T Á J É K O Z T AT Ó
A kórélettan tantárgy oktatásáról az ÁOK harmadéves hallgatóinak
2016/2017. tanév II. félév
A tanulmányi felelős fogadóideje
Péntekenként 9‒11 óra között, előzetes időpontegyeztetéssel. galambos.szilvia@med.semmelweisuniv.hu illetve a +361-210-2930/56180.
Jelenlét/hiányzás
Az oktatásban 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.
Évközi számonkérések
Az előadási anyag számonkérése:
A félév során négy alkalommal, a 4. (feb. 20‒21), a 8.
(márc. 20‒21), a 13. (ápr. 24‒25) és a 15. (máj. 8‒9)
héten az előadás anyagából 10 kérdésből álló írásbeli
felmérőt tartunk a gyakorlatok idejében. Amennyiben a 4 írásbeli felmérés közül a három legjobb
átlageredménye eléri, vagy meghaladja a 90%-ot,
úgy a kollokvium során 1 elméleti kérdés alól
felmentést kap az illető. Ha ez az átlag eléri, vagy
meghaladja a 70%-ot, úgy a hallgató mentesül a
vizsga előtti tesztírás alól.
A felmérések anyaga: 4. heti teszt: (kalcium, vese, sóvíz); 8. heti teszt: (sav-bázis, légzés, haemostasis); 13.
heti teszt: (vörösvérsejtképzés, vérképzőszervi daganatok, kötőszövet); 15. heti teszt: (immunbetegségek, fájdalom, öregedés)
Formája: Egyszeres és többszörös választásokat
tartalmazó tesztkérdések.
Megjegyzés: Az e-learning rendszer keretében
lehetőséget biztosítunk a tesztek gyakorlásához.
Hetenként mód lesz arra, hogy az előző heti előadás
anyagából összeállított, az írásban megírandó teszthez hasonló kérdéseket fakultatív módon megoldják
a hallgatók.
Ismétlés/javítás: nincs rá lehetőség.
Demonstráció: A 7. héten (márc. 13‒14.) az 1‒6.
gyakorlati hét anyagából; és az év végén (máj. 2. ill.
máj 8.) a haematológiai gyakorlatok anyagából kötelező szóbeli számonkérést tartunk.
Anyaga: a gyakorlaton leadott tananyag.

Ismétlés/javítás: Sikertelen, vagy rosszul sikerült
demonstrációt a szorgalmi időszakban, a gyakorlatvezetővel előre megbeszélt időpontban lehet megismételni.
A számonkérések eredményeit az egyetemi
e-learning rendszerben tartjuk számon. A hallgatók a
saját adataikba bármikor betekinthetnek.
Szigorlat
Kizárólag a vizsgaidőszakban.
Jelentkezés és vizsgaidőpont-módosítás: a NEPTUNrendszerben.
Vizsganapok: Később meghirdetett időpontokban. A
vizsgák 8:00-kor kezdődnek.
A vizsga:
 Minden vizsgázó a tételhúzást megelőzően
10 kérdést kap a félév során megíratott
előadási tesztkérdésekből. A teszt eredményét a vizsgáztató beszámítja a vizsgajegybe.
 Azok a hallgatók, akik a félév során elért
eredményeik alapján egy elméleti kérdésből
felmentést kapnak, mentesülnek a vizsga
előtti tesztírás alól.
 A vizsga a tételhúzással kezdődik. A tételhúzás után a termet elhagyni nem lehet. Ha
valakinek valamiért mégis ki kell menni,
akkor új tételt kell húznia.
 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.
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.
Budapest, 2017. március 23.
Dr. Tordai Attila
intézetigazgató

