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1.

TanulmánYi követe]ménlek

A lantárgy írott anyaga DI. JánoslG Ferenc: l']to]ógia c. jegyzete (elektronikusan elérhető), a
kiadott segédanyagok' illetve az előadasok anyaga. mely aktuális informácjókkal egészíti ki a
jegyzet anyágait-

2. A

hiánvzások igazolásárak módia és rerrdie
Az előadások Látogatása elősen ajánlott' mefi aZ íro11 segédanyágok mellctt a számonléIés az
e1őadások anyagát is hangsú]yosan tatalmazza.
Arrrerutyiben a kurzus e]őadásainak látogatottsága 50% alá csik, az addig elhangzott ányagrészből
Zfilhelyi Í'elmérőt iratunk.
A hiányzást utólagosan a VarJgazdálkodasi ós Gcrinces Álhttani Intezetben a tantargy
gondozójáíál lehet igazolni. I.]zen kívül igazolt hirinyzásnak nrirrősü], ha az inLé,zetigazgatő
clo/ctesen enledelyt,idUtt r tarolmaradisra.

3. A

félévi'razolásának Íéltételeés időpaÚj4

A

féléVa]áírásának Í'eltétele a 4. pontban lészletezett zárthelyi dolgozat eléglelentől különböző
érdemjcgye.

4'

A sziimonkérés nrírdia

A 2' pontban meghatfuozottak szerint, i]]etve legkésőbb a szorgalmi időszak ]0' hetében az addig
clhangzott anyagrészbiil a hallgatók zárthelyi dolgozatot ír.nak' A zfu.thelyi dolgozat negírása
köte]ező'

A

tfugy számon]<érési rrródja kollokviumJ melyen az irott segédanyagok ós az előadásokon
e]hangzottak jsneletanyagiíüak ismerctc egyalánt sziikségeltetik. A vizsgáztatás húzott tételre
szóban vagy írásban tönénjk' A vizsgák nyilv.inosak.
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PÍof' Dr. Faragó sándor
iítézetigazgató egyetemi tanar

Tantárg.vi követelmónyek
vadgazda Mérnöki szak Bsc.
Etológia (EG236-000AA) (levelező)

1.

Tanu]m.invi követclmények

A tantfugy írott anyaga Dr. Jánoska Ferenc: Etológia c' jegyzcte (elektronikrrsan elérhető)'
kiadott scgédanyagok, illetve az ciőadások alryaga. mely aktuális infonrrációklal egészítiki

.jegyzet anyagait.

2.

A hián}'zások igazolásának nód.ia

a
a

és rendie

Az előadások látogatása eróscn ajiin]ott' mefi

aZ írott segédanyagok mellett a sziimonkérés az
előadások anyagát is hangsúlyosan tafialmazza'
A hiányzást uló]agosan a Vadgazdákodási és Gerinccs Ál]attani Intézetben a tantárgy
gondozójfuál lehet igazoini. F]zen kívül igazolt hiányzásnak minősül' ha az tntézetigazgitó
elozctes(n engedél) l adon a lá\ olmdradá5ra.

_]' Á leler igazoia.:rnak |eIteteIc c. idopont.ia

A félévaláírásának
érdemjegye.

feltéte]e a 4. pontban részletezett zrírrhelyi dolgozat elégtelentől különböző

'1. A szrínonkérésmódja

A

szorgalnli időszak második konzultációján az addig e]hangzott anyagrészből a hallgatók
Zárthelyi do]gozatot írnak. A Zárthelyi dolgozat megírása kötelező'
A lrírgy szrimonkórési módja kollokvium. melyen aZ írott segédanyagok és az előadásokon
elhangzottak ismeretanyagának ismerete eg).aránt sziikségeltetik' A vizsgráztatás húzott tétehe
szóban vagy írásban történik' A \'i7sglík nyiIvánosak.

sopron' 20l7. január 25.
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Proi. Dr' Faragó Sándor
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