TÁNTÁRG\'I KÖ\TTDLMÉNYEK
Nag}vad ökológia és élőh€ly-gazdálkodás',EG243-B000A.
c. tirryból
a

A tantáIgy oktatása: lreti

20l6120l7. tanév ll' félévében

2 óra előadás + 2 óra

gyakollat

Á vizsgáB bocsátás fe|tétele: a kiadott gyakoílati feladat legalább elégségesmegoldása'

a hiányzások megfe]e]ő igazolása'

A vizsgáztatás nódja: Tételhúzásutan Szóbeli vizsgát kell tenni' anelyre rÓvid felkéSzülési idót biztosítunk' A tárgy elóadójának
más irányú elfoglaltsága esetén kivételesen irásbeli vizsga is 1ehetség€s-

Az előadásokon

és a s/akorlatokon való rés7'étel kötelező.
igazoltak.

^z

Az

elmuIasztott gryakoÍlatokat pótolni

elégte]en feladat kij avjtására két a1kalolnnal adunk ]ehetőséget'

kell akkor is, ha

A hiányások igazolására orvosi igazolás vagy dékini engedély szolgál, vagy az előarló iJ]. gvakorlalvezető előzetes szóbeli
engedéIye szükséges. Az igazolás nern mentesita hiáryzó anyagrész vagy gyakoÍlat pótlásaalól'
Az igazolatlaí hián],Zás ná1éke nem lépheti túl elméletből a kétheti óraszímot Gyakor]atokóI
igazolailan hiányás nern lehet.
A hiányásokat
eíőadólráI ill. gyako atvezetónél' a hiányzástól sámított 22 naptári napon
^z
beliil kelligaTolni..
22 Daptári nap késedelem utrín áz lntézet
iga7o]ást nem fogadja eI' a hiáryzás igazolatlannak
minőstil'

A íélévigazolásának időpontja

^z

a szorgalmi idószak utolsó napja'

Az Intézet nem igMolja azo hallgatók félévél'akikI

l
l
l
l

hiányzásaikat a fentieknek megfelelően nem igazollík'
igazolt és i8azola1lan hiányásaik meghaladják aZ négyheti óraszámot,
a gyakorlati fe]adataikat lega]ább elégségesre nem telicsitették,
a balesete]háÍitási. munkavédelmi' egészségvédelmi'ttizvédelnri szabályokat nem tartja be

Egyéb kérdésekbena Tanulmányi és vizsgxszabályzat előirásai aZ irányadók!

sopron, 20]

/1,
/

7' január 28'

y'v/'

/

/4W.u''

Dr' Faragó Sándor
Intézetigazgató' es/eteni tanár
ProÍ'.

TANTARGYI KOVETELMENYEK
Nag}Tad ökológia és ólőhely-gazdálkodás,'EG243_B000A'
c. tárgyból levelező tagozatolr
a 20'16i'201J, tanév lt. félévében

A tantáIgy oktaí'ísa:het;

6 óra e]őadás + 6 óra gyakorlat

Á vizsgán bocsátás feltétele: a hiányzások igazotása.

A vizsgáztatás nódjá: TélelhÚzás utan szóbeli Vizsgát kell tenni.

ame]yre
más iÍányú elfogla]tsága esetén kivétel€sen írásbcli vizsga is ]ehetséges'

rrvid felkéSzülési idót biztositunk' A lárgy elóadójának

Az előadásokon es a gyakorlatokon váló részvétel kötelcző.

A hiányzások igazolására orvosi igazolás vas/ dékíniengedély szolgál' vagy az előadó ill- gyakorlat vezető előzetes szóbeli
engedé]ye szükséges' Az iga7-o]ás nel11 rneDtesít a hiányzó anyagrész vagy gyakorlat pótlása alól'
Az igazolatlan hiányzás mértóke nem lépheti túl elnéletből a kétheti óraszámot. Gyalorlatokról
igazolat]an hiányzás nem lehet.

A

hián}zásokat az előadónál ill' gyakorlatvezetőlrél. a hiányzástót számított 22 naptári napon
belül k€ll igalolni.'
22 napLíri nap késedelem utin az lntézet az igazolást nem lbgadja el. a hilányzás igazolatlannak

ninősül'

A félévigazolásának időpontjaa szorgalmi időszak utolsó napia.
Az Intéz€t n€m igázolja

a7-on

l
l

hallgatók félévét.akik:
hiányásaikat a fentieknek megfelelően nem igazolták'
igazolt és igazolatlan hiányzásaik meghaladják az egy konzul!íciós hét óraszámát.

Egyéb kérdes€kben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat €lőírásai

Sopron. 201 7 januar 28.
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