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
Növénytársulástani gyakorlatok
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:
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:

Schmidt Dávid
Növényrendszertan
félévközi jegy
3
heti: 0/3/0

féléves: 0/0/0

kötelezően választható

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 oktatás során megismertetjük a hallgatókat a növénytársulási alapokkal (rendszerezés,
struktúra, felvételezés), legfontosabb terepi ismérvekkel, valamint a magyarországi társulások
legfontosabb képviselőivel. A félév során terepi foglalkozások keretében, kiválasztott
mintaterületeken lehetőség nyílik a legfontosabb növénytársulások megismerésére.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A növénytársulástan története
Társuláskoncepciók és összevetésük
Különböző vegetációfelvételezési módszerek
Terepi gyakorlat I.: Alföldperemi erdők (Csáfordjánosfai tőzikés erdő)
Terepi gyakorlat II.: Soproni-hegység (gyertyános-tölgyesek, mészkerülő
tölgyesek és bükkösök, fenyőelegyes társulások, szelídgesztenyések, patakmenti
égerligetek)
Terepi gyakorlat III.: Harka (mészkedvelő láprétek, puhafás ligeterdők, sovány
gyepek, cserjések, hagyásfás legelők)
Terepi gyakorlat IV.: Szárhalmi-erdő (mész- és melegkedvelő tölgyesek,
sztyepprétek)
Terepi beszámoló

Óraszám
2
2
2
8
6
8
8
3

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A gyakorlatok tananyaga projektor felhasználásával, PowerPointos formátumban kerül
bemutatásra. A terepi gyakorlatokon a hallgatók az elméleti foglalkozásokon tanult ismeretanyagot
az oktató segítségével a gyakorlatba átültetve alkalmazzák.
II/3.
Megszerzendő
(rész)kompetenciák:
•
•
•

ismeretek,

elsajátítandó

alkalmazási

(rész)készségek

és

készség szinten ismerjék a fontosabb növénytársulásokat
jártasság szinten ismerjék a növénytársulások koncepcióit és összevethetőségét
ismereti szinten ismerjék a különböző vegetációfelvételezési lehetőségeket.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
A gyakorlatokon való részvétel. A terepi beszámolót elfogadhatóan kell teljesíteni. A feladat
beadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó napja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A terepi gyakorlatok végén egy társulás terepi felmérése és értékelése a hallgatói feladat. A
félévközi jegyet a feladatra kapott érdemjegy adja.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. – Akadémiai Kiadó, Budapest.

IV/2. Ajánlott irodalom:
BORHIDI A. – SÁNTHA A. (szerk.) (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól. – KvM,
Budapest.

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