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Környezetmérnöki és Természettudományi
Intézet
Tantárgy neve:
Földtudományi ismeretek
Neptun kód:
RKXFT1MBLE
Tantárgy neve angolul:
Earth sciences knowledge
Kredit: 
4
Jelleg (kötelező/ választható:)
kötelező
Tagozat:
levelező
Félév a mintatantervben:
1
Szakok melyeken a tárgyat oktatják:
Környezetmérnök szak
Tantárgyfelelős:
Dr. Demény Krisztina
Előadó:
Dr. Demény Krisztina
Előtanulmányi feltételek (kóddal is):
Nincs
Heti óraszámok:
Előadás:  
8
Tantermi gyakorlat:  
0-
Laborgyakorlat:
8
Számonkérés módja (s; v, é) 
é
A képzés nyelve:
magyar
A tárgy órarendi helye:
Előadás: csütörtök: 8:00-9:30
Labor: csütörtök 
9:50-11:30 (L1) 11:40-13:20 (L2) 
A tananyag
Oktatási cél:
Földtudományi ismeretek értelmezése: a Föld egészével, az élő egyedek környezetével foglalkozó tudományként. Vízföldtani ismeretek rendszerezése mérnökgeológiai és környezetföldtani vonatkozásban.
A tárgy részletes leírása, ütemezés:
Előadások: kontakt óra esetén tanteremben megtartva, online oktatás elrendelése esetén Teams-en megtartva.
Okta-tási hét
Időpont (hónap)
Témakör
1.
09.08.
A Föld története, földtörténeti korbeosztás. A Föld belső felépítése (földkéreg, földköpeny, földmag), összetétele és fejlődéstörténete. Általános földtani ismeretek: magmatizmus, vulkanizmus, 
4.
09.29.
Általános földtani ismeretek: globális tektonika.
Felszínformák (síkságok, hegységek, ősmasszívumok), magyarországi vonatkozásai.  Külső erők felszínformálása, a folyóvíz, a tengervíz munkája, a jég és a szél felszínformáló munkája.
9.
10.27.
Vízföldtani ciklus. Felszíni (vízfolyások, tavak) főbb jellemzői, típusai. Felszín alatti vizek (talajvíz, rétegvíz, résvíz) főbb jellemzői, típusai.
12.
11.17.
A Föld talajai (fogalma, funkció, talajképződést meghatározó tényezők, legfontosabb folyamatok). 


Gyakorlatok: kontakt óra esetén tanteremben megtartva, online oktatás elrendelése esetén Teams-en megtartva.
Oktatási hét
Időpont (hónap)
Témakör
1.
09.08.
Tantárgyi tematika megbeszélése, követelményrendszer, beadandó feladatok, jegyzőkönyvek. Ásványtani alapismeretek. Magmás kőzetek felismerése, rendszerezése, gyakoribb kőzettípusok magyarországi elterjedése. 
4.
09.29.
Üledékesés és metamorf kőzetek felismerése, rendszerezése, gyakoribb kőzettípusok magyarországi elterjedése. 
9.
10.27.
Vízállás meghatározása, mérése, nevezetes vízállások. Mércekapcsolati vonal. Gyakoriság-tartóssági görbe készítése. Vízhozam meghatározása, mérése. Vízhozam görbe készítése (árvízi hurokgörbe).
12.
11.17.
Vízgyűjtő terület meghatározása, lehatárolása. 
ZH (Elmélet és gyakorlat)
Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
A gyakorlatokon és előadásokon a részvétel kötelező.
Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja)

Zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése

A pót-zárthelyi a 14. héten, illetve a vizsgaidőszak TVSZ. által előírt időtartamában.
Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
A zárthelyi dolgozat eredménye; a ZH-ban az elméleti rész 2/3-ad, a gyakorlati rész 1/3 részaránnyal szerepel. 
ZH legalább elégséges szintű teljesítése szükséges. 
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:

Irodalom
Kötelező: 
Előadás anyagai (Moodle rendszer).
Némethné Katona Judit Geológia egyetemi jegyzet, Földtudományi szakismeret egyetemi jegyzet. ÓE RKK, 2011. 
Ajánlott:
Báldi Tamás: Elemző (általános) földtan I. II. ELTE egyetemi jegyzet, Budapest, 1992
Juhász Árpád: Évmilliók emlékei. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987.
Borsy Zoltán (szerk).: Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Egyéb segédletek: 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei - a tudásátadás módszertana,- a tananyag tartalma, - az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

Budapest, 2022. augusztus 17.
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