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Tájékoztató az élettan szigorlatról az ÁOK hallgatói részére
2018/2019. tanév

Szigorlatot az a hallgató tehet, akinek félévét az Élettani Intézet a Neptun-rendszerben történt aláírással
elismerte. Az aláírás megszerzésének feltételei: 1.) a gyakorlatok min. 75 %-n való részvétel (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.
A szigorlatra a jelentkezés online történik, az Intézet által a Neptun programban meghirdetett időpontokra.
A vizsgára történő jelentkezésre vonatkozóan a Neptun által nyújtott lehetőségek az irányadók.
Vizsgahelyek átcsoportosítását április 30-ig lehet kérni az intézet tanulmányi felelősétől e-mailben. Ezt
követően 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 (48 óra) szerint lehetséges.
Felhívjuk a Hallgatók figyelmét, hogy vizsgajelentkezésüket idejében tegyék meg, mert a Neptunon időntúli
be- és kijelentkezés nem lehetséges!
Az élettan szigorlat eredménye az alábbi részekből áll:
1. Gyakorlati pontszám
2. Gyakorlati vizsga
3. Írásbeli vizsga
4. Szóbeli vizsga
1. A félévközi teljesítmény gyakorlati pontszám formájában kerül beszámításra. A gyakorlati pontszám az
évközi számonkérésekre, a gyakorlati munkára és a kísérleti jegyzőkönyvre kapott értékelések számtani
átlaga. E százalékban mért teljesítmények (típusos esetben tizenegy részérték) számtani átlagának
kiszámítását követően a hallgató az alábbi gyakorlati pontszámot kapja:
0-54 % = 1; 55-64 % = 2; 65-74 % = 3; 75-84 % = 4; > 85 % = 5
A CV, ill. FM kurzusok hallgatóinak vizsgaeredményébe az előző évről hozott gyakorlati pontszám kerül
beszámításra. Amennyiben a hallgató az aláírást ismételten megszerezte (TUF), a jelen szemeszterben
szerzett (ti. a legfrissebb) pontszámot kell beszámítani.
2. A gyakorlati vizsgára az utolsó tanulmányi héten, a gyakorlat idejében kerül sor. A gyakorlati vizsga
anyagáról a gyakorlaton kapnak a hallgatók tájékoztatást. Értékelése: “megfelelt” (+) vagy “nem felelt meg”
(-). „Nem felelt meg” gyakorlati szigorlati eredmény elégtelen részjegynek számít a szigorlati jegy
kiszámításakor. Elégtelen gyakorlati szigorlati jegyet kap a hallgató abban az esetben is, ha a
gyakorlati szigorlaton nem jelenik meg. A meg nem jelenéssel szerzett gyakorlati szigorlati elégtelen a
szóbeli vizsgán nem javítható (ld. később).
Figyelem! Aki a gyakorlati szigorlaton nem jelenik meg, egyúttal a gyakorlati hiányzásainak számát is
növeli!
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Az írásbeli és szóbeli vizsgára ugyanazon a napon kerül sor. Ahhoz, hogy a hallgató vizsgázhasson,
szerepelnie kell az aznapi Neptun-névsorban, továbbá be kell mutatnia személyi és/vagy diákigazolványát,
gyakorlati jegyzőkönyvét, és – szükség esetén – az utóvizsgadíj befizetésének igazolását. Ezek hiányában
a hallgató nem kezdheti meg a vizsgát. Arcképes igazolvány és a gyakorlati jegyzőkönyv bemutatása az
utóvizsgán is szükséges.
3. Az írásbeli vizsgára a hallgatók 815-kor jelentkeznek az EOK-ban, a Neptunban kiírt előadóterem előtt.
Az írásbeli vizsga reggel 8.30-kor kezdődik. A hallgatók 25 tesztkérdésből álló feladatot kapnak, melyek
megoldására 45 perc áll rendelkezésükre. Az írásbeli osztályozása az alábbiak szerint történik:
13-nál kevesebb jó válasz
13 –15 jó válasz
16 – 18 jó válasz
19 – 21 jó válasz
22 – 25 jó válasz

