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):
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:

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Szakmai gyakorlat
Bartha Dénes
NTI (E180)

Külön szabályzat szerint
aláírás
30
heti: 0/0/0
féléves: 0/600/0
kritérium

7
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 gyakorlat célja, hogy a hallgatók a fogadó intézmény munkatársai mellett foglalkoztatva
megismerjék a gyakorlati hellyel összefüggő lényegi szakmai és gazdasági tevékenységet, valamint
a szakterületükhöz kapcsolódó különböző szintű vezetői munka gyakorlati kérdéseit, betekintést
kapjanak a különböző munkaterületek vezetési és irányítási feladataiba, és aktívan vegyenek részt
az adott terület munkájában.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Állami természetvédelmi szervezetnél eltöltött gyakorlat
Nem állami természetvédelmi szervezetnél eltöltött gyakorlat
A szakdolgozatot kiadó intézetnél eltöltött gyakorlat

Óraszám
240
240
120

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A hallgatók gyakorlati munkájukat a kijelölt szakmai vezető felügyelete mellett végzik.
II/3.
Megszerzendő
(rész)kompetenciák:

ismeretek,

elsajátítandó

alkalmazási

(rész)készségek

A természetvédelmi kezelésekkel, fenntartással, ügyvitellel kapcsolatos gyakorlati ismeretek.

és

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
A hallgató akkor kezdheti meg az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha a mintatantervben előírt
kritérium tárgyakat teljesítette és a szükséges 180 kredithez a vizsgával záruló A, B és C típusú
tárgyakból legalább az aláírást megszerezte, az évközi jeggyel záruló B és C típusú tárgyakat
teljesítette és ezt a Dékáni Hivatal a hallgató indexében a 6. félév lezárásával igazolta.
A hallgató gyakorlata akkor fogadható el, ha a fogadó gyakorlati hely a gyakorlat teljesítését
hivatalosan igazolja, a Kar képviselője ellenőrzései során a hallgatóra nézve hiányosságokat nem
tapasztalt (az Erdőmérnöki Kar által kiadott igazolás nyomtatványon, melyet a tematikával együtt a
hallgatóknak rendelkezésére bocsátunk) és azt a hallgató a gyakorlat befejezését követő hét péntek
délig a tanulmányi előadójánál leadja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Az összefüggő szakmai gyakorlat nem munkaviszony-igazolást, hanem tényleges tevékenységet
kell, hogy takarjon, ezért a hallgató gyakorlata az 5 napot meghaladó bármilyen igazolt hiányzás
esetén csak annak pótlásával fogadható el. A hallgató abszolutóriuma csak a gyakorlat teljesítése
után állítható ki abban az esetben, amennyiben a Képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott feltételeknek eleget tett.

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

IV/2. Ajánlott irodalom:

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

1.
2.
3.
5.

Tantárgyi program és követelmények
kidolgozás
rögzítés a Neptun rendszerbe
jóváhagyás, követés, ellenőrzés
jóváhagyás (opcionális)
átfedések kiszűrése, ellenőrzés

Illetékesség
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adminisztrátor
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Neptun jogosultság
lekérdezés
feltöltés, módosítás
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--lekérdezés

