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A tantárgy ol.taí'ísa:heti 2 óra előad.ís + 2 óra gyakorlat
Á vizsgán bocsátás feltétele: a kiado11 gyakollati feladatok logalább elégséges megoldása,

Á

a hiáryzások

megfe]e]ő iga7olása'

vizsgáztatás módja: TételhúZásUtán szóbeli vizsgát kell tenni. amelyre óvid felkészű]ési iclót
biáosítrrnk- A tárgy előadójának lnás irá yú e]fog]a]tsága esetén kivételoscn
íÍásbeli vizsga is lehetséges.

gyakorlatokon való rószvótel kötelezó. AZ elmulasáott gyakorlftokai pótolni kell
akkoÍ is' ha igazo]tak. AZ clégtelen feIadalok kij avításáÉkét alkalommal
adunk lehetőséget.
A hiányzások igamlására orvosi igazolás vag-r' dékáni engedély szolgál, vagy az e]őadó il]. g/akollat
veze1ő előZetes szóbcli en8edé]ye szükséges. Az igazolás ncm mentesit a
hiányzó anyagrész vagi gyakorlat pótlása alól'
Áz igazolatlan hiányás méÍékenen1 lépheti tul elméletből a kétheti
óraszámo1' CyakoÍlatokól igazo]at]an hiányzás nem lehet'
A hiányzásokat az előaclónál ill. gyakorlatvezctőné]' a hiányzástól számított
22 naptári napon belül kell igazolni..
22 napiíri nap késedeIerrr uún az Intéz.t az igazolást nem fogadja el, a
hiányás igazolatlannak m inősiil'
Á íólóv igazolásángk időpontjaa szorgalmi idószak utolsó napja'

Az előadásokon

ós a

Az InléZct nem igazolia

a"-on hallgatók félévét'akik:

l hiá yáseikat a Í'entieknek megfe]e]ően nem igazolták'
l igazoh és igazolallán hiányásaik mcghaladják az négyheti órasámot,
l a gyúorlati íaladataikat legalább e1égségesre Den teljesi1ettél!
la balesete]háríási, rnunkavédelnri, egészségvédelni,tűzvédohi
szabályokat nem tadia be.

Egyób kórdósekben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat €lóírásai

Sopron' 20l8. Íebruár
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Famgó Sándor

TANTÁRGYI KÖWTELMÉNlTK
Vadbiológia''EBLVGMII1032''
c. tárgr'ból
a2017/2018' ta év II. félévében

A tántárgy ok1atása: 6 óra előadás + 6 óÍn gyakorlat
A vizsgára bocsátás feltételei a kiadott gyal(orlali leladatok

Á

]ega]ább elégséges rnegoldás4 a biányzások

megfelelő igazolása-

vizsgáztatás nródja: lételhúásut{n szóbeli \'izsgát keII tenni, anrelyre rövid felkészülési időt
biáosítunk' A tár'gr előaclójának más irán},rl elloglaltsága esetén kjvételoscn

Az clőadásokon

írásbeli vizsga is lehetséges.

gyakollatokon való rószvótel kötelező.
elmlllasz{o1t gyakorlatokat pótolni kcll
akkol is, ha igazoltak' Az elégtelen ^z
feladaÍok kiiavításfu.a két alkalommal
adunt lehetőséget'
A hiányások igazolására orvosi igazolás vag/ dékáni engedély szolgál' vas/ az előadó ill. s/akoÍlar
vezető elő7-etes s7-óbeli engedélye szükséges. Az igarclás rleln mentesít a
h iányzó alryagrész vas] 5/akor]at pót]ása alól'
Az igazola1laD hiányás mértékcncm lépheti túl elméletből a háron órát.
Gyakorlatokól igazolatlan hiányzás nern lehet.
A lrifuyzásokat aZ előadónál ill' gyakorlatvezetőnél, a hiányzástól sámított
22 naptári napon belül kell igazolni.'
22 naptáIi nap késedelem után az Intézet az iga7-o]ást ncnr fogadja el, n
hiányás gzrzolatlannak r'rrinősűl.
A félévigazolásának időpontiaa szorgalmi idószak utolsó napja'
ás a

i

Az Intézet nem igazolja azon hallgatók fólévét' akik:
r hiányásaikat a 1intieknek meglelelően nenr igazolták,
l iga"olt és igazolatlaD hiányásaik meglraladják az né€yheti óÍasámol'
l a ryakorlati le]adataikat legalább elégségesre nern teljesitették,
la balesetellráritási, munka\'ódelnri, egés7légvódeln1i, tiizvédelnri
szabályokat nem tal1ia be'

Egyéb kéntósckbcn a Tanulmányi

és viusgaszabályzat

előírásai az irányadók!

Sotron.20l8. februar l.

IntéZetigazgató, cgyetemi tanár

