Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Tanulmányút 2
Kalicz Péter
E130

A tantárgy előadója:

Csiszár Ágnes, Kalicz Péter, Király Botond
Gergely, Schmidt Dávid

A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

aláírás
féléves: 0/40/0
K

6
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tanulmányok során oktatott kezelési, gazdálkodási tantárgyak gyakorlati vonatkozásait a terepen
bemutatni, felhívni a figyelmet a természeti értékekkel való gazdálkodásra, elmélyíteni ezek
természetvédelmi vonatkozásait.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Erdő-, mező-, vad-, hal-, élőhely- és vízgazdálkodás tanulmányozása védett
területeken, illetékes természetvédelmi szakemberek bevonásával. Gazdálkodási
és kezelési problémákon túl szakigazgatási feladatok, valamint a védett természeti
területek fenntartási gondjainak megismerése.
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tanulmányút az ország jellegzetes, nagyobbrészt védett természeti területeinek felkeresésével, a
problémák helyszíni megismerésével lehetőséget biztosít a tanórákon megszerzett ismeretek
elmélyítésére. Lehetőség szerint minden felkeresett helyszínen a helyi szakemberek segítségével
mutatjuk be a kezelési és gazdálkodási feladatokat.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:

Természetvédelmi kezelések, élőhelyvédelmi problémák, módszerek, a védett természeti területek
fenntartási lehetőségeinek ismerete. Természetvédelmi szakigazgatás aktuális problémáinak
ismerete.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
A tanulmányútról történő esetleges hiányzást a hallgató a helyszín felkeresésével pótolja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A részvétel

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
A tanulmányút aktuális helyszíneiről összeállított program.
IV/2. Ajánlott irodalom:

A felkeresett helyszíneken kiadott ismertetők, tájékoztató anyagok.
A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása

1.
2.
3.
5.

Tantárgyi program és követelmények
kidolgozás
rögzítés a Neptun rendszerbe
jóváhagyás, követés, ellenőrzés
jóváhagyás (opcionális)
átfedések kiszűrése, ellenőrzés

Illetékesség
oktató
adminisztrátor
szakfelelős
Kari Tanács
intézetvezető

Neptun jogosultság
lekérdezés
feltöltés, módosítás
lekérdezés
--lekérdezés

