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1. Tanulnányi követelnénvek

A lantfugy íIott anyaga Dr. Já)oska Felenc: Zfutté aplóvadtenyésáés c. (clektronikus)
jegyzete, a kiadott segédanyagok, i]]et\'e az előadások anyaga' meiy aktuális infomációkka]
egészíti ki az írott segédaDyagokat'

2'

A hiányzások ieazolásának módia és rendie
Az előadások látogatása erősen ajánlott' a gyakollatokon vaió lészvételkötelezö.
A hián}zást utólagosan a Vadgazdálkodási is Gerinccs Álhttani lntéZetben a tantá_tgy
gondozójárá] lcbet igazolrri. Ezen kívül igazolí hiányzásíak rrrinósül, ha az intézetigazgató
elozeIe'en engedél1t adon a laVolmarad;srd'

3'

A félévieazolás.inak feltétele és időpaÚjé

AZ Intézet annál a hallgatónál tagadja meg a lélévaláírását, akinck esetében az előZőek szerinti
igazolatlan hiiányzása van. A hiányzás igazolásárak időpontja dz órarend és a naptáI szerin1i
utolsó óra. A félévaláíIását megtagad|uk anól is. aki a 4. pontban leífl követelményckct ne1n'
vagy üem határiclőrc tcljesíti'

4. A

számonkér'és nódia

A

gyakor]atj képzéskeretében a hallgatók 3-4 fós team-munka keretében gyakollati feladatot
oldanak meg. A gyakorlati feladat tefvezési, technológia-clcnzési' illet\'e a kurzushoz
kapcsolódó kutatási feladat lel'ret- A fcladatok kiadására az ijn](éntes tcam-alakítást köVetően a
szorgalnri időszak 3. hetéig kelül sor. A fcladat leadási határideje 2018. május 10. déli 12 óraA lé]adatleadás kizrírólag elektronikus úton' e-mailen töfiénik. feladat for.n]ai követelményeit
^
az oktató az első e]őadáson isnrefieti'
Aki az előíft feladatot e e a hatáIjdőre ncm adja le' vagy a leadott fcladat taíalmi vagy forn'rai
szempontbó] nem fogadható el, az a hiánÍ egy héten beliil különcljárási díj fejében pótolhatia.
Emél későbbi időpontban a feladatot nem fogadjrrk cl, és a félévaláíIását mcgtagadjuk.
A tárgy számonkérési módja kollokvium. n'relycn az íIott segédanyagok és az előadásokon
clha[gzottak isneretanyagának ismerete szükségeltetik.
vizsgáZlatás huzott tételre szóban
vagy íIásban töíénik' A vizsgatenninusokat a tárgy gondozója
^
az évfolyanmal előze1esen
egyezteti.

soplon' 2018' iánuár 29.

Prol. Dr. Faragó SáDdor
intézetigazgató' egyetemi tanár

'l'antárgyi követelmények
Vadgazda Mémöki Szak BSc
Z!ÍrttéÍiapúrddteflyesztes (EG2 560000A) (lelelező)

l.

Tanulmlánvikövetelménvek
A tantárgy íro1{ anyaga Dr. Járroska Ferenc: Zárttéri apróvadtenyésztés c. (elektronikus)
jcg)7ele. a liadoll scgeJcnyagnk- illelve aZ előadások arryaga, mely aktuális iDformációkkal
egészíti ki az írott segédanyagokat'
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Az előadások látogatása erősen ajánlott, a gyakorlatokon való lészvételkötele7őA hiányzást utólagosan a vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetbcn a taDtárgy
gondozójánál lehct igazolni' Ezen kívül igazo]t hiányzásnak minősül. ha az lnIézeligazgató
elozele.en engcdél1t adon r távolmaradásra'

3.

A félévieazolásának feltétele és időnotda

a_' nto'"t u'-a a hal]gatónál tagadja meg a félévalfirását, akinek esetében az e]őzőek szcrinti
igazolatlan hifulyzrisa var'r- A lriányzás igazolásának időpontja aZ órarend és a naptar sze nti
uiolsó óra. A lélévaláírását meg1agadjuk attó] is' aki a 4' pontban leír1 kijvete1nényeket nem,
vagy lem határidőre teljesíti'

4. A

szánrontérés rnódia

A

gyakorlati képzés keretében a hallgatók 3-4 fős team-munka keretében gyakorlati feladatot
oldanak meg. A gyakorlati feladat teNezósi' techno]ógia-e1emzési, illelve a kurzushoz
kapcsolódó kutatási fcladat lehct' A feladatok kiadásfua az öntéítes team-alakítást követően a
szorgalmi időszak 3' hctéig keriil sor' A fcladat leadási határideje 20l8. május l0' déli 12 óra'
Á feladatleadás kizárólag elektronikus úton' e-mailen töíénik. A feladat fonnaj követelményeit
az oktaló az első előadáson ismefieti.
Áki az c]őíí íeladatot ene a határidőre nen adja le, vagy a leadott fcladat taltalmi vagy formai
szempontból nem fogadható el, az a hián1t eg"v héten belül különeljarási díj l'ejébcn pótolhatja'
llnnél későbbi idópontbaD a feladatot nem fogadjuk cl' és a lélévaláírását megtagadjuk.
A tárgy számonkérési módja kollokviurn, úelyeD az írott segédanyagok és az előadásokon
clhangzottak ismeretarryagának ismeíctc sziikségeltetik. A vizsgáztatás hú7ott tételre szóban
vagy írásban töíénik' A vizsgatorminusokat a tárgy gondozóia az évfolyammal előZctesen
egyeztcti-
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