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alapján. 60% alatt teljesített teszt esetén elégtelen
érdemjegy kerül bejegyzésre a Neptun-rendszerbe.
Ebben az esetben újra próbálkozni az ismétlővizsgákra érvényes feltételekkel lehetséges.

Jelenlét/hiányzás
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A félévi aláírás megszerzéséhez az előadások és
gyakorlatok 75%-án részt kell venni. (Semmelweis
Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17§ (7)
pont)
Az ellenőrzés módja: Az előadásokon a jelenlétet az
előadást értékelő lap kitöltése és leadása alapján
tartjuk nyilván. A gyakorlatokon való jelenlétet a gyakorlatvezetők elektronikusan a Semmelweis Egyetem
e-learning rendszerében vezetik. A hallgatók a saját
adataikba bármikor betekinthetnek (SeKA-bejelentkezéssel).
A félév során a gyakorlatokról legfeljebb 3, az
előadásokról pedig legfeljebb 4 hiányzás fogadható
el, a távolmaradás okától függetlenül.

Szóbeli vizsga:
Kizárólag a vizsgaidőszakban lehetséges és csak az
elméleti teszt sikeres teljesítése után. Jelentkezés és
vizsgaidőpont-módosítás: a NEPTUN-rendszerben.
Vizsganapok: Később meghirdetett időpontokban.
 A szóbeli vizsgák során az elméleti teszt
eredményét beszámítjuk. A százalékos eredmények megfeleltetése a következőképpen
történik: 60‒69% elégséges (2), 70‒79%
közepes (3), 80‒89% jó (4), 90‒100% jeles
(5).
 A szóbeli vizsgán egy EKG-regisztrátumot és
egy diagnosztikai esetismertetést („laborkérdés”) kap a hallgató, ezekről kell szakmai
véleményt formálnia.
 A vizsga érdemjegyét a vizsgáztató állapítja
meg az elméleti teszt és a szóbeli vizsgán
elért eredmények alapján.
 Vizsgán történő csalás esetén nem csak a
vizsga eredménye elégtelen, hanem a csalás
ténye önmagában fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.
 Utóvizsgahelyet a vizsgakiírásban szereplő limiten felül is lehet kérni.
 Sikertelen vizsga ismétlése: minimum 3 naptári nap elteltével. A 2. UV esetében vizsgajegyet kell bemutatni.

Évközi számonkérések
Demonstráció: A 8. (okt. 30‒31.) és a 13. oktatási
héten (dec. 4‒5) az EKG ill. a diagnosztikai gyakorlatok anyagából kötelező szóbeli számonkérést tartunk.
A demonstrációk teljesítése előfeltétele a félévi
vizsgáknak. Téma: döntően a gyakorlaton leadott
tananyag, valamint az előadási anyagoknak a gyakorlatokon tárgyalt témákra vonatkozó része.
Ismétlés/javítás: Sikertelen demonstrációt a szorgalmi időszakban, a gyakorlatvezetővel előre megbeszélt időpontban lehet megismételni.
A demonstrációk eredményeit az egyetemi elearning rendszerben tartjuk számon. A hallgatók a
saját adataikba bármikor betekinthetnek.
Kollokvium
Elméleti vizsga:
A tárgy elméleti anyagát tesztkérdések formájában az
e-learning rendszeren keresztül kérjük számon.
Minden vizsgázó 30 kérdést fog kapni az előadások
anyagából. A szorgalmi időszakban témakörönként
egyszer lehetőséget biztosítunk a tesztek gyakorlásához. Az elméleti vizsga legalább 60%-os teljesítése
előfeltétele a szóbeli vizsgán velő részvételnek. Az
elméleti vizsga teljesítésére a szóbelit megelőzően,
hetente legalább két alkalommal van lehetőség az
e-learning rendszerben történő előzetes jelentkezés

Intézeti honlap
A Kórélettani Intézetről és a tantárgyról hasznos információk (előadás és gyakorlati ábrasorok, tételsor,
kiegészítő anyagok) találhatók a következő címen:
https://kortan.semmelweis.hu
Hirdetmények, aktuális információk
Az Intézet hirdetményeit a honlapon, a hirdetőtáblán, a Neptun-rendszerben, illetve a levelezési
listán teszi közzé.
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