Taútárgyi követe]mények

A vadászdli kultúra töúénele (EG85-C) (

crppali)

201712018. tanév I' félév

1.

TaÍu]mán)'i követelmén]'ek

A tantárgy

a kiadott segédanyagok' il]etve az előadások anyaga segítségévelsajátítható

el'

2. A

hiányzások ieazolásának módja és rendje
Az előadások látogatása erősen ajiínlott, mert aZ írott segédanyagok mellett a számonkérés az
előadások anyagát is hangsúlyosan taltalmazza.
A hiiinyzásl utólagosan a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetben a tantá.rgy
gondozój.{nál lehet igazolni. Ezen kíviil igazolt hiányzásnak milrősül' ha az intézetigazgató
e]ózetesen engedél}'t adott a távo1maradásra' A tárgy jellegéből adódóan gyakorlatias előadások is
tartanak. az e1aől töfiénő igazo]t távollétet a gyakorlat anyagrinak pótlásával egyidejúleg fogadja
el a tfugy gondozója.

].

A léler igazolasának

Az

Intézet annií a hallgatónál tagad.ja meg a felév igazolását' akinek esetében az előzőek szerinti

l.e||ele|e

igazolatlan hiányzása van.
utolsó óm.

'l'

A

e! idopQ]llb

hirányzás igazolásának időpontja az órarend és a naptiír szelinti

A számonkérés módja

A

tárgy számontérési módia évközi jegy' mely a szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli
fomában történő számonkérés során szerezhető meg.

soplon' 2017. augusáus 29.
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DI. Faragó sándor

IntéZetigazgató, egyetemi taniil

Tantárgyi követelmények
vadászdti kult,ira töúétlete (EG8 5-C)

(letlele ző)

2017/2018. ianév T. félév

1.

Tanulüán}'i követelmények

A tantáryy

a

kiadott segédanyagok' illetve az előadások anyaga segítségévelsajátítható el.

2. A

hiánvzások igazolásának módja és rendie
Az előadások látogatása erősen ajánlott, mefi az íIott segédanyagok mellett a számonkérés az
eiőadások anyagát is hangsúlyosan tal1almazza.
A hiányzást utólagosan a Vadgazdálkodási és Gerinces Álattani Intézetben a tantáIgy
gondozójánál lehet igazolni. Ezen kívül igazolt hiányzásnak minősül' ha az iíÍézet|gazgató
előzetesen engedé]}t adott a távolmaladiísra. A tárgyje]legéből adódóan gyakorlatias előadások is
tartanak, az eÍől töIténő igazolt távollétet a gyakorlat anyagának pótlásával egyidejű]eg fogadja
el a tárgy gondozója'

3. A

félévigazolásának feltétele és időpa4i4

Az lntézet annál

a hallgatónál tagadja meg a félévigazolását' akinek esetében az előzőek szerinti

igazolatlan hiányzása van.

A

utolsó óra.

4'

hiányzás igazolásának időpontja az órarend és a naptáI szeriÍti

A számonkérés módia

A tá€y

számonlérési módja évközi jegy, mely a szolgalmi időszak utolsó hetében írásbeli
fomában történő számonlérés során szelezhető meg.

Sopron, 2017. augusztus 29.
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PIof. Dr. Faragó sándor
Intézetigazgató' eg/etemi tanrí
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