TÁNTÁRGYI KÖVtrTELMÉNYEK

Gerinces állattan'jIlG239-Á00AA''c. tárgyból
a 20] 6/2017' tanév
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Iélévében

szak: Erdőmémöki szak, 'l'clmészetvédelmi Mérnöki Szak. Vadgazda Mérnöki Szak
Tagozat és képzés:Nappali, BSc
A számonkérés típusa: Kollokviun

A

számonkérós módja: A hallgatók a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgáÍ (kollokvium)
lesznek' ami az előadások és a gyakollatok anyaglía egyaránt kileried. A vizsgatémát a
kihúzott té1el hatiÍozza meg elsősorban. A felelés megkezdése előtt minden esetben
felkészÍilésiidőt kapnak a vizsgázók' ami a]att vázlatot is készíthetnek. A kollokviumra való
otthoni felkészüléshez tételsor és nyomtatott jeryzet' valaminl a saját jegyzetük á11
rendelkezésre' (AkadályoÍatás esetén a kollokvium írásban is történlet. Tlyenkor a kérdéseket
az oktatójelajli ki, de a kiadott téte]sorban szelepe]niűk kell')
Félévközi ellcnőrzés: A hallgatók a szolgalmi időszak alatt hat dolgozatban (ZH) adnak
sziímot a gerinces fajok ismeretéIől. A ZH 60% feletti teljesítésnéltekinthető ellbgadottna}.
A ZH-k pótlására a szolgalmi időszak végénegy alkalommal van ]ehetőség.
Hiányzások ós igazolásuk

A

mulasztott óriík száma semmilyen indokkal (jgMo]tan sem)
so"l-át. Ezen belül lcgfeljebb 3 alkalom lehct
igazolatlan. Az igazolásokat a mulasáást követó első tanórán kell bemutatni. Igazolt
hiríryzásnak minósül , ha az okt^tó e|őzetesen (szóbaí) eng€délyt ad a távollétre (kizárólag
indokolt esetben vehctő igénybe!).
haladha1ja rrreg az iisszes (féléves)óraszám

A vizsgára bocsátás feltétele: Félévvégi aláírást kap' akinek hiányzásai nem haladjrík meg a
megengedett méItéket, továbbá aki mindcn dolgozatírási kötclezettségének clcget tett.

Egyéb kédesekben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai az irányadók!
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Prcf. Dr. Lakalos Ferenc
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Szak Vadgazda Mérnöki Szak
Tagozat és képzés:Levelezó' BSc
A számonkéréstípusa: Kollokvium

Á

vizsgáztatás módjal A hallgatók a vizsgaidőszakban szóbcli vizsgát (kollokvium)
tesznek, arni az előadások és a gyakollatok anyagára egyaráDt kiteded' A beugró léladat

(gerinces állarfajok felismerése) eredményes megoldását követően a hallgatók 1ételt húznak, a
felelés megkezdésc clőtt ninden esetben felkészülési időt biáosítunk. A kollokviumra való
otthoni felkészüléshez tételsor és nyomtatott jegyzet, valamint a saját jcgyzetiik á11
Iendelkezésle. (^kadályoztatás esetén a kollokvium íIásban is töÍénhet. ]Iycnkol a kérdéseket
az oktatójelöli ki, de a kiadott tételsorban szercpelniiik ke11.)

Hiányzások ós igazolásuk A mü]asztott óIltk sziíma semmilyen indokka] (igazoltan sem)
haladhatja meg az összes (Iéléves)óraszám 50yo-át. Az igazolásokat a mulasztást követő
e]só tanórán kell bemutatni. Igazolt hiányzásnak minősül' ha az oktató előzetesen (szóban)
engedéIyt ad a távollétrc (kizárólag indokolt esetben vehető igérrybe!).
A vizsgára bocsátás feltételc: Félévvégi aláírást kap, akinek hirínyzisai nem haladják rlleg
megengedett méftéket.

Egyéb kéIdésekben a Tanulmányisopron' 20]
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