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
Zöld szaknyelv angol 1.
Dékány Zsigmond
Idegen Nyelvi Központ

A tantárgy előadója:

Frank Berger, Vörös Ákos, Czillinger Ildikó,
Sebestyén Mónika

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
heti:0/2/0
kritérium
szakonként eltérő
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:
Minden felsőfokú végzettségű szakemberrel szemben alapvető munkaerőpiaci elvárás, hogy
szakterületén képes legyen szóbeli és írásbeli kommunikációra idegen nyelven. Ezeknek a
képességeknek az elsajátítása a szaknyelvi kurzusok legfontosabb célja.
II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Erdészet:
1. University of Sopron, Faculty of Forestry, Significance of forests
2. Forest site, Life in the forest community
3. Trees and shrubs of the forest – conifers, broad-leaved and shrubs
4. Forms of organization of forestry companies
5. Forest opening up
6. Rejuvenation and development of forests
7. Írásbeli számonkérés
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Természetvédelem:
1. Basics of Nature Conservation
2. Protection of species, Endangered species (red list), Natura 2000
3. Biological diversity
4. Watershed protection
5. Biodiversity and Climate change
6. Ecology
7. Írásbeli számonkérés
Környezetvédelem:
1. The environmental system and its elements, circles in the environment
2. Environmental world problems (overpopulation, deficit of food and drinking
water supply, crisis in the supply of energy- and raw material, climate change,
erosion, desertification)
3. Environmental principles (environmental protection, nature conservation,
landscape protection, environmental management, principle of prevention,
polluter-pays-principle /PPP/, sustainable development
4. Air purity protection (building of atmosphere, background pollution, air
polluting materials, transmissional models
5. Water and earth conservation (fresh water resource, water pollutant materials,
waste-water cleaning, water management, soil conservation /erosion, wind
erosion, acidification, sodification/, soil pollutant materials, sorts of cultivating,
land usage
6. Landscape potential, unique land value, landscape protection methods
7. Írásbeli számonkérés
Vadászat:
1. Wildlife Zoology; Anatomy & Biology; Description of Species
2. Wildlife & Hunting Ecology; Population Dynamics & Control
3. Hunting Kynology
4. Feeding & Breeding
5. Hunting Arms & Cartridges
6. Wild Game Sanitation
7. Írásbeli számonkérés
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Az angol szaknyelvi terminológia elsajátítása elsősorban beszédorientált oktatási módszerek
segítségével történik, amely során az un. kombinált oktatási technikákat (blended-learning)
alkalmazzuk. A hallgatók nyelvi képzettségétől függően a grammatikai ismeretek elmélyítésének
alapjául a szaknyelvi lexika szolgál.
Egyéni és csoportmunka, prezentáció.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:




Készség szintjén: Témákkal kapcsolatos kommunikáció angol nyelven, valamint beszédértés és
írott angol nyelvű szakszövegek megértése középfokon.
Jártasság szintjén: Idegen nyelvű szakmai információk felkutatása internet segítségével
Ismereti szinten: Alapvető angol nyelvű szakirodalom, szakfolyóiratok ismerete

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt arányú kötelező jelenlét, írásbeli félévzáró feladat
sikeres teljesítése.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Írásbeli félévzáró feladat sikeres teljesítése.
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IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Nincs. Az ajánlott irodalomból kiválasztott témák képezik a számonkérés alapját.
IV/2. Ajánlott irodalom:
Erdészet: Devere, B. L., Introduction to Forestry Science, Cengage Learning, 2007
Természetvédelem: Sands, T., Wildlife in Trust, A hundred years of nature conservation, 2012
Környezetvédelem: Allaby, M., Basics of Environmental Science, Routlegde, London and New York,
2000
Vadászat: Deal, K. H., Wildlife & Natural Resource Management, Cengage Learning, 2002

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása

1.
2.
3.
4.
5.

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

és

Illetékesség

Neptun jogosultság

oktató
adminisztrátor
szakfelelős
Kari Tanács
intézetvezető

lekérdezés
feltöltés, módosítás
lekérdezés
--lekérdezés
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