TANTARGYI KO\TETIII,MRN-\'I1K
Vadfiild gazdálkodÍs

és vadtakarnrányozás

c- tárgybó1.

nappa]i tagozatoü' a 2017/2018' tanév I' fé]évébcn

A tantársr oktatása: heti

2 óÍa előadás + 2 óra részben tömbösitctt

gyakol]at'

A számonkórós típusrI kollokvium.
A vizsgára lrocsátás feltótele:

a 1é1é\'ialáíIás meg]éte'

A vizsgáztatás módja: A tótclhtuás ütán írásbc]i vagy szóbeli vizsgát kcli tcnni, utóbbi esetben
fe]kés7 ósi időt biÍosítunk.

r'ö\'jd

Á

félévigazolásának időpontja a szorgalmi idószak utolsó napja. ekkor jelzi a.zlntézeI az
Egyetemi Tanulmárryi Központnak azon l'rallgatók ncvét, akiknek a
félévénekjgMo]ását vár]ratóaD megtagadja.

Az ItrtóZet nem igazolja azon hallgatók íelévét:

r
l
l
l

akik gyakorlati feladataikat ]]ctn. \'agy cledn]én}teleniil te]jesítették
akik nem rendelkcznck sikercs felismeÉs beszánrolóval.
akikrrek hilmyzása neghalaclja a 4 heti óraszámot,

akik gyakor]atról hiányoznak és aá nem pótoÜák a szolgaimi
időszak végéig,

l akik a

balesetell'ráritási, mrrnka-,

ttiz- és egészségvédelmi

szabá1yokat Dem taftj ák be.

Irodalom:
KÉsMÁRKl l. (szerk.) (2000): Vadföldgazclálkodás.

Egyetemi'egyzct,

Sopro11.

WALTERNÉ I- v. (] 995): Takannányozástan.
Egyetemi jegyzet, SoproD.

BoczE. (1992):

szántó1tj]di növén),temesztés'

Mezőgazda kiadó, BudapestScHMlDT J. (2003): A takarmárlyozás alapjai.

Mezőgazda kiadó, Budapest'
Egvéb kérdésekbena Tanulmányi és Vizsgaszabályzat clőírásai az irányadók!

Sopron. 2017. augusztus 30.

Pro
IntéZetigazgató, egYctcnli Íanár

TANTÁRGYI KÖ\.ETELMÉNYEK
vadfijldgazdálkodás

ós

vadtakarmányozás

c-

tárgyból,

le\'e]ező tagozaton' a 2017/2018. ta1róv I. lélévében

^

tantárgy oktatása: fólóvctltc ]2 óra clőadás.

Á számonkórés ípusai ko]lokviul]].
A vizsgára bocsátás feltétele: a lélévialáírás

n'regléte.

A vizsgáztatás módja: A tételhÚZás után íásbe1i vagy szóbeli vizsgál kell tenni, ulóbbi esetben
rővid felkészülési időt bizlosítunk

Á

fólév igazolásának iclópontja a szolga]mi idijszak utolsó napia, ckkor je1zi az Iutózet az
Ilgyetemj l'anulnrányi Központnak azon hallgalók nevét, akiknek a
félóvónck igMolását vaÍhatóan neglagadja.

Az Intózct ncm igazolja azon ha]lgatók lélévét:

l
!
t

akik nen'r rende]keznck sjkcrcs felismerés beszámo]óva],
akiknek hiányzása nreghaladja a félévióraszám egyhamradát'

ir]<ik

a

balesetelháritásj, munka-,

tiiz- és egészségvédelmi

szabílyokat nem tartjálk be'

Irodalom:
KÉsN'lÁRKl I' (szerk.) (2000): Vad1t]dgazdálkodás

SE Egyeteni jcgyzet, Sopron.
w^LTERNÉ l. v. (1995): Takarmányozástarl

EFE Egyetemi jcgyzct, Sopron.
BoCZ E. (i992): szántóftjidi növénytermesz1és
Mezőgazda Kiadó, Budapest.
Sr

lrvto' J' í200]\: \ talarnrir'yozas allpjri
Mczőgazda Kiadó, Bu(]apest.

Egyéb kérdésekben a Tanul'nányi ós vizsg'szabáIyzat előírásai az irányadók!
,,,-1.:r

Sopr-oq 2017. augusztus 30.
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