
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 Egyetemi alapképzés 

1.5. Tanulmányi program Környezettudomány 

1.6. Képzettség Környezettudomány 

2. Tantárgy adatai 

2.0. Tanszék Környezettudomány 

2.1. Tantárgy címe Bonctan és egészségtan 

2.2. Tevékenység típusa    

- - - 

2.3. Tantárgyfelelős / Előadás felelőse dr. Urák István, egyetemi docens 

2.4. Egyéb oktatási 

tevékenységek 

felelősei  

                              

szeminárium dr. Szigyártó Irma-Lidia, egyetemi adjunktus 

gyakorlat - 

terv - 

2.5. Év I 2.6. Félév 1 2.7. Követelmény 

típus 

C 2.8. Tárgyfelvétel 

típusa 

DI 

2.9. Képzésben 

betöltött szerepe 

DC 2.10. 

Tárgykategória 

- 2.11. Tárgy kódja KBOX0031 

3. Teljes becsült időráfordítás (oktatási tevékenységek féléves óraszáma) 

3.1. Heti óraszám 3 Melyből: 3.2. Előadás 2 3.3. Szeminárium  

      / gyakorlat/ 

       terv 

1 

3.4. Tantervi teljes óraszám 42 Melyből: 3.5. Előadás 28 3.6. Szeminárium 

     / gyakorlat 

     / terv 

14 

3.7. Tanterv szerinti kreditszám 4 

3.8. Félévi teljes óraszám 100 

3.9. Egyéni tanulás teljes óraszáma 58 

3.10. Ráfordított idő eloszlása: óra 

a) Tankönyvből, jegyzetből, könyvészetből és saját jegyzetelésből való tanulás 15 

b) Kiegészítő dokumentálódás könyvtárban, elektronikus hozzáférési lehetőségeken és terepen  15 

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

kidolgozása  

15 

d) Tutori tevékenység 10 

e) Felmérések 3 

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

 

 

Kari Tanácsi elfogadás:  

7/2018.09.27. 

 



4. Előfeltételek (esetenként) 

4.1. Tantervi - 

4.2. Kompetencia Az ember bonctanával és egészségtanával kapcsolatos ismeretek a 

középiskolából 

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

6. Megszerzendő sajátos kompetenciák 
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C1 A természettudományokban használt fogalmak, törvények és törvényszerűségek megismerése, 

helyes használatának elsajátítása. (1) 

C2 Interdiszciplináris kapcsolatok használata környezettudományi ismeretek elmélyítése során.(1) 

C3 Felszerelések, mintavételezési és mérőeszközök, méréseknél és monitorozásnál használt 

technikák alkalmazásának az elsajátítása. 

C4 Környezeti kutatások eredményeinek helyes feldolgozása, értelmezése. 

C5 Környezeti tényezők jellemzéséhez szükséges alternatívák kiválasztásának az elsajátítása. (1) 
C6 Tudományos jellegű információk feldolgozása, közlése. (1) 
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 CT1 Hatékony és felelősségteljes munkastílus, pontosság és személyes felelősségtudat kialakítása, 

a szakma etikai kódjának megfelelő normák, értékek elsajátítása. 

CT2 Hatékony munkamódszerek alkalmazása multidiszciplináris közösségben. 

CT3 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.  

Előadás 

PowerPointos 

bemutatóva, 

interakció, 

problematizálás 

Az előadásokon való 

részvétel nem kötelező de 

ajánlott 

A csontrendszer bonctana és egészségtana 

Az ízületek bonctana és egészségtana 

Az izomrendszer bonctana és egészségtana 

A légzőkészülék bonctana és egészségtana 

A keringési készülék bonctana és egészségtana 

Az emésztőkészülék bonctana és egészségtana 

A kiválasztó készülék bonctana és egészségtana 

Az analizátorok bonctana és egészségtana 

Az idegrendszer bonctana és egészségtana 

Az belső elválasztású mirigyek bonctana és 

egészségtana 

A szaporító készülék bonctana és egészségtana 

Könyvészet: 

5.1. Előadás lebonyolítása Tanterem táblával és videoprojektorral 

5.2.  Szeminárium/          

          gyakorlat/ 

          terv lebonyolítása 

Tanterem táblával és videoprojektorral 

Elsősegély nyújtásához szükséges felszerelés 

7.1. Tantárgy általános 

célkitűzése 

Az emberi testet felépítő főbb szervek szerkezetének, működésének és 

egészségtanának az ismerete.  

Főbb megelőzési és elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása. Ismeretek 

alkalmazása. 

7.2. Sajátos célkitűzések 

 

Csapatszellem fejlesztése. 

Megfelelően hatékony munkastratégiák és felelősségérzet kialakítása. 



Ábrahám A. 1964. Összehasonlító állatszervezettan. Budapest, Tankönyvkiadó (2) 

Kessler J., Kis E. 2000. Az emberi test anatómiája, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár  

Kis E. 2006. Általános állatszövettan. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca (3) 

Szentágothai I. 1993. Funkcionális anatómia, Medicina, Budapest  

Vigh B., Kondics L.1997. Összehasonlító szövettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (4) 

 

8.2. Szeminárium / 8.3. Gyakorlat / 8.4. Terv / 8.5. 

Szakmai gyakorlat 

Oktatási módszerek Megjegyzések 

Elsősegély nyújtása 

Bemutató kísérletek, 

párbeszéd 

A szemináriumokon való 

részvétel kötelező 

Nemi úton terjedő betegségek 

Fertőző betegségek, járványok 

Civilizációs betegségek 

Idegrendszeri betegségek 

Anyagcsere betegségek 

Allergiák 

Könyvészet: 

Árbám Z. 2006. Társadalom-egészségtan,  University Press, Târgu Mures. (7) 

Dési Illés 2001. Népegészségtan,  Semmelweis, Budapest. (1) 

Ember I. 2006. Környezet-egészségtan,  Dialóg Campus, Budapest; Pécs. (1) 

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

szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók elvárásaival  

A tárgy tartalma összhangban van az episztemikus közösségek, szakmai csoportosulások és a 

környezettudomány szakterületén illetékes munkaadók elvárásaival. E szakmai képzés során a hallgató 

megismerkedik az emberi test felépítésével, működésével és egészségtanával. Ezen okokból kifolyólag ez a 

kurzus alapvető jelentőségű a további oktatási és nevelési tevékenységhez. 

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 (teszt) 66% 

10.5.  

 

Szeminárium Elméleti és gyakorlati 

tudás felmérése 

Írás- és szóbeli  33% 

10.6. Minimális teljesítmény elvárás 

Az emberi testet felépítő főbb szervek szerkezetének, működésének és egészségtanának az ismerete.  

Főbb megelőzési és elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása. Ismeretek alkalmazása. 

 

Dátum                Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

2018.09.14.          dr. Urák István                 dr. Szigyártó Irma-Lidia 

 

 

 

Tanszéki láttamozás dátuma                           Tanszékvezető aláírása  

2018.09.20.                       dr. Urák István 

         

 



Tanulmányi programfelelős aláírása 

      dr. Urák István 

 


