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
Erdészeti ismeretek
Frank Norbert
EMEVI (E120)

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:

Király Gergely
ffBSc: Kárpát-medence természetföldrajza
kmBSc: Növénytani ismeretek
tvmBSc, vmBSc nappali és levelező: Általános
növénytan
ffBSc, kmBSc: félévközi jegy
tvmBSc, vmBSc nappali és levelező: vizsga
3
ffBSc, kmBSc, tvmBSc: heti: 2/1/0
vmBSc: heti: 2/1/0 féléves: 6/4/0

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

kmBSc: kötelezően választható
ffBSc, tvmMSc és vmBSc nappali és levelező: kötelező

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:

3.
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:
Az erdészeti ismeretek enciklopédikus összefoglalása, az alapok megismertetése olyan szintig, hogy
az erdész szakemberekkel való kapcsolattartás lehetővé váljék. A tárgy szintetizálja az alapozó
tárgyak ismereteit, rávilágít az erdő fogalmára, az erdei életközösségre, a szakmai tevékenységre,
valamint alapot ad egyes későbbi környezetvédelmi, környezetgazdálkodási tantárgyaknak.
II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Előadás: Az erdő fogalma. Az erdő, mint ökoszisztéma (abiotikus és biotikus
tényezők). Erdőtársulások, erdőtípusok. Erdőművelés (erdősítés, erdőnevelés).
Erdővédelem. Az erdő és a vad kapcsolata. Erdőhasználat. Erdőbecslés,
erdőrendezés.
II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:

Óraszám
26+13

A tantárgy előadásainak megértését demonstrációs anyagok segítik. Az előadások anyagának
lényegét a tantárgy nyomtatott jegyzete, valamint az évente frissített és hallgatóknak kiadott digitális
előadásanyagok, a kiegészítő ismereteket pedig az egyes erdészeti szaktárgyak jegyzetei
tartalmazzák.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
• készség szinten az erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységek összefüggéseinek megértése
• jártasság szinten az erdészeti szakkifejezések helyes használata és értelmezése
• ismereti szinten az előadások és a kötelező szakirodalom anyagának elsajátítása
III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon kötelező részvétel, és a két zárthelyi dolgozat megírása.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
1 -1 zárthelyi dolgozat a szemeszter közepén és végén
IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Kondorné Sz. M. (2012): Erdészeti ismeretek. Egyetemi jegyzet. Sopron
IV/2. Ajánlott irodalom:
Erdészeti szaktárgyak jegyzetei

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