TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK
vadgazdálkodás tervezésc,,EG254_0000A" c' tárgy
20l712018' tanév II' télév

Á tantárgy oktaLása: hetente

1

óÍa e]őadás +

l

óra gyatorlat.

Számorrkérés típusa: Vizsga'

vizsgára bocsátás feltótel€:
vizsgáztátás

módjai A

a Iélévialáíús megléte'

tételhúzás után írásbeli i]l' szóbeli vizsgát kel] leDni' amelyre rövid

felkészülési időt biztosítunk.

Gyakorlatok:

A félévsoÍán a

gyakorlatokor1 való lészvételkötelező.

A félévsolán

két

gyakorlati feladat kerül kiadásra' A kadott gyakollati feladatok javítására
egy alkalomnlal

A félévigazolásánák időpontja

va

]ehetőség.

a szorgatmi időszak utolsó napja' ekkoÍ

jelzi az ]ntézet a Dékáni

Hivata]nak azon hallgatók nevét' akiknek a lé1événekigazolását váÍlratóan

me8lJ8ddjí.

Az Intézet ncm igáZolja azon hallgatók félévét:

l
l
l
l

akikDek hiányzása nre8haladja a 4 heti ór'asaímot,

iikik nem pótolták aZ elmal'adt gyakoÍlirtajtat'
akik gyakol]ati fe]adataikat nem, virgy eredmén)'teteniil teljesíletlék,

akik a balesetelháítási, munka, tűz és egészségvédelmiszabályokat
nem

AjáÍtlott

irodalom:

unia(

be.

FÁRAGÓ s. (szerk.) (2010): Vadgazdálkodás

N}ugat magyaÍoÍszági Egyetem Kiadó,

soFon

LÁSZLó R' (2013): A vadgazdálkodás tervezése

Jesyze9ótló segédiet' sopron
Egyéb kérdésckben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai az irányadók!
sopron, 2018. januáÍ 22.

Intózctigazgató,

egyetemi tanál
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Á tantárgy oktatása:

]

8.

félévente 4 óla előadás + 4

c. Lárgy levelező tagozaton

tanév . félév
óü gyakorlat.

számonkérés típusa: Vizsga.

vizsgára bocsátás íclÍétel€:
Vizsgáztatás

módia; A

a

félévia]áírás nreglétc.

tételhÍlzás után íúsbeli ill. szóbeli vizsgát kell tenni, amelye rövid

fe]készúlésiidőt biztosítunk-

Gyakorlatok:

A lélévsorán egy gyakollati Íbladat keÍül kiadásru. A kiadott gyako ati
fe]adat.javításáÍa egy irlkalommal van lehetősés.

A

félévigazolásának időpontja a szoÍgalmi időszak utolsó napja' ekkol jelzi aZ Intézet a
Dékáni Hivata]nek azon hallgatók nevét, akik-nek a félévónek igazolását
váÍhatóan megtagadja'

Az Intó'et nem igazolja azon hallgatók félévét:

l akiknck hiányzÍsa mcghaladja a íéléviúaszárn egyha.madát'
l akik a gyakortati feladatukat nem' vagy eledménytelenül
teljesílették'

l akik a

balescte]háÍílási, munka-'

tűz és egészsésvédelmi

szabályokat nem taftják be.

Ajánlotí irodalom: FARAGó s. (szerk') (2010): vadgazdálkodás
NFlgahugyaÍországi Egyetcm Kiadó' sopron
LÁSZLó R. (20] 3): A vadgazdálkodás teívezéSe
JegyzeQótló segéd]et, sopron
Egyób kérdésckben a Tanulmányi és vizsgas7ábályzat előírásai az irányadók!

soplon' 20l8' január 22.

Intézetigazgató, egyetemi tanáÍ

