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Előzetes követelmények: - 
 
Kurzus anyagok: A feladat részletes leírása Canvasban 
 
Kurzus leírás: A félév során a hallgatók csapatmunkában, lépésről lépésre létrehozzák 
egy tematikus (gazdasági) atlasz részeit. Kisebb scoportokban két-két témát (fejezetet) 
dolgoznak fel. A feladat elvégzéséhez oktatói irányítással anyagot és adatokat is 
gyűjteni kell. Az elkészült anyagoknak komplex (átfogó) képet kell adniuk a témáról. 
  
Kimeneti követelmények: A félév során a hallgató képes lesz önállóan strukturálni és 
elvégezni egy kutatómunkát is igénylő, nagyobb térképes feladatot. 
  
Elvárások a hallgatóval szemben a sikeres elvégzéshez: 
A hallgatónak a tanulmányi szabályzat szerint formában részt kell vennie az órákon; a 
félév elején ismertetett, összes részfeladatot el kell készíteni 
 
Kurzus Management és szabályozás: 
A kurzust jelenléti és online módon is meg lehet tartani. A szükséges anyagok a 
Canvas-ban elérhetők. 
 
 
Feladatok és értékelési metódus: 
 

Feladat, értékelés vagy 
tevékenység 

A jegy százaléka, 
illetve pontok 

Beadási határidő 



Európa háttértérkép             i/n  kb. 4. hét  

Európa térkép (1. téma)             20% kb. 9. hét 

Európa térkép (2. téma)             20% kb. 9. hét  

Országtérkép (1. téma)   20% utolsó hét a szorgalmi 
időszakban  

Országtérkép (2. téma)             20% utolsó hét a szorgalmi 
időszakban  

Szöveg – Európa (egyik téma)  10% kb. 11. hét 

Szöveg – Ország (egyik téma)   10% kb. 11. hét  

 
Kurzus értékelése  
A hallgató a félév végéig összesen négy tematikus térképet (2 db. Európa, 2 db. 
ország), valamint két rövid esszét ad be értékelésre. Az egyes feladatokat ötfokozatú 
skálán értékeljük. A félév végi osztályzatot ezen osztályzatok átlagából számítjuk, az 
Egyetemen általánosan használt kerekítési módszer alkalmazásával. 
 
Kurzusterv 
 

Hét, 
dátum 

Téma Az óra előkészítése Beadási 
határidő 

1.  A feladat ismertetése, a csoportok 
kialakítása, példák tanulmányozása 

 Részeletes leírás (PDF) 
Canvasban 

 ld. m. fent 

 2.  A választott téma megismerése  Könyvtári anyagok   

 3. Az Európa háttértérkép megrajzolása  Térképtári anyagok   

 4.  Adatgyűjtés  Internetes adatbázisok   

 5.  Adatgyűjtés, térképszerkesztés   Internetes adatbázisok   

 6.  Adatgyűjtés, térképszerkesztés  Internetes adatbázisok   

 7. Térképszerkesztés  Jegyzet   

 8.  Az Európa térképek kartografálása  Jegyzet   



 9. Az országtérkép háttértérképének 
szerkesztése 

 Jegyzet   

 10.  Adatgyűjtés az országtérképekhez  Internetes adatbázisok   

 11.  Adatgyűjtés az országtérképekhez; Az 
esszék véglegesítése 

 Internetes adatbázisok   

 12.  Térképszerkesztés (ország)  Jegyzet   

 13.  Az országtérképek kartografálása  Jegyzet   

  


