TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK
vadáltomány szabályozása''EG246-B000A''
c' tárglból
a 20 1 7/20

A tantálgy oktaása| heti

1

8. tanóv

2 óra előadás + 2 óra

I

' Íélévóben

s/akorlat

A vizsgára bocsátás Íeltétele:a kiadott s/akoíIaú lelada1ok legalább elégséges rnegoldás4 a hiányzások
nlegfelelő igazo1ása, És',vétela 8yakorlatokon vag/ hiányzás és igazolás
benutal{sa eselén a gvakorlat pó1lása a gyakor]atve7etővel egyoáetctt
Iormában-

A

vizsgáztátás módjá: lételhúás utín szóbeli vizsgát kell tenni, amel}Íc rővid lelkészülési idő1
biÍosítunk. A tárpy előadójánal( mlás iránÉ elloglallsága esetén kivételesen
írásbeli vizsga is lehelséges'

Áz előadásokon

Á hiányzások

és a

gyakorlatokon való rész\,ótcl kötclcző. Az elnlu]asáott gyakorlatokat pótolni kell
akkor is, ha igazolt1k' Az elég1elcn fcladat kijavítására két alka]omma]
adürk lehetőséget.

igazolásárá oNosi igazo]ás vagy dékánj engedély szolgál. va$, az elóadó ill' gyakorlatvezető clőzetes szóbeli eDgedé]ye szükséges. Az igazolás nen1 r'entesít a
biányzó anyagrész vagy gyakor]at pót]ása alól.

igazolatlan hiálryZás má1éke nem ]épheti túl clmóIetből

^z
óraszámot.
Gyakor]atokró] igazolatlan hiányás nem lehel'

A

hiányzásokat az előadó!ál

ill'

a

kéthe1i

gyakorlatvezetóDél, a hiányzástól számított

22 naptári napon bclül k€ll igamlni.'
22 naptári nap késedelenr után az litézel az igaz-olást nem Íb8adja el, a
hiáryzás igazolatlannak minó5ü]'

A félévigazolásának

idópontja a szorgalmi időszak utolsó Dapja.

Az Intézet ncm igazolja:rzon hallgatók Íélóvót, akik:
l hiányzásaikata fentiekDek megfclclően nem igazolták,

t ig37-olt és i8azolatlan biányzásaik nreghaladják a négyheti óraszámot'
l a gyakorlati fe]adataikat tcgalább elégségesre nem tcljesítették,
la balcseielháÍí11tsi, munkavédelrni. egészségvéde]mi'tűZvédelmi
szabályokat nem taftják bc'

Dgyób kórdésekben a Tanulmányi ós VizsgrszabáIyzat előírásai azirányadók!

Sopron, 2017. szeptember
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ProÍ: D.' Faragó sáDdor
htéZetjgazgató, egyetemi tanár

TANTARGYI KOVNTDLMEN]TK
vadállomány szabályo7rísa''EG246-B000A''
c' iírg'},ból ]evelező tagozaton
a 20] 7/20] 8. tanév I. fé]évében

A Í:tní'íryyoltatása: félévenkénl12 óra előadás
Á vilsgáIr bocsátás feltétele: a kjadott Í'eladatok legalább elégséges nregoldása' ahiányzások igazolása'
A vi7'sgáztatás módjá: Tételhúás után szóbeli vizsgát kell tenni' anelyre rövid felkésziilósi időt

A tárgv előadóiának más irányú elÍbg]a]tsága esetén kivételesen
irásbeli vizsga is lehetséges'
Az előadásokon és n gyakorlatokon váló rószvótel kiitclező.
A hiányások igazolásár{ onosi igazolás \'agy dékáni engedély szolgál, Vagy az előadó előZetes szóbcli
engedé]ye sziikséges' Az igazolás nem mentesít a hiányzó anyagrész pó1láse
alól.
Az igazola1larr hiányás DléItékeDeln léphe1itúla három órát'
A lriány7ásokat az e]őadónál a hiány7ristól számítoÍt 22 naptári napon beliil
biáosítunk.

kcll igazolni..
22 naptári
késedelem uán az l'rÍézataz igazolást nem 1bgadja el, a
'ap
hiányás igaZolatIannak minősül.

Á félévigazolásának időpontja
Áz Intéz€t

'l€m

a szorgalmi időszak uto]só napja'

igazolja azon haÍ{gatók Glévé1.akik:
l lrjányásaikat a forticknek megfelclően nem igazolták,
r igazo]t és igazolatlan hiány7ásaik meghaladiák az egy kolrzulációs lrét

l

óras7ámát'
a kiado11 fe]adataikat legalább e]égségesrenem teliesítették.

E$/éb kérdés€kb€n a Tanulmányi és vi^gaszabályzat előírásai az irányadók!

Sopron, 2017- szeptember
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Proí DrI

Faragó Sándor

nté7.etigazgató, cgyeteni lanár

