
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Földrajz Kar 

1.3  Intézet Magyar Földrajzi Intézet 

1.4 Szakterület Földrajz 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Turizmusföldrajz 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Gyakorlat 2 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr.Talpas János adjunktus 

2.4 Tanulmányi év I 2.5 Félév II 2.6. Értékelés módja V 2.7 Tantárgy típusa kötelező 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  Turizmusföldrajz, Általános földrajz, Statisztika 

4.2 Kompetenciabeli  Földrajzi, statisztikai, szolgáltatási ismeretek 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei A három szakmai gyakorlat között 

választani lehet 

5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei Helyszín szálloda (10 nap) 

 Helyszín utaztatási iroda (10 nap) 

 Utazási turisztikai helyszínek (10 nap) 

3.1 Heti óraszám 0 melyből: 3.2 előadás 0 3.3 szeminárium/labor 0 

3.4 Tantervben szereplő 

össz-óraszám 

60 melyből: 3.5 előadás 0 3.6 szeminárium/labor 0 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 0 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 0 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 0 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 0 

Vizsgák 0 

Más tevékenységek: .................. 45 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 45 

3.8 A félév össz-óraszáma 105 

3.9 Kreditszám 3 



 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

 

 

 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

Szakmai kompetenciák 

 A hallgatók megismerik a szálloda és utazási iroda szolgáltatásait, 

betekinthetnek az említett helyszínen működtetett IT rendszerekben. 

   Kapcsolatban kerülnek a vendégekel ezáltal szakmai ismereteket 

szerezhetnek a turisztikai phszihológiában. 

 A hallgatók megismerkednek a turistikai táj elemeivel valamint az ember 

alkotta vonzerőkkel. 

 

Transzverzális 

kompetenciák 

 Információ csoportosítási képességek 

 Turisztikai szolgáltatások minőségének kiértékelési képességek 

 Csoportmunkában való tevékenység fejlesztése 

 Projektek  való részvétel 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 

Hogy megismerhessék a hallgatók a fejlödő  földrajzi valoságokat a földrajzi 

turisztikai szférában, kiindulva  a kiemelt, elvek, fogalmak, módszerek 

vizsgálati eszköz és oksági viszonyokból,  melyek alapul szolgálhatnak  a 

turisztikai jelenségeknek. 

Ugyanakkor,  megismerteti a hallgatókkal  az alap vonzó természeti és ember 

alkotta vonzerőket és  az ezekhez csatlakozó infrastruktúrákat, valamint  

tájékoztat a turisztikai forgalmakról, a turizmus típusairól,  turisztikai 

formákról  és a turizmusban előforduló kockázati jelenségekről. Bemutatja  a  

turizmus tevékenységeit, a folyamatok  tervezését  és a turisztikai 

nyilvántartásokat.  Biztosítja a jövőbeli szakemberek tudását, kialakítva 

tudományos  eszköztárát  a tudományos kérdések megoldása érdekében. 

Megismerteti a jövőbeli szakemberekkel az alapvető földrajzturizmushoz  

kapcsolodó alkalmazásokkal, fogalmakkal és az  alapvető elvek 

munkamódszereivel, csatlakoztatva a turisztikai elemzéshez, turisztikai 

területfejlesztéshez, turisztikai régiók felkutatásához. A területekkel 

kapcsolatos   oksági magyarázatok, forgatókönyv összehasonlítások és 

információk (az errőforrások vonzatainak telyes körű felleltározása)  időbeli 

és logikai sorrendben felsorakoztatásával biztosítja a jövőbeli szakemberk 

alap felkészültségét, nemutolsó sorban felkészít a döntéshozok irányában   

helyes szakmai tanácsadásra,  meghatározva  a turizmus fejlesztési  

irányvonalait.   

