
Makroszkópos anatómia II. 

Tájékoztató a szigorlatról a távoktatás ideje alatt 

 

A Makroszkópos anatómia II. 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 

40 db feleletválasztós kérdésből áll, amelyre 40 perc áll rendelkezésükre. Az elégséges osztályzathoz a 

teszten min. 60%-ot (24,00 pont) el kell érni.  

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

oktatási héten (előreláthatóan a keddi napon). A versenyvizsgán minden hallgató részt vehet, aki 

Makroszkópos anatómia I. 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 jegy). A 

versenyvizsgán megajánlott részjegy későbbi vizsgaidőszakokra (pl. téli CV típusú vizsga) nem vihető 

át. 

A vizsgaidőszakban heti 1 vizsganapot biztosítunk az elméleti vizsga letételére. A hallgató csak abban 

az időpontban jogosult vizsgázni, amely időpontra a Neptun rendszerben regisztrált. 

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, 

vagy sem.  

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 tesztvizsga után a járványügyi vészhelyzet elmúltával a hallgató gyakorlati (bonctermi) 

vizsgát tehet. Sikertelen gyakorlati vizsga esetén az elméleti tesztvizsgát nem kell megismételni.  

A hallgató végső szigorlati jegye az elméleti tesztvizsgából (25%) és a bonctermi szigorlat jegyéből 

(75%) áll össze. 

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

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

gyakorlatokon a részvétel kötelező (sikertelen tesztvizsgák esetén is); a hiányzásokat a félévi aláírás 

megadásánál figyelembe vesszük.  
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