
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 Természet- és környezetvédelem 

2.2. Tevékenység típusa    

- - - 

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

2.4. Egyéb oktatási 

tevékenységek 

felelősei  

                              

szeminárium dr. Urák István, egyetemi docens 

gyakorlat - 

terv - 

2.5. Év I 2.6. Félév 1 2.7. Követelmény 

típus 

C 2.8. Tárgyfelvétel 

típusa 

DO 

2.9. Képzésben 

betöltött szerepe 

- 2.10. 

Tárgykategória 

DS 2.11. Tárgy kódja KMFK0061 

 

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 28 3.6. Szeminárium 

     / gyakorlat 

     / terv 

28 

3.7. Tanterv szerinti kreditszám 6 

3.8. Félévi teljes óraszám 150 

3.9. Egyéni tanulás teljes óraszáma 94 

3.10. Ráfordított idő eloszlása: óra 

a) Tankönyvből, jegyzetből, könyvészetből és saját jegyzetelésből való tanulás 30 

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

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

kidolgozása  

15 

d) Tutori tevékenység 15 

e) Felmérések 4 

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

 

 

Kari Tanácsi elfogadás:  

7/2018.09.27. 



 

4. Előfeltételek (esetenként) 

4.1. Tantervi - 

4.2. Kompetencia Általános ökológiai, növény- és állattani ismeretek 

 

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

 

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.2. A beosztásnak megfelelő munkamódszerek alkalmazása multidiszciplináris közösségben. 

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 

Természet és ember viszonya. A biodiverzitás és az emberi jólét 

kapcsolata.  

Előadás 

PowerPoint 

bemutatóval, 

beszélgetés, 

interakció, 

problémafelvetés. 

2 óra 

A globális környezeti problémák aktualitásai. 2 óra 

A természetvédelem szervezeti felépítése és törvényi 

szabályozása Romániában és az Európai Únióban. A védett 

területek rendszere. 

4 óra 

A fenntartható használat és a természetvédelmi kezelés. 

Korszerű kezelés, használat és élőhely helyreállítás. 

4 óra 

Fajszintű kezelési stratégiák és populációszintű kezelések. 2 óra 

A biodiverzitás monitorozása. A természetvédelmi biológia 

frontvonalai. 

4 óra 

A környezetvédelem fogalma, kapcsolatrendszere.  2 óra 

A környezetvédelem helye, szerepe a társadalmi gazdasági 

folyamatokban. Környezetgazdálkodás. 

4 óra 

A környezetszennyezések és terhelések megelőzésének újabb 

módszerei. 

2 óra 

5.1. Előadás lebonyolítása Tanterem táblával és videoprojektorral 

5.2.  Szeminárium/          

lebonyolítása 

Tanterem táblával és videoprojektorral 

7.1. Tantárgy általános 

célkitűzése 

A tárgy célja a természet- és környezetvédelem aktuális kérdéseinek, a globális 

környezeti problémáknak és a létező és lehetséges szabályozási és helyreállítási 

műveleteknek a megismertetése. 

7.2. Sajátos célkitűzések 

 

 

 

 

Az aktuális természet- és környezetvédelmi kérdések megtárgyalása 

esettanulmányok alapján. A biodiverzitás, a természet- és környezetvédelem 

intézményi és szabályozási rendszere, a fenntartható fejlődés, a 

környezetgazdálkodás, a korszerű élőhely-helyreállítás kérdésköreinek 

tárgyalása. A környezettudatosság fejlesztése. 



A környezettudatosság helyzete. A tudatformálás, oktatás, 

ismeretterjesztés aktuális módszerei.  

2 óra 

Könyvészet: 

Bartók K. 2006. Az élő természet védelme: a biodiverzitás védelme Romániában, Ábel Kiadó, Kvár. (1) 

Gavrilescu E. 2010. Poluarea mediului acvatic. Editura SITECH, Craiova (1) 

Kerényi A. 2002. Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (1) 

Péter P., Ambrus L. 2007. A fenntartható fejlődés elveinek alkalmazása. Civitas Alapítvány, Kvár. (7) 

Petrescu-Mag, R.M. 2010, Aspecte teoretice și practice privind protecția mediului prin intermediul 

normelor de drept internațional, Editura Mega, Cluj-Napoca. (1)  

8.2. Szeminárium Oktatási módszerek Megjegyzések 

A környezet fogalma. Ökológiai rendszerek 

Bemutató 

kísérletek, 

párbeszéd 

4 óra 

A környezetvédelem és a fenntarthatóság 4 óra 

Globális környezeti problémák 4 óra 

Adminisztrációs eszközök a környezetvédelemben 4 óra 

Környezetvédelemmel foglalkozó Intézmények, szervezetek 4 óra 

A környezetvédelem jogi háttere 4 óra 

Élőhelytípusok Romániában 4 óra 

Könyvészet: 

Bartók K. 2006. Az élő természet védelme: a biodiverzitás védelme Romániában, Ábel Kiadó, Kvár. (1) 

Kerényi A. 2002. Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (1) 

Kerényi A. 2006. Általános környezetvédelem. Mozaik Kiadó, Szeged. (3) 

Kerényi A., Fazekas I., Varga Z. 2003. Európa természet- és környezetvédelme, Nemzeti TK, Bpest. (3) 

Petrescu-Mag, R.M. 2010. Aspecte teoretice și practice privind protecția mediului prin intermediul 

normelor de drept internațional, Editura Mega, Cluj-Napoca. (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 a természet- és környezetvédelem alapfogalmaival, aktuális kérdéseivel. Az elsajátított 

ismereteket a hallgató felhasználhatja a természet- és környezetvédelmi gyakorlatban, a természetvédelmi 

biológia, a környezetgazdálkodás stb. területén. 

 

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 60% 

10.5.  Szeminárium 
Elméleti és gyakorlati tudás felmérése 

Dolgozat bemutatása, 

aktív részvétel 
40% 

10.6. Minimális teljesítmény elvárás 

A környezeti problémákat előidéző fontosabb tényezőknek és hatásaiknak az ismerete. Románia 

fontosabb természetvédelmi területeinek az ismerete. Egy dolgozat bemutatása a félév folyamán. 

 

Dátum   Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

         2018.09.14.        dr. Urák István             dr. Urák István  

   

 

 



Tanszéki láttamozás dátuma                           Tanszékvezető aláírása  

2018.09.20.               dr. Urák István            

        

  

 

Tanulmányi programfelelős aláírása 

dr. Urák István 

 

 


