TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK
Áuattenyésztéstan,,EG234-0000A', c. tárgy
2017l20l8. tanév lI. télév

Á {anl]árgy oktatása: heti

1

óra előadás + 1 óIa gyakollat' tömbijsílve.

számonkérés típusa: Vizsga'

vizsgára bocsátás fcltótclc:
vizsgáztatás

módja:

a féIévia]áííás megléte'

Téte]húzás u'án

íúsbeliill- szóbeli vizsgát kell tenni' amelyre rövid

Í'e1készii]ésiidőt biztosítunk.

GvakorláÍok:

A

A félé\'soÍán a gyakor]atokon való részvétel kötelcző.

félévigazolásáüak időpontja a szoÍgelÚi időszak uto]só napja, ekkor jelzi az lnlézet a
Dékáni Hivata]nú ivon hal]gatók ncvót, akiknek a fé]événekigazolását
váíhalóan nleglagadja.

Az IntézeÍnem igazolja ázon hallgatók félévét:

l akiknek hiányzása megha1adja a'1heti óraszámot'
l akik nem pólo]ták aZ e]maradt gyakorlataikat'
l akik a ba]esete]háítási' munka-' 1ű7_ és egészsé8védc]mi
szabályokat ncm tartják be'

Ajánlott irodalom: lvÁNcslcs

J. _ Gt]LYÁs

L.

KovÁcsNÉG. K' WALTERNÉ I. V. (I995):

Állattenyésztésurn

NYME, EMK. Egyctemi jegyzet, Sopron Mosonmaglalovir.
NAGYN. (1996): AZ ál]attenyésztés alapjai
MeZőgazda kiadó' Budapest.
SZABó F. (2006): Állallenyésztéstan
Mezőgaz da kiadó, Budapest.

Egyéb kérdésekbena Tanulmányi ós vizsgaszabályzat előírásai az iránvadók!
Sopron' 20] 8' jaDuár 22.

ffi

Intézctigazgaló' egyetemi taDár

TÁNTÁRGYI KÓVETELMÉN\TK
Állattenyésztéstan,,DG234'0000A'' c' táÍsy levelező tagozaton
2017/2018. tanóv II' félév

Á tánL'írgy oktatása: 4 óra e]őadás

+

4 óra

syako

at féIévente.

számonkéÍós íípüsa: vizsga.

vizsgára bocsátás feltétele: a Íélévialáírás meg]éte.
vizsgáztatás mó4ia: A tótc]húzás utfu írásbelj vagy szóbeti vizsgát kel] lenni' utóbbi esetben
ra'vjd íe]készülésiidőt biztosítunk'

Á

félóv igázolásánal( időpontja a szor8a]mí időszak ütolsó napja, ekkor jelzi a7 lrrtézet a
Dékáni Hivata]nak

az

on hallgatók nevét, akiknek a félévénekigazolását

várhatóan mc8tagadja'

Áz Intézct ncm igazolja azon hallgatók félévót:

l akiknek hiányzása ne8haladja a féIévióraszám egyharmadát'
l irkik a balesctclhá.íLási. nuDka ' tűZ és egészségvédelmi
szabályokat nem taÍ1ják be.

Ájánloít irodalom: IVÁNCslCs

J'

GUl-YÁs

L'

KoVÁCsNÉ G. K. _ WALTERNÉ I' V- (]995):

Állanenyésztéstan

NYME' EMK'

Egyetemi jegyzet'

soplon

Mosonmagyarovár'

N^cY N. (i996): AZ álletlenyésztés alapjai
Mezőgazda kiadó, Budapest'
SZABó F' (2006): Á]1attenyóSztéstan

Mezógazda kiadó' Büdapest.
Egyéb kérdós€kb€n

soplon, 20

a

Tanulmányi

és vizsgaszabályzat €Ióírásai

az irányadók!

L8' január 22'

ProÍ'. Dr. Faragó

sándol

Intézetigazgató' egyelemi tanáI

