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Tantárgyi követelményrendszer
a 2017/18. tanév őszi félévére
A tantárgy neve:
angolul:
németül:
Tantárgykód:
Szak:
Munkarend:
Tárgy típusa:
Tárgyfelvétel féléve:
Óraszám:

Dísznövénytermesztés szakmai modul I.
Ornamental Plant Specification Module 1.
Spezifische Modul für Zierpflanzenbau 1.
3DD02LBK81S
kertészmérnök alapszak (BSc)
határon túli levelező (Zentai Konzultációs Központ)
szakirányos hallgatók számára kötelező
5. szemeszter (III. évfolyam, őszi félév)
óra/félév
óra/félév
8
0
előadás
gyakorlat

0

nap/félév
terepgyakorlat

A félév végi
számonkérés
aláírás megszerzése
típusa:
A vizsga típusa:
nincs vizsga
Kreditérték:
0
A tantárgyért felelős tanszék: Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Dr. Honfi Péter egyetemi docens
Tantárgyfelelős:
kedden, 14-18 h között, előzetes bejelentkezéssel
A felesleges várakozás és ütközések elkerülése érdekében kérjük, hogy
A tárgyfelelős budapesti
konzultációs szándékát legkésőbb 2 munkanappal a fogadóórát megelőzően
fogadóórája:
jelezze e-mailben a tárgyfelelősnél, ennek hiányában a konzultáción nem
tudjuk fogadni!
Dr. Ördögh Máté egyetemi tanársegéd
Szakkörvezető:
hétfőn és kedden, 9-10 h között, előzetes bejelentkezéssel
A felesleges várakozás és ütközések elkerülése érdekében kérjük, hogy
A szakkörvezető budapesti
konzultációs szándékát legkésőbb 2 munkanappal a fogadóórát megelőzően
fogadóórája:
jelezze e-mailben a szakkörvezetőnél, ennek hiányában a konzultáción nem
tudjuk fogadni!
A tanórák oktatói:
Dr. Ördögh Máté egyetemi tanársegéd

Döme Csilla
A tantárgy felvételének előkövetelményei
Nincsenek.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában
A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakirányos hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó, az A-tárgyi
foglalkozásokon nem szereplő, a sikeres államvizsga letételéhez nélkülözhetetlen ismeretanyagokkal
gazdagodjanak és megkezdjék szakdolgozatuk megírását.
A tantárgy tananyaga, a foglalkozások időpontja, oktatói
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az itt közölt programok sorrendje előre nem látható okok miatt esetlegesen
módosulhat, erről szükség esetén a foglalkozások keretében adunk tájékoztatást.
Dátum
Időpont Tematika, oktató
Helyszín
1. foglakozás
(a
konzultációs
központ
órarendje
szerint)

4 óra

Félévi követelmények ismertetése, a szakdolgozatkészítéssel kapcsolatos alapismeretek. Témaválasztás.
(Dr. Ördögh Máté)

Konzultációs központ

2. foglakozás
(a
konzultációs
központ
órarendje
szerint)

4 óra

Egyéni konzultáció, szakdolgozati kutatómunkával
kapcsolatos egyéni feladatok és szakdolgozatvázlat
egyeztetése. (Döme Csilla)

Konzultációs központ

Az értékelés módja, vizsgakövetelmények
A hallgatók a szakdolgozat-részek leadásával a szorgalmi időszak utolsó napjáig félévaláírást szereznek, javítási
lehetőség nincs.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei, a pótlás módja
A gyakorlatokon való részvétel kötelező, hiányzást a TVSZ által rögzített mértékben és módon engedélyezünk.
A hiányzások utólagos pótlására nincs lehetőség.
Igazolás módja a foglalkozásokról vagy vizsgáról való távolmaradás esetén
A távolmaradás igazolása a szakkörvezetőnél, orvosi vagy hatósági igazolás bemutatásával lehetséges.
A félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai, azok határideje
1. A szakdolgozat vázlatának és a szakdolgozattal kapcsolatos munkatervnek az elkészítése a konzulens oktatók
útmutatásai alapján. Leadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó előtti hete.
2. Az Irodalmi áttekintés fejezet 5-8 oldalas részének elkészítése és leadása. Leadási határidő: a szorgalmi
időszak utolsó előtti hete.
A félév végi aláírás megszerzéséhez előírt követelmények
- az egyéni feladatok (ld. fent) teljesítése határidőre
- a foglalkozásokon való aktív részvétel, hiányzás a TVSz vonatkozó rendelkezései szerint engedélyezett
A minősítés kialakításának módja
Nincs minősítés.
Írásos tananyagok, segédletek, jegyzetek, irodalom:
SZIE Kertészettudományi Kar (2016): Útmutató a szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez. Szent
István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest, 2016.
A tantárgy követelményrendszerét a tanszéki értekezlet 2017. augusztus 24-i ülésén elfogadta, szabályai az
elfogadást követő napon lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi követelményrendszer
hatályát veszti.
A jelen követelményrendszerben nem szabályozott kérdésekben a Szent István Egyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatában foglaltak irányadók.
Budapest, 2017. augusztus 24.
Dr. Honfi Péter
egyetemi docens, tanszékvezető

