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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 Globális környezeti változások 

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 II 2.6. Félév 3 2.7. Követelmény 

típus 

C 2.8. Tárgyfelvétel 

típusa 

DO 

2.9. Képzésben 

betöltött szerepe 

- 2.10. 

Tárgykategória 

DS 2.11. Tárgy kódja KMFK0101 

 

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 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: ..................  

 

 

 

Kari Tanácsi elfogadás:  

7/2018.09.27. 



4. Előfeltételek (esetenként) 

4.1. Tantervi - 

4.2. Kompetencia Általános ökológiai, környezettani és fajismeretek. 

 

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

monitorozási tevékenységek során 

C.4. Tudják használni a mérései és monitorozási eredmények feldolgozására, elemzésére, 

tárolására és bemutatására alkalmas programokat.  

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.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 

A globális környezeti változások alapfogalmai. 

PowerPoint 

bemutató, 

magyarázatok, 

vázlatok és rajzok a 

táblán. 

2 óra 

Az élet története a földön. Éghajlati- és üledékképző 

rendszerek. 

2 óra 

Globális éghajlatváltozások és következményeik. 

Üvegházhatású gázok. Tengerparti, sivatagi és jégtakaróval 

borított területek hosszú távú fejlődése. 

4 óra 

Üledékes rendszerek, mint a hosszú távú környezeti 

modellezés alapjai. 

2 óra 

Vizes élőhelyek a globális éghajlatváltozások perspektívájából. 2 óra 

A szavannák, mérsékelt övi sztyeppék és az erdők a globális 

éghajlatváltozások perspektívájából. 

4 óra 

A poláris rendszerek a globális éghajlatváltozások 

perspektívájából. 

2 óra 

Globális változások hatásai a bioszférára (szaporodás, 

elterjedés, özönfajok, alfaj-képződés, kihalások, stb.). 

4 óra 

5.1. Előadás lebonyolítása Tanterem táblával és videoprojektorral. 

5.2.  Szeminárium 

lebonyolítása 

Tanterem táblával és videoprojektorral. Nyomtatási lehetőség. Társas 

szakmai feladatok lebonyolításához szükséges anyagok. Esetenként terepi 

kiszállásra kerülhet sor. 

7.1. Tantárgy általános 

célkitűzése 

A tantárgy fő célkitűzése a globális hatásoknak és az emberi társadalmakra 

gyakorolt hatásaiknak a megértése. 

7.2. Sajátos célkitűzések 

 

 

 

A globális környezeti változásokra vonatkozó általános fogalmak és aktuális 

kutatási területek megismertetése, a valós világban való alkalmazása, más 

diszciplinákkal való kapcsolatainak az ismertetése, valamint a témával 

kapcsolatos ismeretek önálló keresésének és szintézisének az elsajátítása. 



A földhasználati módok változásainak globális 

következményei. 

2 óra 

„Planetary boundaries”. 2 óra 

A globális változások szociális következményei. 2 óra 

Könyvészet 

Iordache V., Ardelean F. 2007. Ecologie si protectia mediului. Edit. Matrixrom, Bucureşti. (3) 

Juhász-Nagy P. 1993. Az eltűnő sokféleség. Scientia, Budapest. (1) 

Kerényi A. 2003.  Környezettan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (26)  

Kerényi A. 2003. Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (3) 

Majer J. 2004. Bevezetés az ökológiába. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. (4) 

Muntean I.O. 2008. Ecologie si protectia mediului, ed. II. Edit. Emia, Deva. (3) 

Rakonczai J. 2003. Globális környezeti problémák. Lazi Kiadó, Szeged. (5) 

Richard T.W., Bernard J.N. 2003. Environmental science. Pearson, New Jersey. (1) 

8.2. Szeminárium Oktatási módszerek Megjegyzések 

A fenntarthatóság modellezése a környezeti változások 

függvényében (esettanulmányok). 
Csoportbeszélgetések 

és -feladatok, 

magyarázatok, 

szemléltetés és 

modellezés. 

PowerPoint 

bemutatók. 

6 óra 

Klímaváltozási és energetikai kérdések (esettanulmányok). 4 óra 

Környezeti változások és társadalmi fejlődés kölcsönhatásai 

vizes élőhelyeken (esettanulmányok). 

4 óra 

Ökoszisztéma szolgáltatások értékelése. 6 óra 

Participatív eljárások, rekonstrukciós modellek. 4 óra 

Szociális-ökológiai szcenáriók készítése.  4 óra 

Könyvészet 

Clark, J.S., Grimm, E.C., Lynch. J., Mueller, P.G. 2001. Effects of Holocene climate change on the 

grassland/woodland boundary in the northern plains, USA. Ecology 82: 620-636. (1) 

De’ath, G., Lough, J.M., Fabricius, K.E. 2009. Declining coral calcification on the Great Barrier Reef. 

Science 323: 116-119. (1) 

Iverson, K.R., Schwartz, M.W., Prasad, A.M. 2004. How fast and far might tree species migrate in the 

eastern United States due to climate change? Global Ecology and Biogeography 13: 209-219. (1) 

Zachos, J., Pagani, M., Sloan, L., Thomas, E., Billups, K. 2001. Trends, rhythms and aberrations in global 

climate 65 Ma to present. Science 292: 686-693. (1) 

 

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 és környezetmonitoring területén. Számos nemzeti és nemzetközi szintű 

szakmai szervezet és kutatási projekt, valamint a környezeti hatástanulmányok készítése is igényli a tantárgy 

keretében szerzett tudást és kompetenciákat. 

 

10. Felmérés 

A. A felmérésre való jelentkezés előfeltételei: 

A szemináriumokról való igazolt hiányzás esetén az elmaradt feladatokat be kell pótolni. A vizsgára való 

jelentkezés feltétele a szemináriumi ellenőrzésre kapott minimum 5-ös jegy. Az elméleti vizsgán is az 5-ös a 

minimális átmenő 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 75% 

10.5.  

 

Szeminárium Referátumok készítése, 

értékelése 
Referátum és előadás 25% 

10.6. Minimális teljesítmény elvárás 

A globális környezeti hatásokkal kapcsolatos alapfogalmak, korszerű ismeretek és kutatási eredmények 

ismerete. A globális környezeti változásoknak a különböző szintű biológiai rendszerekre és az emberi 

társadalomra gyakorolt hatásainak ismerete, példázása, konkrét helyzetekben való alkalmazása. A témakörre 



jellemző sajátos szaknyelvezet használata. 

 

Dátum              Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

2018.09.14.       dr. Korponai János    dr. Korponai János  

     

 

 

 

Tanszéki láttamozás dátuma      Tanszékvezető aláírása 

 2018.09.20.              dr. Urák István 

  

 

 

Tanulmányi programfelelős aláírása 

dr. Urák István 

 

 


