Tantárgyi követelmények
A vdtlászoti kultúl., tijfté ete (EG85-C) (ndppali)
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TanulmánJ'i követelnénvek

A tantfugy

2'

a

kiadotl segédaÍyagok, illetve az előadások anyaga segítségévelsajátitható el.

A hiányzások igMolásának

mód-ja és Iendje

Az előadások látogatása erősen ajánlott, n1ert aZ irott segédanyagok nrellett a számonkérés az
előadások anyagát is hangsulyosan ta almazza.
A hirinyzást utóiagosan a Vadgazdá1korlási és Gerinces Állattani Intézetben a tantríIs/
gondozójánál lehet igazolni' Ezen kívül igazo1t hiányzásnak minősül. ha dz lntézetigazgató
előzetcsen engedél}t adott a távolmaradásra. A gyakorlatokról töfiénő igazo]t távollétel a
gyakorlat anyagának pótlásával egyidejű]eg fogadja cl a talgy gondozója.

3. A

Íé]évigazolásának feltéte1e és időDontia

AZ Intézet annál a hallgatónál tagadja meg a félévigazolását, akinek esetében az előzőek sze nti
igazolatlan hiiínyzása van. A hiányzás igazolásának időpontja az órarend és a naptár szeriDti
uto]só óra.

4. A

számorrkérés módia

A

tárgy szánronkérési módja évközi jegy, mely a szorgalnri időszak utolsó hetében íIásbeli
lbrmában töfiénő számonkérés során szelezhető mes.
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Tatrtárgyi követelmónyek
ete (EG85-C) (leyelező)

A radászati kuhúru töfté

1. TanuLmánl
A tantargy

követelmén\'ek

a kiadott segédanyagok,

illetve az előadások anyaga segítségévelsajátítható el.

2.

A hiányzások igazolásának módia és rendie
Az előadások lálogatása erósen ajánlott, mefi az írott segédanyagok mellett
előadások anyagát is hangsúiyosan taftalmazza'

a számonkérés az

A hiányzást utólagosan a Vadgazdákodási és Gerinces Állattani Intézetben a tantfugy
gondozójánál lehet igazolni. Ezcn kívül igazolt hiányzásnak ninősül. ha az intézeÍigazgató
előzetesen engedél1.t adott a lávolmaradásra' A gyakorlatokól történő igazolt távollétet a
gyakorlat anyagának pótlásával egyidejríleg fogadja el a tárgy gondozója.

j'

A |é|ir igazo|ásanaL

|eILeteIc és idopontia

AZ Intézet afulál a hallgatónál tagadja mcg a félévigazo]ását, akiltek esetében az elózőek szerinti
igazolatlan hiányzása van. A hirinyzás igazolásálak időpontja az ómlend és a naptár szelinti
utolsó óra.

4. A

A

számonkérés módja

tárgy szrímonkérésimódja évközi jegy, nrely a szorga]ni időszak utolsó hetében írásbeli

folmában töfiénő sziímonkéréssorán szerezhető mep.
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