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i.

Tanulmrínvi követelmények

A

tantárgy írctt anyaga Dr. Jrínoska Felenc: vadászattörtéDet c. (elektronikus) jegyzete, a
az előadások anyaga' me]y az írott anyagokat aktuális
információkkal egészítiki.

kiadott segédanyagok, illetve

2.

A hiánvzások igazolásának módia és rendie
Az előadások látogatása erősen ajánlott' melt az írott segédanyagok mellett

a sziímonkérésaz
előadások anyagát is hangsúlyosan tártalmazza.
A hiányzást utólagosan a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani In1ézetben a tantáÍgy
gondozójánál lelret igazolni' Ezen kívül igazolt hiányzásnak minősül' ha az iÍ\tézet|Eazgatő
eIözetesen enAedél}1 adott a tJVolmajadásrc.

3' A

léler igazolasanal lertetele é. idöpotllia

Az

Intézet arurál a hallgatónál tagadja meg a félévigazolását. akinek esetében az előzőek szerinti
igazolatlan hiányzrisa van. A hiányzás igazolásának időpontja az órarend és a napt!íI szeriíti

utolsó óIa'

4. A

szímonkérésmódjg

A

tlírgy számonkérési nódja évközi jegy, melyet a szorgalmi idószak vége eiőtt két írásbeli
számonkérés során lehet megszerezni. Az egyik írásbeli sziímonkéIésegy, a vadászattöfténet
témaköIébe vágó esszé elkészítésévelkivrá]tható' Az esszé leadásának határideje 2017'
december 6. 12.00. A témaköóket a tárgy előadója a félévelején közzéteszi. Az é.rközi jegy az
írrásbeli számonkérések' illetve az esszó &demjegyéből képződik, de egyik sem lehet elégtelen. A
sziínonkérésekÍea jegyzet, a kiadoft segédanyagok és az előadásoLon elhangzottak
ismerctanyagÍína} ismelete egyaránt sziikségeltetik'

soplon. 2017' áugusztus 29'
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l.

Tanu]rnánvi követe]ménvek

A tantárgy írott anyaga Dr' Jánoska Felenc: vadászattörlénet c. (elekfuonikus) jegyzete, a
kiadott segédanyagok, illetve az előadások anyaga. mely az írott aÍyagokat aktuális
információkkal egészíti ki.

2.

A hianrzások igazolásanak módia es rendje

Az előadások látogatása erősen ajánlott' meft

áZ írott segédanyagok mellelt a számonkérés az
előadások anyagát is hangsulyosan tartalmazza.
A hilányzást utólagosan a Vadgazdálkodási és Gelinces Á[attaÍi Intézetben a lantfugy
gondozójríná] lehet igazolni. Ezen kívül igazolt hiányzásnak minősül, ha az intézetigaz+aÍó
eldzetesen engedÉly adon a lá\olmaradásra.

j.

A féléviqazo]ásának feltétele és idópa$ia

Az

Intézet annál a hallgatónál tagadja meg a félévigazolását, akinek esetében áz előzóek szerinti
igazolatlan hiányzása van. A hiányzás igazolásárrak időpontia aZ órarend és a naptár sze nti
utolsó óm'

4.

A számonlérés módja

A

tfugy szímonk&ési módja évközi jegy, melyet a szorgalmi irlőszak vége előtt ké1 írásbeli
sziímonkéIéssorián lehet megszerezni' Az egyik ilásbeli számontérés egy' a vadászattöÍénet
témakörébe vágó esszé elkészítésévelkiváltható. Az esszé leadásának határideje 2017.
december 6. 12.00. A témaköröket a táIgy elóadója a Íélévelején közzéteszi- Az évközi
1egy az
íIásbeli számonkérések, illetve az esszé éIdemjegréből képződik' de egyik sem lehet elégtelén- A
számontérésekre a .jegyzet, a kiadott segédanyagok és az előadásokon elhangzottak
ismeretanyagiínak ismercte egyaránt sziikségeltetik'
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t

^,/l
nw&4

Próf. Dr. Faragó Sríndor
IntéZetigazgató, egyetemi ta

Í

