
Tanszéki értekezlet (emlékeztető) 

(ÁOK, FOK évfolyamok, 2015. november 20., 12.00) 

 

Honlap: 

 http://semmelweis.hu/anatomia/   

 Előadások elérhetősége: a Tudásbázis oldalain: www.lib.semmelweis.hu  

 

Évvégi teendők: A félévi aláírás feltétele a hiányzások (előadás, gyakorlat) megengedett 
száma.  

A félév során sikeresen (legalább elégséges jeggyel) letett mindkét bonctermi témájú demonstráció esetén a 

hallgató mentesül a kollokvium anatómiai gyakorlati része (bonctermi vizsga) alól (a két demonstrációs 

jegy átlagából számolt bonctermi jeggyel), de ezeknek a hallgatóknak is lehetőségük van a szorgalmi 

időszak 13. hetének végéig írásban kérelmezniük az anatómiai gyakorlati kollokvium letételét, mely így 

náluk a félévi vizsga kötelező, buktató hatályú részévé válik. Ebben az esetben a félév során szerzett 

bonctermi jegy helyett a kollokviumon szerzett anatómiai gyakorlati jegy lesz a kollokvium bonctermi 

részjegye. 

ÁOK: elektronikus félévi aláírás lesz (Neptun). 

FOK: A félévi index-aláíratás általunk ajánlott módja: csoportos indexleadás a 14. oktatási 
héten (Dr. Gerber Gábor irodájában csütörtökön) - aznap visszakapják, így egyszerűbb és 

gyorsabb, mintha a vizsgaidőszakban kellene intézni. 

Vizsga:  

 Vizsgajelentkezés: Neptunon keresztül - pontos tájékoztatás a Neptun-csoporttól 

kapható. A Neptun szabályainak betartása fontos (pl.: módosítás lehetősége lezárul a 
vizsga kezdete előtt 48 órával; technikai problémákkal, egyéni igényekkel nem tudunk 

foglalkozni!).  
 Vizsgaidőszak: 2015. dec. 12.  - 2016. jan. 29. (kezdés: reggel 8 óra). 

 7 hét vizsgaidőszak 

 ÁOK: szerdánként gyakorlati vizsgát nem tartunk, csak ennek ismeretében 
jelentkezzenek! 

 Utóvizsga: leghamarabb a sikertelen vizsga után a 3. naptári napon tehető (II., III. 
UV-nél befizetés: csekken vagy virtuális kártyáról - de jelentkezni kell a Neptunon - 

részletekről tájékoztatás a Dékáni Hivataloktól). UV-jegyet a II., III. utóvizsgára hozni 
kell.  

 A Neptunban kiírt UV-helyre első vizsgás, "nem jelent meg" és javítóvizsgás 

hallgató NEM jelentkezhet! (A vizsganapnál a "Megjegyzés" rovatban jelezzük ezt - 
tehát halasztókat és "nem jelent meg" bejegyzéssel rendelkezőket, valamint sikeres 

vizsgát javítani szándékozókat nem tudunk ezen alkalmakon levizsgáztatni!). Sikeres 
vizsgát javítani szándékozók (csak a "normál vizsgaidőszakban"): az 

évfolyamfelelősnél jelentkezzenek! A javítóvizsgán rontani is lehet. 
 A kiírt vizsganapok hallgatói létszámát utólag nem tudjuk bővíteni, új 

vizsganapokat nem tudunk kiírni. 
 CV-vizsga májusban? Nehéz letenni 2 félévi anyagot!  

http://semmelweis.hu/anatomia/
http://www.ana.sote.hu/tudasbazis.htm
http://www.lib.semmelweis.hu/


 



Vizsga-ügyekben illetékesek az évfolyamfelelősök: 

ÁOK I-II. évf.: Dr. Ádám Ágota  

Fogadóóra: hétfő 9.30-10.30. Ettől eltérő időpontban csak előzetes e-mailes 
egyeztetés után keressék!  

FOK I-II. évf.: Dr. Vereczki Viktória (lehetőleg e-mail útján keressék). 

