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1.)  Az anatómia, szövet-és fejlődéstani előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. 

2.)  Az előadásokról, gyakorlatokról való hiányzás félévenként semmilyen címen sem haladhatja meg 

a gyakorlatok, ill. az előadások 25%-át. Ellenkező esetben a TVSZ-nek megfelelően a félév nem 

fogadható el. 

3.)  A félév során beszámolókat (demonstrációkat) tartunk; amelyeken a megjelenés kötelező. A 

demonstrációkat csak a kiírt időpontokban lehet letenni és a sikertelen demonstráció(k) nem 

ismételhetők. II. éven a 2. demonstráció sikeres teljesítése a félévi aláírás feltétele; sikertelen 

demonstráció esetén az utolsó 2 oktatási héten pótdemonstrációs lehetőséget biztosítunk.  

4.)  Versenyvizsga I- II. éven: amennyiben a demonstrációk mindegyike legalább 4 (jó) eredményű, 

a hallgató részt vehet a 13. oktatási héten tartandó írásbeli versenyvizsgán, melynek anyaga a 

félév tananyaga. Ennek 80%-90%  teljesítése  esetén a félévi kollokviumot jó, illetve 90%-100% 

teljesítése  esetén  jeles (5) teljesítése  esetén eredménnyel ismerjük el. A versenyvizsgára 

jelentkezni a 12. oktatási hét során lehet.  

5.)  A félév során az órai munkára adott szorgalmi jegyből, ill. a demonstrációk jegyeiből 

gyakorlati jegyet képezünk, mely a kollokvium részjegye lesz. A kollokvium elméleti, és 

gyakorlati (bonctermi és szövettani) részből áll. Az elméleti rész írásbeli tesztvizsga (beugró), 

amelynek sikeres teljesítése után kerül sor a gyakorlati vizsgára. A végleges vizsgajegyet az 

elméleti és gyakorlati kérdésekre kapott jegyek, valamint a fent említett „gyakorlati jegy” alapján 

számítjuk. 

6.)  A III. félévben a hallgatók önálló boncolási feladatot kapnak, amelynek elkészítése a szigorlatra 

bocsátás feltétele. A boncolási feladat indokolt esetben a IV. félévben is teljesíthető.  

7.) A szövettani gyakorlatokon vázlatokat kell készíteni a metszetekről; a szövettani gyakorlati 

füzetet a vizsgákon be kell mutatni. 

8.)  Sikeres félévi vizsga nélkül az anatómia, szövet- és fejlődéstan tantárgy következő félévének 

felvétele Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató 

demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. A demonstráción való nem-megjelenést 0 

(nulla) értékkel vesszük figyelembe az átlagszámításnál. Az ana2 sikeres vizsgával történt 

teljesítése nélkül az ana3 tárgy nem vehető fel. 
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