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Számonkérés módja: évközi jegy
A tananyag
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg Európa tájföldrajzi képét, nagytájait, nevezetes
természeti és kultúrtörténeti értékeit.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások:
Gyakorlatok:
A táj fogalma és a tájalkotó tényezők, Európa földrajzi fekvése, tájfelosztása. (1)
Európa nagytájainak geológiai felépítése, felszínfejlődése, vízrajza, éghajlata és
növénytakarója. (2)
Észak-Európa természeti földrajza. (3)
Brit-szigetek. (4)
Francia-belga-rögvidék. (5)
Közép-európai-síkvidék és rögvidék. (6)
Ibériai-félsziget. (7)
Appennin-félsziget. Az Alpok természeti földrajza. (8)
Rektori szünet. (9)
A Kárpátok természeti földrajza. (10)
Balkán-félsziget. (11)
Kelet-európai-síkság. (12)
Összefoglalás, vaktérképek. (13)
Zh (14)
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Irodalom
Kötelező:

Ajánlott:

Marosi S. - Sárfalvi B. (szerk.): Európa I. Tankönykiadó, Budapest, 1968.
Marosi S. - Sárfalvi B. (szerk.): Európa II. Tankönykiadó, Budapest, 1970.
előadások digitális anyagai
Nemerkényi A.: Európa – Kontinensről kontinensre sorozat. Kossuth Kiadó,
Budapest, 2000.
Probáld F. (szerk.): Európa regionális földrajza. ELTE Eötvös Kiadó,
Budapest, 2000.

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:

A gyakorlatokon való részvétel kötelező!
Valamennyi gyakorlatot el kell készíteni, amit a gyakorlatot követő
héten kell leadni.
Zárthelyi dolgozat időpontja: 14. héten
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti anyagot is tartalmazzák.
-

az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
valamennyi gyakorlat teljesítése és elfogadása (min. elégséges),
- a zárthelyi dolgozatok eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
beadandók (feladat+beszámoló) és zárthelyi dolgozat
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
- hiányzás esetén a gyakorlatokat pótolni kell a gyakorlatvezetővel
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.

