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A táítárgy oktatása: 2+2 óra hctente
Áz elő{dásokon és gyakorlatokon való rószvétel kiitelező. Az elnrulasztott gyakorlalokat pótolni kell

A hiányások

akkor is. ha a lriány7ó azt igazolta.

igazolására orvosi igazolás vas/ dékáni engedély szolgál. Az elijadó vagy a
gyakorlalv_ezelő - indokok esctben - elözetesen eng€déIÍ adhat a hiányzásra'
Az igazolás nelr] nrentesit a hiányzó anyagrósz va8y gyakollat pótlása alóligazolatlan hiányzás nern lóplreti túl elméletból a kétheti, gYakorlatbót az
(gy
^z h€ti óras,,amol.
A hiányzásokal az elöad('nál illetve á gyakortatvezetőnét' a hiányzástól
szánitott 8 naptári napon bclül kell igazolni' 'faÍós, egy hctet meglraladó
kezelés esetén a 8 nap a ke7-elés beüczésétöl számítandó_ A késedelmes

igazolás' haüíridij eImUlas7rási dij Íi7atósenek kötele7€tlségét vonja maga után
TVsz_baD me8halározolt módon. 22 naptári nap késedelcnr után az Intézet aZ
igazolást nem fogadja el. a hiányzás igazolatlannak lninősiil'
Gyakorlati felad't: A félévtblyamán minden hallgató cgyéni Íaladalkónt élőhclyfej]esztési tervct
készit. A7 e|késziilt tcn, leadáúnak halárideie a szorgalmi idószak ll. hctének
g}akoda1i ú'á;a.
fclad4t határidejének elmLllasÍása, illetve elégtelen
érdcmjegyű Íeládat a lélévaláírásmeglagadását Von!a maga után. A gyakorlati
í€ladat érdemjegye a vizsgajcs/ érlékób€n 257o_os súllyal szer€pel.
Á félévigrmlásának időpootja a szorgalnri idős7ak ulolsó napja, ekkor jetzi a7 Intézet a Dékáni
FIivatalnak/ETK ozon hallgatók ncvét. akik lélévénekigazolását nregtaBad.ja'
Intézct
n€
m
Az
igazolja azon hallgatók félévét.akik
o hiányzásaikat a fenticknek mcgfelelócn nem igázohílq
. igazok és igazolatlal] hiányzásaik meghaladják az iitheti óraszámot.
. gyakollati feladatukat hatllridőre nelD. vag]' credménylelenill teljesítefték.
. magalartásukkal a munkaerkölcsöl súlyosan mcgsértettók.
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trclkészülési segódlet: FARA0(i. s' (]997): ÉlöhElyt'ejlcsaés az apÍo!ád-gaZClalkodásbarr' Budapest,
Mezógazda Kiadó

A vi7sgáztatás módia: 'I-ételhúás után s7óbcli vi7sgál kell tenni. amelyrc felkészülési idő1 biáosítunk.
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TAN'IÁRGYl KÖVETEl-MÉNYEl
Előadó és Yizsgáztató: PÍof. Dr. F^RAGó sÁNDoR egyetcmi taná'
A tantárgy oktatása: 8+7 óra szemeszterenként
Az előadásokon és gyakorlatokon való rószvétel kötclező. AZ e]mu]as7tott gyakorlatokat
pótolni kell akkor is_ ha a hiáÍtyzó a7liga7olta.
A hián]zások igazolásár{ orvosi igazolás vag}' dékáni cngedély szolgál' Az eliiadó vagy a
gyakorlatvezetó _ indokolt csetben eló7'etesen engcdél}'t adhat a
hiányzásra' Az igazolás nenl mentcsit a hiárlyzó an)agrész ragy
gyakorlat pótlása alól.
Á hiányzásokat az előadónál illetve a gyokorlatvezetőnél kell igazo]ni.
Az clső konzLrltáció hiányzását a második konzultáción. a második
konzultáciti liányzását a félévlczárása előtt legalább l0 nrunkanappal
kcll igazolni. Késóbbi igazolást az Inté7et ncm fogad el. a hiányzás
igazolatlalnak minősül'
A félévigazolásának idópontja a szorgalnri időszak Lltolsó napja. ekkor' jclzi a7' Intézet a
Dékáni Hivatalnak azorr hallgatók nevét. akik félér'énekigazolását

Á'

rnegtagadja.

lntézet nem igazolja azon hallgatók félóvét. akik
o hián}zásaikat a fcntiekrrek mcgl'elelóen ncrn igazollák.
. magataft ásukkal a nrunkaerkölcsait súly_osan megsénették.

F€lk€sziilósi

segédlet| FAR^Gó. S. (l997)| uohc
I}udapest' Mezőgazda Kiadó

l! Í'cj lcsztés az

A vizsgáztatás módja: Tétclhúzás u1án szóbcli r'izsgát kcll

apró! d-gazdálkodásban.

tenni. amelyrc fe]készülési időt

biztosítunk.

Egyéb kérdésekben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat clőírásai az irányadók!
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