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Á tantárs' oktatása: heti
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A vizsgára bocsátás feltétele: aZ előadásokon
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A vizsgáztatás módja:
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A tárgy aüyaga: az
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A

és vizsgáztató: Dr.
a

2 óra e]őadás és 2 óIa gyakorlat.
és gyakollatokon való részvéte].

habil. Sríndor Gyuia egyotomi docens.

vizsgaidőszakban telt nyilválos kolIokvium.

e]őadásokon elhangzott ismeleÍek, a gyakorlatokon elsajátított készségekés a jegyzet
(Náhlik Anttrás (}996)' Feglvertan és ballísztikd, Egrelemijegyzel sop/o') íIott anyagajelentik.

hiányzások íEnzolás^i az előadásokon és a gyakorlatokon való részr'étel kötelező. A hiányzások
igazolása orvosi igazolás, dékríniengedély, vagy az clőadó szóbeli engedélye alapján töIténhet. Az igazolás
nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása alól. A hiányzásokat a távoknaladást kövcrőcn 10 naporr belül
kell igazohi. Egy heti óraszámot (4 ó1a) megha]adó igazolatlan hiányzás esetén a félévclfogadását
(aláilását) megtagadjuk. Nem jgazolható (írható alá) annak a hallgatónak a féléve. akinek igazolt hiányzása
a7 5 lrcli oraq,/ámot l20 óra t meghaladja'
félévigazolása: feltétele aZ előadásokon és gyakollatokon való lészvétel, vagy tiívolmaradás eselén a

hiányzásnák a 6. pont alapiiín törlénő lendezése.

Egyób kérdésekben a Tanulmányi és vüsgaszabályzat clőírásai az iránYadók:

Soploq 2017. ianulÍ 30.

Prof. Dr. Faragó Sándor
intézeligazgató egyetemi tanáI
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1.

Á tanÚárgy okÚatása:

2.

A vizsgára bocsátás fcltételc: az előadásokon

3.

Előadó

4.

A Yizsgáztatás módja:

5.

Á tárgy anyaga:

6.

A

'7.

A félévigazolása:

a szemeszteIben 6 óra előadás és 6 óra gyakorlat.

és vizsgáztató: Dr.
a

és gyakollatokon való lészvétel.

habil. Sándor G1.u]a egyetemi docens.

vizsgaidőszakban tett nyi]vános kol]okvium'

az előadásokon e]hangzott ismerelek, a gyakorlatokon elsajá1í1ott készségek és a jegyzet
(Náhlik,4ndrás (2a02): Fegyvertan és ballisztika' Egyetemi jegyze!, sopro') íIott anyagajelentik'

hiányzások igazolásai az előadásokot] és a gyakorlalokon va]ó részvétc]kötcloző.

A

hirínyzások
igazolása orvosi igazolás' dékáni engedély, vagy az előadó szóbeli engedélye alapján történhet. Az igazolás
nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása alól. Az elsó konzultáció hirányzását a mrísodik konzultiíción, a
második konzultríció hirínyzr{sát a félévlezfuása e1ő11 legalább 10 muntanappal kell igazolni. Egy
konzultáció heti óIaszámát (6 óra) meghaladó igazolatlall hiányzás esetén a félévelfogadását (aláíIását)
megtagadjuk' Nem igMolható (íIható alá) aDnak a hallgatónak a féléve,akinek igazolt hiányzása a ké1
konzultáció óIaszámát (l2 óra) meghalad.ja.
feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való lészvétel.vagy távo]rnaladás esetén a
hiányzásnak a 6. pont alapján töfténő rendezése.

Egyéb kérdésekbena Tanulmányi

és Vizsgaszabályzat

előírásai az irányadók!

sopron, 2017' január 30.

Prof. Dr. Faragó sá[dor
intéZetigazgató egyetemi 1anár

