
TANTÁRGYI ADATLAP 

(az 5703/2011-es miniszteri rendelet alapján) 

 

 

1. Tanulmányi program adatai 

1.1. Intézmény Sapientia EMTE Kolozsvár 

1.2. Kar/Tanárképző Intézet Kolozsvári Kar 

1.3. Képzési ág Környezettudomány 

1.4. Képzési szint Mesterképzés (MSc) 

1.5. Tanulmányi program Környezetvédelem és monitoring 

1.6. Képzettség Környezetvédelem és monitoring mesterképzés 

 

2. Tantárgy adatai 

2.0. Tanszék Környezettudomány 

2.1. Tantárgy címe Környezeti politikák 

2.2. Tevékenység típusa    

- - - 

2.3. Tantárgyfelelős / Előadás felelőse dr. Balázsi Ágnes, egyetemi adjunktus 

2.4. Egyéb oktatási 

tevékenységek 

felelősei  

szeminárium dr. Balázsi Ágnes, egyetemi adjunktus 

gyakorlat - 

terv - 

2.5. Év II 2.6. Félév 4 2.7. Követelmény 

típus 

E 2.8. Tárgyfelvétel 

típusa 

DI 

2.9. Képzésben 

betöltött szerepe 

- 2.10. 

Tárgykategória 

DS 2.11. Tárgy kódja KMPP0301 

 

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 48 Melyből: 3.5. Előadás 24 3.6. Szeminárium 

     / gyakorlat / terv 

24 

3.7. Tanterv szerinti kreditszám 7 

3.8. Félévi teljes óraszám 175 

3.9. Egyéni tanulás teljes óraszáma 127 

3.10. Ráfordított idő eloszlása: óra 

a) Tankönyvből, jegyzetből, könyvészetből és saját jegyzetelésből való tanulás 50 

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

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

kidolgozása  

30 

d) Tutori tevékenység 13 

e) Felmérések 4 

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

 

4. Előfeltételek (esetenként) 

4.1. Tantervi - 

4.2. Kompetencia Természet- és környezetvédelmi ismeretek  

 

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

 

 

5.1. Előadás lebonyolítása Tanterem táblával és videoprojektorral 

5.2.  Szeminárium/          

lebonyolítása 

Tanterem táblával és videoprojektorral/kerekasztal beszélgetés 

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.5. Tudják helyesen értelmezni a kísérleti eredményeket, a környezeti tényezők megfelelő 

jellemzéséhez és a környezetvédelmi intézkedések kidolgozásához. 

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 

Az Európai Unió környezeti politikájának kialakulása, 

fejlődése.  

Előadás PowerPoint 

bemutatóval, 

beszélgetés, interakció, 

problémafelvetés. 

4 óra online/offline 

Az EU és Románia környezeti politikájának alkotmányos 

alapjai  

4 óra online/offline 

Az EU és Románia környezeti politikájának intézményes 

keretei 

4 óra online/offline 

A biodiverzitás védelmét célzó politikák  4 óra online/offline 

A természeti és kulturális örökség védelmét célzó 

politikák 

4 óra online/offline 

Klímaváltozást célzó politikák  4 óra online/offline 

Könyvészet 

Horváth Zs. et al. 2004. Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest. 

Marinescu D. 2008. Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti. 

Bándi Gy. 2006. Környezetjog. Osiris, Budapest.  

Bándi Gy. 2008. Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata: a másodlagos jog 

intézményeinek fejlődése és az esetjog, Szent István Társulat, Budapest. 

Kerényi A. 2006. Általános környezetvédelem. Mozaik Kiadó, Szeged.  

8.2. Szeminárium Oktatási módszerek Megjegyzések 

Esettanulmányok környezetpolitikai 

sikerekről/bukásokról 

Beszélgetések az 

esettanulmányok 

alapján, videók és 

hivatalos 

dokumentumok 

használata 

12 óra 

online/offline 

A biodiverzitás védelme gyakorlatban  4 óra online/offline 

A világörökség védelme gyakorlatban 4 óra online/offline 

A klímaváltozás mérséklése gyakorlatban  4 óra online/offline 

Könyvészet 

Horváth Zs. et al. 2004. Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest. 

Marinescu D. 2008. Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti. 

Bándi Gy. 2006. Környezetjog. Osiris, Budapest.  

Bándi Gy. 2008. Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata: a másodlagos jog intézményeinek 

fejlődése és az esetjog, Szent István Társulat, Budapest. 

7.1. Tantárgy általános 

célkitűzése 

A tantárgy az Európai Unió környezetvédelmi politikájának és jogának  

fogalmi és terminológiai rendszerével ismerteti meg a hallgatókat. 

7.2. Sajátos célkitűzések 

 

 

Az újdonságokkal szemben kifejlesztett rugalmasság, az integrációs és 

jogharmonizációs folyamathoz való alkalmazkodókészség, elemzőképesség, 

önálló és elmélyült munkavégzés készségének fejlesztése. 



 

 

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

szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók elvárásaival  

A tantárgy tartalma megfelel a tudományos közösség, szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók 

elvárásainak a környezettudomány területén. Az előadás eredményeképpen az egyetemisták 

megismerkedhetnek a környezetjog főbb elemeivel. 

 

10. Felmérés 

A. A felmérésre való jelentkezés előfeltételei: 

A szemináriumokról való igazolt hiányzás esetén az elmaradt szemináriumi tematikából dolgozatot kell 

bemutatni. A vizsgára való jelentkezsés feltétele a szemináriumi 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 vizsga 

(online/offline) 

70% 

10.5.  Szeminárium Órai tevékenység/házi feladatok  Pontozás  

(online/offline) 

30% 

10.6. Minimális teljesítmény elvárás 

A nemzetközi, Európai Uniós és Románia környezetjogával kapcsolatos alapfogalmak ismerete.   

 

 

Dátum   Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

2021.07.01.        dr. Balázsi Ágnes          dr. Balázsi Ágnes 
                             

 

 

Tanszéki láttamozás dátuma                                  Tanszékvezető aláírása  
                   Dr. Poszet Szilárd-Lehel 

2021.09.08.           

  

 

Tanulmányi programfelelős aláírása 

     dr. Poszet Szilárd-Lehel 

 


