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Tudnivalók a vizsgáról: 

A vizsga részei: 

1. írásbeli teszt (40 kérdés, 40 perc): feleletválasztós teszt szövettan és fejlődéstan témakörökből, 

a tanulmányi tájékoztatóban (követelményrendszer) közzétett témaköröknek megfelelően. Az 

írásbeli teszt megírása alól mentesül az a hallgató, akinek a két demonstrációjának átlaga eléri 

a 4,0-t (3-5 vagy 4-4 esetén jó (4) részjeggyel, 4-5 és 5-5 esetén jeles (5) részjeggyel). 

2. szóbeli (gyakorlati) vizsgarész: egy szövettani metszet és a hozzá kapcsolódó elméleti 

tudnivalók ismertetése. 

A vizsga előtt…: 

- Regisztráció a Neptun szabályainak megfelelően, a TVSZ útmutatása alapján. 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. 

- Vizsgahelyek további bővítésére nincs módunk.  

- Neptun rendszer technikai hibájából eredő problémákkal nem tudunk foglalkozni; kérjük, ezzel 

a DH Neptun-csoportját keressék. 

- Sikeres vizsga javítására csak a tanulmányi felelősnél lehet jelentkezni (e-mailben), és kizárólag 

előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség a javítóvizsgára. A jelentkező tudomásul 

veszi, hogy a javítóvizsga megkezdésével a korábbi vizsgán szerzett jegye érvényét veszti, azaz 

javítóvizsgán rontani is lehet. 

A vizsga napján…: 

- A vizsga reggel 8-kor kezdődik, elektronikus teszttel. Kérjük, a zökkenőmentes kezdés 

érdekében min. 15 perccel előbb érkezzenek meg az Intézetbe. A vizsga kezdete előtt a 

táskáikat, kabátjukat az öltözőszekrényekbe pakolják be és zárják is be. Ezután a Szövettani 

Gyakorlónál várakozzanak (1. em.). A két demonstráció alapján szerzett tesztvizsga-részjegy 

megajánlással rendelkezőknek a vizsga 8:45-kor kezdődik a Szövettani Gyakorlóban. 

- A vizsgára érvényes fényképes igazolványt kell hozniuk. Ennek hiányában a vizsga nem 

kezdhető el és a Neptunba „nem jelent meg” bejegyzés kerül. 

- A vizsgához ismerniük kell a SeKa belépési adataikat. Amennyiben ezen adatok hiányában nem 

tud belépni valaki a Moodle-rendszerbe, a vizsgához „nem jelent meg” minősítést rendelünk 

és ezzel elveszít egy vizsgaalkalmat. 

- Az E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás 10. § (3) pontja értelmében vizsgázni csak 

érvényes védettségi igazolvány/oltottságot vagy koronavírus fertőzésen 3 hónapon belül 

történő átesettséget igazoló ambuláns lap, illetve ezek hiányában 1 napnál nem régebbi 

negatív antigén teszt (továbbiakban együtt: védettséget igazoló dokumentum) felmutatásával 

lehet. Ennek hiányában a vizsga nem kezdhető el és a Neptunba „nem jelent meg” bejegyzés 

kerül. 

 



- Az alkalomhoz illő öltözet javasolt. 

- Kérjük, ügyeljenek a járványügyi előírások betartására. A Szövettani Gyakorlóban a 

gumikesztyű folyamatos viselése kötelező! 

Az elektronikus vizsgával kapcsolatos rendelkezések: 

- A vizsga írásbeli (teszt) részénél a hallgatóknál KIZÁRÓLAG a fényképes igazolványuk lehet, 

amit kérjük, rakjanak ki maguk elé az asztalra. (Toll, innivaló, stb. nem lehet a vizsgázóknál) 

- Amennyiben a telefont behozzák a vizsgahelyiségbe, úgy kikapcsolt állapotban kötelesek 

kitenni a tanári asztalra. Ha ennek ellenére valakinél mégis mobileszközt találunk, a vizsgáját 

felfüggesztjük, függetlenül attól, hogy használta-e az adott eszközt vagy sem. 

- Mobiltelefon, okosóra és bármilyen elektronikus eszköz ill. nem megengedett tárgy használata 

szigorúan tilos és azonnali feljelentést von maga után! 

- Bármilyen visszaélés gyanúja esetén a hallgatót azonnal felfüggesztjük, jegyzőkönyvet veszünk 

fel és a vizsgát elégtelen (1) érdemjeggyel lezárjuk. 

- Az elektronikus vizsga közben a termet bármilyen okból elhagyni tilos.  

- A szóbeli, gyakorlati vizsgarésznél a hallgatónak rövid felkészülési időt biztosítunk. A 

felkészülési idő alatt jegyzetek, rajzok készítése megengedett. 

A vizsga értékelése: 

- A tesztvizsga és a szóbeli vizsga vizsgarész együttes eredménye alapján a vizsgáztató határozza 

meg a végső vizsgajegyet. 

- A vizsga bármely részének sikertelensége esetén a vizsga elégtelen (1) osztályzattal zárul. 

- A teszt értékelése: 60% alatt: elégtelen (1), 60%-tól elégséges (2), 70%-tól közepes (3), 80%-tól 

jó (4) és 90%-tól jeles (5). 

- Amennyiben a hallgató a tesztvizsgán legalább jó (4) érdemjegyet ér el, a gyakorlati részen 

történő bukás esetén az ismételt vizsgán a tesztet nem kell megismételnie. (Ez a 

versenyvizsgán szerzett részjegyre is vonatkozik). Ebben az esetben a hallgató számára az 

ismétlővizsga 8:45-kor kezdődik. Esetleges CV vizsga esetén viszont a tesztjegy elvész. 

- Amennyiben a hallgató úgy dönt, hogy nem fogadja el a demonstrációk alapján megajánlott 

tesztvizsga-részjegyet, azt kérjük, min. a vizsga kezdete előtt 24 órával jelezze e-mailben a 

tanulmányi felelősnek. A tesztvizsga megkezdésétől a megszerzett részjegy érvénytelenné 

válik! 

 

Sikeres felkészülést kívánunk! 

 

Budapest, 2021. 05. 14.     

       Dr. Ádám Ágota 

      egyetemi docens, ÁOK tanulmányi felelős  

 


