TantárFyi követelmények

A világ nagyvadfajai (EG89-C) (nappati)

1. TanulnánvikövelelménYek
A

tan{árgy írott anyaga Dr. Jároska Felenc: .{ világ nagyvadfajai c' jegyzele (elektronikusan

elérhetó), a kiadott segédanyagok. illetve az clőadások anyaga, me]y aktuális infonnációkkal
egészítiki ajegyzet anyagait'

2. A hiányzások igazolásának módia és rendie
Az előadások látogatása orősen ajá1lott' mert az írott segédanyagok nellett a sziimonkéIés áZ
eIőadások anyagát is hangsúlyosan tanalmazza. Az előadásokon való részvétel ellenőr.zése

szúróprcbaszeríí esetj (r]]cnőzéssel töfiénik' elsősorban akkor, ha az óIalátogatási hailandóság
50% alá csökken. A tár,ollér'ők hiányzásukat igazolni kötelesek.
A hiányzást utólagosan a vadgazdálkodási és Gerinccs Állattani Intézetben a tantfu.gy
gondozójánál lehet igazolni' EZen kívtil igazolt lriányzásnak minősül' ha az lntézel:Llazgató
elözete.en engcdcly adolt a Lavolm:]radá(ra.

].

A lélérieazolasánek lelrerele e. idónpl!a

Az Intézct arná1

a hallgatónál tagadja ncg a féléva]áírását, akinck esetében az előzőek szcrjnti
igazolatlan lriányzása van. A hirinyzás igazo]ásárak időpontja az órarend és a naplilr szerinti

utolsó tanóra'

4.

A számonkéIés módia

A

tárgy szánronkérési módja évközi jegy, mel1nek megszerzéséhez az ftott segédanyagok és az
előadásokon elhangzottak ismerctanyagának ismerete egyalánt szükségeltctik. AZ évköZi jegy
megszerzéséreaz utolsó tanórá1ílandó Zárthelyi dolgozattal nyíljk ]chetőség. sikertelcrr
a vizsgaidőszak első két hetébcn pótzfuthelyi íIásának lehetőségét biáosítjuk.
'1esetén
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Tantárgyi követelményck

A világ nagwadfajai (EG89-c) (Ievelező)

l'

Tanulmánvikövetelnrények

A tantfugy írott anyaga Dr. Jánoska Ferenc: A világ nag1vadfajai c. jegyzete (elektonikusan
elérhető), a kiadott scgédanyagok, illetve aZ előadások anyaga, nlljly aktuális információkkal
egészítiki ajegyzet anyagait.

2. A

hiánvzások igazolásának módja és rerrdie
Az előadások látogatása erősen ajánlott, mel1 az írott segódalryagok nel1ett a sziámonlélés az
előadások anyagát is hangsÍl]yosan taltalmazza. AZ előadásokon való részvótel ellenőrzése
szlróplóbaszelíl eseti ellenőEéssel történik' c]sősor'ban akkor' lra az óralátogatási hajIarrdóság
507o alá csökkcn. A távollévők hiányzásukat igazolni köte]esek.
A hianyzásÍ utó]agosan a Vadgazdálkodási és Ge nces Álhttani Intézotbcn a tantargy
gondozójánál lehct igazolni. Ezen kívül igazolt hiányzásnak minősül' ha d:z irllézetigazgató
előZetesen engedélyt adott a tál'olnaladásla.

3.

lé]évigazolásának fe]tétele és időpontia
^
AZ Iníézet annáI a ha]]gatónál tagadja meg a félévaláírását, akinek esetében aZ előzőek szerinti
igazolatlan hiiinyzása van. A hiányzás igazolásrinak időpontia az órarcnd és a naptii! szerinti
utolsó tanóra'

4.

A szánronkérés módia

A

tárgy számol (él€si módja évköZi jcgy' melynek megszerzésóhez az írotl segédanyagok és az
előadásokon elhangzottak ismeretanyagának jsmelete egyariint szükségcltetik. Az évkőZi jegy
mcgszezésére az utolsó tanórán írandó zát1helyi do]gozatta] nyílik lehetőség. Siker1olen á esetén
a vizsgaidőszak első két hetében pótzárthelyi írásának lehetőségét biZtosítjuk.
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Prdf. Dr' l.'arcgó Sándor
intéZetigazgató' egy(rt(rmi tanáf

