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
Világ vadgazdálkodása
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:3/1/0

féléves: 9/3/0

kötelező

2
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 tárgy ismerteti a vadászatot, mint a társadalom kialakulásának egyik mozgatórugóját, szerepét a
társadalmi berendezkedésben. A földrészek legfontosabb vadászható apró- és nagyvadfajai,
vadászati módok, vadászati jogrendszerek. Trófea-bírálati alapelvek a legfontosabb egzotikus
nagyvadfajok trófeáinál. Magyar vadászok szerepe a világ vadgazdálkodásának alakításában,
földrajzi és zoológiai felfedezések. Ősi módon vadászó népek (inuitok, bushmanok, kazahok stb.), ősi
vadászati módok továbbélése. A vadászat-vadvédelem nemzetközi és nemzeti szervezetei.
.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A vadászat szerepe a természeti népek életében
Afrika vadászati/vadgazdálkodási rendszerei és legfontosabb vadászható
fajai
Ázsia vadászati/vadgazdálkodási rendszerei és legfontosabb vadászható
fajai
Amerika és Ausztrálázsia vadászati/vadgazdálkodási rendszerei és
legfontosabb vadászható fajai
Magyar vadászok, földrajzi és zoológiai felfedezések
Vadászat és vadvédelem nemzetközi szervezetei

Óraszám
1
2+1
2+1
2+1
1
1

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A témakörnek megfelelő vetített előadás a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel. A
gyakorlatok során a vadászható fajok és vadászati módok gyakorlatias megismerése történik meg,
szimuláció és gyűjtemények (pl. Erdészeti Múzeum Hídvégi-gyűjtemény, Keszthelyi Vadászati
Múzeum) segítségével. Neves vendégelőadók élménybeszámolóira is támaszkodunk.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A megszerzendő ismeretek segítségével a hallgató képessé válik a világ legfontosabb vadászativadgazdálkodási módszereinek eljárásainak, szokásainak megismerésére. Megszerzett ismeretei
segítségével képes eligazodni a vadászható fajok, a vadászati módok és vadászatszervezési
rendszerek nemzetközi helyzetében, alkotó módon tud közreműködni nemzetközi vadvédelmi és
vadgazdálkodási programok előkészítésében és végrehajtásában.

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 részvétel. 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: Világ vadgazdálkodása, egyetemi jegyzet (elektronikus, folyamatosan fejlesztett),
2017.
IV/2. Ajánlott irodalom:

Maes, M. (2000): Vadászterületek a nagyvilágban. Geopen Kiadó
Gyimesi Gy. (2005): Európai vadászmezőkön. Dénes Natúr Műhely Kiadó
Széchenyi Zsigmond., Kittenberger Kálmán, Molnár Gábor stb. vadász-útleírásai

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