Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az
elektronikus
kitöltésnél
a tantárgy
azonosításakor automatikusan megjelenő
a Neptun mintatanterv és órarend információi alapján:

adatok,

A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Vadászati kinológia
Sándor Gyula
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Sándor Gyula
vizsga
4
heti:2/2/0

féléves: 12/0/0

A

3
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Megértetni a vadászkutyák alkalmazásának etikai, hagyománytisztelő és nem utolsó sorban gazdasági
előnyeit. A hallgatókkal megismertetni a vadászkutyákat, azok tartásának, alkalmazásának
szükségszerűségét és mikéntjét. Bemutatásra kerül a domesztikáció folyamata és következménye a
kutya esetében. Részletes vadászeb fajtaismeret kiterjesztve a vadászati alkalmazás és
alkalmazhatóság kérdésköreire, küllemi bírálat. A vadászebek tartása és egészségügye. Általános
vadászeb kiképzés és idomítás a szoktatás, alapidomítás, majd a bevezetés és bevadászás fajta
specifikus bemutatása. A vadászebek vizsga-, verseny- és kiállítási szabályzatai, azok
feltételrendszerének, lebonyolításának és díjazásainak ismertetése.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése (előadás):
Tananyagrész / témakör
Domesztikáció, fajta-kialakulások
A vadászebek használhatósága, szerepe a modern vadgazdálkodásban
Vadászebek tenyésztése
A vadászebek küllemi bírálata
A vadászebek egészségügye
A vadászebek vizsga- és versenyszabályzatai
Kiállítások és díjazások rendszere

Óraszám
2
4
2
4
6
6
2
26

II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése (gyakorlat):
Tananyagrész / témakör
Vadászeb fajtaismeret
A vadászebek tartása, kiképzése, bevezetése, bevadászása
A vadászebek alkalmazhatósága és alkalmazásuk a vadgazdálkodásban a különféle
vadászati módok tükrében

Óraszám
10
8
8
26

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy a hagyományos oktatási módszertant követi. Az oktatás során esetlegesen az egyes témák
szakértőinek előadásaira támaszkodva. Az előadások során a vizuális megismerés okán kép és videó
anyag segítségét használva, valamint a gyakorlatok során a terepi megismerést (kiállítások, versenyek,
vadászatok) felhasználva folyamatos információ átadás és a hallgatóság érdeklődésének felkeltése és
megtartása a cél. A szabad előadások során a rendelkezésre álló oktatástechnikai eszközök (diavetítő,
írásvetítő, video, TV) kerülnek fölhasználásra, valamint a már meglévő és folyamatosan bővülő
demonstrációs anyag.
II/3. Megszerzendő
ismeretek,
elsajátítandó
alkalmazási (rész)készségek
és
(rész)kompetenciák:
 készség szintjén ismerjék az egyes vadászkutyafajtákat és azok vadászati alkalmazhatóságát,
 jártasság szintjén ismerjék a tartás, kiképzés, bevezetés, bevadászás és egészségügy
témaköreit,
 ismereti szinten tudják az egyes fajták vadászvizsga- és verseny szabályzatát.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az igazolatlan hiányzás nem lépheti túl
a kétheti óraszámot (2 óra). A hiányzásokat a tárgy előadójánál, a hiányzástól számított 8 naptári
napon belül kell igazolni. Az Intézet nem igazolja, nem írja alá azon hallgatók félévét, akik
● hiányzásaikat a fentieknek megfelelően nem igazolták,
● igazolt és igazolatlan hiányzásaik meghaladják az 5 heti óraszámot,
● igazolatlan hiányzásaik meghaladják a 2 heti óraszámot,
● az elmulasztott gyakorlatokat nem pótolták,
● magatartásukkal a munkaerkölcsöt súlyosan megsértették.
A félév igazolásának, aláírásának időpontja a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor jelzi az Intézet az
ETK-nak azon hallgatók nevét, akik félévének igazolását megtagadja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:

A szorgalmi időszak utolsó hetében megírt (és még két alkalommal pótolható) Zárt Helyi dolgozat
eredménye adja az évközi jegyet.
IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Walterné Dr. Illés Valéria (1997): Vadászeb fajtaismeret. Egyetemi jegyzet. Sopron
Walterné Dr. Illés Valéria (1994): Vadászeb bírálatok, versenyek. Egyetemi jegyzet. Sopron
IV/2. Ajánlott irodalom:
David Alderton (1993): Kutyák. Panemex. Budapest
Szinák J. és Veress I. (1988). A világ kutyái. Alföldi Nyomda. Debrecen
A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása
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