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6.
tanév
Szakok, melyeken a tárgyat oktatják:
Tantárgyfelelős
Oktatók: Horoszné dr. Gulyás Margit
Horoszné dr. Gulyás
oktató:
Margit
Előtanulmányi feltételek:
Heti óraszámok: Előadás: 0 ó/h
Gyakorlat: 2 ó/h Lab. gyak.: 0
Konzultáció: 0
Számonkérés módja: évközi jegy
A tananyag
Oktatási cél: The students will be able to collect and synthetize the main informations and
problems in one theme. Students acquire the bases of the problem-orientated
communication and project management techniques.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások:
Gyakorlatok:
Physical geography of Europe. (1)
Geology, hydrology, flora, fauna. (2)
Western Uplands. (3)
North European Plain. (4)
Break (5)
Central Uplands. (6)
Break (7)
Central Uplands. (8)
Alpine Mountains. (9)
Alpine Mountains. (10)
Carpathian Mountains. (11)
Carpathian Mountains. (12)
Summarize, maps. (13)
Zh (14)
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Irodalom
Kötelező:

Ajánlott:

National Geographic
Regional Geography of the World: Globalization, People, and Places,
Chapter 2-Europe, http://2012books.lardbucket.org/pdfs/regionalgeography-of-the-world-globalization-people-and-places/s05-europe.pdf
Physical Geography: EUROPE, https://cliluva-s1estela.wikispaces.com/file/view/PHYSICAL+GEOGRAPHY+EUROPE.pdf

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.

