
TANULMÁNYI VERSENY – FOK  

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a 2017/2018-as tanév 2. félévében kétfordulós tanulmányi versenyt rendezünk. 

FOK I  

A verseny első fordulója a 12. oktatási héten 2018. május 3-án 15:00-16:00 között lesz a szövettani gyakorlóban, a második 

fordulója pedig a 13. héten (május 7-11.) lesz az Anatómia múzeumban.  

A versenyen való részvétel feltétele: sikeres anatómia I. kollokvium.  

Az I. forduló anyaga: a 2. félév teljes anyaga (kb. 50% anatómia, 30% szövettan, 20% fejlődéstan), az e learning rendszeren keresztül 

elérhető teszt teljesítése. 

 A II. forduló anyaga: a 2. félév anatómiai képleteinek felismerése eredeti készítményeken („pin-teszt”).  

Az I. fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő hallgatók vehetnek részt a II. fordulóban.  

A verseny végeredményét a két forduló összesített pontszáma alapján számítjuk ki.  

Jutalom és vizsgakedvezmények:  

Az évfolyam legjobbjai jutalmat és oklevelet kapnak. Az elért teljesítményektől függően a legjobbak vizsgakedvezményben is 

részesülhetnek: 

Az I- II. fordulóban legalább 85%-ot teljesítő hallgatók anatómia II. kollokviumát jeles (5) eredménnyel ismerjük el, míg a 75%-

84,99%-ot elért hallgatók számára jó (4) osztályzatot ajánlunk fel.  

FOK II 

A verseny első fordulója a 12. oktatási héten 2018. május 4-én 12:00-13:30 között lesz a szövettani gyakorlóban, a második 

fordulója pedig a 13. héten (május 7-11.) lesz az Anatómia múzeumban; a pontos időpontot később egyeztetjük.  

A versenyen való részvétel feltétele: sikeres anatómia III. kollokvium 

Az I. forduló anyaga: a négy félév teljes anyaga (kb. 60%  anatómia, 20% szövettan, 20% fejlődéstan), az e learning rendszeren 

keresztül elérhető teszt teljesítése. 

Az I. fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő hallgatók vehetnek részt a II. fordulóban.  

A II. forduló anyaga: a négy félév anatómiai képleteinek felismerése eredeti készítményeken („pinteszt”). 

Jutalom és vizsgakedvezmények:  

Az évfolyam legjobbjai jutalmat és oklevelet kapnak. Az elért teljesítményektől függően a legjobbak szigorlati kedvezményben is 

részesülhetnek: 

A szigorlat elméleti vizsgarésze (teszt) alól felmentésben részesülnek  a legalább 85%-ot teljesítő hallgatók, telejsítményüket jeles 

(5) eredménnyel ismerjük el, míg a 75%-84,99%-ot elért hallgatók számára ezen vizsgarészre jó (4) osztályzatot ajánlunk fel. 

A II. fordulóban legalább 80%-ot teljesítő hallgatók anatómia szigorlati vizsgarészét („szervséta”) jeles (5) eredménnyel ismerjük 

el, míg a 70%-79,99%-ot elért hallgatók számára ezen vizsgarészre jó (4) osztályzatot ajánlunk fel.  

A szigorlaton 1 maxillofaciális anatómia tétel megválaszolása , valamint 2 szövettani metszeten való gyakorlati tájékozódása alól a 

tanulmányi versenyen felmentést szerezni nem lehet. 

 

 Mindenkit szeretettel várunk és sok sikert kívánunk! 

 

Dr. Gerber Gábor 

egyetemi docens 

tantárgy felelős, igazgatóhelyettes 


