
Anatómia, szövet-és fejlődéstan IV. 

Tájékoztató a szigorlatról a távoktatás ideje alatt 

 

A szigorlat elméleti részét a 2019/2020-as tanévben a távoktatás miatt a hallgatók online teszt 

formájában, a Moodle rendszeren teszik le, saját otthonukból. Az elméleti teszt 60 db feleletválasztós 

kérdésből áll, amelyre 60 perc áll rendelkezésükre. Az elégséges osztályzathoz a teszten min. 50%-ot 

(30,00 pont) el kell érni. 

A hallgatóknak lehetőséget adunk az elméleti teszt versenyvizsga formában történő letételére, a 14. 

oktatási héten. A versenyvizsgán minden hallgató részt vehet, aki Anatómia, szövet-és fejlődéstan III. 

tantárgyból félévkor sikeres kollokviumot tett. A versenyvizsga feltételeiben (kérdések száma, formája) 

megegyezik a vizsgaidőszakban leteendő elméleti vizsgával, azzal a különbséggel, hogy nem számít 

vizsgaalkalomnak, és az ezen szerzett osztályzat elfogadásáról a hallgató szabadon dönthet (akár már 

az elégséges osztályzat is elfogadható és tovább vihető a vizsgaidőszakra). Amennyiben a hallgató a 

sikeres versenyvizsgáját javítás céljából megkísérli a vizsgaidőszakban újra megírni, a tesztvizsga 

elkezdésével a megajánlott jegy elvész és az újonnan szerzett jegy lesz érvényes (abban az esetben is, 

ha az rosszabb, mint a megajánlott jegye volt). A versenyvizsgán megajánlott részjegy későbbi 

vizsgaidőszakokra (pl. téli CV típusú vizsga) nem vihető át. 

A vizsgaidőszakban heti 2 vizsganapot biztosítunk az elméleti vizsga és a szövettani vizsgarész együttes 

letételére.  

A vizsgatesztek minden nap más jelszóval nyílnak, amelyet a Moodleben közzéteszünk. Amennyiben a 

hallgató a vizsgatesztet a jelszóval megnyitja, azzal a vizsgát megkezdettnek tekintjük és egy 

vizsgaalkalmat elhasznál, függetlenül attól, hogy a Neptun rendszerben aznapra felvette-e a vizsgát.  

Amennyiben a vizsgázó a vizsgatesztre elégtelen osztályzatot kap, a Neptun rendszerbe elégtelen (1) 

bejegyzés kerül és a vizsgát meg kell ismételnie. A hallgató nem bocsájtható gyakorlati vizsgára, amíg 

az elméleti vizsgatesztjén legalább elégséges osztályzatot nem ér el. 

Sikeres elméleti teszt esetén a hallgató ugyanazon a vizsganapon Zoom rendszeren keresztül online 

szövettan vizsgát tesz, az intézet által közzétett beosztás szerint (részletek később). A szövettani 

vizsgarészen a vizsgáztató két szövettani metszetet mutat a képernyője megosztásával a CaseViewer 

programból. A vizsga egy felkészülési idő nélküli, interaktív beszélgetés, amely a szerv, szövet és a 

benne található struktúrák felismerése mellett a kapcsolódó elméleti kérdéseket is magába foglalja. A 

hallgatónak a szövettani vizsgarész teljes ideje alatt webcamera használata kötelező; ennek hiányában 

a vizsgát nem lehet elkezdeni. A vizsga megkezdése előtt a hallgatónak fényképes igazolványt kell 

bemutatnia a webkamerán keresztül. A hallgatónak kötelessége a vizsga zavartalanságának biztosítása: 

a vizsga közben kizárólag egyedül tartózkodhat a helyiségben és másokkal nem kommunikálhat; a 

helyiséget nem hagyhatja el. A vizsga teljes ideje alatt a hallgató az elektronikus eszközén kizárólag a 

Zoom programot futtathatja.  

A vizsgát biztonsági okból az Intézet digitálisan rögzíti. A hallgató semmilyen formában nem készíthet 

felvételt a vizsga közben; ennek megszegése fegyelmi következménnyel jár. 

A szövettani vizsgarész sikertelensége esetén az ismétlővizsgán a hallgatónak az elméleti tesztvizsgát 

ebben a vizsgaidőszakban nem kell megismételnie (a versenyvizsgán szerzett jegy sem vész el). 

Amennyiben javítás céljából mégis megkísérli, úgy a korábban szerzett jegy érvénytelenné válik, és az 

újonnan szerzett jegyet számítjuk be. 



Sikeres elméleti tesztvizsga és szövettani részvizsga után a járványügyi vészhelyzet elmúltával a 

hallgató gyakorlati (bonctermi) vizsgát tehet. Sikertelen bonctermi vizsga esetén az elméleti 

tesztvizsgát és a szövettani vizsgarészt nem kell megismételni.  

A vészhelyzet elmúltával a gyakorlati vizsgák kezdete előtt még az elmaradt bonctermi órák (2-3 hét) 

pótlásra kerülnek, és a hallgatókat csak ezután bocsájtjuk bonctermi szigorlatra. A pótlólag tartott 

gyakorlatokon a részvétel kötelező (sikertelen tesztvizsgák/szövettani vizsgarészek esetén is); a 

hiányzásokat a félévi aláírás megadásánál figyelembe vesszük.  
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