Tantárgyprogram
Tantárgy neve és kódja:
Vidék-és területfejlesztés
AGMLSVTEFB

Kreditérték: 5

Tagozat: levelező
Tanév: 2015/2016.
Félév: 2.
Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: Birtokrendező MSc
Tantárgyfelelős
Oktatók: Dr. Udvardy Péter
Dr. Udvardy Péter
oktató:
Előtanulmányi feltételek:
Heti óraszámok: Előadás: 0 ó/h
Gyakorlat: 0 ó/h Lab. gyak.: 0
Konzultáció: 18
óra
Számonkérés módja: vizsga
A tananyag
Oktatási cél: Megismertetni a hallgatóval a vidék- és
területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, a területi különbségeket, és azok okait, a
fejlesztés igényeit és lehetőségeit. Különböző vidékfejlesztési politikák, tervek-,
programok bemutatása. Területfejlesztési koncepciók, törvényi háttér, gyakorlati
megvalósulás.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások:
1. Bevezetés, követelmények, vidékfejlesztési alapfogalmak, az Európai Unió
kialakulása, fejlődése, az EU szervezeti felépítése, szervezeti jogrendje, pénzügyi
rendszere, költségvetése, nemzetközi kapcsolatai, közös agrárpolitika, a
vidékpolitika kialakulása, fejlődése, vidékfejlesztési modellek és politikák,
vidékfejlesztési előzmények, leadandó feladat kiadása
2. Területfejlesztési alapfogalmak, eszközök, intézmények, Magyarország
térszerkezete, változások, területfejlesztési koncepciók és programok, megyerégió, járás-kistérség, területfejlesztési projektek
3. Vidékfejlesztés a gyakorlatban
4. Területfejlesztés a gyakorlatban, ZH, leadandó értékelése
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Ajánlott:

Dorgai L. - Hinora F. - Tassy S.(1998): Területfejlesztés – vidékfejlesztés,
AKII Agrárgazdasági Tanulmányok 1998. 9. szám.
-

Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:
A félév aláírásának
feltételei:
Érdemjegy
kialakításának módja:
Hiányzások, pótlások
feltételei:
Vizsga módja:
Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
vizsgaidőszakban:

Az előadásokon való részvétel kötelező!
Zárthelyi dolgozatok időpontja: utolsó konzultáción
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti anyagot tartalmazzák.
-

az órákon való folyamatos és aktív részvétel, az órai feladatok és
beadandó eredményes elvégzése
- a zárthelyi dolgozat eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozat és beadandók
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
- hiányzás esetén a feladatokat pótolni kell a tanárral egyeztetett
időpontban. Igazolt hiányzás esetén térítésmentesen, igazolatlan
hiányzáskor különeljárási díj ellenében lehet pótolni a gyakorlatokat.
- zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal lehet pótolni.
Az aláírást 1 alkalommal lehet pótolni.

