'I^NTÁRGYI KovETELMÉNYEI(
Lótaraás, lóhasználat c' LíIgyból,
nappali tagozaton' a 2017/2018' tanór' ]. 1élévébcn

^

taníárs/ oktaÍása: heti

1

óIa elóadás + 1 óra gyakorlat (lőmbösítvc)'

Á számonkérós típusa: él.közi jegy'

Á vizsgáztatás módja: Az

évköZi jegyet a szorg.Llmi idószakban kel] megszerezr'ri szorgalmi

idószak végi á keretébcr1 a z1r pótlására egy . kalonnal biztosítunk
lehetőséget. Elégtc]cn évköá jegy iavítására a üzsgaidőszakban kcttő
lclre1őséget

A

biáosítullk.

fólév igazolásának időpontja a szorgalmi idószak utolsó napja, etr&orjelzi

M

II1tézeI az

Egyctemi Tanu1mányi KöZ?ontnal azon hallgatók nevét' a]dknck a
félévénekigazolását vlÍhatóan ncgtagadja.

Az Inlézet nem igazolja azon hallgatók félévét:

r
l
r

akiknek hiányzása rnegha]adia a 4 heti

órasáool

akik a szorgalmi idószakban nenr írjiíknlcg a

á-L

akik a gyakollatokon nem vesznck lészt' i]letve aá nem póto]ják a
szorgalmi időszak végéig,

l úik a

balesete]háritási, munka-,

tÍz_ ós

egészségl'ódcJrrri

szabalyokat nem Lrl,jak be.

lrodalom:
HoRN P. (1995):

lattcn yésztes ] '. t óien) Ésács c' fejezet.
'\j
Mezőgazda Kiadó, Budapest.

BoDó I'-HECKER w.(szerk.)(1998): Lótcnyésáők kézikönyvc
Mezőgazda Kiadó, Budapcst
NAGY l. (2000): Lovas vadászatok
Lapu Lap és KöD),.vkiadó, SzókesfehérváI
PoNGRÁCZ L- (szcrk.)(2006): A rrresterlol'ász könyve
Sza]dudás Kiadó Ház Zft. Budapcst

I'gyób kérdésckben |t Tanulnányi

é5 vizsgaszabál}zat

clőírásai az irányadók!

T^N1'ÁRGYI Kö\t]'I.]I-MÉ'NYEK
l,óÍartás, lóhasználat c' tÍgyból,
ievelező tagozaton. a 2017120l8' 1anév l' félévébe11

A tantárry oktntása: lé]évente4 óÉ clőadás

+ 4 óra gyakor]a1.

A számonkérés típusa: óvközi jegy.

A Yizsgáztatás nódja: AZ

évköZi jegyet a szor'galni idószakban kell nregszerezni szorgalmi

iclőszak végi á ]<eretébcn' a zh pót1ására egy alkalonrmal bizÍosítunk
]ehetőséget. Elégte]en óvközi

jegy javílásám a vjzsgaidőszakban kettő

lehetőséget bjáosítu1k.

A fólév igazolásánák időpontja
J

a s7o1'g.úmi időszak rrtolsó napja'

ekkorjelzi az Intézet a Délcini

livatalnak azon hallgatók nevél, ákiknek

a

fétévénekigMolását

vfuhatóan megtagadja'

Az lntézet nem igazolia azon ha]lgatók

té]évét:

l akikrek hitmyzása nreghaladja a 1éJévióraszím egyharmadát'
r akik a s7orgalmi idi'szalbau neilr íiák meg a zh-t'
r akik a balesetelháritási. munka-, tr1z- és egészségvótlclmi
szabá]yokat rrcm tartják be'

Irodalom:
lloRN P. (1995): Allrttenyésztés l '. ] óten) esztés c' tciczet.
Mezőgazda Kiadó, Budapcst.

BoDó l'-HEcKtrR W-(szerk.X1998): Lótcnyésztők kézjkön}\ e
Mezőgazda Kiadó, Budapest
NAGY I. (2000): Lovas vadászatok
Lapu Lap és Könyvkadó,

Székesfehérvfu

PoNcRÁCZ L. (szerk')(2006): A mester.lovász körryve
Sza|tudás Kiadó ltaz Zfi. Budapcst

Egyób kérdéselrbcn a Tánulmányi

ós

vizsgaszabályzat clőírásai az irányádók!

Soprot. 2017. augusxus 30.
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Prof. Dr. ]raragó sfudor
lntézeti ga78ató, egyetemi tanáI

