
TANTÁRGYI ADATLAP 

(az 5703/2011-es miniszteri rendelet alapján) 

 

 

1. Tanulmányi program adatai 

1.1. Intézmény Sapientia EMTE Kolozsvár 

1.2. Kar/Tanárképző Intézet Természettudományi és Művészeti Kar 

1.3. Képzési ág Környezettudomány 

1.4. Képzési szint Mesteri fokozat (MSc) 

1.5. Tanulmányi program Környezetvédelem és monitoring 

1.6. Képzettség Környezetvédelem és monitoring mesteri szak 

 

2. Tantárgy adatai 

2.0. Tanszék Környezettudomány 

2.1. Tantárgy címe Tájökológia 

2.2. Tevékenység típusa    

- - - 

2.3. Tantárgyfelelős / Előadás felelőse dr. Korponai János, egyetemi docens 

2.4. Egyéb oktatási 

tevékenységek 

felelősei           

szeminárium dr. Korponai János, egyetemi docens 

gyakorlat - 

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 KMFB0011 

 

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 A populáció- és térökológia alapjainak az ismerete. 

Az ökológiai rendszerek rezilienciájának az alapismerete. 

 

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

5.1. Előadás lebonyolítása Az előadások színhelye általában egy átlagos osztályterem.  

5.2.  Szeminárium/          

          gyakorlat/ 

          terv lebonyolítása 

A szemináriumok kb. egyenlő mértékben fognak hangsúlyt fektetni szociális, 

nyelvi és a kizárólagos szakmai kompetenciák kialakítására. A szeminárium 

terem tipikusan táblával és vetítővel van felszerelve. 

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 

1. A táj definiciója: ökológiai, kulturális, földrajzi 
PowerPoint bemutató, 

magyarázatok, 

vázlatok és rajzok a 

táblán 

 

4 óra 

2. A tájak szerkezete 6 óra 

3. Ember módosította tájak 6 óra 

4. A tájak dinamikája és rezilienciája 6 óra 

5. A tájvédelem formális törvényei, egyezményei valamint a 

szociális-ökológiai aspektusai 
6 óra 

Könyvészet: 

Hartel, T., Plieninger, T. (editori) 2014. European wood-pastures in transition: a social-ecological 

approach. Earthscan from Routledge 

Lindenmayer, D., Fischer, J. 2006. Habitat fragmentation and landscape change: an ecological and 

conservation synthesis. Island Press. 

Plieninger, T., Bieling, C. 2012. Resilience and the cultural landscape. Cambridge Universizy Press. 

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

Az ember módosította tájak jellemzése.  Szeminárium 10 óra 

A táj léptékű ökológiai, szociális és gazdasági 

folyamatok megértése. 

Hármasával csoportosítva, Kolozsvár 

különböző területein mérik fel az 

invazív fajokat. Referátum készítés, 

esetleg angol nyelven, csoportos 

beszélgetések. 

10 óra 

Ökológiai konnektivitás táj szinten Szeminárium 8 óra 

Könyvészet: 

A legfontosabb tudományos folyóiratok ismerete és cikkek elemzése: „Restoration Ecology”, „Ecological 

Monographs”, „Conservation Biology”, „Biological Conservation”, „Conservation Letters”, „Landscape 

Ecology”.  

7.1. Tantárgy általános 

célkitűzése 

A tájakat érintő alapvető fontosságú ismeretek felhalmozása. 

A tájökológiában fontos ökológiai folyamatok és kapcsolatok megértése. 

A tájak jellemzéséhez szükséges kompetenciák kifejlesztése. 

A tájvédelem elméleti és gyakorlati aspektusainak az ismerete. 

7.2. Sajátos célkitűzések 

 

 

 

 

A tájak definiciója földrajzi, ökológiai, kulturális szempontból. 

A tájak dinamikájának a megértése a tájvédelem szempontjából. 

A tájak mint szociális-ökológiai rendszereknek a megértése a fenntartható 

fejlődés kontextusából. 

A tájak rezilienciájának a megértése a globális klima változások 

perspektivájából. 
   



 

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

szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók elvárásaival  

A tárgy tartalma összhangban van a tudományterület jelenlegi elvárásaival. 

Ez a kurzus alapvető tudást biztosít a természetvédelemhez táj szinten. 

 

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 Az elméleti tudás 

felmérése 

Írásbeli – offline/online 75% 

10.5.  

 

Szeminárium Az elméleti és gyakorlati 

ismeretek felmérése 

Írásbeli és szóbeli – 

offline/online 

25% 

10.6. Minimális teljesítmény elvárás 

A táj definicióinak az ismerete. 

Románia hagyományos tájainak fő jellegzetességei valamint fenntarthatósági problémái. 

A tájak állapotainak gyors diagnózisa, valamit táj léptékű védelmi menedzsment terv kidolgozása. 

 

Dátum               Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

2021.07.06.       dr. Korponai János                                  dr. Korponai János 

                                                                                            
Tanszéki láttamozás dátuma                           Tanszékvezető aláírása  

2021.09.08                      dr. Poszet Szilárd-Lehel  

 

 

Tanulmányi programfelelős aláírása 

     dr. Poszet Szilárd-Lehel 

 

  


