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
Természetvédelmi politika
Puskás Lajos
Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési
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:

Puskás Lajos
vizsga
2
heti:2/0/0

féléves: 9/0/0

kötelező

4
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:

Általános politikaelmélet, Ágazati és szakpolitikák. A természetmegőrzés fogalomrendszere, a
természetvédelem alapelvei. A természetvédelmi politika definiálása, kialakulása és fejlődése
hazánkban, viszonya és kapcsolata az egyéb politikákkal. A nemzetközi, az Európai Unió és a hazai
természetvédelmi politika jellemzői, új törekvései, aktuális kérdései, távlatai. A természetvédelmi
politika eszközei, jogi szabályozás. A természetvédelmi politika eszközei, természetvédelmi
programok, nemzeti természetvédelmi alapterv. A természetvédelmi politika eszközei, szervezeti
rendszer - Természetvédelmi hatóságok, Nemzeti Park Igazgatóságok, társadalmi szervezetek, civil
kezdeményezések, az NGO-k. A természetvédelem mai helyzete, konfliktusok és azok kezelési
lehetőségei. A természetvédelmi politika eszközei, gazdasági szabályozás, díjak és támogatások,
közhasznú és kiemelten közhasznú besorolás.
II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Általános politikaelmélet, ágazati jellemzők, természetvédelmi alapelvek
Természetvédelmi politika kialakulása, jellemzése hazai és nemzetközi
szinten, Nemzeti természetvédelmi alapterv
A természetvédelem szervezeti felépítése, állami, civil természetvédelem
A természetvédelmi politika eszközrendszere

Óraszám
6
8
6
6

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A témakörnek megfelelő vetített előadás a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel. A
gyakorlatok során az értékszámítást komplex feladatok elvégzésével sajátítják el a hallgatók.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:

• tisztában legyenek a természetvédelmi szakpolitika jellemzőivel, annak kapcsolatával más
politikai ágazatokkal, a gazdasággal és a társadalommal.
• tudjanak a különböző szinteken megjelenő konfliktushelyzetekre megoldásokat keresni, ezekben
a témákban megfelelő vitakészségük alakuljon ki,
• legyenek képesek a saját szakterületükre jellemző konfliktuskezelésben közreműködni
III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 1 előadásról való hiányzás.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Számonkérésre aláírás és félévközi írásbeli dolgozatírással kerül sor. Az aláírás (félévigazolás)
feltétele a foglalkozásokon való III/1. pont szerinti. Az érvényes vizsgajegy megszerzéséhez a
tantárgy átfogó ismeretének igazolására szolgáló szóbeli/írásbeli vizsga teljesítése szükséges.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
A témakört szabályozó jogszabályok.
Az aktuális Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
A félév során kiadott, aktualizált elektromos oktatási segédlet
IV/2. Ajánlott irodalom:
A félév folyamán kiadott, folyamatosan aktualizált anyagok.
A szakmai internetes portálokon megjelenő aktuális cikkek, publicisztikák

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása
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Tantárgyi program és követelmények
kidolgozás
rögzítés a Neptun rendszerbe
jóváhagyás, követés, ellenőrzés
jóváhagyás (opcionális)
átfedések kiszűrése, ellenőrzés

Illetékesség
oktató
adminisztrátor
szakfelelős
Kari Tanács
intézetvezető

Neptun jogosultság
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