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A tantárgy neve: Adatbiztonság a mindennapi életben  

 

Mely területhez tartozik: Szabadon felvehető tantárgyak  

 

A tantárgy kreditértéke: 6 kredit  

 

A tantárgy előadója: Dr. habil Simonics István egyetemi docens  

 

A tantárgy célja:  
Megismertetni azokat a módszereket, amelyek viszonylag egyszerű eszközöket alkalmazva, segítenek 

a források megbízhatóságának elemzésében, és hiteles megjelölésében, az adatok relevanciájának és 

validitásának meghatározásában, a szakmai hitelesség felépítésében és megőrzésében, így a PhD 

képzésben résztvevő hallgatók megfelelő gyakorlatot szerezhetnek a jó minőségű írásos anyagok és a 

prezentációk előkészítésében. 

 

A tantárgy előfeltétele: –  

 

A tantárgy tartalma:  
A begyűjtött és felhasznált adatok alkalmazása körültekintést és megfelelő tapasztalatot igényel a 

mindennapi életben is, akár a tanulmányainkhoz gyűjtünk adatokat, vagy egy tanulmányt készítünk elő, 

valamint ha prezentációt állítunk össze. Nagyon fontos az adatok forrásainak megbízhatósága, 

aktualitása, a témához való kapcsolódása. A közkedvelt internet, mint a legnagyobb szabadon 

felhasználható információs adatbázis, gyakran tartalmaz elavult, vagy hamis adatokat. A tantárgy 

azokat a módszereket mutatja be, amelyek viszonylag egyszerű eszközöket alkalmazva, segítenek a 

források megbízhatóságának elemzésében, és hiteles megjelölésében, az adatok relevanciájának és 

validitásának meghatározásában, a szakmai hitelesség felépítésében és megőrzésében. A hallgatók 

gyakorlati példák segítségével ismerhetik meg és gyakorolhatják e módszerek alkalmazását és a 

gyakori hibák elkerülését, folyamatosan fejlesztve tudásukat és képességeiket ezen a területen is.  
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