Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az
elektronikus
kitöltésnél
a tantárgy
azonosításakor automatikusan megjelenő
a Neptun mintatanterv és órarend információi alapján:

adatok,

A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Hagyományos vadászati módok
Sándor Gyula
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

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:

Sándor Gyula
vizsga
3
heti:1/1/0

féléves: 4/4/0

A

5
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:
Megismertetni a hallgatókat a hagyomány őrző vadászati módszerekkel. Ezek alkalmazásának
jogszabályi hátterével, etikájával. Bemutatni a ténylegesen ide sorolható vadászati módokat (íjászat,
solymászat, vadászat vadászgörénnyel, vadászat magyar agárral, stb.). Bemutatni a hagyomány őrző,
de jelenleg nem engedélyezett vadászati módok múltját, jövőjét (kopászat, stb.). Megmutatni az ide
tartozó speciális eszközöket, vadászati berendezéseket és megismertetni az ide vonatkozó speciális
vadászatszervezési technikákat.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése (előadás):
Tananyagrész / témakör
A hagyomány őrző vadászati módok jogszabályi háttere és az alkalmazásuk etikája
Íjászat mint vadászati mód bemutatása

Óraszám
2
2

Solymászat mint vadászati mód bemutatása

2

Agarászat mint vadászati mód bemutatása

2

Elöltöltő fegyveres vadászat mint vadászati mód bemutatása

2

Egyéb hagyomány őrző vadászati mód bemutatása

2

Hagyomány őrző, de jelenleg nem engedélyezett vadászati módok bemutatása

1

13
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése (gyakorlat):
Tananyagrész / témakör

Óraszám

Íjászat mint vadászati mód vadászatszervezése

3

Solymászat mint vadászati mód vadászatszervezése

3

Agarászat mint vadászati mód vadászatszervezése

3

Elöltöltő fegyveres vadászat mint vadászati mód vadászatszervezése

3

Egyéb hagyomány őrző vadászati módok vadászatszervezése

1
13

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy a hagyományos oktatási módszertant követi, előadások során a vizuális megismerés okán
kép és videó anyag segítségét használva. A szabad előadások során a rendelkezésre álló
oktatástechnikai eszközök kerülnek fölhasználásra.
II/3. Megszerzendő
ismeretek,
elsajátítandó
alkalmazási (rész)készségek
és
(rész)kompetenciák:
 készség szintjén ismerjék a hagyomány őrző vadászati módok alkalmazásának jogszabályi
hátterét és a vadászat szervezésének és levezetésének ide vonatkozó speciális
követelményeit,
 jártasság szintjén tudják az egyes hagyomány őrző vadászati módszerek jelenlegi helyzetét,
jellemzőit,
 ismereti szinten ismerjék a különböző hagyomány őrző vadászati módszerek kialakulásának
történeti hátterét.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az igazolatlan hiányzás nem lépheti túl
a kétheti óraszámot (2 óra). A hiányzásokat a tárgy előadójánál, a hiányzástól számított 8 naptári
napon belül kell igazolni. Az Intézet nem igazolja, nem írja alá azon hallgatók félévét, akik
● hiányzásaikat a fentieknek megfelelően nem igazolták,
● igazolt és igazolatlan hiányzásaik meghaladják az 5 heti óraszámot,
● igazolatlan hiányzásaik meghaladják a 2 heti óraszámot,
● az elmulasztott gyakorlatokat nem pótolták,
● magatartásukkal a munkaerkölcsöt súlyosan megsértették.
A félév igazolásának, aláírásának időpontja a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor jelzi az Intézet az
ETK-nak azon hallgatók nevét, akik félévének igazolását megtagadja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:

Tételhúzás után a szóbeli vizsgára felkészülési időt biztosítunk. A vizsga során 2 résztéma kifejtését
követeljük meg.
IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
IV/2. Ajánlott irodalom:

FARAGÓ S. (szerk.): Magyar Vadász Enciklopédia. Budapest, 2007. Totem Kiadó. Kijelölt fejezetek

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