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1'

Tanulmánvikövetelmények
tantlí.gy írott anyaga Dr. Jánoska Felenc: Á naglvad zrirttéri tafii{sa c. elektronikus
jegyzete, a kiadott segédanyagok. mely az elóadásokon kiegészítésrekerül.

A

2. A

hiiánvzások igazolásának módja és rendie
Az előadrísok látogat.isa erősen aiánlott' nlefi azokon az írott segédarryagok szóbeli kiegészitése
töfténik, rnely a számonkérés alapja. A tömbösített gyakollatokon a részvéteikötelező.
A hiányzást utólagosan a Vadgazdrílkodási és Gerinces Áliattani Intézetben a tantárs/
gondozójánál lehet igazolni' EZeÍ kívül igazolt hirinyzásnak minősül, ha az intézetryazgató
eIo/etesen engedély aJon a la\ oIlnaÍadásra'

J' A lele\ igd7oIá5ának lellelele es iddDonlia
Az Intézet annál a hallgatónáI tagadja tneg a félévaláírását' akinek esetében az előzőek szerinti
igMolatlan hiányzása van' illetve annak a hallgalónak, aki a 4. sz. pontban lészletezett
feladatleadás feltételeinek nem tesz eleget'
naptár szelinti utolsó tanóra.

4' A

A

A

hi.inyziis igazo]ásának időpontja az óIar€nd

és a

szlímonkérésmód-ia

hallgatók írásban e]enrzik egy' a tfugy oktatója ríltal jóváhagyott' kiváasáott zlttté
Az írásos elemzés he]yettesíthető videofilm (DVD) leadásával'
illetve digitílis fényképsorral' me]yen a tafiás-technológiaj folyamat nyomon követhetó,
nagyvadtartás technológiáját'

Az elen]zés leadási hatfuideje a szorga]mi időszak utolsó hete szerda (decerrrber 6.)
fe]adatleadás kizárólag elektronikus úton, e_mailen történik.
fe]ar]at formai
követelményeit aZ oktató az első előadáson ismelteti.
Aki az előírt feladatot erre a határidőIe nem adja le' vagy a leadott feladat tartalmj vagy fomai
szempontból nem fogadható el. az a hiánÍ a vizsgaidőszak első hetének végéigkülönel|árási díj
fejében pótolhatja' Eniél későbbi időpontban a feladatot nem fogadjuk e]' és a féléva]áírását
elemezhető'

12.00.

A

A

megtagadj uk.

A tlígy számonkéIési módja

kollokvium, melyen az írott segédanyagok és az előadásokon
elhangzottak ismerelanyagának ismerete szükségeltelik. A vizsgliztatís húzott tételre szóban'
közbejött akadályoáatiis esetén írásban töflénik. A vizsgaterminusokat a tárgy gondozója az
évfolyammal előzetesen egyezteti'
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Tantárgd követelmények

Vadgazda Mérnöki Szak BSc (levelező)
ZÁRTTÉRI NAGWADTARTÁS @G2 57-C000A)
201712018' tanév I. félév

l.

Tanulmán]'ikövetelménYek
A tanLfugy írott anyaga Dr' Jrinoska Ferenc: A nag1vad z.1rtté taftása c. elektronikus
jegyzete' a kiadott segédanyagok. mely az előad.isokon kiegészítéslekerül.

2. A

hjányzások igazo]ásrínak módja és rendie
Az előadások látogatása erősen ajánlott, meú azokon az íIott segédanyagok szóbeli kiegészítése
történik. mely a szánontérésalapja. A $akorlatokon a részvételkötelező.
A hiányzást utó]agosan a vadgazdálkodási és Gerinces Á[altani Intézetben a tantárgy
gondozójánál lehet igazolni. Ezen kívü] igazolt hiányzásnak minősü], ha az ]ntézetigazgaló
el jzetesen engeJel}'1 adott a lá\ olmaladá5ra.

Az Intézet annál

a hallgatónál tagadja meg a féléva]áírását, akinek esetében az előzőek szerinti

igMolatlan hirínyzása van. illetve annak
foladatleadás feltéte]einek nem tesz e]eget.
naptár szerinti utoisó tanóra'

a
A

hallgatónak, aki a 4. sz' pontban részletezett
hiányzás igazoláslínak időpontja az óralend és a

4. A

számonkérés módia
hallgatók íriásban elemzik egy, a tárgy oktatója által jóváhagyott, kiváasztott zfu1téri
nag}r''adtalt.is technológiáját' Az írásos elemzés helyettesíthető videofilm (DVD) leadásával'

A

illetve digitáis fenyképsonal, melyeÍ a taftás-tecbaológiai folyamat nyomon követlető,
elemezlrető- Az eiemzés leadási határideje a szorgalmi időszak utolsó hete szelda (december 6.)
12'00. A feladadeadás kizárólag elektonikus úton, e_mailen töIténik. A feladat fomai

követelményeit az oktató az első előadáson ismerteti.
Aki az e]őíIt feladatot elre a határidőre nem adja ]e, vagy a ]eadott feladat ta almi vagy formai
szempontbó] nem fogadható el, az a hiányt a vizsgaidőszak első hetének végéigkülöneljfuási díj
fejében pótolhatja' Emél késóbbi időpoDtban a feladatot nem fogadjú el, és a félévallííIását
megtagadj uk.
A trÍgy szrímonkérésimódja kollokvium, melyen az írott segédanyagok és az előadásokon
elhangzottak ismeretanyagának ismerete sziikségeltetik' A vizsgááatlís húzott tételre szóban.
közbejött akadályozta|ás esetén írásban töÍténik. A üzsgaterminlrsokat a tárgy gonclozója az
évfolyammal előzetesen egyeáeti.
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