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Tájékoztató a félévi élettani kollokviumokról az FOK hallgatói számára
2018/2019
Kollokviumot az a hallgató tehet, akinek félévét az Élettani Intézet a Neptunrendszerben történt
aláírással elismerte. Az aláírás megszerzésének feltételei: 1.) a gyakorlatok min. 75 %-n való
részvétel (típusos esetben háromnál több hiányzás esetén az Intézet a félévet nem fogadja el); 2.) az
osztályzásba beszámított évközi számonkérések között ne legyen kettőnél több 40% alatt (a
hiányzások és 40% alatti dolgozatok összege <6); 3.) az elvégzett gyakorlatok elfogadása.
Az esetleg még létező leckekönyvek aláírása a vizsga napján történik. Azok a hallgatók, akik az
aláírást megszerezték, de nem jönnek el vizsgázni, az aláírást bármely vizsganapon beírathatják az
első emelet 1.407 szobában, hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-14 óráig.
A vizsgára való jelentkezés online történik, az Intézet által a Neptunrendszerben meghirdetett
időpontokra. A vizsgára és utóvizsgára történő jelentkezésre vonatkozóan a Neptun (ti. Tanulmányi
és Vizsgaszabályzat, továbbiakban TVSz) által nyújtott lehetőségek az irányadók. Vizsgahelyek
átcsoportosítását november 30-ig lehet kérni e-mailben az intézet tanulmányi felelősétől (az e-mail
címet ld. http://semmelweis.hu/elettan/oktatas/). December 1-től a kiírt időpontok és helyek száma
végleges. Vizsgajelentkezések módosítása és utóvizsgára történő jelentkezés a meghirdetett
vizsganapokon még rendelkezésre álló helyekre, a Neptun és TVSz által megszabott időkorlát szerint
lehetséges. Felhívjuk a Hallgatók figyelmét, hogy vizsgajelentkezésüket idejében tegyék meg, mert a
Neptunon időn túli be- és kijelentkezés nem lehetséges! Az 52. és 1. naptári heteken az ünnep- és
szabadnapok miatt csak korlátozott számú jelentkezőt tudunk fogadni!
A kollokvium anyagát képezik – a tankönyv és az előadások anyaga mellett – a tanév folyamán a
hallgatók által végzett, valamint a gyakorlatvezetők által bemutatott gyakorlatok is. Ezeket a
vizsgáztató az elméleti tételek keretében kérdezi, ha az adott elméleti tételnek a gyakorlatokkal
kapcsolatos vonatkozása is van. A hallgatóknak a gyakorlatok elméleti vonatkozásait, a mérések és a
regisztrálások elvét kell elsősorban ismerniük, a kivitelezés technikai részleteinek ismerete az
elméleti vizsgán nem szükséges.
Gyakorlati pontszám: Az élettan kollokvium eredményébe a félévközi teljesítmény gyakorlati
pontszám formájában beszámításra kerül. A gyakorlati pontszám az évközi számonkérésekre és a
gyakorlati munkára kapott értékelés átlaga. E százalékban mért teljesítmények számtani átlagának
kiszámítását követően a hallgató az alábbi gyakorlati pontszámot kapja:
0-50 % = 1; 51-60 % = 2; 61-70 % = 3; 71-80 % = 4; > 80 % = 5
A kollokviumi jegy megszerzése szóbeli vizsga vagy versenyvizsga keretében történhet.
Szóbeli vizsga: A hallgatók a vizsga napján reggel 8.45 órakor jelentkeznek az Élettani Intézet
gyakorlati termeinél. Ahhoz, hogy a hallgató vizsgázhasson, személyi igazolványra vagy
diákigazolványra, gyakorlati jegyzőkönyvre, és szükség esetén az utóvizsgadíj befizetésének
igazolására van szükség. Ezek hiányában a hallgató nem kezdheti meg a vizsgát. A gyakorlati
jegyzőkönyvet az utóvizsgára is el kell hozni! Kérjük a hallgatókat, hogy a magukkal hozott
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Tanulmányi értesítő megfelelő rovatait előre töltsék ki, mert üres értesítőbe nem tudjuk a
vizsgajegyet bevezetni! A jelentkezést követően sorsolás dönti el, hogy a hallgató melyik oktatónál
vizsgázik.
A szóbelin a hallgatók két tételt húznak. A tételek csoportosítása (a kiadott kollokviumi tételsor
számozása szerint):
I. 1. és 2. tételek
II. 3. 4. és 5. tételek
A kollokvium érdemjegyének meghatározása három pontszám átlagának alapján történik. A két
szóbeli tételre 1-5 pontszámot (részjegyet) kapnak a hallgatók, a harmadik a gyakorlati pontszám. A
CV, ill. FM kurzusok hallgatóinak vizsgaeredményébe az előző évről hozott gyakorlati pontszám
kerül beszámításra.
A vizsga eredménye:
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

4,51- 5,00
3,51-4,50
2,51-3,50
2.00-2.50 átlag esetén,
2,00 alatti átlag, vagy egy elégtelen szóbeli tétel esetén.

A vizsgáról való távolmaradás okát orvosi igazolással három munkanapon belül lehet igazolni az
Élettani Intézetben (vagy az igazolás szkennelt formáját kell elküldeni e-mailben a tanulmányi
felelősnek, ld. http://semmelweis.hu/elettan/oktatas/). Versenyvizsga (ld. alább) estében azonban a
távolmaradást nem kell igazolni, és a hallgatónak minden vizsgalehetősége megmarad akkor is, ha
nem kapott/nem fogadta el a megajánlott jegyet.
Sikertelen kollokvium esetén vizsgát ismételni legkorábban a vizsgát követő 3. napon lehet (ld.
TVSz!). Sikeres vizsga javításának módját a TVSz. szabályozza.
Versenyvizsga: Azok a hallgatók, akik a beszámításra kerülő évközi dolgozataik alapján legalább
75%-os átlageredményt értek el, a kollokviumi jegyet úgy is megszerezhetik, hogy részt vesznek a
14. oktatási héten megrendezésre kerülő versenyvizsgán.
A versenyvizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt kell hozni. A versenyvizsgáról a
részletes tájékoztatás és az eredményhirdetés Neptunüzenetben történik.
A versenyvizsgán elért eredmény alapján jeles (85% és fölötte) vagy jó (75-84%) kollokviumi
jegyet ajánlunk meg.
A versenyvizsgára regisztrálni kell! A regisztráció interneten keresztül (de a Neptunrendszertől
függetlenül), történik melynek módjáról Neptunüzenetben értesítjük december elsejéig. A
versenyvizsgán kizárólag az vehet részt, aki a fenti feltételeknek mindenben megfelel!
A vizsgák alatt a hallgatónál mobileszköz (telefon, tablet, headset, okosóra stb.) és számológép nem
lehet!
Budapest, 2018. október 20.
Dr. Geiszt Miklós
egyetemi tanár
az Orvosi és fogorvosi élettan tantárgy előadója

