
Távoktatással kapcsolatos tájékoztató, ÁOK I. évfolyam 

Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet 

 
A 2019/2020-as tanév második féléve a 7. oktatási héttel folytatódik, márc. 23-tól. 

Az előadásokat ezentúl a honlap helyett a Moodle rendszerbe töltjük fel. 

 
Makroszkópos anatómia II. 

Az előadásokat legkésőbb az előadás idejéig feltöltjük a Moodle rendszerbe. Kérjük, töltsék le a az előadás anyagát 
és az adott hét programjához igazodóan használják a felkészülésben. 

Mivel az egyetemi tárhely kapacitása véges, ezért előfordulhat, hogy az előadásokat az aktuális hét után le kell 
törölnünk és később már nem lesznek elérhetők. Kérjük, kövessék a tematikában előírt menetrendet, azzal a 
módosítással, hogy a tavaszi szünet előre hozásával a 7. oktatási hét (és a következő hetek is) egy héttel későbbre 
került. 

Az anatómia gyakorlatokat távoktatással nem lehet teljes mértékben helyettesíteni. Az Intézet heti 1 „bonctermi” 
gyakorlatot távoktatással megtart, a Zoom rendszeren keresztül. Ekkor lehetőségük lesz feltenni a 
gyakorlatvezetőjüknek a tananyaggal kapcsolatos kérdéseiket; a gyakorlatvezető pedig olyan anyagot beszél meg 
a csoportjával, amely segíti a felkészülésüket. Kérjük, telepítsék számítógépükre vagy okoseszközükre a Zoom 
programot (https://semmelweis.zoom.us számítógépre; telefonra a Zoom applikáció telepítése), és 
mindenképp vegyenek részt ezeken az online gyakorlatokon. A gyakorlaton való aktív részvételhez működő 
mikrofon szükséges (az okostelefon is jó). 

A gyakorlat időpontja minden héten az órarend szerinti 2. bonctermi gyakorlatuk (hacsak nem állapodnak meg 
máshogy a gyakorlatvezetővel, de akkor is csak a saját bonctermi órarendjükön belül lehet!). A Moodle rendszerbe 
belépve találnak majd egy sort a saját kurzusuknál, amelyben megtalálják az adott Zoom gyakorlathoz való 
csatlakozás linkjét. 

Minden héten a heti tananyaggal kapcsolatban gyakorló feladatokat töltünk fel a Moodle-ba, amelynek kitöltése 
minden hallgató számára erősen ajánlott. A kitöltési határidő: az adott hét vasárnapja, 24.00. 

Demonstrációk: A távoktatás miatt az előre tervezett demonstrációkat nem tudjuk megtartani. A szigorlaton 
szerezhető lehetséges kedvezményekről akkor fogunk határozni, ha már vissza tudunk állni a megszokott rendre. 
Az Intézet igyekezni fog biztosítani a jól felkészült, szorgalmas hallgatók számára a vizsgakedvezmény szerzésének 
és a szigorlat mielőbbi letételének lehetőségét. 

Az Intézet mindemellett magyarázó videókat ill. képes preparátum-bemutatásokat is készít, amelyet a hallgatók 
rendelkezésére fogunk bocsájtani a Moodle rendszeren keresztül. 

 
Mikroszkópos anatómia és fejlődéstan I. 

A mikroszkópos anatómia gyakorlatok órarend szerint meg lesznek tartva a Zoom rendszeren keresztül, a saját 
gyakorlatvezetővel, már márc. 23-tól. E mellett készülnek digitális anyagok minden metszetről, amelyet 
letölthetnek és tanulmányozhatnak. Kérjük, itt is ügyeljenek a gyakorlatok pontos kezdésére. 

Akiknek elmaradt a 6. heti szövettan demonstráció (C,D,E,F csoportok): a demonstrációt a 7. heti gyakorlat 
idejében kell kitölteniük, a Moodle rendszeren keresztül. Az elért eredmény nem tudjuk beszámítani a 
jegymegajánlásba (a megajánlások feltételeit, csakúgy, mint a makroszkópos anatómia esetében, az újra indulás 
után fogjuk definiálni), de a demó kitöltése kötelező. Ugyanígy, akik bármilyen okból hiányoztak az A,D, G,H 
csoportok szövettani demonstrációiról a 6. héten, a 7. heti szövettan gyakorlatuk idejében ezt pótolják. 

Minden szövettan gyakorlatot követően ki kell tölteniük a gyakorlat anyagához kapcsolódóan egy 15 kérdéses 
Moodle tesztet. Ennek kitöltése erősen ajánlott; határidő: az adott hét vasárnap 24.00 óra. 

 
Mindenkinek kitartást kívánok az elkövetkező időszakhoz! 

 
Budapest, 2020. 03. 19. 

Dr. Ádám Ágota, tanulmányi felelős s.k. 
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