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A szorgalmi időszak alatti távoktatással kapcsolatos teendőkről a Neptun rendszerben 

értesítéseket küldünk minden hallgató részére. Kérnénk, hogy a sikeres félév teljesítéséhez 

kövessék az írásbeli utasításokat! 

I. A tárgy keretében a hallgatók tananyagát és a tárgy teljesítéséhez szükséges feladatait 

képezik az alábbiak: 

1. Elméleti tananyag elsajátítása 

2. Kötelező növényismereti anyag elsajátítása 

3. Herbárium készítése. 

1. A korábban tervezett tanórákra elkészült prezentációk anyagát közzétesszük a SZIE, e-

learning (https://elearning.szie.hu) felületén. Ezek az anyagok a tavaszi szünetet követő héten 

elérhetőek lesznek. 

A távoktatásra szánt előadásokat a könnyebb érthetőség kedvéért szöveges jegyzettel látunk 

el. A prezentációk végén önellenőrző kérdéseket fogalmazunk meg, melyek a félévi vizsgára 

való felkészülést segítik. Megoldásuk ajánlott, illetve kérdések felmerülése esetében lépjen 

kapcsolatba az előadóval. 

2.2. A növényismereti és rendszertani anyag elsajátítására szolgál a Növényismereti lista, 

mely a Növénytani tanszék honlapján a Letölthető tananyagoknál érhető el és az e-learning 

felületre is feltöltünk. A május 16-ra tervezett terepgyakorlat megtartásáról vagy halasztásáról 

a Soroksári Botanikus Kertben (SBK), a későbbiekben küldünk értesítést a járványhelyzetnek 

megfelelően. 

3. A félév során a hallgatóknak 50 lapos HERBÁRIUMot kell készíteniük. A herbárium 

elkészítését önálló munkaként a hallgató végzi el, ezáltal segítve felkészülését a félév végi 

rendszertani kollokviumra. Minden gyűjtött növényfajt külön-külön egy A3-as lapra kell 

felragasztani, amelynek jobb alsó sarkában, a mellékelt táblázatban minden információt be 

kell írni. 

A herbárium elkészítésének részletes útmutatója, valamint a kitöltendő táblázat a honlapról 

letölthető. 

 

II. Kollokvium: 

A kollokvium 100 pontos írásbeli dolgozatból és a hallgató saját, 50 darabos herbáriumából 

kérdezett szóbeli vizsgából áll. Ez utóbbira csak 50% feletti írásbeli teljesítmény elérésével 



jogosult a hallgató. A herbáriumi vizsga 50 pontot ér, így a vizsga összes pontszáma maximum 

150 pont. 

 

A vizsga értékelése és az érdemjegy az alábbiak szerint alakul: 

0-74= elégtelen (1) 

75-92= elégséges (2) 

93-110= közepes (3) 

111-131= jó (4) 

132-150 = jeles(5) 

 

A félév során Morfológia, Rendszertan és Növényföldrajz-Ökológia témakörökből vizsga-

felkészítő kérdéseket állítunk össze. Ezek olyan alapvető tudnivalókra vonatkozó kérdések és 

fogalmak, melyekre a válaszok ismerete minden hallgató esetében kötelező! A kérdéseket a 

hallgatók számára a tanszéki honlapon elérhetővé tesszük, így ezek kidolgozására már a félév 

során lehetőség van. A herbáriumi vizsga CSAK helyesen elkészített, gondosan lepréselt és 

szabályosan kitöltött címkéjű herbáriummal kezdhető el. A vizsgáztató a herbárium átnézése 

során a vizsga elkezdését elutasíthatja és a vizsgát elégtelennek minősítheti, amennyiben a 

herbárium minősége nem megfelelő és a vizsgáztatást nem teszi lehetővé. A vizsga 

elégtelennek minősül akkor is, ha a saját herbáriumban bemutatott fajokat a hallgató nem 

ismeri fel. 

 

III. Konzultációk rendje: 

A félév során az előadóval előre egyeztetett időpontban on-line egyéni és csoportos 

konzultációkra van lehetőség. 

A tárgyfelelőssel a kapcsolattartás e-mailen is megoldható. 
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