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Tanulmányikövetelménvek

A

tantárgy írott anyaga Dr. Jánoska Ferenc: EdÉs\ izi haiten} es7tes c' jeg) Zete (e]ektronikusat
eléIhető), a kiadott segédanyagok, illetve az el<iadások anyaga, mely aktualis infomációklQ]

egészíti kj

2'

a

jegyzet anyagait'

A hián]rzások igazolásrínak módia és rendje

Az előadások látogatása erőscn ajánlott' mert az írott segédanyagok mellelt

a számonkérés az

előadások anyagát is hangsúlyosan táÍalmazza.
A gya(ollclokon \cló res,,\cIcl kötele,,o'
A hiányzást utólagosan a vadgazdalkodasi es Gelinces Állattani lntezetben a tantárgy
gondozójánál ]ehet igazolni' Ezen kívü] igazolt hirinyzásnak minősül, ha az inlézeÍigazgató
elózetesen engedél}.t adott a távolmandásra' A gyakorlatokól töfiénő igazolt távollétet a
gyakorlat anyagának pótlásával egyidcjúleg fogadja el a tárgy goldozója.

3. A

félévi!]azolásának fc]tétele és időpontia

Az

IntéZet annái a hal]gatónál tagadja meg a 1blév igazo1ását. akinek esetében az előzőek szerinti
igazolatlan hiányzása van' A hiányzás igazolásának idópontja az órarend ós a naptit szerinti
utolsó óIa.

4'

számonk&és módia
^
A trirgy számonkérési módja évközi jegy' mely a szorgalmi idószak utolsó hetében íIásbeli
fomlában töfléíő számonkéIés során sze.ezhető meg.
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1.

Tanulmánvikö\'etelménvek

A tantárgy írott anyaga Dr. Jiínoska FcIenC: Édcsvrzi haLten1esztes !. jcg}zete (elektronikusan
elérhető)' a kiadotl segédanyagok' illetve az előadások anyaga' mely aktuális infotmációktal
egészíti ki ajegyzet anyagait.

2.

A hiánvzások ig.\zolásárak módia

Az előadások látogatása elósen

és rendie

mefi az íIott segédanyagok mellett a számonkéIés az
eJőadások anyagát is hangsúlyosan tafta]mazza'
A g5akorletolon \lIó r(s,,vétel kölele,,ö'
A hiányzást utó]agosan a Vadgazdalkodási és Gcrinccs Állattat! lntezetben a tantlírgy
gondozójánlí lehet igazolni' EZen kívü] igazo]t hiányzásnak n'rinősül' ha az i]fltéz..Íigazgató
előzetescn engedél}'t adott a távolmaradásla' A gyakollatokól történő igazolt íívolléteta
gyakorlat anyagának pótlásával egyidejűleg 1ilgadja el a tárgy gondozóia.

J

Á

ajá:r1ott,

t'eier igaz.'la'ának tilrérelc e. idop!!]lia

Az Intézet annál a hallgatónál tagadja n1eg a félévigazolását' akinek esetében az előzőek szerinti
igMolatlan hiályzása van. A hiányzás igazolásának időpontia az ómlend és a naptiír szeriíti
utolsó óra.

4. A

sz!ímonkéIésmódia

A

tfugy számonkérési módja évközi .iegy, mely a szorgalmi időszak utolsó hetében íIásbeli
formában töúénő sziimon].éÉssoriín szerezhetó meg.
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