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A makroszkópos anatómia gyakorlatok látogatása kötelező; a gyakorlatokról való hiányzás félévenként
semmilyen címen sem haladhatja meg a gyakorlatok 25%-át.
A félév során két demonstrációt tartunk, melyeken a megjelenés kötelező. Ennek elmulasztása esetén
két alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk.
1. demonstráció: 7. héten, szóbeli (boncterem); téma: végtagok anatómiája
2. demonstráció: 12. héten, írásbeli (elektronikus, a Moodle rendszeren keresztül); téma: törzs ízületei,
izmai; koponya; rágóízület és rágóizmok; mimikai izmok; nyakizmok, nyaki fasciák

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatok min. 75%-án és a kötelező demonstrációkon
való aktív részvétel.
A félév végi aláírás megszerzésének nem feltétele a demonstrációk sikeres teljesítése, de mivel ezek fontos
visszajelzést adnak a hallgatóknak saját felkészültségükről ill. az Intézet által támasztott vizsgakövetelményekről,
így javasoljuk, hogy saját érdekükben igyekezzenek a demonstrációkra legjobb tudásuk szerint felkészülni.

A Makroszkópos anatómia tantárgy gyakorlati oktatásának részeként a manualitás fejlesztése és a
gyakorlati tájékozottság elmélyítése céljából a hallgatók önálló boncolási feladatot kapnak, amelynek
elkészítése és bemutatása a gyakorlati képzésük része. A hallgató ezen boncolási feladatot az első és a
második félévben egyaránt teljesítheti.

Vizsga-részjegy megajánlás:
Amennyiben a hallgató két demonstrációjának átlaga minimum 4,00, a kollokvium szóbeli, gyakorlati
(„bonctermi”) részére részjegyet ajánlunk meg: jó (4) (ha a demonstrációs jegyek: 4 - 4 vagy 3 – 5) vagy
jeles (5) (ha a demonstrációs jegyek 4 – 5 vagy 5 – 5 ) érdemjeggyel, azaz ezen hallgatóknak kizárólag
írásbeli vizsgát kell tennie.
Fontos! A vizsga-részjegy megajánlásnál csak az első demonstrációs alkalommal elért érdemjegyet
vesszük figyelembe; pótdemonstráción szerzett érdemjeggyel – függetlenül az előzőhiányzás okától -
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vizsgakedvezmény nem szerezhető! Amennyiben a hallgató a demonstráción részt vett, azt a
számonkérést – az eredménytől függetlenül – pótdemonstráción nem ismételheti meg; a tanmenetben
meghirdetett hivatalos demonstráción szerzett jegyét a pótdemonstrációként kiírt alkalommal nem
korrigálhatja.

Budapest, 2020. szeptember 4.
Dr. Ádám Ágota
Egyetemi docens, tanulmányi felelős (ÁOK)
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