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TANTÁRGYI KÖVITELMÉNYDI
Előadó és vizsgáztató: Prof. Dr. FÁR{GÓ sÁNDoR egyetemi tanár
GyBkorlatvczctő: Dr. LÁSZLó RICHÁRD egyetemi docens
A tanlál€y ol(tttásx: 2+2 óÍa hetent€
Áz előadásokon ós gyakorlatokon való rószvótcl kötclcző. Az ellnulasáott gyakorlatokat pótolni kell
akkor is,lra a hiányzó azt igazolta'
Á hiányzások igazolásán oÍvosi igazolás Va$/ dékáni engedély szolgál' Az elóadó vagy a
gyakor]atvezető indokolt esetben előzetesen engedél}t adhat a hiányásra'
AZ igazolás neln mentesít a hiárlyzó anyagrész vagy gyakollat pótlása a]óI.
Az igazo]atlan hiányzás nem lépheti túl elméletből a kétheti' ryakollatból az
cgy hcti ómszámol
A hiányzásokat az előaclónál illetve a s/akor]atvezetőnél' a lriálryzástól
számított 8 naptári napon belül kell igazolni' Tartós' egy helet neghaladó
kezelés esetén a 8lap a kezelés befejezésétől számítandó. Á késedelmes
igazolás, h:ltáridó elnlulasÍási díj fi7-etésénekkótelezettsógót vonja maga ulán
a TVSZ ban neghatározott nódon.22 napiárinap késedelem után az ]ntézetaz
igazoÍást nem fogaclja el' a hiányzás igazolatlannak minősijl'
Gyakorlati feladat: A fé]évlb]yamán lninden lrallgató cgyóni fclada1kénl élőhelyfejlesÍésiteNet
készít' Az elkészü]tteN leadásának határideje a szorgalnri időszak 11. hctónck
gyakorlati óníja. A Í'eladat lratáridcjónck elnulnsztása, il]etve elégtelen
éÍdemjegyű lelada1a lélévaláirás meetagadását vonjanraga után' Á gyakortáti
feladaÍ órdcmjcgyc a vizsgajegy óÉékóbcn 257o-os sú|lyal szerepel.
A fóIév ignzolásán:rk időpoDtja a szoÍgalni időszak utolsó lapja, ekkor jelzi a7 IntéZet a Dókári
Hivatalnak/ETK azon hal]gatók nevét' akik Íélóvónek jgazolását megtagadja'
Az Itrtózct nen igazolia azon hallgatók Í'élévót,akik
. hiányásaikat a fentieknek megfe]elően nem igazolták,
. igazolt és igazolatlan hiányzásaik meghaladják aZ iithcti óraszánlot'
. gy orlati feladatukat határ;dőrc ncm, vagy ercdmélrylelenül teljesítették.

.

magataÍtásukkal a munkaerkölcsö1

súlyosaD megséftették'

Fetkószülési segédlet: F^R'{Ga), s. (1997): ÉIóhel'!rejlcsztas az a|ro\ad_gazdálkodasban' Budapes1.
Mczőgazda Kiadó
A vizsgáztatás módia; Téte]hÍlzás után szóbeli vizscát kell tenni' ameh.rc felkészi]lésiidőt biÍosítunk.
Egyéb kérdésekbcna T*trulmányi és vi^gaszabályzat előirásxi tz irányadók!
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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI
Elóadó ós vizsgáztató: Proí. Dr. FAR^Gó SÁNDoR cgyeteni tanií
Á tantárgy oktatása: 8+7 óra szemes7Íerenként
Áz clőadásokon és gyakorlatokon való rés7rvéte|kötelező. Az elnulasztott gyakollatokat
pótolni kell akkor is, ha a hiányzó azt igazolta.
A hián1zások igazolására orvosi igazolás vagy dékári engcdély szolgál' Az előadó vagy a
gyakorlatvezető - indokoh esetbcn előzetesen engedélyt adha1 a
lriányzásra. Az ila:zolás netn mentesít a hiányzó anyagresz vagy
gyakorlat pótlása alól.
A hiányzásokal az előadónál illetve a gyako|latvezetőnél koll igazolni.
Az első konzultáció hiárryzásál a második ko zultáción. a második
konzu]táció hiányzását a féiévlezárása előtt legalább 10 munkanappal
kcl1 igazolni. Későbbi iguolást az Intézet nem fogad el, a hiányzás
igazolatlamak minősü1.
A félévigazolásának időpontja a szorgalmi időszak utolsó napja' etr;kor jelzi az Intézet d
Déklírillivatalnak azon ha]lgatók nevét, akik félévónck igazolását
megtagadja.
Áz Intézet nem igazolja azol hallgatók Íélévét,akik
. hiáDyzásaikat a fentieknek meglelelően nem igazolták,
. magatafi ásukkal a munkaelkölcsöt sulyosan mcgsÓrtcttók.

FelkészüIési segédlet: FARACó' S. (1oo71: E1ohclyfej lesztés az apló\ ad-grzdálkodásban.
Budapest, Mezőgazda Kiadó

A vizsgáztatás módja: Tételhúzásutár'r szóbeli vizsgát kell tenni'
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