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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 tantárgy célja az, hogy az élővilág és az ember környezetének évmilliók óta formálódó hátterének,
az anyag–folyamat–forma hármas egységének megismertetése révén hozzájáruljon a térben és
időben való minél kiterjedtebb gondolkodás igényének kialakításához; elősegítse a modellalkotás
képességének fejlődését. Az oktatás során a hallgatók megismerkednek földkéreg és a felszín 4500
millió éves története során lezajlott fontosabb eseményekkel.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Bevezetés a történeti földtanba.
A történeti földtan módszertana.
A Föld fejlődéstörténete
Az Alpok és a Kárpátok földtana.
Magyarország nagyszerkezeti helyzete
Magyarország földtani kifejlődései, hasznosítható ásványi nyersanyagai
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Az oktatás tantermi foglalkozások keretében történik. Az előadások anyagának megértését
prezentációs eszközök alkalmazása segíti.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:

A hallgatók tisztában legyenek a történeti földtan alapvető módszereivel: az anyag–folyamat–forma
hármas egységével térben és földtani időben; tudják alkalmazni az aktualizmus elvét a múlt és a jövő
kutatásában. Ismereti szinten ismerjék a Föld fejlődéstörténetét, Magyarország vázlatos földtani
felépítését.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 6 előadásról való hiányzás és a félévközi dolgozatok és feladatok érdemjegye
legalább elégséges legyen.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A hallgatók a szorgalmi időszakban kiselőadásokat tartanak az egyes földtani folyamatokról. A félév
során két zárthelyi dolgozat írására kerül sor. A félévközi jegyet a számonkérésre és a feladatokra
kapott érdemjegyek súlyozott átlaga adja. Félévközi jegy a vizsgaidőszakban javítható.

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

IV/2. Ajánlott irodalom:
A Föld és fejlődéstörténete. Gondolat Kiadó Bp, 1975
Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998
Cserny T., Vincze P.: Általános földtan. Kézirat, Sopron 2005., elektronikus jegyzet formájában:
http://foldtud.emk.nyme.hu
Hartai É. 2003: A változó Föld, Miskolci Egyetem Kiadó, elektronikus jegyzet formájában, Miskolc
(www.uni-miskolc.hu/Általános földtan-teleptani Tanszék
Juhász Á. : Évmilliók emlékei 2. Kiadás Gondolat Kiadó Bp, 1987
Karátson D. (szerk.): Magyarország földje, kitekintéssel a Kárpát-medence egészére, Magyar
Könyvklub, Bp. 2002
Mészáros E.: A Föld rövid története, Vince Kiadó, Bp. 2001
Pálfy J.: Kihaltak és túlélők Vince Kiadó Bp. 2002
Paturi F.R.: A Föld krónikája, Officina Nova, Bp. 1991
Vincze P. : Magyarország földtana
Egyetemi jegyzet-kézirat 2004; elektronikus jegyzet
formájában: http://foldtud.emk.nyme.hu
Vincze P. : Történeti földtan-földtörténet Egyetemi jegyzet-kézirat 2004; elektronikus jegyzet
formájában: http://foldtud.emk.nyme.hu

