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A

számonkérés módja: A haiigatók a \ izsgaidőszakban szóbeli vizsgát (kollokvium)
tesznek. anri az e]óadások és a gyakorlatok anyagám egyaránt kitcljed. A vizsgatémát a
kihúzott tétel határozza mcg elsősorban' Á felelés megkezdésc eiőtt minden esetben
Íclkészülósi időt kapnak a vizsgázók, ami a]att \'áz]atot is készíüetnek' A ko]]okvjun]r'a va1ó
otthoni fclkészülóshez tételsor'ésnyomtatott jcgyzct, \'alamint a saját' jcgyzctük á11
rcndelkczésre. (Atadályoztalás esetén a kollokviun írásban is töíéI let' T]yenkoÍ a kéIdéseket
az oktatójclölj ki' de a kiadott télelsolban szerepclniük kc]1.)
Félóvközi ellenőrzés: A hallgatók a szorga]mi időszak a]att hat dolgozatban (ZH) adDak
szánot a gerinces Íirjok ismeretéfó]- A ZI] 60% léleLti teliesítésnól tekinthető e]Í'ogadottnak.
A ZH-k pótlására a szorgalmi időszak végón egy alkálommal van lc]lctőség.
I{iányzások és igazolásuk A rnulasztott órák száma scrnmilyen irrdokkal (igazoltan sen)
haladhatja rneg az összes (félé\'es)óraszám 507o-át' Ezen belül lcgfcljcbb 3 alkalonr lehct
igazolatlan' Az igazolásokat a lnulasztást köi'ető első tanórán kell bemutatni. Igazoit
h;ánvzásnak nú1ősül, ha aZ oktató előzetesen (szóban) eng€délyt ad a távollétre (kizárótag
indokolt escíbcn vehető igén]'be|).

Á vizsgára bocsátás fcltótclc| Félévvégi a]áírást kap. akinek hiányzásai nem haladják meg
megenge(lett mértókct' továbbá aki minden dolgozatírási kiitelezettségénck eleget tett.
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A

vizsgáztatás módja: A ha]1gatók a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát (kollokvjun)
tesznek, ami az clőadások és a gyakor]atok anyagám egyaránt kiÍerjed.
beugló fcladat

(gerinces állatfajok fclismerése) erednényes ]ncgoldását kővetőcn a hallgatók
^ tételt húzDak' a
fele1és negkezdése előtt mindcn esetben felkészüIési időt biztosítunk. A kollokviumra való
otthoni fclkésziiléshez Íét€Isor ós nyomtatott jegyzet' valamint a saját jcgyzetük áll
rende1kezésle. (Akadá]yoztatás esetén a kollokvium írásbao is tijÍén}ret' Ilyerúor a kéldéseket
az oktatójclöli ki, de a kiadott tételsolbal] szerepe]niük kc]].)

Hiányzások ós igazolásuk: A nulasztott órlrk sáma scmmilyen indokka] (igazoll^an senl)
haladhatja nlcg az iisszes (léléves) óraszám 50./.-át- Az igazolásokat a Dulasztást követő
első tanórál kcl] bernutatni. Igazo]t hiáDyzásnak minósül' ]ra az oktató előzctcscn (szóban)
engcdól}t ad a távollétre (l(izárólag indokolt csc1bc[ \'ehető igóDybe|).
vizsgára bocsátás feltételcl Félévvégi aláírást kap' akinek hjányzásai nem ha]adjaú{ meg a
^
mcgengedett mértéket.
E$_éb kédesekbcn a Trnulmányi- és vizsgaszabáIyzat előírásai áz inínyadók!
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