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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI
Prof. Dr' Faragó sándor egyetemi tanár
Gyakorlatvezető: Dr. Winkler Dániel egyetemi docens
A tantárgy oktatása: 3+1 óra hetente
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvótel kötelező. Az e]mu]asztolt gyakollatokat
póto]ni kell akkor is' ha a hiányzó azt igazolta'
A hiányzások igazolására orvosi igazolás vagy dékáni engedély szolglíl. Az előadó vagy a
gyakollatvezető indokolt esetben előzeteseD engedélyt adhat a hiányzásra.
Az igazolás nem mentesít a hirinyzó anyagrész vagy gyakollat pótlása a1ó1.
AZ igazolatlan hiányzás nem lépheti túl elmé]etből a kétheti' gyakollatból az egy heti
órasziímot'
A hiányzásokat az előadóná] illetve a gyakorlatvezetőnél' a hiányzástól számított 8 naptári
napon beliil kell igazo]ni. Tartós' egy hetet meghaladó kezelés esetén a 8 nap a
kezelés befejezésétő] szánrítar]dó. A késedelmes igazolás' határidő elmu]asáási díj
Í'izetésénekkötelezeftségét vonja maga utár a TVsZ-ban meghatározott módon- 22
naptári nap késedelem nÍán az Lriézet az igazolást nem fogadja el. a hiányzás
igazolatlannak minősül.
A félévigazo|ásának időpontja a szorga]mi időszak utolsó napja' ekkor jelzi az LÍ'tézet a
Dékáni Hjvatalnak azon hallgatók nevét' akik félévénekigazolását megtagadja'
Az Intézet nem igazolja azon hallgatók félévét'akik
. hiányzásaikat a fentieknek rrregfelelően nem igazo]ták,
. jgazolt és igazo]atlan hiányzásaik meghaladják az 5 heti óIaszfunot,
. igazolatlan hiányzásaik meghaladják a 2 heti óraszámot'
o gyakorlati feladatukat nenl, vagy eredménytelenüI te]jesítették,
. magataÍásukkal a munkaerkölcsöt sulyosan megsértettók'
Fclkészülési segédlet: FÁRACÓ. S.: Vadászati állattan' Budapest' Mezőgazda Kiadó
A vizsgáztatás módja: A vizsga elején latin név ismereti írásbeli feladatot keil megoldani'
amir'rek eredményes megoldása a szóbeli vizsga megkezdésének
léltétele.Tételhúzás után szóbeli vizsgát kel] tenni' amel}ae felkészü]ési
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Előadó és vizsgáztató: Prof. Dr. Faragó sándor egyetemi tanár
A tantárgy oktatása: 8+ó óra szemeszterenként
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelezó. Az elmulasáott gyakorlalokat
pótolni kell akkor is, ha ahiányzó azt igazo]ta'
A hiányzások igazolására orvosi igazolás vagy dékáni engedély szolgál. Az előadó vagy a
gyákorlatvezető indokolt esetberr - e]őzetesen engedél}.t adhat a
hiányzásra. Az jgazolás nem mentesít a hiá)yzó anyaglész vagy
gyakorlat pótlása alól.
A hiányzásokat az e]őadónál illetve a gyakor]atvezetőnél kell igazolni.
Az első konzultríció hiányzását a második konzu]táción, a második
konzultáció hiáíyzását a fé]évlezárása előtt legalább 10 munkanappal
kell igazolni. Későbbi igazolást az Intézct nern fogad el' a hiányzás
igazolatlannak minósül'
A félévigazolásának időponda a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor jelzi az Intézet a
Dékáni Hivata]nák azon hallgatók nevét, akik félévénekigMolását
megtagadja.

Az lntézet nem igazolja

azorr hallgatók félévét,akik hiányzásaikat a lentieknek megfelelően
nem igazolták'

Felkészülési segédletI FARAGÓ' S': VadászaÍi úllaxdn. Bldapest, Mezőgazda Kiadó

A vizsgáztatás módja: A vizsga elején latin név ismereti írásbeli feladatot kell megoldani,
aminek erednrényes megoldása a szóbeli vizsga megkezdésének

feltétele. Tételhu7ás utIín szóbeli vizsgát kelltenni, amelyre felkészülési

időt biztosítunk.
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