TANTÁRGYI KÖVETDLMÉNYEK

Gerinces állatta[,,EG239-Á00AÁ''C' L1rgyból
a 201712018. tanév Il. félévében

Szak: Eldőmérnőki SZak, TelmészetvédelniMérnöki Szak' Vadgazda Mémöki szak
Tagozat és képzés: Nappali, BSc
A szárnonkórós típusa: Kollokvium

A

számonkórós rnódja: A hallgatók a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát (kollokvium)
tesalek' ami az előadások és a gyakoIlatok anyagfua egyaránt kiterjed. A vizsgalémát a
kihúzott tétel határozza meg e]sősorban. Á felelés megkezdése előtt minden esetben
íelkészüIésiidíítkapnak a vizsgázók, an alatt vázlatot is készíthetnek' A kollokviumra való
otthoÍi felkészüléshez tótelsor és nyomtatott jcgyzet' valamint a saját jegyzetük áll
rendelkezésre' (Atadályoztatás csetón a kollokvium írásban is töfiénhet. Ilyenkor a kérdéseket
aZ oktatóje]öli kj' dc a kjadott tételsorban szerepelniiik kell.)
Félévközi ellenőrzés: A hallgatók a szolgalmi időszak alatt hat dolgozatban (ZH) adnak
sziímot a gerinces lajok ismeretélől. 1\ ZH 60% feletti teljesítésnéltekinlhető elfogadol1tlak.
A ZH-k póllására a szorgalmi időszak végéncgy alkalommal van lehetőség.

A mulasztolt óriik szána semnilyen indokkal (igazoltan sem)
(féléves)
haladhatja meg aZ összcs
ófaszám 509/.-át. Eze11beliil legfeljebb 3 alkalom lehet
igazolatlan. AZ igazolásokat a mulasztást követő e1ső tanórán kell bemutatni. lgazolt
lriányzáslak minósül, ha az oktató előzetesen (szóban) engedélyt ad a távollótrc (kizáfólag
indokolt esetben l'ehető igénybe|).
Hiányzások és igazolásuk:

Á vizsgáÍá bocsátás feltétele: Félévvégi alárást kap, akinek hiányzásai nern lraladják mcg a
megengedett méfléket.íovábbá aki mi[dcn dolgozatírási kötelezeftségének eleget tett.

Dgyéb kérdesekbe! a Tanülmányi és vizsgaszabályzat előírásái az iránvadók!

Sopron, 2018' januál3l
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Prof' Dr- Faragó Sándor
intézFti gazgató. e8yctcmi tcncr

TÁNTÁRG\'I KÓ\TTELMÍNiaEK
Gerinces állattan,,EG239-A00ÁA"
c. táIgyból
a 20]7/20] 8. tanév II' felévében

Szak: Vadgazda Mérnöki Szak
Tagozat és képzós: Levelcző, BSc
Á számonkérés típusa: KoI1okviun

A

vizsgáztatás módja: A hallga1ók a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát (kollokviurrr)
tesznek' ani az előadások ós a gyakollátok anyagiía egyalánt kiteÚed' A beugró léladat
(gerinces állatfajok fe1ismerésc) eredményes mcgoldását követőeD a hallgatók tételt húZnak, a
felelés megkezdése eiőtt minden esetben felkészülósi időt biáosítunlr. kollokviufun való
otthoni felkészüléshez tótelsor és nyomtatott jegyzct' valamint a ^sáját jegyzctük á11
rendelkczésre. (Akadályoztatás esetén a kollokvium írásban is történhot. llyenl(or a ké.dóseket
aZ ok1atójclöli ki, de a kiadott tételsorbán szerepelniük kell.)
Hiányzások ós igazolásuk: A nulasztott óriik száma scmnilyen indokkal (igazoltan sem)
haladhatja rneg aZ összes (fóléves) óraszám sovo-át' Az igazolásokat a mulasztást követő
clső tanóIán kcll bemutatni. lgazolt hiányzásnak ninősü], ha aZ oktató előzetesen (s7óban)
engedólyt ad a távollétre (kizáróIag indokolÍ csctben \'ehető igénybe|)A vizsgára bocsátás feltótcle: Fé]é\'vÓgi aláírást kap. akinek hiányzásai nenl haladjiik meg a
megengedett néíéket.
Egyéb kórdésekben a Tanulmányi- és vizsg:Lszabál}zat clőírásai az irányadókl
sopron, 2018' január29'
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