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Vizsgatájékoztató: 

 

A vizsga (kollokvium) anyaga a félév anyaga.  

 

A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. 

Az elméleti vizsga írásbeli, teszt (e-learning) formájában. Az elméleti teszt 40 db 
feleletválasztós kérdésből áll, amelyre 40 perc áll rendelkezésükre. Az elégséges 
osztályzathoz a teszten min. 50%-ot (20,00 pont) el kell érni.  

- Elégtelen (1) érdemjegyű demonstráció/demonstrációk esetén a vizsga elméleti része a 

sikertelen demonstráció/demonstrációk anyagát képező kérdés szóbeli megválaszolásával 
egészül ki, amelyre a teszt megírása után kerül sor. A vizsga gyakorlati része csak a kérdés/ek 
sikeres megválaszolása után kezdhető meg. 

 

A gyakorlati vizsga szóbeli, az anatómiai preparátumokon való tájékozódás.  

Témakörök: - végtagok makroszkópos anatómiája 
Jeles (5) vagy jó (4) érdemjegyű Demonstráció I. esetében a végtagok makroszkópos 
anatómiája gyakorlati vizsgarész kiváltható, amennyiben a demonstráció az azt 
meghirdetett alkalommal történt. 

-  koponya 

-  központi idegrendszer makroszkópiája 

-  törzs izmai, rekeszizom 
Jeles (5) vagy jó (4) érdemjegyű Demonstráció II. esetében a törzs izmai, rekeszizom 
gyakorlati vizsgarész kiváltható, amennyiben a demonstráció az azt meghirdetett 
alkalommal történt. 

 

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás 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 vizsgarészt teljesíti.  

 

Amennyiben a vizsgázó a vizsgatesztre elégtelen osztályzatot kap, a Neptun rendszerbe 
elégtelen (1) bejegyzés kerül és a vizsgát meg kell ismételnie.  
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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 (palfi.emese@med.semmelweis-univ.hu). 

 

Amennyiben a hallgatónak a tesztvizsgája sikeres, ám a gyakorlati vizsga 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.  

Amennyiben a sikertelen demonstráció/demonstrációk miatt kapott szóbeli kérdés/ek megválaszolása 
sikeres, de a vizsga eredménytelenül zárul, abban az esetben a sikertelen demonstráció/ demonstrációk 
miatt kapott szóbeli kérdés/ek ismertetését nem kell megismételni a következő alkalommal. 

 

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. 
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