A KÓRÉLETTAN VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Demonstráció
Az I. félévben az EKG anyagából, a II. félévben középidőben kenetdiagnosztikából, ill. a
klinikai kémia anyagából kötelező demonstrációt tartunk. A demonstrációk konkrét
formájáról a gyakorlatvezetők adnak tájékoztatást. Az elégtelen demonstrációt a
gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban meg kell ismételni.

A félév aláírása
A félév aláírásának feltétele a gyakorlatok látogatása és az eredményes demonstráció.
Nem kapja meg félévének aláírását az a hallgató, akinek
• elégtelen a félévközi demonstrációja;
• a gyakorlatokról való hiányzása meghaladja a vizsgaszabályzatban foglalt
határértéket.

Kollokvium
Az I. félév végén a hallgatók kötelező kollokviumot tesznek.
A vizsganapokról a Neptunrendszerben lehet információt kapni.
A kollokvium tárgyát képezik az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak,

továbbá az alábbiak:
•
két elméleti kérdés (Kollokviumi és szigorlati tételek 1–39.);
•
EKG görbe elemzése;
•
laboratóriumi lelet értékelése (Vizsgakérdések a gyakorlatok anyagából c.
feladatgyűjtemény I–III. és V–VI. fejezeteiből).
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Szigorlat
A II. félév végén a hallgatók szigorlatot tesznek.
A vizsganapokról a Neptunrendszerben lehet információt kapni.
A szigorlat tárgyát képezi a kollokviumhoz hasonlóan az előadásokon és a
gyakorlatokon elhangzott anyag, valamint az alábbiak:
• két elméleti kérdés (Kollokviumi és szigorlati tételek 1–72.);
• EKG görbe elemzése;
• hematológiai kenet értékelése;
• laboratóriumi lelet értékelése (Vizsgakérdések a gyakorlatok anyagából c.
feladatgyűjtemény I–XIII. fejezeteiből).

Konzultáció
A vizsgaidőszakban az Intézet a Neptunrendszeren meghirdetett időpontokban heti 1 ill. 2
alkalommal tart konzultációt díjas demonstrátor hallgatók vezetésével az elméleti és
gyakorlati anyagból.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Vizsgára jelentkezés: egységesen a NEPTUNrendszeren keresztül történik.
A vizsgák reggel 8 órakor kezdődnek. Kérjük a hallgatókat, hogy ebben az időpontban
a kórélettani gyakorlati helyiségek előtt gyülekezzenek.
A hallgató a kitűzött vizsgaidőpontban köteles a vizsgán megjelenni, és vizsgát tenni.
Amennyiben a hallgató önhibáján kívül eső okok miatt nem jelenik meg a kitűzött vizsgán,
távolmaradását három munkanapon belül igazolhatja az Intézet igazgatójánál. Az igazolás
mérlegelés tárgyát képezi, elutasítása esetén a hallgató csak vizsgajeggyel vizsgázhat.
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