
 TANTÁRGYI ADATLAP 

(az 5703/2011-es miniszteri rendelet alapján) 

 

 

1. Tanulmányi program adatai 

1.1. Intézmény Sapientia EMTE Kolozsvár 

1.2. Kar Kolozsvári Kar 

1.3. Tanszék Környezettudomány 

1.4. Képzési ág Mesterképzés (MSc) 

1.5. Képzési szint Környezetvédelem és monitoring 

1.6. Tanulmányi program / Képzettség Környezetvédelem és monitoring mesterképzés 

 

2. Tantárgy adatai 

2.0. Tanszék Környezettudomány 

2.1. Tantárgy címe Környezeti ásványtan 

2.2. Tevékenység típusa    

- - - 

2.3. Tantárgyfelelős / Előadás felelőse dr. Weiszburg Tamás, egyetemi tanár 

2.4. Egyéb oktatási 

tevékenységek 

felelősei                            

szeminárium  

gyakorlat dr. Weiszburg Tamás, egyetemi tanár 

terv - 

2.5. Év I 2.6. Félév 2 2.7. Követelmény 

típus 

E 2.8. Tárgyfelvétel 

típusa 

DI 

2.9. Képzésben 

betöltött szerepe 

- 2.10. 

Tárgykategória 

DA 2.11. Tárgy kódja KMFG0011 

 

3. Teljes becsült időráfordítás (oktatási tevékenységek féléves óraszáma) 

3.1. Heti óraszám 4 Melyből: 3.2. Előadás 2 3.3. Szeminárium / gyakorlat/ terv 2 

3.4. Tantervi teljes 

óraszám 

56 Melyből: 3.5. Előadás – 

offline/online 

28 3.6. Szeminárium / gyakorlat – 

offline/online 

28 

3.7. Tanterv szerinti kreditszám 7 

3.8. Félévi teljes óraszám 175 

3.9. Egyéni tanulás teljes óraszáma 119 

3.10. Ráfordított idő eloszlása: óra 

a) Tankönyvből, jegyzetből, könyvészetből és saját jegyzetelésből való tanulás 40 

b) Kiegészítő dokumentálódás könyvtárban, elektronikus hozzáférési lehetőségeken és terepen  30 

c) Szemináriumok/gyakorlatok előkészítése, házi feladatok, referátumok, portfóliók, esszék 

kidolgozása  

30 

d) Tutori tevékenység 15 

e) Felmérések 4 

f) Egyéb tevékenységek: ..................  

 

4. Előfeltételek (esetenként) 

4.1. Tantervi  

4.2. Kompetencia Talajtani ismeretek 

 

5. A tevékenységek lebonyolításának feltételei (megnevezni esetenként a szükséges infrastruktúrát) 

 

 

5.1. Előadás lebonyolítása Tanterem táblával és videoprojektorral 

5.2.  Szeminárium/          

          gyakorlat/ 

          terv lebonyolítása 

Tanterem táblával és videoprojektorral 

Mikroszkópok és szárítószejrény, üveg és kerámia laboreszközök, 

vegyszerek, labormérleg 

Kari Tanácsi elfogadás:  

6/2021.09.09. 

 



6. Megszerzendő sajátos kompetenciák 
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 C.1. Ismerjék és használják helyesen a környezeti kutatásokban használt fogalmakat, alapelveket. 

C.2. Tudják alkalmazni a környezetvédelemben és monitorozásban használt fogalmakat, 

alapelveket és módszereket. 

C.3. Használják helyesen a mérési módszereket, műszereket, felszereléseket és technológiákat a 

monitorozási tevékenységek során 

C.6. Tudják elemezni és közölni a tudományos információkat. 
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CT.1. Hatékony és felelősségteljes munkastílus, pontosság és személyes felelősségtudat 

kialakítása, a szakma etikai kódjának megfelelő normák, értékek elsajátítása. 

CT.3. Román, magyar és még legalább egy idegen nyelv ismerete és alkalmazása az állandó 

egyéni és szakmai fejlődésben, és ezáltal mindig napirenden lenni és alkalmazni a legújabb 

tudományos felfedetések eredményeit. 

