TANTARGYI KOVETELMENYEK

Trófeabírálat és dermoplasztika c' táryyból
Vadgazda mánöki (Bsc') nappali hallgatók lész&e
201712018. tanév I' félév
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A tantárgy oktaÚása: heti 2 óIa előadás

2. A vizsgára
3. Előadó
4. A

és 2 óra gyakorlat.

bocsátás f€ltétele: az előadásokon és gyakor]atokon vaLó részvétel'

és vizsgáztató:

DI. habil. sándor Gyula egyetemi doceÍs'

vizsgáztatás módja: a vizsgaidőszakban tett nyilviínos kollokvium.

5. A tárgy anyaga: az

előadrisokon elhangzott ismerctek, a gyakorlatokon elsajátított készségek és a jegyzet
(Náhlik Antlrás (}996): Tr(tíeakeze]és és bírólat' EpJ)etehi jeg,)zel, sozo'?) írott anyagajelentik'

6. A hiányzások igazolásai az

előadásokon és a gyakorlatokon való lészvételkötelező. A hiányzások
igazo]ása orvosi igazolás, dékáni engedély. vagy az előadó szóbeli engedélye alapján történ}ret. Az igazolás
nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása alól. A hiányzásokat a távolmaÉdást követően 8 napon beltll
kell igazolni, későbbi igazo].is elnrulasáási díjat von maga után. Egy h9ti óIaszámot (4 óra) meghaladó
igazolatlan hiányzás esetén a felév elfogadását (allíírását) megtagadjuk. Nem igazolható (ilható alá) amak a
hallgatónak a féléve'akinek igazolt hiányzása az 5 heti órasz1mot (20 óra) meghaladja.

7. Á félévigazolása:

feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel,vagy távolmaradás esetén a
hiányzásnak a 6. pont alapján történő rendezése'

8' Á félévigazolásának időpontja: a

szorgalmj időszak utolsó napj4 ekkol jelzi az Intézet a Dékáni
Hivatalnak azon hallgatók nevét' akiknek a félévénekigazolását megtagadja.

Egyéb kéidésekbena Tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai az irányadók!

soprcn' 2017' augusáus 28.
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Prof. Dr. Faragó sándor

intézetigazgató, egyetemi

ta

í

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TrófeabÍrálat és dermoplasztika c' trírgybóI
Vadgazda mémöki (Bsc.) levelező hallgatók részére
2017120l8. tanév l' Iélév

1. A tantárs, oktatása:

2. A vizsgára
3.

a szemesztelben összesen 6

óla előadás és 6 óra gyakorlat keretében valósul meg'

bocsátás feltétele: az előadásokon és gyakor]atokon való lészvétel.

EIőadó és vizsgáztató: Dr. habil. sándor G}'ula egyetemi docens.

4. A

vizsg:íztatás módja: a vizsgaidőszakban tett nyilvános kollokvium'

5' A

tárgy anyaga. az előadásokon e]hangzott ismeretek' a gyakorlatokon elsajátított készségek és a jegyzet
(Nóhlík András (1996): Ttófeakezelés és bítálat, Egetemi jeyet' sopl'o7?) íIott anyagajelentik.

6. A hiányzások

igazol'ása:.

az előadásokon és a gyakoriatokoí va]ó részvételkötelező.

A

hiányzások

igazoliása orvosi igazolás, dékáni engedély, vagy az előadó szóbeli engedélye alapján tö.ténhet. Áz igazolás
nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása a|ól. A hiányzásokat a távolmaradást követóen 8 napon beliil
kell igazolni, későbbi igazolás elmulasztási díjat von maga után. Az egy konzultációra eső óraszímot (6 óra)
meghaladó igazolatlaD hilínyzás esetén a félévelfogadását (aláírását) megtagadjú. Nem igazolhaló (írható
alá) aru}ak a hallgató0ak a féléve'akinek igazolt hiányzása a két konzultáció összes óraszámát (12 óru) eléi..

7. A fólév igazolása:

feltétele az előadásokon és gyakorlatokon va]ó részvélel, vagy tiívolmaradás esetén a
hiányzásnak a 6. pont alapjrín töIténő rcndezése.

8' A

fé|évigazolásának időpontja: a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor
Hivatalnak azon hallgatók nevét, akiknek a felévének igazolását megtagadja.

Egyéb kérdésekben a Tanulmányi

és Vizsgaszabályzat

jelzi az

Intézet a Dék.áni

előírásai az irányadók!

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

intézetigazgató' egyetemi tanrír

