
Tanszéki értekezlet
Összefoglaló a vizsgaidőszakról a távoktatás idejére

Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet
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Vizsgatájékoztatók az Intézet honlapján:



Versenyvizsga:

Utolsó oktatási hét péntek (május 15).
Előre jelentkezni nem kell. Nem számít vizsgaalkalomnak.
Pontos időpontra ügyelni; csak akkor lesz nyitva a teszt! (ÁOK I.: 14.00, ÁOK II: 15.50)
Azonosítás: kizárólag a Moodle belépéssel (nincs igazolvány bemutatás)
Vizsgajegy elfogadása: automatikus
Vizsgaidőszakban a vizsgateszt újbóli megkísérlésével a megszerzett jegy elvész.

A versenyvizsga eredménye csak ebben a vizsgaidőszakban érvényes.

A versenyteszt szerkezetileg és nehézségben megfelel a vizsgatesztnek.
(egyszeres és többszörös feleletválasztásos kérdések, ábra nélkül)

Általános tudnivalók



Általános tudnivalók

Rektori/Dékáni rendelkezések:

- https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/04/23/r-5-2020-iv-23-szamu-
rektori-utasitas-a-tavvizsgazas-szervezesevel-es-lebonyolitasaval-
kapcsolatos-egyes-atmeneti-rendelkezesekrol/

https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/04/23/r-5-2020-iv-23-szamu-rektori-utasitas-a-tavvizsgazas-szervezesevel-es-lebonyolitasaval-kapcsolatos-egyes-atmeneti-rendelkezesekrol/


Általános tudnivalók



Általános tudnivalók

Technikai problémák esetén:

Anatómia „hotline”: csak a vizsga ideje alatt működik; kizárólag technikai 
probléma esetén (internetkapcsolat megszűnése, számítógép lefagyása, 
Moodle-lal kapcsolatos problémák) használandó

Gadanecz Beatrix (telefonszám neptun üzenetben)

Kérjük, a következő adatokat adják meg:
Név, évfolyam, tárgy neve, vizsgáztató neve, pontos időpont, technikai probléma 
leírása

Vizsgával kapcsolatos reklamáció: 48 órán belül, a tanulmányi felelősnél, írásban (e-mail)



Általános tudnivalók
Dékáni körlevél a gyakorlatok pótlásáról



Általános tudnivalók



Általános tudnivalók

Vizsgajelentkezés/lejelentkezés: előző nap délig!



Általános tudnivalók

A vizsga napján….

Írásbeli vizsgánál (Anatómia 4, Makroszkópos anatómia 2, CV vizsgák):

Akik tesztet írnak (nem írtak versenyvizsgát vagy nem fogadják el a jegyet):
A teszt írása előtt egy Zoom „szobába” kell belépni, a teszt kezdési időpontja előtt 10 
perccel (a teszt kezdési időpontja előreláthatóan 8:00, így 7:50-kor kérjük, lépjenek 
be). A Zoom belépési linket a Neptun rendszerben a vizsganapnál lévő megjegyzés 
rovatban tesszük közzé.
Kérjük, a belépés előtt készítsék elő a diákigazolványukat!
Névsorolvasás – diákigazolvány bemutatása a kamerába
Recording

Az igazoltatás után kezdhetik a Moodleben a teszt megírását. Az aznapi jelszót a 
névsorolvasás során kapják meg.

A vizsga teljes ideje alatt a hallgatók a Zoomban bejelentkezve maradnak, bekapcsolt 
kamerával és mikrofonnal. A vizsgateszt leadása után léphetnek ki a Zoomból.



Anatómia, szövet-és fejlődéstan IV.

1. Vizsgateszt (60 kérdés, 60 perc; anat: 50%, fejl.tan: 25%, szövettan: 25%)
2. Szövettani rész (2 metszet)
3. Bonctermi rész (később)

A sikeres vizsgatesztet írók (min. 50%-ot elértek) mehetnek tovább a szövettani részre.
Szövettani rész:  minden oktatónak külön Zoom szobája van.
Az oktatói beosztást Neptunon keresztüli üzenetben kapják meg, a vizsga napján.
A Zoom meetingre a megadott időpontban a hallgató köteles belépni, majd 
adategyeztetés után a váróterembe kerül.

Szövettani részen (újabb) azonosítás: diákigazolvány legyen kéznél!

Zoom: „Waiting room” – innen hívja be a vizsgáztató a hallgatókat (egyszerre 2 
hallgató van benn)

A megajánlott tesztjeggyel rendelkező hallgatónak a vizsga napján csak a szövettan 
Zoom meetingjébe kell belépni.

Vizsgajegy: teszt: 1 jegy, szövettan: 2 jegy, bonctermi rész: 3 jegy (összesen 6 jegy 
átlaga)



Vizsgateszt: 40 kérdés – 40 perc:

- 10 kérdés mozgásrendszer 

- 20 kérdés zsigerek anatómiája (a nyaki zsigereket is beleértve)

- 10 kérdés neuroanatómia (központi idegrendszer makroszkópiája, 
agyidegek, orbita, fül (belső fül részletei nélkül) )

Eleséges szint: min. 60%.
Végső szigorlati jegy 25%-át adja a teszt.
Bonctermi jegy: 3 db jegy (mozgásrendszer, zsigerek, neuro)
A 4 jegy átlaga a végső jegy. Féljegynél felfele kerekítünk.

Makroszkópos anatómia II.



Mikroszkópos anatómia II.

Minden oktatónak külön Zoom szobája van.
Az oktatói beosztást Neptunon keresztüli üzenetben kapják meg, a vizsga napján.
A Zoom meetingre a megadott időpontban a hallgató köteles belépni, majd 
adategyeztetés után a váróterembe kerül.

Diákigazolvány legyen kéznél!

Zoom: „Waiting room” – innen hívja be a vizsgáztató a hallgatókat (egyszerre 2 
hallgató van benn)

2 kérdés: 1. szövettani metszet, 1 fejlődéstani kérdés
A vizsgáztató a két kérdés alapján adja a jegyet.