1
2
3
4
5

Ha valaki nem írja meg az írásbeli vizsgatesztet (pl. lekési), de szóbelizni óhajt, 1-es részjegyet kap az
írásbelijére! A szigorlati írásbeli megtekintésére a vizsga napján, a szóbeli vizsgák végeztével, a vizsgáztató
jelenlétében van lehetőség. Egy időben egyszerre maximálisan két hallgató kaphatja kézbe az írásbeli
dolgozatot. A hallgatónak öt percet biztosítunk a betekintésre.
Tesztkérdések javításának mikéntjével kapcsolatos reklamációt csak akkor fogadunk el, ha a hallgató a
helyesnek ítélt választ a megoldó-lapon a tesztíráskor egyértelműen megjelölte, és a vitatott kérdésnél a
megoldást nem javította.
Tesztkérdés helyességének vitatása esetén a kérdés helyességéről legalább két oktatóból álló bizottság dönt,
melynek eredményéről a hallgatót három munkanapon belül Neptunon keresztül tájékoztatjuk.
A vizsgadolgozatról fénykép vagy videofelvétel készítése szigorúan tilos!
4. A szóbeli vizsgára az írásbeli vizsga után kerül sor az Élettani Intézet gyakorlati termeiben. Sorsolás
dönti el, hogy a hallgató melyik oktatónál vizsgázik. A gyakorlati jegyzőkönyvet tételhúzás előtt oda kell
adni a vizsgáztatónak (ismétlő vizsgán is!). A hallgatók kettő tételt húznak, egyet-egyet az alábbi
csoportokból (számozás a kiadott tételsor alapján):
I. 1 - 5
II. 6 - 8
A tételekre 1-5-ig terjedő részjegy kapható. A részjegyeket (legkésőbb a szóbeli vizsga végén) a hallgatónak
joga van megismerni.
A szóbeli vizsga 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.
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A hallgató, kizárólag abban az esetben, ha az írásbelire és a két szóbeli tételre is 5-5 részjegyet ért el,
de a „nem felelt meg” gyakorlati szigorlati eredménye miatt nem kaphat jeles szigorlati jegyet, lehetőséget
kaphat a gyakorlati szigorlat eredményének javítására, amennyiben javítási szándékát szóban jelzi a
vizsgáztatónak: a vizsgáztató a gyakorlatok anyagából tesz fel kérdést, melyre a vizsgázónak külön
felkészülés nélkül kell válaszolnia. (A gyakorlati pontszám javítására nincs lehetőség.)
A szigorlat érdemjegyét a gyakorlati pontszám, az írásbelire és a két szóbeli tételre kapott pont, valamint
„nem felelt meg” gyakorlati szigorlat esetén az arra kapott 1 pont számtani átlaga határozza meg az alábbiak
szerint:
Jeles (5)

4,51-5,0 átlag esetében

Jó (4)

3,51-4,5 átlag esetében

Közepes (3)

2,51-3,5 átlag esetében

Elégséges (2)

2,00-2,5 átlag esetében

Elégtelen (1)

2-es átlag alatt, illetve átlagtól függetlenül abban az esetben, ha egy szóbeli
tétel eredménye elégtelen

Sikertelen vizsgát követően a szigorlat írásbeli és szóbeli részét kell megismételni. A gyakorlati pontszám és
a gyakorlati szigorlat eredménye a megismételt vizsga eredményébe is beszámításra kerül. Megismételt
vizsga legkorábban a szigorlatot követő harmadik naptári napon tehető (TVSz. 19.§/3).
A vizsgáról való távolmaradás okát (pl. orvosi igazolással) három munkanapon belül lehet igazolni (TVSz.
19.§/5). Az igazolás szkennelés/fotózás után e-mailbe csatolva is benyújtható a tanulmányi felelősnek.
Egyéb esetben az igazolást az Élettani Intézetben, a gyakorlati asszisztenseknél kell leadni (fogadóóra az
első emelet 1.407 szobában, hétfőtől csütörtökig 9-14 óráig, pénteken 9-13 óráig), akik azt a tárgy
előadójához továbbítják. Ha a hallgató az előírt határidőig nem igazolja hitelt érdemlően a távolmaradás
okát, a TVSz. 19. § 5. pont értelmében a Neptun-rendszerben „nem jelent meg” bejegyzés rögzül, minek
következtében a hallgató a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott összeg megfizetésére köteles.
Figyelem: A vizsgahelyek korlátozottsága esetén az ismétlő vizsgára jelentkező hallgató előnyt élvez a
sikeres vizsga javítására jelentkező hallgatóval szemben (TVSz. 19.§ 14. pont), ezért az érvényes
vizsgajeggyel rendelkező hallgatókat helyigény esetén lejelentkeztetjük!
A vizsgák alatt a hallgatónál mobileszköz (telefon, tablet, headset, okosóra stb.) és számológép nem lehet!
Budapest, 2019. március 26.
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