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
Vadászattörténet
Dr. Jánoska Ferenc
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani 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:

Dr. Jánoska Ferenc
félévközi jegy
4
heti:2/0/0

féléves: 30/0/0

kötelezően választható

1
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:
Az oktatás célja a vadászat-vadgazdálkodás hazai történetének megismertetése. A különböző
történelmi korok vadászati módjainak ismertetése, a vadászati jog változásai, a hazai fauna
(kipusztult és betelepített fajok) összetételének, változásainak bemutatása által megalapozott
ismereteket biztosítani a korszerű vadgazdálkodási-vadászati szemléletmód kialakításához.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A vadászat szerepe az emberiség és az emberré válás történelmében (bevezetés, áttekintés)
A vadászat szerepe a honfoglalás, az Árpád-házi, a vegyes-házi királyok, és a Habsburgkirályok korában
A vadászat jogtörténete a kezdetektől napjainkig
Faunaváltozások (vadtelepítések, vadfajok kipusztulása, jövevény fajok)
A vadászfegyverek története a kezdetektől a modern tűzfegyverekig
Vadász-szervezetek története
Népi vadászati módok
Nevezetes vadászatok, vadászbalesetek története
segítőtársak az állatvilágból (solymászat, lovas vadászat, görényes vadászat, vadászkutyák
története)
Oktatás és kutatás története, vadászat a művészetekben
Híres magyar trófeák története
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A témakörnek megfelelő vetített előadás a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel. A hallgatók
a félév során aktívan részt vesznek egy-egy szabadon választott témakör (félév elején ismertetésre
kerülő témakör-listából) kidolgozásában és esszé elkészítésében. Az adott témakörhöz tartozó
eszközök gyakorlati bemutatása (intézeti gyűjtemény, múzeum tárgyi eszközei, oktató saját
gyűjteménye felhasználásával).
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
Ismeri és érti választott szakmája történetét, a korábban vadászott és védett fajok történetét, ezen
keresztül képes a szakmai vitákban a vadgazdálkodás társadalmi, ökológiai és gazdasági
szerepének képviseletére. A vadászattörténet ismeretén keresztül a társadalmi-történeti viszonyok
fejlődését képes összefüggéseiben látni és láttatni.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 3 előadásról való hiányzás, a félévközi dolgozatok során elégtelentől
különböző érdemjegy megszerzése. Egy félévközi dolgozat esszé elkészítésével kiváltható.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Számonkérésre aláírás és félévközi jegy formájában kerül sor. Az aláírás (félévigazolás) feltétele a
foglalkozásokon való részvétel, a félévközi jegy megszerzéséhez a tantárgy átfogó ismeretének
igazolására szolgáló kérdések megválaszolása szükséges.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Jánoska Ferenc: Vadászattörténet, egyetemi jegyzet (elektronikus, folyamatosan fejlesztett), 2017.
IV/2. Ajánlott irodalom:
Csőre P. (1994): A magyar vadászat története. Mezőgazda, Budapest
Dékán I. (1972): Kalandozás a vadászat történetében. Magvető, Budapest
Zolnay L. (1971): Vadászatok a régi Magyarországon. Natura, Budapest

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