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Hirdetmény 
 

ÁOK I. - Makroszkópos anatómia és fejlődéstan II. 
2021/2022. tanév, 2. félév 

 
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: fej-nyaki, mellkasi és hasüregi zsigerek, 
valamint ezek fejlődése 
 
2. demonstráció: 13. héten, szóbeli (boncterem); téma: retroperitoneum; kismedencei zsigerek és 
fejlődésük; központi idegrendszer makroszkópiája, intracranialis topographia 

 
A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatok min. 75%-án és a kötelező demonstrációkon 
való aktív részvétel.  
 
A félév végén a hallgatók a Makroszkópos anatómia és fejlődéstan I. és II. tantárgyak anyagából szigorlatot 

tesznek. A szigorlat egy elméleti tesztvizsgából (1 részjegy) és egy gyakorlati (bonctermi) vizsgarészből (3 

részjegy) áll. 

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, így a szigorlatra bocsájtásuk feltétele. 

A félév során szerezhető vizsgakedvezmények: 

1. Amennyiben a hallgató két demonstrációjának átlaga eléri a 4,0-t, a szigorlat szóbeli (gyakorlati) 

vizsgarészére egy bónuszjegyet kap, amely beszámítható a gyakorlati vizsgarész értékelésénél, 

azaz 3 gyakorlati részjegy helyett 4 részjegyet használunk fel a vizsga végső jegyének 

kiszámításához. A bónuszjegy értéke lehet jó (4) (ha a demonstrációs jegyek: 4 - 4 vagy 3 – 5) vagy 

jeles (5) (ha a demonstrációs jegyek 4 – 5 vagy 5 – 5). Jó (4) bónuszjegy esetén csak akkor számítjuk 

be a jegyet, ha az a hallgató számára a végső jegyet pozitívan befolyásolja. Bónuszjegyet csak az 

eredetileg kiírt időben letett demonstrációkon lehet szerezni, pótdemonstráción nem. 
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2. Minden olyan hallgató, akinek demonstrációs átlaga eléri a 4,0-t, részt vehet a 13. oktatási héten 

megrendezésre kerülő tanulmányi verseny I., írásbeli fordulóján. Azon hallgatók, akik ezen az 

írásbeli fordulón jó (4) vagy jeles (5) érdemjegyet szereznek, mentesülnek a szigorlat írásbeli része 

alól (a megszerzett részjeggyel) és a vizsgaidőszakban csak gyakorlati szigorlatot kell tenniük. 

Sikertelen gyakorlati vizsgarész esetén a megszerzett írásbeli részjegy nem vész el, de az így 

megszerzett kedvezmény csak a 2021/2022-es nyári vizsgaidőszakra érvényes (a TKSZV időszakát 

is beleértve); CV vizsgakurzusra nem vihető át. 

 

Tanulmányi verseny 2. forduló: Az első fordulóban a 10 legjobb eredményt elérő hallgató részt vehet a 

14. hét végén megrendezésre kerülő tanulmányi versenyen, ahol a gyakorlati tájékozódásukról adhatnak 

számot, egy rövid, ún. „pinteszt” formájában (anatómiai preparátumokon előre bejelölt struktúrák 

megnevezése, időre). A verseny győzteseit az írásbeli versenyvizsga és a gyakorlati fordulón elért 

összesített pontszám alapján határozzuk meg. Az első 3 helyezettet oklevéllel jutalmazzuk. 
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