Óbudai Egyetem
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kar
Környezetmérnöki és Természettudományi
Intézet
Tantárgy neve:
Környezetgazdaságtan
Neptun kód:
RKXKZ1MBLE
Tantárgy neve angolul:
Environmental Economics
Kredit: 
4
Jelleg (kötelező/ választható:)
kötelező
Tagozat:
levelező
Félév a mintatantervben:
5.
Szakok melyeken a tárgyat oktatják:
Környezetmérnök
Tantárgyfelelős:
Dr. Biczó Imre     Oktatók:  Ménesi András
Előtanulmányi feltételek (kóddal is):
GGXKG2RBLE
Heti óraszámok:
Előadás:  
4
Tantermi gyakorlat:  
8
Laborgyakorlat:
-
Számonkérés módja (s; v, é) 
é
A képzés nyelve:
magyar
A tárgy órarendi helye:
5. félév
A tananyag
Oktatási cél:
A tantárgy oktatásának célja az alternatív közgazdaságtan rendszereinek megismerése.
A tárgy részletes leírása, ütemezés:
Előadás témakörei:
Okta-tási hét
Időpont (hónap, nap)
Témakör
1.

Környezetgazdaságtan alapjai.
Fenntartható fejlődés.. HF. kiadás.
2.

Környezetszennyezés gazdaságtana.

3.

Környezetgazdaságtan hulladék , légkör.
Zh írás. HF. beadás.

4.

 PótZH.
Gyakorlatok:
Okta-tási hét
Időpont (hónap, nap)
Témakör
1.

Gazdasági növekedés és a környezeti minőség kapcsolata
2.

EU környezetvédelmi politikája.
3.

Magyarország környezetvédelmi politikája.
4.

Környezetgazdaságtan talaj , hidroszféra.
Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
Hiányzás a TVSZ-ben foglaltaknak megfelelően.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja)

ZH: 1 db. 

HF: 1 db 








Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
A félév során a hallgatók 1 db házi feladatot készítenek el. Valamint 1 db nagyzárthelyit írnak. A ZH és a szakirodalom feldolgozás külön-külön min. 40%-os kell legyen. Nem megírt vagy sikertelen zárthelyi esetén lehetőség van a szorgalmi időszakban egyszer a zárthelyit pótolni illetve javítani. A félév során mutatott teljesítménytől függően a hallgató a fél év utolsó oktatási napján évközi jegyet kap. Amennyiben az évközi jegy elégtelen vagy nem értékelhető egy alakalommal a vizsgaidőszak első két hetében pótbeszámolón a hallgató eredményes félévközi jegyet szerezhet. Ennek sikertelensége esetén a félévközi jegy elégtelen és ez már nem javítható.


A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:
Vizsga nincs.
Irodalom
Kötelező: 

Ajánlott:
Szlávik János (szerk.): Környezetgazdaságtan  Typotex Budapest 2007.
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.





Összeállító: Ménesi András

Intézetigazgató: Bodáné Dr. Kendrovics Rita








