
Tanszéki értekezlet (emlékeztető) 

(ÁOK I-II. E-H csoportok, 2016. november 18.) 

 

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

megengedett száma. ÁOK II.: 2. demonstráció. 

ÁOK II.: pótdemonstráció. 

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: 2016. dec. 12.  - 2017. jan. 27. (kezdés: reggel 8 óra). 7 hét 

vizsgaidőszak 

 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!  

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 

(adam.agota@med.semmelweis-univ.hu )egyeztetés után keressék!  
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A kollokvium menete:  

ÁOK I.: Gyülekezés a tanterem (fszt.) előtt 8.00-ig vizsgafelszereléssel: Tanulmányi 
értesítő (tárgy neve, kódja előre kitöltve!) + személyazonosságot igazoló okmány; 

szövettani füzet (II-III. UV esetén utóvizsga-jegy - a Dékáni Hivatalok 
tájékoztatásának megfelelő módon), gumikesztyű, csipesz, toll (min. 2 db.). 

 írásbeli vizsga a tanteremben, sikeressége (min. 60 % elérése a teljes tesztben, 
min. 50 % elérése a fejlődéstan részben) esetén 

 gyakorlati anatómiai (preparátumok) és szövettani vizsga (2 metszet) a 
tanteremben (gyakorlati és elméleti kérdések), 

 a vizsga bármely részének sikertelensége elégtelen osztályzatot von maga után 
 ha a teszt jó vagy jeles (4 vagy 5) eredménnyel sikerült, egy esetleges utó- vagy 

javítóvizsgánál -ebben a vizsgaidőszakban- nem ismételjük meg a tesztírást, 
de akkor is 8-ra kell jönni vizsgázni 

 tesztekbe betekintés: hetente, előzetes regisztrációval (Neptun-üzenetet küldünk 
a részletekről); semmilyen felvétel nem készülhet a dolgozatokról! 

 a vizsgaszabályokkal szemben (különös tekintettel a meg nem engedett 

eszközök, pl. mobiltelefon, okoseszközök stb. használata) vétők ellen a vizsga 
azonnali felfüggesztésén kívül egyetemi eljárást kezdeményezünk 

 Szabály (Ftv.): egy tanegységből tett 5. sikertelen UV esetén egyetemről való 
elbocsátás (a 2012-ben kezdő hallgatókra, ill. felmenő rendszerben érvényes). 

 Az anatómia, (sejt-,) szövet- és fejlődéstan tárgy 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. A bármilyen okból kapott „nem jelent meg” bejegyzés 
0-nak számít. 

 

 

Vizsga-súlyponti kérdések, kérdéscsoportok – ÁOK I. év 

 ld. a honlapon, itt 

 csak ÁOK I. régi kurrikulumban: Sejtbiológia kollokviumi tételek (a szövettani 

vizsgarésznél kérdezzük) 

 

  

http://semmelweis.hu/anatomia/files/2016/08/aok1-sulypont.pdf
http://semmelweis.hu/anatomia/files/2014/04/sejtbiol-tetel1.doc


 

ÁOK II.: Gyülekezés a boncterem előtt 8.00-ig (azoknak is, akiknek nem kell gyak. 
vizsgát tenniük) vizsgafelszereléssel: Tanulmányi értesítő (tárgy neve, kódja előre 

kitöltve!) + személyazonosságot igazoló okmány; 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. 

 ha a gyak. vizsga sikeres (min. 2) volt, egy későbbi esetleges utó- vagy 
javítóvizsgán ebben a vizsgaidőszakban nem kell megismételni 

 a vizsgaszabályokkal szemben (különös tekintettel a meg nem engedett eszközök, 
pl. mobiltelefon, okoseszközök stb. használata) vétők ellen a vizsga azonnali 

felfüggesztésén kívül egyetemi eljárást kezdeményezünk 
 Szabály (Ftv.): egy tanegységből tett 5. sikertelen UV esetén egyetemről való 

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

 Az anatómia, (sejt-,) szövet- és fejlődéstan tárgy 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. 

Vizsga-súlyponti kérdések, kérdéscsoportok  - ÁOK 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. 

 
Konzultációk vizsga előtt: 

 szövettan, boncterem: önálló ismétlési lehetőségek - 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 (2017. 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. 

 

Minden hallgatónknak eredményes felkészülést kívánunk! 

Budapesten, 2016. november 18-án 

 

Dr. Altdorfer Károly  

egyetemi docens, tanulmányi felelős 


