Tantárgyi követelmények

Temészetvédelmi Mérnöki Szak BSc.
vadgazda Mémöki Szak BSc'
Etológia (EG236-000AA, EBN)ouH 1 007)

1. Tanulnányikövetelnénvek
A

tantfugy írolt anyaga DI' Jánoska Ferenc: Etológia c.jegyzote (elektronikusan eléIhető), a
kiadott scgéclanyagok' illetve az előadások anyaga, mely aktuális információkkal cgészítiki a
jegyzet anyagait.

2. A

hiányzások i']azolásának nódja ós rcndje
előadások látogatása erősen ajánlott. med rz írott segédanyagok meiiett a színontérésaZ
előadások anyagát is hangstllyosan taÍtalrnazza.
Amcnnyiben a kur'zus előadásainak látogatottsága 50% alá esik' az addig elhangzott anyagrészből
ziíthelvi 1'elmérőt iratünk.
A hián}zást utólagos.ur a Vadgazdálkodási ós Gerinces Állattani IntéZetben a 1antálgy
gondozóiánál iehet igazolni. EZen kívül igazolt hiányzásnak minősül, ha az inIézetigaz9aIő
elözele5en engeJély adoh a tarolrnaradásrl'

Az

3. A
A

félévigazolásának fcitótele és időpontia

félévaláírásának feltétele a 4' pontban lészletezett záfthclyi dolgozat e]égtelentől különböző

érdenrj egye.

4. A
A

számonkérés módja

2. pontbzm meghatarozottak szelint. illetve legkésőbb a szorgalrni időszak l0. hctébcn az addig

elhangzott anyagészből a hallgatók 7áÍt]rclyi dolgozatot írnak. A zárthelyi dolgozat megÍrása
köteleZő'
A tárgy száno.lérésimód'a kollokviun' melyen az írott segédanyagok és az előadásokon
elhangzottak ismeretanyagiiíak ismerete egyaránt sziikségeltetik. A vizsgáZtatás húzott tételre
szóban vagy íIásban törtónik. A vizsgák nyih'ánosak.
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Tantárgyi követelmények

Vadgazda Mérnöki Szak BSc.

Etológia (EG236-000AA) (levelező)

1.

Tanulmányikövetelmények

A

tan1árgy írott anyaga Dr. Jánoska lrerenc: Etológia c' jegyzele (elektronikusan clérüető)' a
kiadott segédanyagok, illetve az elóadások anyaga, nlely aktuális infotmációklal egészíti ki a
jegyzet anyagait.

2- A

hián)rzások ieazolásárak módia és rendie
Az előadások látogatása erősen aiániott. mofi aZ írott segédanyagok mellett a számontérés az
előadások anyagát is hangsúlyosan talta]mazza.
hiányzást utólagosan a Vadgazdálkodási és Gedices Ál]attani lDtézetben a tantárgy
gondozójánál lehet igazolni. Ezen kívül igazolt hiányzásnak minősül, ha a7' 11tézeÍigazgató
eIo/eles<n enÉedcl}íadon a lá\olmau'adasra'

A

3. A

felév igazolásfuak feltétele és időpontia

A

Íé]évaláírásának feltélele a 4' pontban részlctezett zárthelyi dolgozat elégtolentő1 különböző
érdemjegye.

4. A

számorrkérés módia

A

szorgalnli időszak második konzuJtációján az addig ellrangzott anyagrészből a hallgatók
záIthelyi dolgozatot írnak. A zfuthelyi dolgozat megírása kötelező.
A tárgy számontérési módja kollokvium' melyen az írott segédanyagok és az előadásokorl
clhangzottak ismeretatryagának ismerele egyaránt sziikségeltelik. A vizsgááatás húZot1 tételre
szóban vagy írásban történik- A vizsgák nyilvánosak.

soplon. 20l8- január 29.

PIof' Dr' Faragó sándor
intózotigazgató, egyetemi tanár

