TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK
vadászati kinológia c' tlilgyból

Vadgazda mérnöki (Bsc') nappali hallgatók részére
20]7/2018- tanév I. félév

1. A tanÚárgy oktatása: heti

2. Á vizsgára
3. Előadó

2 óIa előadás és 2 óra gyakorlat.

bocsáÍás feltétele: az elóadásokon és gyakorlatokon vaió részvéte].

és vizsgáztató:

Dr. habil. Sándor Gyu1a egyetemi docens'

4. A vizsgáztatás módja:

a vizsgaidőszakban tett nyilviinos kollokvirrm.

A vizsgára bocsátás feltétele egy 20

képből á1ó vadászkutya képgyújteményleadása a kihildetett feltételeknek megfelelő minőségben, valamint
a zárthelyi dolgozat eredményes megírása. E]égtelen zárthelyi dolgozat esetén a hallgató a vizsgaidőszak
elsó két hetében két alkalonrmalpót zh-t tehet. Azon hal]gatóktól, akik az előifi képgÉjteménytnem vagy
nem megfelelő minőségben adják le, a félévaláírását megtagadjuk'

5. A tárgy

anyaga: az előadásokon e1hangzott ismeletek, a gyakorlatokon elsajátított készségekés ajegyzetek
(Walterné Illés Valéría(1997): Vadászeb fajtaismereÍ' Egyetemi jegyzet. Sopron; Waltenú ]llés llaléria
(l991): Vadószeb bíróldtok, Nersenyek' Egyele i jeglzet' Sr7roll) írott anyagajelentik.

6. A hiányzások íg^zolása, az

előadásokon és a gyakorlatokon való részvételkötelező. A hiányzrisok
igazolása orvosi igazolás, dékáni engedély, vagy az előadó szóbeli engedélye alapján töfiéniet. Az igazolás
nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása alól' A hiányzásokat a tiivolmaradást követően 8 napon belül
kell igazolni, későbbi igazolás elmulasztási díjat von maga utlín' Egy heti óraszámot (4 óra) meghaladó
igazolatlan hiányzás esetén a félévelfogadását (aláírását) megtagadjú' Nem igazolható (írható aiá) anrrak a
hallgatónak a féléve,akinek igazolt hirínyzása az 5 heti óraszánot (20 óra) megha]adja.

7. A félévigazolása:

feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel,vagy íívolmaÉdásesetén a

hiályzásnak a ó. pont a]apján történő rendezése.

8. A félévigazolásának időpontja: a szorgalmi időszak utolsó

napja, ekkor

Hivatalnak azon hallgatók nevét. akiknek a félévénekigazolását megtagadja.

Egyéb kérdésekben a Tanulmányi

és Vizsgaszabályzat

jelzi az Intézet a Dékríni

előírásai az irányadók!

Sopron, 2017. augusztus 28.
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Próf. Dr. Faragó sándor

Intézetigazgató, egyetemi tanár

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

vadászati kinológia c. tfugyból
vadgazda mánöki (Bsc') levelező hallgalók részére
201712018. tanóv l. félév

1

.

A tantárgy oktatása:

2. A vizsgára
3. Előadó

a szemeszterben 6 óra előadas és 6 óra gyakorlat keretében valósul meg.

bocsátás feltétcle: az e]őadásokon és gyakollatokon való részvétel.

és vizsgáztatól Dr.

4. A vizsgáztatás módja:

habil. Sándor Gyula egyetemi docens.

a vizsgaidőszakban tett nyilvános kollokvium, mely az elméleti tananyag meiiett a

vadászkutyak képi fajtaÍélismerésétis magában foglalja. A vizsgára bocsátás feltétele egy 20 képből rí11ó
vadászkutya képgÉjteményleadása a kihildetett fe]tételeknek nregfelelő minőségben. Azon hal]ga1óktól,
akik az előít képgyújtemén}'t nem vagy nem megfe1elő minőségben adjrík le' a félévaláíIását megtagadjuk.

5' A

tárgy anyaga: az előadásokon elhangzott ismeretek, a gyakollatokon elsajátított készségekés a iegyzetek
(Wakerné lllés Valéria (1997). Vadószeb íaiÍaismeret'Eg)etemi jeg)zet. Sopron; l|alterné ]llés lraléria
(} 991): Vadószeb bírtilatok, l,ersenyek' Egyeteni
'ieg)zeí' sopl.r') írott anyagaje]entik.

6. A hiányzások ig^zolásai az

e]őadásokon és a gyakorlatokon való részvételkótelező. A hir1nyzások
jgazolása orvosi jgazolás, dékríniengedély' vagy az előadó szóbeli engedélye
alapjrín törtéDhet. Az igazolás
nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása alól. A hiányzásokat a távolnaradást követően 8 napon belüi
kell igazolni, későbbi igazolás elmulasaási díjat von maga utrin. Az egy konzultációIa eső óraszrimot (6 óra)
meghaladó igazolatlarr hirinyzás esetén a félévelfogadását (aláínását) megtagadjuk. Nem igazolható (írható
alá) annak a hallgatónak a féléve,akinek igazolt hiányzása a két koÍ]zuitáció összes óIaszámát (12 óIa) e]éri.

7. A félévigazolása:

feltétele az eiőadlisokon és gyakor]atokon való részvéte1, vagy távolmaradás esetén a
hiányzásüak a 6' pont alapján töIténő rendezése.

8. A félévigazolásának időpontja: a szorgalmi időszak utolsó

napja, ekkor

Hivatalnak azon hallgatók ne\,ét, akiknek a félévénekigazoiását megtagadja.

Egyéb kérdésekben a Tanulmányi

és vizsgaszabályzat

jelzi az

Intézet a Dékáni

előírásai az irányadók!

Sopron, 2017. augusztus 28.
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Prof. Iir. Faragó Sándor

intézetigazgató, egyetemi tanár