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

A gyakorlat szpecifikus célja, hogy irányítsák a hallgatókat: 
- megszilárditani az ismereteket a turisztikai rendszerek műkédését, 

dinamikáját, szerkezetét illetőleg 

- elsajátítani a turizmus jelenségeinek moder elemzési elveit, öszhangban a 

kitüzőtt célokkal a hatékony alkalmazás őrdekében 

- megérteni a globális turizmus jelenséget a maga teljességében, a turizmus 

fejlődésének szakaszaiban a tudás tükrében  megérteni a 

mechanizmusokat 



 

8. A tantárgy tartalma 

 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzés 

 - - 

Könyvészet 

 

8.2 Szeminárium/Labor Didaktikai módszerek Megjegyzés 

1. Szállodai szolgáltatások megismerése 

- Cselekvésre épített módszer  

-  Oktatásra épített módszer  

 

6 óra 

2. Szállodai szolgáltatások gyakorlása 42 óra 

3. Szállodai szolgáltatások minőségének 

megbeszélése 
6 óra 

4. A gyakorlat értékelése 6 óra 

  

1. Turisztikai irodák szolgáltatásainak 

megismerése 
6 óra 

6. Turisztikai szolgáltatások gyakorlása 42 óra 

7  Utazási irodák szolgáltatások 

minőségének értékelése 
6 óra 

8 . A gyakorlat értékelése 6 óra 

   

Útvonal megbeszélése Oktatásla épített módszer 6 óra 

Az utazások lebonyolítása Cselekvésre épített módszer 42 óra 

Az útvonalak osztályozása  6 óra 

Az útvonalak értékelése Oktatásra épített módszer 6 óra 

Könyvészet 

1. Mihalkó Gábor: Turizmusföldrajz és humánökológia. Dialog-Campus kiadó Pécs, 

2002; 

2. Hegedüs Ernő, Idegenforgalmi Földrajz, Budapest 1997; 

3. Claude Kaspar: Turisztikai Alapismeretek. Fordítás, 1996 

4. Mirela Mazilu: Geografia turistică,Didactica si pedagogica Kiadó Bukarest, 2007. 

5. Pompei Cocean, Gheorghe Vlasceanu, Bebe Negoiescu: Geografia Generala a 

Turismului. Meteor press kiadó, Bukarest, 2003; 

- megismerni a turizmus vonzásköri ajánlatát,  az antrópikus és természeti 

keretet, mint bizonyítéka az alapvető turisztikai kultúrának,  mely  kötelező 

ismeret minden turizmusban tevékenykedő személy számára, a 

döntéshozótól a végrehajtóig,  összefügésben a turisztikai rendszerek  

ismeretével, ezenbelül kötelezően ismerni kell a turizmus összes öszetevőit  

az elemzési és értelmezési folyamatokat: egy terület elsődleges turisztikai 

ajánlata ( természeti és antropólogiai adotságok) és másodlagos (a 

turisztikai infrastruktúra területi szorásának ismerete) megerősítve a 

turizmus dinamikai összetevőével (turista forgalom), megismerni az 

adotságok kihasználhatóságát a turisztikai területfejlesztés segítségével, 

biztosítva a telyes élményeket és gazdasági sikereket.  

 



6. Florentina Miu, Ion Teiusanu: Geografia turismului. Paralela 45 Kiadó, Bukarest, 

2008. 

 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület 

reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 

 

A tantárgy tartalma megegyezik a külföldi és belföldi egyetemek programjaival és tartalmával.  A 

munkaadó szakemberek véleményezése szerint elismerést nyert a tantárgy szakmaisága,  tartalma és 

hatékonysága.  

 

 

 

 

10. Értékelés 

Tevékenység 

típusa 

10.1 Értékelősi 

kritériumok 
10.2 Értékelési módszerek 

10.3 Arány 

a végső 

jegyben 

10.4 Előadás 

Megismerés, adatok 

feldolgozása 
Gyakorlat követése 50 % 

Számítógépes 

gyakorlat 
  

10.5 

Szeminárium/labor 

Közreműködési 

képesség 
Utolsó nap szóbeli felmérés 50 % 

   

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 - legkevesebb 6 minösítés 

 

Kitöltés dátuma:    A tanulmányutat szervező oktató 

 
2021.04.17                           
 

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma:    Intézetigazgató  

 

           ……………………… 

 


