
Tájékoztató a FOK Makroszkópos anatómia II.(MAKRO 2) szigorlatról 

 

A Makroszkópos anatómia II. szigorlat két részből áll majd: az elméleti és a gyakorlati (bonctermi 

részből.  

Az 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. 50%-ot (20,00 pont) el 

kell érni. Az elméleti teszt sikeres letétele előfeltétele a később megrendezésre kerülő gyakorlati 

(bonctermi) szigorlati részre való jelentkezésnek. Az online, elméleti tesztek vizsgaidőpontjai máj. 18-

júl 3-ig kerülnek kiírásra. 

Amennyiben a 14. héten a MAKRO 2 tárgy keretében megrendezett Versenyvizsgán a hallgatók 

elégségesnél jobb eredménnyel szerepeltek, úgy kérhetik, hogy a Versenyvizsga jegyét elfogadjuk az 

elméleti szigorlati rész jegyének. 

A hallgató csak abban az időpontban jogosult letenni az online vizsgát, amely időpontra a Neptun 

rendszerben regisztrált. Kérjük, hogy a hallgató a vizsga napján, a kezdési időpontban Zoom rendszeren 

keresztül, kameráját bekapcsolva azonosítsa magát, fényképes igazolvány felmutatásával. Ezt 

követően nyithatja csak meg Moodle rendszerben a vizsgatesztet. 

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 hallgató a tesztre vonatkozóan rendelkezik érvényes érdemjeggyel a Versenyvizsga 

jóvoltából, ám mégis úgy dönt, hogy az elméleti online kiírt vizsgáján részt vesz, úgy elveszíti a 

Versenyvizsgán szerzett érdemjegyét, a vizsga befejeztével nem választhat, hogy melyik érdemjegyet 

kéri a Neptun rendszerbe bevezetni, hanem automatikusan az online vizsgán szerzett teszteredménye 

kerül be a Neptun rendszerbe.  

Az online vizsgateszt eredménye provizorikusan kerül be a Neptun rendszerbe, de érvényes csak a 

később megrendezésre kerülő gyakorlati (bonctermi) vizsga letétele után lesz. Ez utóbbi akár 

módosíthatja is a végleges jegyet. Amennyiben a vizsgázó a vizsgatesztre elégtelen osztályzatot kap, 

a Neptun rendszerbe elégtelen (1) bejegyzés kerül és az online tesztvizsgát meg kell ismételnie.  

Sikeres elméleti tesztvizsgát követően, a kijárási korlátozások elmúltával fogja tudni a hallgató 

teljesíteni a gyakorlati (bonctermi) vizsgarészt. A gyakorlati vizsgarészre is a Neptun rendszerben kell 

majd regisztrálni.  Értelemszerűen a gyakorlati vizsgarész időpontjai egyelőre nem határozhatóak meg. 

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 kijárási korlátozások elmúltával a gyakorlati vizsgák kezdete előtt még az elmaradt bonctermi órák 

(2-3 hét) pótlásra kerülnek, a gyakorlati szigorlati időpontokat megelőzően. A pótlólag tartott 

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

megadásánál figyelembe vesszük.  

A fenti eljárásrend a járványügyi rendelkezések, illetve az egyetemi felesővezetés utasításai 

függvényében változhat, melyről a Neptunon és honlapunkon keresztül tájékoztatjuk. Kérjük figyelje 

ezeket az információs csatornákat.  
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