
Tájékoztató a 14. héten megrendezendő FOK Versenyvizsgáról 

MAKRO 2 és ANA 4 hallgatók számára 

 

 

Ezúton tájékoztatjuk a kedves FOK Hallgatókat, hogy a 14. héten Versenyvizsga 

megrendezésére kerül sor Makroszkópos anatómia II. (MAKRO 2) és anatómia, szövet-és 

fejlődéstan IV. (ANA 4) tárgyakból. 

IDŐPONTJA:  

 MAKRO 2 2020. május 14. 15:00 

ANA 4: 2020. május 14. 16:00 

 

 A MAKRO 2 versenyen való részvétel feltétele érvényes MAKRO 1 vizsga. 

Az ANA 4 versenyen való részvétel előfeltétele érvényes ANA 3 vizsga. 

A versenyvizsga mindkét tárgyból online Moodle teszt formájában kerül megrendezésre.   

MAKRO 2: 40 db feleletválasztós kérdés, 40 perc, két félév anyaga (Makro 1 és 2) 

ANA 4: 60 db feleletválasztós kérdés, 60 perc, négy félév anyaga (ANA I-IV) 

 A versenyvizsgán érdemjegyek szerezhetőek, min. 50% felett lehet elégséges, illetve ennél 

jobb jegyet szerezni. 

 Amennyiben a versenyvizsgán a hallgatók elégséges, vagy jobb eredménnyel szerepeltek, 

úgy azt automatikusan elfogadjuk az elméleti szigorlati teszt részjegyének. Ha javítani 

szeretne, akkor bejelentkezik a vizsga írásbeli részére is. Ebben az esetben a 

versenyvizsgán szerzett jegy érvényét veszti. 

A versenyvizsga csak annál a hallgatónál fogadható el, aki a teszt megírása előtt Zoomon 
keresztül, bejelentkezett és a tesztírás alatt végig élő képet közvetít magáról a saját 
nevével.  A teszt indításához szükséges jelszót a Zoomon keresztül osztjuk meg. A felvételt a 
vizsgákra vonatkozó Rektori utasítás szerint 3 napig megőrizzük.  R/5/2020. (IV.23.) számú 
REKTORI UTASÍTÁS szerint a vizsgán, így a versenyvizsgán sem használható headset vagy 
fejhallgató/fülhallgató, segédeszköz vagy segítő személy. 

Sikeres MAKRO 2 versenyvizsga teszt teljesítése esetén a kijárási korlátozások elmúltával 

tudja majd a hallgató teljesíteni a gyakorlati (bonctermi) szigorlati részt a MAKRO 2 

vizsgatájékoztatóban részletezett feltételek szerint, így lehet teljes és végleges a MAKRO 2 

szigorlati jegye a Neptunban. 

Sikeres ANA4 versenyvizsga teszt teljesítése esetén a hallgató köteles Zoom rendszeren 

keresztül online szövettan és maxillofaciális szóbeli vizsgát tenni a vizsgaidőszakban, az 



intézet által közzétett beosztás szerint, az ANA4 vizsgatájékoztatóban részletezett 

feltételeknek megfelelően. A kijárási korlátozások elmúltával tudja majd teljesíteni a hallgató 

a gyakorlati (bonctermi) szigorlati részt az ANA4 vizsgatájékoztatóban részletezett 

feltételek alapján, így lehet teljes és végleges az ANA 4 szigorlati jegye a Neptunban. 

Sok sikert és jó egészséget kívánunk! 

 

Budapest, 2020. 05. 10. 

  Dr. Vereczki Viktória   Dr. Gerber Gábor 

  egyetemi adjunktus   egyetemi docens,  

FOK tanulmányi felelős   FOK tantárgyi előadó 


