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
Természetvédelmi alapozó ismeretek
Hernádiné Tar Teodóra
NTI (E180)

A tantárgy előadója:
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:

Korda Márton
vizsga
5
heti: 4/0/0

féléves: 0/0/0

kötelező

2
mintatanterv szerint
Neptun 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 természetvédelem történetének, alapelveinek, alapfogalmainak, eszköz- és intézményrendszerének átfogó bemutatásával a természetvédelem szaktárgyainak megalapozása.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A természetvédelem alapfogalmai, alapelvei
A természetvédelem története Magyarországon a kezdetektől napjainkig
A természetvédelem területi kategóriái Magyarországon (jogi oltalmat élvező
területek, ill. jogi oltalmat nem élvező területek)
A természetvédelem nemzetközi területi kategóriái Magyarországon
Természetvédelmi őrszolgálat
Számonkérés: 1. zárthelyi dolgozat
A Natura 2000 hálózat ismertetése
Hazánk nemzeti parkjainak részletes bemutatása

Óraszám
8
8

A magyar természetvédelmi szakirodalom bemutatása
Számonkérés: 2. zárthelyi dolgozat
II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:

8
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Az oktatás tantermi foglalkozásokon keresztül valósul meg. Az előadások anyagának megértését
projektorral kivetített, bőséges képanyaggal illusztrált diasorok (ppt) segítik. A hallgatóság részéről:
az előadásokon és gyakorlatokon történő aktív részvétel, a félév során egy házidolgozat
elkészítése.
II/3.
Megszerzendő
(rész)kompetenciák:
•
•
•

ismeretek,

elsajátítandó

alkalmazási

(rész)készségek

és

készség szintjén ismerjék a természetvédelem feladatait, fogalomrendszerét, tárgyait, területi
kategóriáit és általános eszközeit;
jártasság szintjén ismerjék a hazai nemzeti parkokat
ismereti szinten legyenek tájékozottak a természetvédelem történeti vonatkozásaiban.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. Az évközi számonkéréseket legalább 60 %-ot
meghaladóan kell teljesíteni. A házidolgozat elfogadható színvonalú megírása.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Vizsga, mely a tétel megválaszolásából áll.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
PÁJER J.: Természetvédelem az ezredfordulón. - Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2002.
RAKONCZAY Z.: Természetvédelem. - Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp., 2001.
IV/2. Ajánlott irodalom:
RAKONCZAY Z. (szerk.): Vörös könyv. Akadémiai Kiadó, Bp., 1989.
BARÁZ CS.: A Bükki Nemzeti Park. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2002.
BAROSS G.: Az Aggteleki Nemzeti Park. Mezőgazda Kiadó, Bp., 1998.
IVÁNYI I. – LEHMANN A.: Duna–Dráva Nemzeti Park. Mezőgazda Kiadó, Bp., 2002.
KOVÁCS GERGELYNÉ – SALAMON F.: Hortobágy. Natura, Bp., 1976.
TÓTH K.: Nemzeti park a Kiskunságban. Natura, Bp., 1979.
IVÁNYOSI SZABÓ A.: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve. KNPI, Kecskemét, 2015.
BARTHA D.: Az Őrségi Nemzeti Park I-II. Szülőföld, Gencsapáti, 2016.
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