
A tanulmányi felelős fogadóideje
Péntekenként  9‒11  óra  között,  előzetes  időpont-
egyeztetéssel: +36-1-210-2930/56180 ill.
boncz  .  adrienn  @med.semmelweis-univ.hu  

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 számonkérés

Demonstráció: A 7. oktatási héten (márc. 18‒19.)  a
hematológia  gyakorlati  oktatás  anyagából  szóbeli
számonkérést  tartunk.  A  demonstráció  teljesítése
előfeltétele  az  év  végi  vizsgának.  A  demonstráció
anyaga:  1  esetismertetés,  a  hozzá  tartozó elméleti
rész  és  a  vérképzőrendszer  fejlődési  alakjainak
számonkérése. A sejteket képről, vagy az oktató által
mikroszkópban  beállított  látótér  alapján  kell
azonosítani.  Az  esettanulmány  és  a  sejtfelismerés
külön-külön lesz osztályozva.
Ismétlés/javítás: Sikertelen  vagy  rosszul  sikerült
demonstrációt a szorgalmi időszakban, a gyakorlat-
vezetővel előre megbeszélt időpontban megismétel-
hető.
A demonstráció eredményét az egyetemi e-learning
rendszerben rögzítjük. A hallgatók a saját adataikba
bármikor betekinthetnek. 

Szigorlat
Vizsgajelentkezés  és  vizsgaidőpont-módosítás  a
Neptun-rendszerben  történik.  A  vizsganapokat
későbbi  időpontban  hirdetjük  ki.  Külön  értesítés
hiányában a vizsgák 8:00-kor kezdődnek. A szigorlat
elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméleti vizsga:
A tárgy elméleti anyagát tesztkérdések formájában

 az e-learning rendszeren keresztül kérjük számon,
20‒20 kérdéssel  az  első  ill.  a  második  félév
előadásainak és a tankönyv vonatkozó fejezeteinek
anyagából.  Az  elméleti  tesztek   megírására  a
vizsgaidőszakban a  szóbeli  napján reggel  kerül  sor.
60%  alatt  teljesített  teszt  esetén  elégtelen
érdemjegy kerül a Neptunba bejegyzésre és a szóbeli
vizsga  nem  folytatható.  Ebben  az  esetben  újra
próbálkozni  az  ismétlővizsgákra  érvényes  felté-
telekkel  lehetséges.  Az elméleti teszt  eredménye a
szóbeli  vizsga részjegyét képezi:  elégtelen (0‒59%);
elégséges (60‒69%); közepes (70‒79%); jó (80‒89%);
jeles (90‒100%)

Szóbeli vizsga:

 A  vizsga  során  egy  EKG  regisztrátumot,  egy
hematológiai  esetismertetést  és két  (mindkét félév
anyagából 1-1) diagnosztikus betegismertetést kap a
hallgató.  A  vizsgáztató  a  beteg/esetismertetés
kapcsán  az  érintett anyaghoz  elméleti  anyagot  is
kérdezheti,  beleértve  a  kiegészítő  diagnosztikai
vizsgálatokat és a lehetséges fő terápiás irányokat.
 A vizsga végső érdemjegyét a vizsgáztató állapítja
meg  az  írásbeli  teszt,  valamint  a  szóbeli  vizsga
eredményei alapján.
 A vizsgán történő csalás esetén nem csak a vizsga
eredménye  elégtelen,  hanem  a  csalás  ténye
önmagában  fegyelmi  eljárás  kezdeményezését
vonhatja maga után.
 A sikertelen vizsga ismétlése:  legalább 3 naptári
nap  elteltével.  A  2.  UV  esetében  vizsgajegyet  kell
bemutatni. Utóvizsgahelyet a vizsgakiírásban szerep-
lő limiten felül is lehet kérni.

Intézeti honlap
A Kórélettani Intézetről és a tantárgyról hasznos in-
formációk,  hirdetmények  (előadás  és  gyakorlati
ábrasorok,   kiegészítő  anyagok)  találhatók  a
következő címen:

https://kortan.semmelweis.hu

Kötelező tankönyv
Hammer  &  McPhee  eds.:  Kórélettan.  A  7.  kiadás
magyar fordítása, Semmelweis Kiadó, 2018.
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