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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus célja a mesterséges intelligencia különböző megnyilvánulási formáinak megismerése, a mesterséges 

intelligencia eszközeinek alkalmazása a modern társadalom oktatási és vállalati környezetében. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mesterséges intelligencia (MI) fogalmával, főbb 

eszközeivel és jellemzőivel, az emberi és gépi intelligencia ismérveivel, valamint a gépi intelligencia társadalmi 

hatásaival. A hallgatók megismerik, hogyan gondolkodnak, működnek és tanulnak az MI-re épülő rendszerek, 

képet kapnak a különböző okoseszközök oktatási és munkahelyi alkalmazásáról és felhasználási lehetőségeiről.  

A mesterséges intelligencia témakörén belül kiemelt figyelmet kap a virtuális valóság (VR), valamint a 

kiterjesztett valóság (AR) fogalma és alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel ezek oktatási és munkahelyi 

környezetbe való integrációjának főbb céljaira. 

A kurzus során a hallgatók elsősorban olyan kutatások eredményeit ismerik meg, amelyek az MI oktatási 

felhasználásával, ill. az adatgyűjtésre és adatbányászatra specializálódott programokkal kapcsolatosak.  
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