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
Európa védett természeti területei
Schmidt Dávid
NTI (E180)

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:

Schmidt Dávid

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:

TM MSc: vizsga, VM MSc: félévközi jegy
3
heti: 2/0/0
féléves: 9/0/0
TM MSc: kötelező
VM MSc: kötelezően választható
TM MSc: 2
VM MSc: 4
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 tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nemzetközi viszonylatban is
jelentős, hazánkon kívüli védett természeti területekkel, különös tekintettel a nemzeti parkokra.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A Föld természeti környezete, változásai. A védelem szükségessége. Védett
természeti területek és nemzeti parkok kialakulása. A kialakulás folyamata.
Európa természeti állapota. Védett természeti területei, nemzeti parkjai. A
létesítés folyamata, üteme.
Észak-Európa nemzeti parkjai.
Nyugat-Európa nemzeti parkjai.
Nyugat-közép Európa nemzeti parkjai.
A volt szocialista országok nemzeti parkjai.
Dél-Európa nemzeti parkjai
A volt Szovjetunió utódállamai nemzeti parkjai.
Amerika nemzeti parkjai.
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Afrika nemzeti parkjai.
Ázsia nemzeti parkjai.
Ausztrália nemzeti parkjai.
Kárpát-medence Magyarországon kívüli nemzeti parkjai.
A világ és Európa védett természeti területeinek és nemzeti parkjainak fontosabb
adatai.
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy előadásainak megtartását, a tananyag megértését projektoros előadások segítik.
II/3.
Megszerzendő
(rész)kompetenciák:
•
•
•

ismeretek,

elsajátítandó

alkalmazási

(rész)készségek

és

készség szintjén ismerjék a Kárpát-medence határon túli jelentősebb védett természeti
területeit
jártasság szintjén ismerjék Európa jelentősebb védett természeti területeit,
ismereti szinten ismerjék az Európán kívüli kiemelt jelentőségű védett természeti
területeket.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon való részvétel.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
TV: kollokvium, mely a tételek megválaszolásából áll. VM: félévközi jegy, mely egyéni beadandó
feladat alapján kerül megállapításra.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:

Grazzini, G. (1994): A világ nemzeti parkjai. – Corvina, Budapest.
Bodnár L. (2006): Nemzeti parkok a Kárpát-medencében. - Bodnár és Társa Geográfus Bt.
IV/2. Ajánlott irodalom:
Környezet és Fejlődés V. évf. 11-12. („A természetvédelem éve” különszám)
Kerényi A. (2003): Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

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