TanÚárgyi követelmények

A világ nagwadfajai (EG89-C) (nappalí)

1.

Tanulmiínvikövete]ménYek

A tantárgy ilott anyaga Dr. Jánoska lerenc: A világ nagyvadfaiai c' jcgyzete (elektronikusan
elérhető), a kiadott segédarrvagok, illctve az előadások anyaga, me]y aktuáIis inforrnációkkal
egészítiki

a

jegyzel anyagait'

2. A

hiányzások igazolásának módja ós rendje
Az előadások lálogatása erősen ajiáÍ]ott. mert az írott segédanyagok mellett a számonl(éIés aZ
elóadások anyagát is lrangsulyosan tafialmazza' Az e]őadásokon való részvételcllenőzése
szúrópróbaszerű eseti ellenőrzéssel történjk, c]sősorban akkor, lra az óra1átogatási haj]andóság
50% alá csökken' A távollévők hiányzásukat igáZoIni kötelesek.
A hiányzást utólagosan a Vaclgazdálkodasi és Cerinces
Intezetbcn a tantáIgy
gondozójáná lehel igazo]ni' Ezen kívül igazolt hiányzásnak ^llattani
minősül' ha az intézeÍl.azgató
elózetesen engedél}t adott a távolmaradásra.

3. A

íélévigazolásának feltétele és időponlia

A7 Jntézet annál a hallga1ónál tagadja meg a félóv aláirását' akinek esetében az elózóck szerinti
igazolatlan hián'rzása van. A hiányzás igazolásánák időpontja az ófalend és a naptár szerinti

4. A

számonkérés mód.ia

Á

tárgy szánonkérési módja évközi jegy. melynek mcgszezéséhez az írol7 segédanyagok és az
előadásokon elhangzottak isrnerctanyagárak ismerete egyaránt sztikségeltetik. Az évközi jegy
megszerzéséIeaz utolsó tanóriín írandó zárthclyi dolgozatta] n)'í]ik lehctőség. Sikertelen zh esetén
a vizsgaidiiszak elsó két hetében pó1zílhe]yi irásának lehetőségét biztosítiuk.
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Proi'. Dr. Faragó s.indor
intézetigazgató' egyetemi Ían.il

Tantárgyi kiivetelmények
Vadgazda Mérnöki Szak BSc.
A világ nagwadfaiai (EG89-c) (levelezó)

1.

Tanulmánvi kiivetelmétlvek

A tantárgy íIott anyaga DI. Jiínoska Ferenc: A világ nag}a7adfajai c. jegyzete (elektronikusan
eléIhelő), a kiadott segédanyagok' illetve az előad.1sok anyaga. mcly aktu.{lis inlbrmációk]'al
egészítiki a jegyzel anyagait.

2. A

hiányzások ieazolásának módja és rendje
Az előadások látogatása a levelező képzésalacsolry óIasz.ina miatt köte]ező, mert az írott
segédanyagok rrrellett a sziímonl(éIésaz előadások anyagát is hangsúlyosan tafialmazza. Az
előadásokon va]ó részvételellenőrzésc szuróplóbaszerű eseli elleíőrzéssel töIténik' elsősolban
ak1(or' ha az óralátogatási hajlandóság 50% alá csökkcn. A távollévők lriányzásukat igazolni
kötelesek'
A hianyzást utólagosan a Vadgazdálkodási és Gerinces Al]attani ]ntézetben a tant.1rgy
gondozójánáI lehet igazolni. |zen kíviil igazolt hiányzásnak minősül, ha a7 intézetigazgató
clcizcte:en engedely dd"n a r;\ olrnaradasra.

'i'

A télériqazola.ának leltetele

es idoponria

AZ Intézet annál a hallgatónlí] tagadja meg a félévalárását. akinek csctében az előzőek szerinti
igazolatlan hiiínyzása van' A hiányzás igazolásának időpontja az órarend és a naptáI szerinti
utolsó tanóIa'

4'

A számonkérés módia

A tárgy számontérési ní]dia évközi jegy' me]ynek mcgszeÚéséhez az íÍoÍtsegédanyagok és az

előadásokon elhangzottak ismeretanyagár'tak ismerete egyaránt szükségeltetik. Az évközi jegy
megszerzéséreaz utolsó tanórán írandó Zfithelyi dolgozattal nyílik lchetőség. SikerteleD á esetén
a vizsgaidőszak első két hetében pótzfuthelyi írásának lehetőségét biztositiuk.
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