. TANTARGYI

KOVETELMENYEK

vadbefogás és vadte|epítésc. tfugyból
Vadga2da mérnöki (Bsc.) nappali hallgatók lészele
2016/2017. tarrév II. félév

1. A tantárs/ oktatása:

2. Á vizsgára

heti 2 óra clőadás.

bocsátás feltétele: az előadásokon való lészvétel'

3.

DIőadó ós vizsgáztató: Dr' habil. Sándol G}u]a egyetcmi docens.

4.

A vizsgáztatás módja: a szolgalmi időszakban megszerezhető fé]évközi jegy' A félévkiizi jegy a szorgalmi
időszakban megífi zfuÍhelyi dolgozat alapján keúl megálJapításra. Elégtclcn zrirthelyi dolgozat esetén a
halJgató a vizsgaidőszak első két hetében egy-egy alkalomma] j avítóvizsgát lohct'

5. A tárry

anyaga: az előadásokon elhangzott ismeletek és a jegyzet (,(á'lalny Taná,s (1995): Vadbefogús SoPlon) iÍott anyaga jelentik.

ycldle] epítés. Egrctemi e
i €yzet.

6. A hiányzások igazolása: az

előadiísokon és a gyakorlatokon való lészvételkötelező. A hirín1zások
igazolása owosi igazolás' dékáÍiengedély, vagy az előadó szóbeJi cngedélye alapjrín törlénhet. Az igazolás
nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása alól. A hiiányzásokat a távolmaladást követően 10 napon beli.il
kell igazolni' későbbi igazolás elmulasáási díjat von maga után- Egy heti óIaszámot (2 óra) meghaladó
igazolatlan hiányás esetén a fólóv clfogadását (aláíIását) megtagadjuk- Nem igazolható (írható alá) annak a
hallgatónak a féléve,ál(inek igazolt hiányzása az 5 heti óIaszámot (10 óra) meghaladja.

7. A

féIévigazolása: fel1é1ele az előadásokon való részvétel,vagy távolmaradás esetén a hjányzásnak a 6. pont
alapján töIté'ő lendezése.

Es/éb kérdésekbcn a Tanulmányi
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és vizsgaszabályzat

clőírásai az irányadók!
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Prof/I)r. Faragó Sándor
intézetigaz gató egyetomi tanlíI

. TANTARGYI

KOVETELMENYEK

vadbefogás és vadtclepítés c. tárgyból
vadgazda mémöki (Bsc.) levelező hallgatók IésZéIe
2016/20l7' tanév ]I. félév
l

.

A taDtárs/ oktatása:

a szemeszterben összesen 6 óra előadás keletében valósul meg.

2.

A vizsgára bocsátás feltótcle: az előadásokon való lészvótel.

3.

E|őadó

és vizsgáztató:

Dr. habil. Sándor Gyula egye1emi docens'

4. A vizsgáztatás módja: a szorgalmi időszakbiLrr negszerezhelő fé]évközi jegy' A félévközijegy a szorga]mi
időszakban megírt Zárthe]yj dolgozat alapjiín kerül megállapításra. Elégtelen zfu1he]yi dolgozat esetéÍa
hallgató a vizsgaidőszat első két hetében egy-egy alkalommal javítóvizsgát tehet'
5.

A tárgy anyaga: az előadásokon elbangzott ismeretek
VadÍelepítés,E€yetemi

ós a j egyzet (Kőhalmy Tamás (}995): Vadbefugtís

jeg)zel' .sop/or) írott anyaga jelentik.

6. Á hiányzások igazolása: az

előadásokon és a gyakorlatokon való részvételkötelező' A hirínyzások
igazolása orvosi igazolás' dékánj engedély. vagy az előadó szóbeli engedélye alapján 1ötónhet. Áz igázolás
ncm mentesít a hiáDyzó anyagrész pótlása alól. Az első konzultáció hiányzását a másodjk konzultáción, a
második konzultáció hirányzását a félévlezárása e]őtt legalább l0 nunkanappal kell igazolni. Az egy
konzultrícióra eső óÉsziímot (3 óra) n)eghaladó igazolatlan hiányzás esctén a félévelÍbgadását (alfirását)
megtagadjük. Nenl igazolható (íIható alá) annak a hallgatónak a féléve'akinek igazolt biányzása a két
konzultáció összes óraszímát (6 óra) eléri.

7' A félévigazolása:

Íé]tételeaz előadásokon való .észvélel,vagy távolmaladás esetén a hiiínyzásnak a 6. pont

alapjáÍ történő lendezése.

Eryób kérdésekbcna Tanulmányi

és vizsgaszabályzat

előírásai az irányadók!
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Prof. Dr. Farágó sándor

intézetigazgató egyetemi tanár

