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

A Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről szóló 

E/7/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás alapján az egyetemhez tartozó épületekbe belépni, 

valamint vizsgázni csak az alábbi, védettséget igazoló dokumentummal lehet:  

„(3) A védettséget vagy fertőzésmentes állapotot igazolni 

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági 

igazolvánnyal, vagy 

eredeti vagy azzal megegyező tartalmú oltási igazolással vagy oltottságot igazoló ambuláns lappal, vagy 

a koronavírus fertőzésen történő 1 éven belüli átesettséget igazoló eredeti vagy azzal megegyező tartalmú 

ambuláns lappal (továbbiakban együtt: védettséget igazoló dokumentum) lehet. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott védettséget igazoló dokumentummal nem rendelkező hallgatók 

fertőzésmentes állapotának igazolása 48 óránál nem régebbi, negatív eredményű, SARS-CoV-2 vírus 

kimutatására szolgáló PCR vagy antigén gyorstesztről akkreditált laboratórium által kiállított lelet 

felmutatásával lehet.” 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/2021/05/14/e-7-2021-v-14-szamu-rektori-kancellari-utasitas-az-
oktatas-szervezesevel-osszefuggo-egyes-specialis-jarvanyugyi-szabalyokrol/ 

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

A hallgató csak abban az időpontban jogosult letenni a vizsgát, amely időpontra a Neptun rendszerben 
regisztrált. Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás vizsgaalkalom-vesztésnek minősül. Váratlan megbetegedés 
esetén 3 munkanapon belül orvosi igazolást kell bemutatni, melynek elfogadásáról az Intézetigazgató dönt. 
Pozitív elbírálás esetén a hallgató nem veszít vizsgaalkalmat. 

 A vizsga gyakorlati és elméleti részből áll, a végső szigorlati jegyet ezen részjegyek átlaga fogja adni. 
(5 db részjegy). 

    1. Az elméleti vizsga írásbeli (e-learning), teszt formájában (1 részjegy) kerül megrendezésre. 

     A gyakorlati vizsga szóbeli, anatómiai preparátumokon való tájékozódás. 

     2. végtagok  

     3. zsigerek (kivéve fej-nyak) 

     4. Maxillofaciális makroszkópos preparátumok  

     5. központi idegrendszer  (agy+gerincvelő) makroszkópiája  

  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.  

Sikeres elméleti tesztvizsgát követően, a hallgató a gyakorlati (bonctermi) vizsgarészt teljesíti.  

A 14. héten Fakultatív teljesítményértékelés: során megszerzett részjegyek (2. végtagok és  3. zsigerek 
részjegyek a gyakorlati vizsgából )beszámítását a hallgatóknak kérni kell, és aláírásával igazolni a Fakultatív 
teljesítményértékelés napján. 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/2021/05/14/e-7-2021-v-14-szamu-rektori-kancellari-utasitas-az-oktatas-szervezesevel-osszefuggo-egyes-specialis-jarvanyugyi-szabalyokrol/
https://semmelweis.hu/jogigfoig/2021/05/14/e-7-2021-v-14-szamu-rektori-kancellari-utasitas-az-oktatas-szervezesevel-osszefuggo-egyes-specialis-jarvanyugyi-szabalyokrol/


Amennyiben a vizsgázó a vizsgatesztre elégtelen osztályzatot kap, a Neptun rendszerbe elégtelen (1) bejegyzés 
kerül és a vizsgát meg kell ismételnie.  

Sikertelen tesztvizsga esetén a tesztvizsgát meg kell ismételnie a hallgatónak. A Fakultatív 
teljesítményértékelésen megszerzett gyakorlati szigorlati részjegyek nem vesznek el ebben a 
vizsgaidőszakban.  

Amennyiben a hallgatónak a tesztvizsgája sikeres, ám a gyakorlati szigorlatának bármelyik részjegye elégtelen, 
úgy a Neptun rendszerbe elégtelen (1) bejegyzés kerül és a vizsgát meg kell ismételnie.  

Amennyiben a tesztvizsgája 4-es, vagy 5-ös eredményű volt, ebben az esetben csak a gyakorlati vizsgát kell 
megismételni, azonban annak minden részét újból le kell tennie. Abban az esetben, ha van érvényes Fakultatív 
teljesítményértékelésen megszerzett gyakorlati szigorlati részjegye, és 4-es vagy 5-ös eredményű volt a 
tesztvizsgája, akkor csak a 4. Maxillofaciális makroszkópos preparátumok és az 5. központi idegrendszer  
(agy+gerincvelő) makroszkópiája részjegyek megszerzéséért kell ismétlő vizsgát tennie.  

Eredményes tanulást és jó egészséget kívánunk! 
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