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Óraszám
Előadások:
1. Bevezetés, követelmények, alapfogalmak, jogi szabályozás, történeti
áttekintés, agrárgazdaságtan és agrárközigazgatás
2. EU agrárpolitika, területi különbségek az agrártermelésben, hatóságok,
érdekképviseletek, leadandó feladat kiadása
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termelés gazdasági alapjai, agrárökonómia, vállalati tervezés, ZH, feladat
beadása
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Az előadásokon való részvétel kötelező!

Zárthelyi dolgozat időpontja: utolsó konzultációs alkalom.
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti ismereteket is tartalmazzák.
-

az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
1 leadandó feladat teljesítése és elfogadása (min. elégséges),
- a zárthelyi dolgozat eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozat eredménye+ leadandó feladat eredménye.
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
- Hiányzás esetén a tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései
szerint.
- zárthelyi dolgozatot egy alkalommal lehet pótolni az utolsó

héten.
Írásbeli és szóbeli
A vizsgán kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozat eredménye + írásbeli átlaga + szóbeli átlaga.
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
Az aláírást egy alkalommal, az első tíz napban lehet pótolni.

