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
Vadászati kultúra és etika
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
vizsga
4
heti:2/2/0

féléves: 4/4/0

kötelező

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:

A tantárgy ismerteti a magyar vadászat-vadgazdálkodás legfontosabb történeti személyiségeit, a
vadászat szerepét a kultúra történetében (festészet, zene, irodalmi művek stb.), az oktatás és a
kutatás történetét. A trófeabírálat történet áttekintésekor kitér a híres magyar trófeák elejtésének
körülményeire. Ismerteti a legfontosabb írott és íratlan etikai szabályokat, vadászati
hagyományokat.
.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A vadászati oktatás, kutatás története
Híres magyar trófeák
Híres magyar vadászok, utazók, felfedezők
Korabeli vadászati statisztikák, híres vadászatok (Tótmegyer, Velencei-tó,
Ozora)
A vadászat szerepe a kultúrában (zene, képzőművészet, irodalom)
Vadászati etika

Óraszám
1
1
1
1
2
2

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:

A témakörnek megfelelő vetített előadás a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel. A
gyakorlatok során a vadászati etika legfontosabb alapelveivel gyakorlatias módon ismerkedünk meg.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A megszerzendő ismeretek segítségével a hallgató képessé válik a vadászati kultúra történetének és
jelenlegi helyzetének értelmezésére, alkotó jellegű megismerésére. A szakma gyakorlata során
legfontosabb etikai irányelvek betartására és betartatására képessé váló szakemberek képzése
alapvető célkitűzés. A hallgató készségszinten megismeri és kompetensen képes betartani és
betartatni a vadászati etika és etikett szabályait.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 1 előadásról való hiányzás. A gyakorlatokon való részvétel kötelező.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Számonkérésre aláírás és vizsga formájában 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:
Jánoska Ferenc: Vadászati kultúra és etika, egyetemi jegyzet (elektronikus, folyamatosan fejlesztett),
2017.
IV/2. Ajánlott irodalom:
Békés S. (2001): Vadászetika. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
OMVK (2013): Etikai Kódex. Budapest http://www.omvkgyor.t-online.hu/etikaikodex.pdf

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