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Az ÁOK II. évfolyamának 2. félévi tananyaga 
 

 

I. Tájanatómia: 

1) végtagok ventralis tájékai, 

2) mellüreg, 

3) hasüreg, 

4) fej és nyak tájékai, 

5) medence, gát. 

 

II. Szigorlati felkészülés: a teljes tananyag ismétlése. 

 

Demonstráció I.: 2015. március 16-án ill. 19-én; 

anyaga: a fej és a nyak topográfiája, zsigerei. 

Demonstráció II.: 2015. április 20-án ill. 23-án; 

anyaga: a végtagok ventralis tájékai, valamint a mellüreg és a hasüreg topográfiája, zsigerei. 
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ÁOK II. évfolyam 2. félévi tanmenete 

2014/2015. 

 

Hét Előadás 

(szerda) 

Gyakorlat (hétfő ill. csütörtök) 

Boncterem  

1. hét 

II. 2 -6. 

A fej topográfiája és metszetanatómiája ventralis regiók, fej-nyak boncolása 

2. hét 

II. 9-13. 

(II. 11-12.: TDK-

konf.; II. éven. okt. 

szünet) 

--- 

 

ventralis regiók, fej-nyak boncolása, 

mell- és hasüreg boncolása 

3. hét 

II. 16-20.  

Az agykoponya térségei és tartalmuk ventralis regiók, fej-nyak boncolása, 

mell- és hasüreg boncolása 

4. hét 

II. 23-27. 

Az arckoponya térségei és tartalmuk   ventralis regiók, fej-nyak boncolása, 

mell- és hasüreg boncolása 

5. hét 

III.2 – 6. 

A nyak topográfiája és metszetanatómiája I. ventralis regiók, fej-nyak boncolása, 

mell- és hasüreg boncolása 

6. hét 

III.9-13. 
A nyak topográfiája és metszetanatómiája II. 

ventralis regiók, fej-nyak boncolása, 

mell- és hasüreg boncolása 

7. hét 

III. 16-20. 
A mellkas topográfiája és metszetanatómiája I. 

1. demonstráció I.: fej, nyak topográfiája, zsigerei 

8. hét  

III. 23-27. 
A mellkas topográfiája és metszetanatómiája II. 

ventralis regiók, mell- és hasüreg boncolása, valamint a 

medence boncolása 

III. 30-IV. 3. Húsvéti szünet 

9. hét 

IV. 7-I0. 
A hasüreg topográfiája és metszetanatómiája I. 

ventralis regiók, mell- és hasüreg boncolása, valamint a 

medence boncolása 

10. hét 

IV.13-17. 
A hasüreg topográfiája és metszetanatómiája II. 

ventralis regiók, mell- és hasüreg boncolása, valamint a 

medence boncolása 

11. hét 

IV. 20-24. 
A végtagok tájanatómiája. A járás mechanizmusa 

1. demonstráció II.: a végtagok ventralis regiói, mell- 

és hasüreg topográfiája és zsigerei 

12. hét 

IV. 27-30 
(Verseny I. ford.) 

A férfi medence és gát topográfiája, valamint 

metszetanatómiája 

szigorlati keresztmetszetek bemutatása 

13. hét 

V. 4-8. 
(Verseny II. ford.) 

A női medence és gát topográfiája, valamint 

metszetanatómiája 

medence és gát boncolása, agy ism.; szigorlati 

preparátumok bemutatása 

14. hét 

V.11-15. 

Szövettani összefoglalás 

Tanulmányi verseny díjainak átadása 
agy ism., embryo, placenta bemutatása, ismétlés 
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Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. 

1) A távollét félévenként semmilyen címen sem haladhatja meg sem a gyakorlatok, sem az 

előadások 25%-át. 

2) A félév teljesítésének feltétele még 

I. éven a kötelező gyakorlati teszt, amelyet a hallgatók az utolsó két oktatási hét folyamán tehetnek 

le. Ez alól azok a hallgatók mentesülhetnek, akik a kötelező évközi demonstrációk mindegyikén 

részt vettek, és azokat sikerrel (legalább elégséges eredménnyel) teljesítették vagy a 

demonstrációs osztályzataik átlaga legalább 2,51 (a „nem jelent meg” az átlagba „1” értékben 

számítódik). A demonstrációkat csak a kiírt időpontokban lehet letenni és a sikertelen 

demonstráció(k) a szorgalmi időszakban nem ismételhetők. 

II. éven a demonstrációk legalább egyikének eredményes teljesítése is. A demonstrációkat csak a 

kiírt időpontokban lehet letenni; a sikertelen demonstráció(k) témájából a szorgalmi időszak 

végén, az utolsó 2 oktatási héten ismétlési lehetőségeket biztosítunk. 

 

A demonstrációk és a gyakorlati teszt eredményeit feltüntetjük a hallgatók vizsgakartonján. 

A szövettani gyakorlatokon vázlatokat kell készíteni a metszetekről; a szövettani gyakorlati füzetet 

a vizsgákon be kell mutatni. 

A szigorlatra bocsátás feltétele a boncolási feladat teljesítése a II. vagy III. félévben (legkésőbb a 

tárgy IV. féléves kurzusáig halasztható). 

A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint „több féléves tantárgyak esetén” a 

„tantárgy 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. Anatómia3 viszont kizárólag sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel! 
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