TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

vadbefogás és vadtelcpítós c. tárgyból
vadgazda mérnőki (Bsc') nappali hallgatók részére
201712018. tanév II. félév
I

Á tantárgy oktatása: heti

2.

A vizsgára bocsátás feltétele: az előadásokon

3.

Előadó

4.

Á vizsgáztatás módja:

5.

A

és vizsgáztató: Dr.
a

2 óra előadás és 1 óra gyakorlat'
és gyakorla1okon való lészvétel'

habil. Srándor G1'rrla egyetemi docens.

vizsgaidőszakban tett nyilváDos kollokvium.

tárgy anyaga: az clőadásokorr elhangzott ismeretek és a jegyzet (Kőhalmy Tamós

Vadbefogtis - trladtelePítés' Egyetemi j eg)zet. Sopro'?) írott anyagaielentik'

6

(1995):

Á hiányzások

igazolása: az e]őadásokol és a gyakorlatokolr r'aló rész-vétel kötelező' A hirinyzások
igazolása orvosi igazolás' dékríniengedély' vagy az előadó szóbeli engeclélye alapjárr 1ö éÍiet.Az
igazolás nem mentesít a hiányzó aÍyagrészpótlása alól' A hiányzásokat a távolnaladást követően
10 napon belül kell igazolni, későbbi igazolás elmulas'ási díjat vol1 maga után. Egy heti óraszámot (3
óla) meghaladó igazolatlan hiányzás csetén a félévelíogadását (alaírását) megtagadjuk. Nen1 igazolható
(írható alá) annak a hallgatónak a féléve'akinek igazolt hirioyzása az 5 heti óIaszámot (15 óra)
meghaladja.

'7.

A félévigazolása: feltétele aZ előadásokon való részvétel,vagy távo]n)aradás esetén a hifuyzásnak a 6.
pont alapjiín történő r'endezése.
Egyób kérdésekbena Tanulmányi

és vizsgaszabályzat

előírásai az irányadók!

Soplon,2018. februáI 5'

intéZetj gazgató egyetemi tanár

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

vadbefogás és vadtelepítés c. tárgyból
Vadgazda mémöki (Bsc') levclező hallgatók részére
201712018. tanév II- félér'

1.

A tantárgy oktatása:

a szenesztelbeÍ összesen 6 óIa előadás és 4 óIa gyakollat keretében valóstrl

meg.
2.

A vizsgára bocsátás feltétele: az előadásokon

3. Előadó

4. A

és vizsgáztatrí:

és a gyakor]atokon való részvétel.

Dr. habil. Sándor G1uJa egyetemi docens.

vizsgáztatás módja: a vizsgaidőszakban tett nyilvános kollokvium'

5. A tárg1 anyaga: az

előadásokon elhangzott ismeretek és a jogyzet (Kőhalny Tanás (1995):
VadbeJbgás radlelepíÍés,Eq))etemi Íegyzet' .sop''or) írott anyagajclentik.

igazo|ása| az eiőadásokon és a gyakorlatokon való részvételkötelező. A hiányzások
igazoJása on'osi igazolás, dékáni errgedély, vagy az elóadó szóbeli engedélye alapján töIténhet. Az
igazolás nem mentesít a hiányzó anyagrész pótlása alól. Az első konzultáció hiányzását a második
konzultáción, a második kolzlltáció hi.1nyzását a 1élévlezárása előtt legalább 10 rrrunkanappal kell
igazolni. Az egy konzultációra eső óraszámot (5 óra) meghaladó igazolatlan hiályzás esetén a félév
Nem igazolható (írható alá) a nak a ballgatónak a féléve, akinek
elfogadását (aláíIását)
konzu]táció összes óraszámát (10 ór' elé '
igazolt hiányzása a két'negtagadjuk.

6. A hiányzások

7. A

félévigazolása: l'eltétele az előadásokon való rés7-\'ótel, vagy távolmaradás esetén a hiiínyzásnak a
6. pont alapján történő rendezése'

Egyéb kérdésekbena Tanulmányi ós visgaszabályzat előírásai az irányadók!
Soprolr, 2018- február 5.

iÍtéZetigazgató egyetemi tan.Í

