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Tanu]mlínyikövetelmények

A

tantfugy írott anyaga DI. Jáüoska Felenc: Halászattan c. elektronikus jegyzete, a kiadott
segédanyagok' illetve az előadások anyaga. mely aktuílis információkkal egészíti ki a jegyzet
anyagait.

2. A

hiínvzások igazolásának módia és rendie
Az előadások látogatása erősen ajánlott' mert az írott segédanyagok me]lett
előadások anyagát is hangsú]yosan ta1talmazza.
A tómbösített gyakorlatokon való részvétel kötelező'

a számonlérés az

A hi.inyzást utólagosan a Vadgazdríkodási és Gerinces Ál]attani lntézetben a tantáÍgy
gondozójánál ]ehet igazolni. Ezen kívül igazolt hiányzásnak minősüI, ha az intézeÍigazgató
előzetesen engedélÍ adott a távolmaradásra. A gyakor]atokról töfiénő igazolt távollétet a
gyakorlat anyagának pótlásával egyidejÍileg fogadja el a tfugy gondozója.
3. A

félévigazolásának 1éltétele és időpo4tia

AZ Iotézet al]niíl a hallgatónál tagadja meg a félévaláírását' akinek esetében az előzőek szerinti
igazo]atlan hiányzása van. A hiányzás igazolásának időpontja az órarend és a naptáI szerinti
utolsó tanóra.

4. A

számonkérés módia

A táígy számontérési módja

kollokvium, melyen az írott segédanyagok és az előadásokon

elhangzottak ismeretanyagijnak ismelete eg/aránt sziikségeltetik.
szóbal vagy írásban történik. A vizsgák nyilvánosak'
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vizsgáztatás húzott 1ételre
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Prof' Dr' Faragó Sándor
Intézetigaz gató. egyetemi taniír
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1.

Tanulmánvi követelmén]'ek

A tant.tgy íIott anyaga Dr. Jánoska Ferenc: Halászattan c. eleltronikus jegyzete, a kiadott
segédanyagok, ilLetve az előadások anyaga, mely aktuális infomációtrilQl egészíti ki a jegyzet
anyagait.

2.

A hiánvzások igazolásának módia

és rendie

Az eiőadások látogatása eÍősen aiánlott, mefi az írott segédanyagok me]]ett
előadások anyagát is hangsÍi1yosan tartalmazza'
Á gyakorlatokon való részvétel kötelező.

a sziímonkérésaz

A

hiányzást utólagosan a vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetben a tantrírgy
gondozójánál lehet igazolni' |zen kívül igazolt hiányzásnak minősül, ha az intézetigazgató
eiőzetesen engedélyt adott a távolmaradásra. A gyakorlatokról tö énő igazolt távollétet a

gyakorlat anyag.inak pótlásával egyidejÍileg Iogadja el a trírgy gondozója.
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A lclev icazolá.ándl lclleteIe

e5 idóponLic

Az Intézet al]niíl a hallgatónlí tagadja
igazolatlan hirinyzása van.
utolsó tanóra'

4. A

A

ml-g a fé]évaláírását' akinek esetében az e]őzőek szerinli

hiányzás igazoLásrinak időpontja az órarend és a naptiír szelinti

szrímonkérésmódia

A

tárgy száDonl(éIési módja kollokvium, melyen az írott segédanyagok és az előadásokon
elhangzottak ismerctanyagiának isnerete egyaránt sziikségeltetik' A vizsgááatlás húzott tételre
szóbal vagy írrisban töfténik. A vizsgák nyilvlínosak.
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Prof. Dr. Falagó Sándor
Intézetigaz gató' egyetemi tanár

