
Kiegészítés a hirdetményhez (ÁOK I. és II. évfolyamok) 

Kötelező demonstrációk ideje és pótlása; vizsgajegy és vizsga-részjegy megajánlások 

ÁOK I. 

Az első demonstráció időpontja a váratlanul meghirdetett őszi szünet miatt módosul; a demonstrációk 

a 7. hét első bonctermi gyakorlatán (okt. 21-22.) kerülnek megrendezésre! 

Demonstrációról való távolmaradás esetén a demonstráció pótlása: 

 I. Végtagok anatómiája (szóbeli) II. Törzs izmai, koponya, nyakizmok 
(elektronikus írásbeli) 

Demonstráció:  7. hét első gyakorlata 12. hét utolsó gyakorlata 

1. pótdemonstráció: 8. hét első gyakorlata (szóbeli) 13. héten, egyeztetett időpontban 

2. pótdemonstráció: utolsó oktatási hét (szóbeli) utolsó oktatási hét 

 

A demonstrációkon való aktív részvétel a félévi aláírás feltétele!  

Vizsga-részjegy megajánlás: 

Amennyiben a hallgató mindkét demonstrációja legalább jó (4,0) eredményű, a hallgató a kollokvium 

gyakorlati („bonctermi”) vizsgarésze alól jeles (5) érdemjeggyel felmentést kap, azaz csak elméleti 

vizsgát (tesztvizsga) kell tennie. 

Fontos! A vizsga-részjegy megajánlásnál csak az első demonstrációs alkalommal elért érdemjegyet 

vesszük figyelembe; pótdemonstráción szerzett érdemjeggyel – függetlenül az előző hiányzás okától 

- vizsgakedvezmény nem szerezhető! 

Amennyiben a hallgató a demonstráción részt vett, azt a számonkérést – az eredménytől függetlenül 

– pótdemonstráción nem ismételheti meg; tanmenetben meghirdetett hivatalos demonstráción 

szerzett jegyét a pótdemonstrációként kiírt alkalommal nem korrigálhatja. 

________________________________________________________________________________ 

ÁOK II. 

Tekintettel az agykészítmények korlátozott hozzáférhetőségére és sérülékenységére, az első 

demonstráció előtt bonctermi konzultációt nem szervezünk. A gyakorlati anyag átismétlését 

segítendő, 2019. október 1-én, kedden 17:45-től a Lenhossék tanteremben (fszt.) videó vetítéses 

konzultációt tart Dr. Barna János, amelyre minden hallgatót szeretettel várunk. 

Demonstrációról való távolmaradás esetén a demonstráció pótlása: 

 I. Agy és gerincvelő 
makroszkópiája és fejlődése 

(szóbeli) 

II. KIR mikroszkópia (elektronikus 
írásbeli) 

Demonstráció:  4. hét második gyakorlata 10. hét, szövettani gyakorlati idő 

1. pótdemonstráció: 5. hét második gyakorlata (szóbeli) 11. hét, szövettani gyakorlaton 

2. pótdemonstráció: utolsó oktatási hét (szóbeli) utolsó hét, szövettani gyakorlaton 



 

A demonstrációkon való aktív részvétel a félévi aláírás feltétele! 

Versenyvizsga; vizsgajegy-megajánlás: 

Amennyiben az 1. és 2. demonstráció átlaga legalább 4,0 (jó) eredményű, a hallgató részt vehet a 13. 

oktatási héten tartandó írásbeli versenyvizsgán, melynek anyaga a félév teljes tananyaga. Ennek 

sikeres teljesítése esetén a hallgató megajánlott vizsgajeggyel mentesül a félév végi kollokvium letétele 

alól. A versenyvizsgára jelentkezni a 12. oktatási hét során lehet. 

A 2019. augusztus 30-tól hatályos TVSZ alapján a versenyvizsgán teljes vizsgajegy-megajánlást szerzett 

hallgatók száma nem lehet több, mint a tantárgyat felvett hallgatók (azaz a teljes évfolyam) 5%-a. A 

versenyvizsgán az 5%-on felül kiváló eredményt elérő hallgatók a kollokvium gyakorlati (bonctermi és 

szövettani) vizsgarészei alól jeles (5) érdemjeggyel felmentést kaphatnak.  

Fontos! A versenyvizsgán való részvételre való jogosultság megállapításánál csak az első 

demonstrációs alkalommal elért érdemjegyet vesszük figyelembe; pótdemonstráción szerzett 

érdemjeggyel – függetlenül az előző hiányzás okától – verseny részvételi jog nem szerezhető! 

Amennyiben a hallgató a demonstráción részt vett, azt a számonkérést – az eredménytől függetlenül 

– pótdemonstráción nem ismételheti meg; tanmenetben meghirdetett hivatalos demonstráción 

szerzett jegyét a pótdemonstrációként kiírt alkalommal nem korrigálhatja. 
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