TANTÁRGYI KÖ\tsTBLMÉNYEK
Ál|attenyész1óstan,,EG234_0000Á'' c. tfugy
201ól2017. tanév I]. fclév

A tantárs/ oktatása: heti

1 óra

előadás +

gyakorlat. tömbösitve.

1 óra

Számonkérés típusa: Vizsga.

vizsgára bocsátás feltétele: a lélévialáíIás nlegléte.
vizsgáztatás módja: Téte]húzás után írásbeli i11. szóbe]i vizsgát kell te ri' amel)'1.e Iöüd
fe]készülési időt biztosítunk.

Gyakorlatok:

Á

A félévsoriín a gyakorlatokon való lészvélelkőtelező.

félévigazolásának időpontja a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor je1zi az Lntézet a
Dékánj llivatalnak azon hal]gatók nevét, akiknek a félévéneligazoliását
várhatóan megtagadj a.

Az lntózct nem igazolja azon ha|lgatók fólóvót:

! akiklek hiányása meghaladja a 4 heti órasámot'
r akik nem pótolták az elnaradt gyakorlataikat.
I akik a balesetelhá"rítási, mu1ka-, tűZ- és egészsógvódelmi
szabiílyokat nem taltják be'

Ajánlott irodalom: IVÁNcSlcs

J. _

GULYÁS

L.

KoVÁcsNÉ G.

K'

WALTÉRNÉI. V. (l995):

Állattenyésztéstan.

NYME. EMK, Egyctemi jegyzet' Sopron Mosonmagyaróvar.
NAGY N. (1996): Az állattenyésztés alapjaj.
Mezőgazda kiadó, Budapest.
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Bo F' {'U0ő]: Állan.n1és.ec.ran

Mezőgazda kiadó, Budapest'

Es/ób kérdésekbena Tanulmányi
sopron, 20l7. j anuár 27.
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előírásai az irányadók!
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A tantárs/ oktatása:

4

óü

1

6/20

1

c. tlfugy levelező tagozaton

7. tanév II.

felév

olőad,js + 4 óIa gyakollat lé]évente'

számonkérés típusa: vizsga.

vizsgára bocsátás fe|tétele: a félévialáírás megléte.
vizsgáztatás módia: A tételhúzásután ínisbcli vagy szóbeli vizsgát ke1l tenni, u1óbbi esetben
Iövid felkészülési idő1 biáosítunk'

A

fólév igazolásánák időpotrtja a szolga]mi időszak utolsó napja, ekkor jelzi az ]nÍézeta
Dékáni Ilivatalnak

a7-on

hallgatók nevét. akiknek a félévénekigazolásá1

várhatóan megtagadja.

Az

l

tezet

lefu íg^zolia azon hallgatók félévét:

r akiknek hiányzrása meghaladja a ÍéJévióraszrim egyharmadát,
l akik a balesctelhárílísi' murrka-, tiiz- és egészségvédelmi
szabályokat nem taftják be'

Ajánlott irodalom: lVÁNcs]Cs

J.

GULYÁS

L.

KoVÁCsNÉ G.

K.

WAL]ERNÉ I' v. (1995):

Á1lattenyésáéstan.

NYME, EMK, Egyetemi jegyzet. Sopron Mosonnragyarovir.
NAGYN. (1996): Az állaltenyésztés alaPiai.
Mezőgazda kiadó, Brrdapest.
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Mezőgazda kiadó' Budapest.
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elóírásai az irányadók!
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