
 
 
 
 

 
Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 58. 
Postafiók: 1428 Budapest, Pf. 2. 
Telefon: (+36-1) 459-1500 / 53600  

semmelweis.hu/anatomia 

 

SEMMELWEIS  EGYETEM 

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 

 
 

Intézetigazgató 

Dr. Alpár Alán 

egyetemi tanár 

FOK I. évfolyam Makroszkópos anatómia és fejlődéstan II.  

2021/2022 tavaszi félév 

 
 

Szigorlati tájékoztató:  

 

Anyaga: Makroszkópos anatómia és fejlődéstan I. és II. anyaga. 

 

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

Az elméleti vizsga írásbeli (e-learning), teszt formájában (1 részjegy) kerül megrendezésre. 
Az elméleti teszt 50 db feleletválasztós kérdésből áll (35 db makroszkópos anatómia + 15 db 
fejlődéstan kérdés), amelyre 50 perc áll rendelkezésükre. Az elégséges osztályzathoz a 
teszten min. 50%-ot (25,00 pont) el kell érni.  

 

A gyakorlati vizsga szóbeli, anatómiai preparátumokon való tájékozódás. 4 részjegyből áll: 

     1. végtagok  

       2. zsigerek (kivéve fej-nyak) 

       3. maxillofaciális makroszkópos preparátumok és fejlődéstan 

       4. központi idegrendszer (agy+gerincvelő) makroszkópiája  

     

A szigorlatra bocsátás feltétele a boncolási feladat teljesítése, valamint az aláírás és a 
sikeres demonstráció megléte. 

 

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. 

 

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

 

A versenyvizsgán jeles (5) illetve jó (4) színvonalat teljesítő hallgatók megajánlott jegyhez 
jutva felmentést kaphatnak a szigorlati teszt megírása alól. 

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 
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választhat, hogy melyik érdemjegyet kéri a Neptun rendszerbe bevezetni, hanem 
automatikusan az online vizsgán szerzett teszteredménye kerül be a Neptun rendszerbe. 

 

A fakultatív teljesítményértékelés beszámítását kérheti a hallgató a szigorlatba jeles (5), 
jó (4) vagy közepes (3) eredmény esetén, mint gyakorlati részjegyet, mely esetben mentesül 
a gyakorlati szigorlat végtag és zsigerek részvizsga alól. Elégtelen (1) vagy elégséges (2) jegy 
esetén nem kérhető egyik rész beszámítása sem. 

 

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

A Fakultatív teljesítményértékelésen megszerzett gyakorlati szigorlati részjegyek nem 
vesznek el ebben a vizsgaidőszakban.  

 

A második utóvizsgán az írásbeli teszt egyéni kérés alapján szóban is 
letehető, amennyiben ezt a kérését a hallgató 48 órával a vizsga kezdete előtt emailben 
jelzi a tanulmányi felelősnek. 

 

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 3. Maxillofaciális makroszkópos preparátumok és az 4. központi idegrendszer 
(agy+gerincvelő) makroszkópiája részjegyek megszerzéséért kell vizsgát tennie. A 
Versenyvizsgán megszerzett elméleti részjegy nem veszik el a vizsgaidőszakban. 

 

Sikeres vizsga javítására csak a tanulmányi felelősnél lehet jelentkezni 
(palfi.emese@med.semmelweis-univ.hu), 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. 

 

 

Budapest, 2022. április 04. 

 

Dr. Gerber Gábor 

egyetemi docens 

tantárgyi előadó 

 

 

 


