
Augusztusi konzultációk és TKSZV 

Tisztelt Hallgatók! 

Az augusztusi TKSZV-re való felkészüléshez bonctermi szabad konzultációkat biztosítunk, a tetőtéri boncteremben. 
Mivel a ránk vonatkozó járványügyi előírások június óta nem változtak, ezért a hallgatókat ugyanolyan beléptetési 
rendszerrel kell az épületbe engednünk, valamint szükséges az egyszerre jelen levők létszámának korlátozása. 

Jelentkezés: https://anatomia-konzultacio-2020aug.reservio.com 

A konzultációk időpontjai: 

aug. 19.: 9.00-12.00 

aug. 24-28., valamint aug. 31 és szept. 1: 9.00-12.00 és 13.00-16.00. 

Kérjük, az első belépésükhöz hozzák kinyomtatva és aláírva a honlapról letölthető 
(https://semmelweis.hu/anatomia/oktatas/2019-2020-tanev-2-felev/) kérdőívet. A PCR-re kötelezetteknek (külföldön 
tartózkodtak az elmúlt 2 hétben) a negatív teszteredmény bemutatása szükséges. 

A konzultációra csak a turnus elején van lehetőség bejutni!  

A konzultáció során kérjük, ügyeljenek a helyes maszk-használatra és a biztonságos távolságtartásra. 

 

Vizsgák: 

A vizsgák, az aktuális előírásoknak megfelelően, az Intézetben zajlanak. Távvizsgára nincs lehetőség. A hallgatók a 
vizsga előtt ugyanúgy beléptetésen esnek át. Amennyiben nem voltak konzultáción, úgy szükséges a kérdőív előzetes 
kitöltése is! 

 

Makroszkópos anatómia 2 vizsgák: 

Az írásbeli vizsga kezdési időpontja: 8:00; helyszín: szövettani gyakorló. Kérjük, legkésőbb 7:40-re érkezzenek meg, 
hogy a beléptetésen átessenek már a kezdési időpontra. Akinek csak szóbeli vizsgát kell tennie: számukra a vizsga 9:00-
kor kezdődik, a tanteremben. Érkezés 8:40 és 8:45 között. 

 

CV vizsgák: írásban; kezdés: 8:00; helyszín: szövettani gyakorló. 

 

Mikroszkópos anatómia 1 vizsgák: Kezdés: 9:00. Érkezés: 8:40 és 8:45 között. Helyszín: szövettani gyakorló. 

 

Anatómia, szövet-és fejlődéstan IV. vizsgák: 

Akiknek írásbeli szükséges: 8:00, szövettani gyakorló (érkezés: 7:40) 

9:00-től: szövettani részvizsgák (érkezés: 8:40 és 8:45 között) 

Pinteszt (a délelőtt folyamán): kérjük, figyeljék a turnusbeosztást, a vizsgát megelőző napon! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mnfrf21WINP9gTjhcTX-xifPPP35HPk9DJgOQmqjLM8/edit?usp=sharing 

Sikertelen Mikroszkópos anatómia és fejlődéstan I. esetén lehetőség van a tárgy „görgetésére”, azaz az előfeltétel 
teljesítése nélküli továbbvitelre és CV vizsga letételére a téli vizsgaidőszakban. Ehhez a következő 
formanyomtatványt kell leadni az Intézet Titkárságán: 

„Tanszékvezetői hozzájárulás előfeltétel nélküli tárgyfelvételhez”: 

https://semmelweis.hu/aok/oktatas/letoltheto-dokumentumok-hallgatoknak/ 

 

Üdvözlettel: 

      Dr. Ádám Ágota s.k. 

     egyetemi docens, ÁOK tanulmányi felelős  

Budapest, 2020. 08. 17. 
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