TÁNTÁRGYr KÓVETELMÉNYEK
vadgazdálkodás tervezése''EG254-0000A''

c. tárgy

2016/2017. tanév Il. félév

Á tantársl oktatása: hetente l

óra e]őadás

l-

1 óra

gyakorlat.

Számonkórés típusa: Vizsga.

Vizsgára bocsátás fcltótcle:
vizsgáztatás módja:

A

a félé\'ialáírrás meg]éte'

tételhúZás ulán írrásbe]i il]. szóbeli vi7sgát kell tenni' amel}ae lövid

fclkészülési időt biÍosífunk.

Gyakorlatok:

A

A

félévsolán a gyakorlatokon va]ó Iészvétel kötelező.

félévsolán két

gyakorlati feladat kcriil kiadásla. A kiadott gyakorlati feladatok javítlisfua
kót alkalommal van lehetőség, különeljár.isi

A félévigazolísának időpontja

a szorgalmi idószak ulolsó napja.

díj negfizetése me]]ett.

cltol jeizi

az lntézet a Déklíni

llivatalnak azon hallgatók nevét, zkiknck a félévénekigazolását vrírha1óan
megtagadja.

Áz Intézct nem igazo|ja azon hallgatók fó|évót:

I
l
r
r

akiknek hiány7^ása neghaladja a 4 heti óraszámot'
akik nenl pótolták aZ elmaradt gyakollataikat.
akik gyakollali feladataikat nen. vas/ ercdnény1elenül teljesítették,

akik a balese1elhárítási' munka-' tri- és egészségvéde]rni szabáIyokat
nem lartják be.

Ajánlott irodalom: F'AR^oó S. (szerk.) (2010): Vadgaz'dálkodás
N}ugat-magyarországi Egyelem Kiadó' Sopron

LÁSZLó R. (2013): A vadgazdálkodás tervezése
.legyzetpótló segédlet, Sopron

Es/ób kérdésekbcn a Tanülmányi
Sopron. 201

7.

és vizsgaszalrályzat

januar 27.

előírásai az irányadók!
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P1of' Dr. Faragó Sándor
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lntézetigazgató' eg/etemi tanár

TÁNTÁRGYI KÖ\'ETDLMtíNYEK
vadgazdálkodás térvezése,,EG254-0000A'!

c. tárgy levelező tagozaton

2016/2017. tanév II. fclév

A tantársr oktatása:

félévente 4 óra clőadás + 4 óra gyakorlat.

számonkórés típusa: vizsga.

vizsgárá bocsátás fe|tétele: a félévialáírás meglétc'
Vizsgáztatás

módja: A

tételhúzásután írásbeii i11' szóbeli vizsgát kell tenni, amelyre rövid

1élkésZüIésiidőt biáosítunk.

Gvakor|átok:

A fólév sonin

egy gyakor]atj fcladat kerül kiadásra.

A kiadot1 gyakorlati

fcladat javítására két alkalommal van ]ehetőség' kűlöneljiÍási díj
megfizetése me]lett.

Á

félévigazolásának időpontja a szorgalnri időszak utolsó napj4 elikorjelzi

Dékili lljvata]mk

M

lnÍézeta

azon hallgatók levét' akiknck a félér'érrekigazolását

várhalóan meglagadja.

Áz Intézet ncm igazolja azon hallgatók félévét:

r akiknek hjányzása meghalad'a a félévióIaszárl cgyharmadá,
I akik a gyakorlati feladatúal neln' vagy eredménytelenül
tclj esítették,

l akik a

ba]csetelhrírítási, ]nunka-, tí1z_ és egészségvédelmi

szabályokat nem taÍiák bc.

Ajánlott irodalom: FARAGÓ s. (szerl.)

(201 0): Vadgazdálkodás

N}ugalmagyaronzági Egyetem Kiadó, Sopron
l-ÁsZLÓ R. (2013): A vadgazdálkodás tervezése
Jegyzetpótló segédlet' soplon

Egyób kérdésekbcn a Tanulmányi

ós

vizsgaszabályzat előírásai az irányadók!

Sopron' 20] 7. januáI 27.
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Prof' Dr. Far'agó Siíndor
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IntéZeti ga7-gató, egyetemi tanár

