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1. A tantárgy oktatása: heti

2. A vizsgára
3. Előadó

2 óIa előadás és 2 óra gyakorlat.

bocsátás feltétele: aZ előadásokon és gyakorlatokon való lészvétel'

és vizsgáztató:

Dr. habi]. Sándor Gyula egyetemi docens'

4. A' vizsgáztatás módja: a

vizsgaidőszakban tett nyilvános kollokviurr. A vizsglfua bocsátís feltétele egy
évközi feladat elkészítése,a ko1lokvium jegye az évközi feladat és a szóbeli vizsga átlagaként kerül
rnegá]lapításra. Azon hallgatóktól, akik az előítt évközi feladatot nem vagy neül megfelelő minőségben
adják le' a félévaláírását meglagadjuk.

5. A tárgy

anyaga: az előad.1sokon elhangzott ismeletek' a gyakollatokon e1sajátított készségekés ajegyzetek
(Kőhalmy Tarujs (1995): Vadállonány hasznosításának glakollala, Elxletemi
Sopron; Kőhalmy
'Íegyzet,
Tamás (1995): Vatíászatszet vezés' Egyetemí iegyzet. Soplol) íIott anyagajelentik.

6. A hiányzások

ig^zolás^| a:z előadásokon és a gyakollatokon való részvétel kötelező. A hirínyzások
igazolása orvosi igazolás, dékáni engedély, vagy az előadó szóbeli engedé]ye alapján történhet. Az igazolás
nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása alól. A hiányzásokat a távolmaradást követően 8 napon belül
kell igazolrri, későbbi igazolás elmulasztiísi díjat von maga után. Egy heti óraszámot (.1 óra) meghaladó
igazolatlan hiiinyz.ls esetén a íélévelfogadását (aláírását) megtagadjuk. Nem igMolható (írható alá) annak a
hallgatónak a féléve,akinek igazolt hjányzása az 5 heti ólaszámot (20 óra) meghaladja.

7. A félévigazolása:

feltétele az előadásokoo és gyakollatokon való részvétel' vagy távo]maradás esetén a
hiányzásnak a 6. pont alapján töÍénő rendezése' A kötelezően e]őírt tanulmányi vadászatok pótlására
lehetőség nincs, ezektől való távolnaladás a 1élévaláírásának megtagadását vonja maga utlín'

8. A félévigazolásának időpontja: a szorgalni időszak utolsó napja, ekkor jelzi az
Hivatalnak azoí hallgatók nevét, akiknek a félévénekigazolását megtagadja.

Egyéb kéfdésekbena Tanulmányi

és vizsgaszabályzat

Intézet a Dékáni

előírásai az irányadók!

Sopron. 2017. augusztus 28.
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1. A taítárgy oktatása:

2. A vizsgára
3. Előadó

a szemesáelben 6 óra előadás és 6 óra gyakorlat keretében valósul meg.

bocsátás feltétele: az előadásokon és gyakorlatokon való lészvétel.

és vizsgáztató:

D.. habil. sándor Gyula egyetemi docens.

4' A

vizsgáztatás módja: a vizsgaidőszakban tett nyilvrinos kollokvium. A vizsgára bocsátás feltétele egy
évköZi feladat elkészítése,a kollokvitrm jegye az évközi feladat és a szóbeli vizsga átlagaként keltil
megállapításla. Azon hallgatóktól, akik az előífi évközi fe]adatot lrem vagy nem negfelelő minőségben
adják le' a féléva]áírását megtagadjuk.

5'

A

tárgy anyagai az e]őadásokon elhangzott ismeretek és a jegyzetek (Kőhatny Tamtis (t995):
Vadállomány hasznosílasának g)akorlata, Egretemi jeyer' So?ron; Kőhalmy Tanás (t995):
Vadászat szervezés, Eg)etemi j e Ílzet' sopro') íIott anyaga jelentik.

6. A hiányzások

igazolása.. az előadásokon és a gyakorlatokon való részvételkötelező. A hiányzások
igazolása orvosi igazolás, dékrini engedély, vagy az előadó szóbeli engedélye alapján töfténhet. Az igazolás
nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása alól. A hiányzásokat a távoimaÍadást követően 8 napon belü]
kell igazolni, későbbi igazolás elmulasztási díjat voD maga utiin' Az egy konzultációra eső óIaszámot (6 óra)
meghaladó igazolatlan hirínyzás esetén a féléVelfogadlisát (aláíIását) megtagadjuk. Nem igazo]ható (írható
alá) aÍnak a hallgatónak a féléve,akinek igazolt hiányzása a két konzultáció összes óIaszímát (12 óIa) eléri.

'7

'

A

fé|éyigazolása: feltétele az e]őadásokon és gyakoílatokon való lészvéte],vagy távolmaÍadás esetén a
hiányzásnak a 6. pont alapján történő lendezése'

8. A félévigazolásának időpontja: a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor jeLzi az
Hivatalnak azon hal]gatók nevét, akiknek a félévénekigazolását megtagadja.

Egyéb kérdésekben a Tanulmányi

és vizsgaszabályzat

Intézet a Dékáni

előírásai az irányadók!

Sopron, 2017. augusztus 28.
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