
Távoktatással kapcsolatos tájékoztató, FOK II. évfolyam 

Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet 

 

A 2019/2020-as tanév második féléve a 7. oktatási héttel folytatódik, márc. 23-tól. 

 Az általános egyetemi szabályzatot követve 

(http://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/tavoktatas/hivatalos-tajekoztato/) az online képzés az 

alábbiak szerint történik.  

Az előadásokat legkésőbb az előadás idejéig feltöltjük a Moodle rendszerbe. Mivel az egyetemi tárhely 

kapacitása véges, ezért előfordulhat, hogy az előadásokat az aktuális hét után le kelltörölnünk és később 

már nem lesznek elérhetők. Kérjük, kövessék a tematikában előírt menetrendet, azzal a módosítással, 

hogy a tavaszi szünet előre hozásával a 7. oktatási hét (és a következő hetek is) egy héttel későbbre 

került.04.06-ától azonban értelemszerűen a tavaszi szünet helyett a 9. hét anyaga kerül. A 10. héttől 

kezdődően a tananyag nem változott.  

Az anatómia gyakorlatokat távoktatással nem lehet teljes mértékben helyettesíteni. Az Intézet 2 hetente 1 

„bonctermi”gyakorlatot távoktatással megtart, a Zoom rendszeren keresztül. Ekkor lehetőségük lesz 

feltenni a gyakorlatvezetőjüknek a tananyaggal kapcsolatos kérdéseiket; a gyakorlatvezető pedig olyan 

anyagot beszél meg a csoportjával, amely segíti a felkészülésüket. Kérjük, telepítsék számítógépükre 

vagy okoseszközükre a Zoomprogramot (https://semmelweis.zoom.us ) számítógépre; telefonra a Zoom 

applikáció telepítése), és mindenképp vegyenek részt ezeken az online gyakorlatokon. A gyakorlaton való 

aktív részvételhez működő mikrofon szükséges (okostelefon , tablet is megfelel). 

A gyakorlat időpontja minden páros oktatási héten az órarend szerinti gyakorlatuk idejében: 

szerda 12:00-13:30-ig. A Moodle rendszerbe belépve találnak majd egy sort a saját kurzusuknál, 

amelyben megtalálják az adott Zoom gyakorlathoz való csatlakozás linkjét. 

Megkímélve 65. év feletti oktatóinkat a bejárástól a következő csoprtokat vontuk össze az on line oktatás 

idejére: 

Ana4  on line gyakorlatok ideje alatti összevonások: 

1-es és2-es csoport on line gyakorlatvezetője Bukovszky Botond 

3-as és 5ös csoport on line gyakorlatvezetője: Dr. Bárány László 

4-es és 6-os csoport on line gyakorlatvezetője Dr. Lendvai Dávid 

 

Demonstráció: A távoktatás miatt az előre tervezett demonstrációt nem tudjuk megtartani. A verseny 

előre láthatólag nem kerül megrendezésre. 

A szigorlaton szerezhető lehetséges kedvezményekről akkor fogunk határozni, ha már vissza tudunk 

állni a megszokott rendre. Az Intézet igyekezni fog biztosítani a jól felkészült, szorgalmas hallgatók 

számára a vizsgakedvezmény szerzésének és a szigorlat mielőbbi letételének lehetőségét. 

 Az Intézet mindemellett magyarázó videókat ill. képes preparátum-bemutatásokat is készít, amelyet a 

hallgatók rendelkezésére fogunk bocsájtani a Moodle rendszeren keresztül. A szövettani metszetekről 

pedig zsigertan anyagrészből bemutató anyagok készülnek, melyeket szintén használhatnak a szigorlatra 

való felkészülésükhöz. 

Eredményes tanulást és jó egészséget kívánunk ! 

 

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens 

tantárgy felelős 

2020. március 20. 
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