Tantárgyleírás sablon
A hallgatók tájékoztatása a tantárgyi követelményekről
(Összhangban a CooSpace színtér információkkal)

2019. szeptembertől
Képzés neve: Vadgazda mérnöki alapszak
Tantárgy címe: Hetesi gyakorlat IV.
Tanév/félév: II/2.
Oktató neve és elérhetősége (e-mail): Dr. Majzinger István e. doc.
majzinger.istvan@mgk.u-szeged.hu
A tanóra típusa: előadás/szeminárium/gyakorlat
A tantárgy óraszáma: 40
Tantárgy kreditértéke: Számonkérés módja: kollokvium, gyakorlati jegy, egyéb:………..
Előfeltételek (a tantárgy céljainak és követelményeinek eléréséhez szükséges,
előzetesen elvárt tanulási eredmények vagy teljesített tantárgy): Tantárgy célja:
A hallgatók betekintést nyerjenek a vadgazdálkodás mindennapi gyakorlatába,
vegyenek részt az éppen aktuális gyakorlati munkában. Hasznosítsák az
előadásokon és órai gyakorlatokon elsajátított ismereteket, vessék össze azt a
mindennapok gyakorlatával.
A tantárgy elvárt kimeneti követelményei (a tantárggyal kialakítandó konkrét
tanulási eredmények):
a) tudása
 Ismeri és érti a kotorékvadászat módszerét.
 Ismeri a kártékony vadfajok gyérítésének jelentőségét.
b) képességei
 Képes végrehajtani a kotorékvadászat során felmerülő részfeladatokat.
 Képes egyénileg és csoportban, összehangoltan és fegyelmezetten, az
utasítások szerint munkát végezni.
c) attitűdje
 Elfogadja a munka során kapott utasításokat.
 Fegyelmezetten és megbízhatóan végzi el a reá bízott feladatokat.
 Felmerülő probléma, vagy akadály esetén jelzi azt a kijelölt vezetőnek.
 Együttműködő és lelkiismeretes.
d) autonómiája és felelőssége
 Autonómiája és felelőssége kizárólag a rá bízott részfeladat végrehajtásában
merül ki.
Témakörök:
Róka és borz kotorékvadászaton való részvétel és közreműködés.
A tanulási eredmények elérését támogató módszerek:
A gyakorlatot megelőzően a kotorékvadászat bemutatása, tájékoztató.
Az elvárt tanulási eredmények elsajátításának ellenőrzése:A hetesi gyakorlaton való részvétel kötelező. Kredit nélküli kritérium feltétel.
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A hetesi gyakorlaton való részvételről a tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezik.
A hiányzásokat a TVSZ 8.10.9. pontja szabályozza, ezek az irányadóak.
A távolmaradás időpontjára szóló orvosi igazolást, a távolmaradás okának
megszűnését követő első tanórán köteles bemutatni a hallgató a tantárgy
oktatójának.
A hiányzás pótlása az igazoltan távolmaradó hallgatók számára lehetséges, az
oktatóval és a gyakorlati hellyel előre egyeztett módon és időben.
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
A tantárgyi követelmények megjelenítése a CooSpace színtérben
(összefoglalás)
Leírás (publikus):
A hallgatók betekintést nyerjenek a vadgazdálkodás mindennapi gyakorlatába,
vegyenek részt az éppen aktuális gyakorlati munkában. Hasznosítsák az
előadásokon és órai gyakorlatokon elsajátított ismereteket, vessék össze azt a
mindennapok gyakorlatával.
Követelmények:
a) tudása
 Ismeri és érti a kotorékvadászat módszerét.
 Ismeri a kártékony vadfajok gyérítésének jelentőségét.
b) képességei
 Képes végrehajtani a kotorékvadászat során felmerülő részfeladatokat.
 Képes egyénileg és csoportban, összehangoltan és fegyelmezetten, az
utasítások szerint munkát végezni.
c) attitűdje
 Elfogadja a munka során kapott utasításokat.
 Fegyelmezetten és megbízhatóan végzi el a reá bízott feladatokat.
 Felmerülő probléma, vagy akadály esetén jelzi azt a kijelölt vezetőnek.
 Együttműködő és lelkiismeretes.
d) autonómiája és felelőssége
 Autonómiája és felelőssége kizárólag a rá bízott részfeladat végrehajtásában
merül ki.
Az elvárt tanulási eredmények elsajátításának ellenőrzése: A hetesi gyakorlaton való részvétel kötelező. Kredit nélküli kritérium feltétel.
A hetesi gyakorlaton való részvételről a tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezik.
A hiányzásokat a TVSZ 8.10.9. pontja szabályozza, ezek az irányadóak.
A távolmaradás időpontjára szóló orvosi igazolást, a távolmaradás okának
megszűnését követő első tanórán köteles bemutatni a hallgató a tantárgy
oktatójának.
A hiányzás pótlása az igazoltan távolmaradó hallgatók számára lehetséges, az
oktatóval és a gyakorlati hellyel előre egyeztett módon és időben.
Tematika:
Róka és borz kotorékvadászaton való részvétel és közreműködés.
A tanulási eredmények elérését támogató módszerek:
A gyakorlatot megelőzően a kotorékvadászat bemutatása, tájékoztató.
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