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1. A tárgy keretében a hallgatók tananyaga és a tananyag elsajátításához szükséges feladatai: 
 

 Elméleti tananyag ismerete 

 Laboratóriumi gyakorlatok anyagának ismerete, gyakorlati füzet vezetése  

 A szeptember 23–25-i alapozó gyakorlat (Soroksári Botanikus Kert) teljesítése és a 

tananyagból beszámolás 

 Saját 25 fajos e-herbárium készítése 
 

2. Az elméleti anyag elsajátítását segítik az előadások.  

Az előadások online, az Elearning rendszerben kerülnek megtartásra (látogatásuk ajánlott) 

  
 

3. A Soroksári Botanikus kerti alapozó gyakorlaton (2020. szeptember 23–25.) a megjelenés 

kötelező! A terepgyakorlat pótlására nincs lehetőség. A kinyomtatott fajlistát és jegyzetfüzetet 

minden hallgatónak hozni kell magával. 
 

4. A laboratóriumi gyakorlatokon a megjelenés kötelező!  

 A hiányzást a gyakorlatvezető tanárnál igazolni, a gyakorlat anyagát pedig pótolni kell. 

 A laborgyakorlatokról maximum 1 olyan hiányzás engedélyezett, amit nem pótolt a 

hallgató. Az adott hét tananyagából a gyakorlat pótlására másik tancsoportban van 

lehetőség.  

 A laborgyakorlaton gyakorlati füzet előírás szerinti vezetése kötelező. 

 

5. A laboratóriumi gyakorlatok anyagából a félév során három alkalommal (4., 7. és 10. 

gyakorlatokon) rövid írásbeli beszámolót (röpdolgozatot) kell írni. Ezek anyaga az előző 

gyakorlatokon leadott és bemutatott tananyag. A három beszámolón elérhető maximális pontszám: 

3×10p (30p) 

 

6. A botanikus kerti alapozó gyakorlat fajlistájából és a laboratóriumi gyakorlatok anyagából 

a félév végén írásbeli beszámolót kell írni. Anyaga a soroksári és laboratóriumi gyakorlatokon 

leadott és bemutatott tananyag, valamint a hozzá kapcsolódó elméleti ismeretek (pl. SBK fajlista).  

 

A laboratóriumi gyakorlati és növényfelismerési beszámolók ideje: 2020. december 9. 

A beszámolót minden hallgatónak a saját csoportjában kell megírnia. A beszámolón elérhető 

maximális pontszám: 40p (20+20). Mindkét beszámolót legalább 50 %-os eredménnyel (min. 10-

10 pont) kell teljesíteni. 

 

4. A félév során 25 fajt tartalmazó E-HERBÁRIUM készítése kötelező. 

A növénygyűjteményt alapvetően a soroksári fajlista fajkészletéből, illetve a tantermi gyakorlatokon 

tanított fajokból kell összeállítani! A saját készítésű fényképeket egy 25 diából álló ppt-ben kell 

benyújtani, a releváns információk feltüntetésével. Az e-herbárium növényanyagának legalább 5 

különböző helyszínről kell származnia, úgy, hogy egy helyszínről maximum 10 faj használható fel.  
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A félév elfogadásának feltétele: 

 

A félévi kötelező beszámolók sikeres teljesítése 

 
Számonkérés Elérhető legmagasabb 

pontszám Ideje Típusa 

okt.-nov. során A 4., 7. és 10. gyakorlatokon évközi 10 pontos beszámolók 3×10  

december 5. Laboratóriumi beszámoló + Növényismereti beszámoló 20+20 

Elérhető legmagasabb pontszám összesen: 70 

Összegyűjtendő legalább (50%): 35 

 

Továbbá:  

 előírt módon elkészített és kitöltött 30 lapos E-herbárium. 

 

Akinek nem sikerül elérnie a minimálisan szükséges 35 pontot, az a vizsgaidőszak első hetében két 

beszámolót megismételhet a laboratóriumi, az elméleti zárthelyi dolgozat és a növényfelismerés 

beszámoló közül; ekkor a pontösszesítésben a javítás eredményét vesszük figyelembe. Több ismétlési 

lehetőség nincs. Aki legalább a 35 pontot megszerezte, annak a félévét érvényesnek fogadjuk el. 

Akinek a pótlás után sincs meg a minimális pontszáma, annak a félévét nem ismerjük el. 

 

A félév elfogadásának feltételei GÖRGETŐ HALLGATÓK számára: 
 

A tantermi gyakorlatokon a részvétel nem kötelező, de ajánlott. A beszámolókat az elsős, nappali 

tagozatos évfolyammal egy időben kell megírni! Az elmaradt beszámolók pótlására csak a 

Követelményrendszerben megadott feltételekkel van lehetőség, ezektől eltérni csak indokolt esetben 

lehet, a tárgyfelelős vagy a tanszékvezető hozzájárulásával! Felsőbb évfolyamok gyakorlatai, 

beszámolói miatt csak abban az esetben fogadunk el mulasztást, ha azt a beszámoló előtt legalább 

egy héttel jelzik a hallgatók, illetve a megfelelő tanszékről igazolást mutatnak be a beszámolót 

követő héten. 
 

A tantárgy kollokviummal zárul. Vizsgára csak az jelentkezhet, akinek érvényes, elfogadott 

féléve van. Vizsgára a Neptun rendszeren keresztül kell jelentkezni! 

 

A vizsga menete: 

 írásbeli vizsgalap megoldása minimum 50%-ra.  

 szóbeli vizsga a saját, előírásszerűen elkészített és kitöltött herbáriumból. Ezen a 

vizsgán is minimálisan 50% -ot kell teljesíteni. A szóbeli vizsgára csak a sikeres írásbeli 

esetén kerülhet sor.  

 a két részvizsga ugyanazon a napon történik. 

 bármelyik részvizsga elégtelenre sikerül, a következő alkalommal a teljes vizsgát meg 

kell ismételni. 

 

Budapest, 2020. szeptember 9. 

…………...…………………………………  

Papp Viktor PhD 

egyetemi adjunktus, tantárgyfelelős  

 

 

Az évfolyam hallgatói képviselőjének aláírása:  ……………………..…………….…….  