 

7. Tantárgy célkitűzései (a megszerzendő kompetenciákkal összefüggésben) 

 

8. Tartalom 

8.1. Előadás Oktatási módszerek Megjegyzések 

Bevezetés, alapfogalmak 

Előadás 

PowerPointos 

bemutatóva, 

interakció, 

problematizálás 

2 óra 

Az ásvány 4 óra 

Ásványok és műtermékek 2 óra 

Ásványok és műtermékek keverékei 2 óra 

A mérettartományok jelentősége 2 óra 

Környezeti szilárd anyagok megismerhetősége 4 óra 

Környezeti ásványrendszertan 4 óra 

Ásványok és talaj fejlődése 4 óra 

Az ásványok és a kulturális örökség 2 óra 

Az ásványok és az emberi egészség 2 óra 

Könyvészet: 

Birkás M. 2001. Talajművelés a fenntartható gazdálkodásban SZIE,  

Csathó P. 1994. A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés MTA TAKI, Budapest. 

Lóczy D. 2002. Tájértékelés, földértékelés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 

Stefanovits P. 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Weiszburg T. 2011. Környezeti ásványtan. ELTE, Typotex, Budapest. 

 

8.2. Szeminárium / 8.3. Gyakorlat / 8.4. Terv Oktatási módszerek Megjegyzések 

Ásványok tanulmányozása 
Bemutató 

kísérletek, 

párbeszéd 

6 óra 

Ásványok meghatározása 10 óra 

Ásványok osztályozása 8 óra 

Esettanulmányok 4 óra 

Könyvészet: 

Búzás I. (szerk.) (1993): Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv I.II. 

Keveiné Bárány I.-Farsang A.: Terep- és laborvizsgálati módszerek a természeti földrajzban JATE Press, 

Szeged, 2002 

 

 

7.1. Tantárgy általános 

célkitűzése 

Megfigyelési módszerek, megfigyelésekhez alkalmazott felszerelések és 

technika alkalmazásának elsajátítása. A főbb talajtípusok felismerése, genetikai – 

képződési körűlményeinek megismerése térben és időben. 

7.2. Sajátos célkitűzések 

 

 

Fogalmak, kifejezések, törvények és törvényszerűségek helyes alkalmazása.  

A laboratóriumi és terepi megfigyeléseknél alkalmazott technikák és 

felszerelések használata. 



9. A tantárgy tartalmának összevetése a tanulmányi programnak megfelelő tudományos közösség, 

szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók elvárásaival  

A kurzus tartalma megfelel a szakmai közösségek és a környezettudományi/környezetvédelmi területen 

működő lehetséges munkaadók elvárásainak. A kurzus keretén belűl a hallgatók megismerkednek az 

ásványok környezeti szerepével, és az ásványokkal kapcsolatos környezeti problémákkal. 

 

10. Felmérés 

A. A felmérésre való jelentkezés előfeltételei: 

A laborgyakorlatokról való igazolt hiányzás esetén az elmaradt tematikából dolgozatot kell bemutatni. A 

vizsgára való jelentkezés feltétele a laborgyakorlati tevékenységre kapott minimum 5-ös jegy. 

 

B. Értékelési kritériumok, módszerek és arányok: 

Tevékenység típusa 10.1. Felmérési kritériumok 10.2. Felmérési módszerek 10.3. Aránya a 

végső jegyből 

10.4. Előadás Elméleti tudás felmérése 
Írásbeli – offline/online 75% 

10.5.  

 

Gyakorlat Elméleti és gyakorlati 

tudás felmérése 
Szóbeli – offline/online 25% 

10.6. Minimális teljesítmény elvárás 

Fontosabb ásványok és környezeti szerepük ismerete. 

 

Dátum     Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

2021.07.06.      dr. Weiszburg Tamás               dr. Weiszburg Tamás      
                                                                                                                     

      
 

Tanszéki láttamozás dátuma                           Tanszékvezető aláírása  

2021.09.08                    dr. Poszet Szilárd-Lehel 

 

 

Tanulmányi programfelelős aláírása 

 dr. Poszet Szilárd-Lehel  
 


