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Tanulmányi ügyintézés: 
Előzetes időpont egyeztetés után;  
E-mail: ghidan.agoston@med.semmelweis-univ.hu, 
Iroda: NET épület, 10. emelet 
munkahelyi tel: +36 1 210-2930/56212 
intézeti mobil: +36 20 825-9715 
 
Az oktatásban való részvétel kötelező. 
A félévi aláírás megszerzéséhez a gyakorlatok 75%-
án részt kell venni.  
 
Az ellenőrzés módja: 
A gyakorlati jelenlétet a gyakorlatvezetők a hallgatói 
jelenlétet vezetik. 
A félév során a gyakorlatokról maximum 3 hiányzás 
fogadható el.  
 
Kollokvium: 
Kizárólag a vizsgaidőszakban. 

Jelentkezés és vizsgaidőpont módosítás: a NEPTUN 
rendszeren keresztül. 
 
Vizsganapok: hétfő, szerda, péntek. Tanulmányi értesítők 
leadása 8.00-8.30 között (délutáni vizsga esetén 13:00 
és13:30 között) az E19-es laborban (NET I. emelet). A 
vizsgákon a személyazonosság ellenőrzéséhez arcképes 
igazolvány szükséges. 

A tárgy elméleti anyagát feleletválaszos kérdések 
formájában kérjük számon. Minden vizsgázó 10 kérdést 
kap az első félév előadásainak és gyakorlatainak 
anyagából. A vizsga szóbeli részére csak azok a hallgatók 
mehetnek tovább, akik legalább 90%-osan teljesítik a 
számonkérést. Az elméleti számonkérés megírására a 
vizsgaidőszakban a szóbeli napján reggel kerül sor. A 90% 
alatt teljesített teszt esetén elégtelen érdemjegy kerül a 
Neptunba bejegyzésre. Ebben az esetben újra próbálkozni 
az ismétlővizsgákra érvényes feltételekkel lehetséges. A 
kérdéseket az intézet honlapjára is feltöltjük.  
 
 
A vizsgák 8:30-kor és 13:30-kor kezdődnek. 
A felkészülési idő kb. 20 perc, a hallgatónál csak és 
kizárólag toll/ceruza lehet. 

 Tételhúzás után a termet elhagyni nem lehet. Ha 
valakinek valamiért mégis ki kell menni, akkor új 
tételt kell húzni. 

 A laboratóriumokba enni-innivalót bevinni a 
vizsgán sem szabad. 

 Vizsgán történő csalás esetén nem csak a 
vizsga eredménye elégtelen, hanem a csalás 
ténye önmagában fegyelmi eljárás 
kezdeményezését vonja maga után. 

 Utóvizsga, ill. javítóvizsga helyet mindig limiten 
felül adunk meg, ha limiten belül nincs már hely. 

 Sikertelen vizsga ismétlése: a TVSZ szerint. 
 
 
Intézeti honlap: 
Az Orvosi Mikrobiológiai Intézetről és a tantárgyról 
hasznos információk olvashatók a következő címen: 
http://semmelweis.hu/mikrobiologia/ vagy a Moodle 
felületen. 
 
 
Hirdetmények, aktuális információk: 
Az Intézet hirdetményeit a honlapon, a hirdetőtáblán 
illetve, a Neptun rendszeren keresztül teszi közzé. 
Kérem, hogy a Neptun-ban az email címet és 
telefonszámot aktualizálják.  
 
Budapest, 2020.09.01. 
 
 

Dr. Szabó Dóra 
intézet igazgató 
 

Dr. Ghidán Ágoston 
ÁOK tanulmányi felelős 
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