 

 

A kollokvium menete:  

Gyülekezés a boncterem előtt 8.00-ig vizsgafelszereléssel: Tanulmányi értesítő (tárgy neve, 
kódja előre kitöltve!) + személyazonosságot igazoló okmány (ÁOK) – index (FOK); 

szövettani füzet (II-III. UV esetén utóvizsga-jegy - a Dékáni Hivatalok tájékoztatásának 
megfelelő módon), gumikesztyű, csipesz.  

 Gyakorlati vizsga a boncteremben (gyakorlati és elméleti kérdések), 
 elméleti vizsga a vizsgáztató irodájában;  

 a vizsga bármely részének sikertelensége elégtelen osztályzatot von maga után. 
 Szabály (Ftv.): egy tanegységből tett 5. sikertelen UV esetén egyetemről való 

elbocsátás (a 2012-ben kezdő hallgatókra, ill. felmenő rendszerben érvényes). 

 

 

Vizsga-kérdéscsoportok 

 

I. év 

 Boncterem: csonttan (koponya) és a végtagok ízületei, izmai, erei, fő idegtörzsei. 
 1. mozgásrendszeri kérdés: ízület + ráható izmok 

 2. mozgásrendszeri kérdés: pl. koponya térségei, hasfal, nyakizmok, rekeszizom stb. 
(a medencefenék anyagát a 2. félévben kérdezzük - ÁOK: a sérvcsatornákat szintén a 

2. félévben vesszük) 
 szövettani metszet (alapszövetek) + kapcsolódó elméleti szövettani ismeretek 

 sejtbiológia kérdés (csak ÁOK-n): Sejtbiológia kollokviumi tételek  
 fejlődéstan (ált. fejlődéstan; mozgásrendszer fejlődése: koponya, gerinc, izmok, 

végtagok fejl.) 

 

 

II. év 

 Boncterem: agy, agyburkok, tájanatómia. 

 szövettani metszet (idegrendszer /beleértve az ismétlő idegrendszeri  metszeteket is/, 
endokrin szervek, érzékszervek, bőr, emlő) + elméleti szövettani, makroszkópos, 

fejlődéstani ismeretek. ÁOK: sejttan ide tartozó részei is. 
 központi idegrendszer makroszkópiája és mikroszkópiája (pl. vérellátás, agykamrák, 

agyburkok, keresztmetszetek, reflexek, funkc. rendszerek, pályák) 
 perifériás idegrendszer: agyidegek; gerincvelői idegek (a fonatok kialakulása, idegek 

lefutása, bőrbeidegzés is); sympathicus és parasympathicus idegrendszer felépítése, 
tr. sympathicus (de a hasi, medencei vegetatív fonatok nem) 

 érzékszervek (anat., szöv., fejl.). 

A tárgyalt szervek fejlődése. 
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Konzultációk vizsga előtt: 

 szövettan; 
 CV-vizsgára boncterem (időpontokat később hirdetjük meg) - konzultációra 

gumikesztyűt nem tudunk biztosítani; 
 az Anatómiai Múzeum (oktató múzeum hallgatóink számára!) plasztinált készítményei 

is használhatóak a felkészüléshez a Múzeum nyitvatartási idejében. 

 

 

Figyelem! A II. félévi kurzusválasztásnál (2016. január) minden hallgatónak szeretnénk 
biztosítani a lehetőséget, hogy eddigi csoportjával maradjon (tárgyat újra felvevőket csak a 

csoportlimiten -pl. 18 fő- belül fennmaradó szabad helyekre tudjuk elhelyezni - elkerülve az 

addig oda járók "kitúrását"). Megoldás (ÁOK-n): virtuális "H4" csoportba kell jelentkezni és 
az első gyakorlat előtt az évfolyamfelelőssel egyeztetni. 

 

 

Csak ÁOK esetén: a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban szereplő "több féléves tantárgyak 

esetén" a "tantárgy következő félévének felvétele" sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben 
csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak 

kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. Anatómia3 viszont kizárólag sikeres Anatómia2 
vizsgával vehető fel! 

 

FOK: sikeres vizsga nélkül nincs lehetőség a "a tantárgy következő félévének felvételére"! 

 
 

Minden hallgatónknak eredményes felkészülést kívánunk! 

 

Budapesten, 2015. november 20-án 

 

 

Dr. Altdorfer Károly 

egyetemi docens, tanulmányi felelős 


