
T AN UL M Á N Y I  VE R S E N Y

A  Kórélettani  Intézet  hagyományos  "Hőgyes  Endre"  tanulmányi  emlékversenyét  2007. 
május 4-én, pénteken 17 15-20 00 óra között tartjuk a NET Barna előadójában.
A versenyfeladatok és az elérhető pontszámok a következők:

I. Összefoglaló  dolgozat  írása adott  témából.  A  jeligés dolgozatot  a  hallgatóknak  a 
verseny  kezdetén  kell  leadniuk,  a  dolgozat  a  verseny  belépőjéül  szolgál.  Csak  egyszerzős 
dolgozatot fogadunk el. A pontozásnál előnyben részesítjük az utóbbi 2 évben megjelent eredeti 
cikkekből  írt  15,  vagy annál  több oldal  terjedelmű,  saját  gondolatokat,  folyamatábrákat,  stb. 
tartalmazó összefoglalókat (max.: 20 pont).
Az Intézet által javasolt témák címlistája a xenia.sote.hu internet címen megtalálható. 
Kérjük, hogy a választott táma kidolgozása előtt a témát jegyző konzulenssel vegyék fel a 
kapcsolatot, a konzulens részvétele a dolgozat elkészítésében a versenyen való részvétel 
feltételei közé tartozik.

II. Tesztkérdések az elméleti anyagból (előadás anyag, tankönyv; max.: 30 pont).
III. Tesztkérdések a laboratóriumi gyakorlatok anyagából (max.: 30 pont).
IV. Két EKG görbe részletes elemzése (max.: 10 pont).
V. Haematológiai kenet elemzése (típusos látóterek, szöveges kérdések; max.: 10 pont).

A versenyen elérhető maximális pontszám 100 pont. 
Az eredményének kihirdetésére az utolsó előadáson kerül sor.

A nyertesek az alábbi jutalmazásban és kedvezményben részesülnek:
Az  első három helyezett hallgató könyvjutalmat és oklevelet, a  4-10. helyezettek dícsérő 

oklevelet kapnak.
Azon hallgatóinknak, akik kiemelkedő színvonalú dolgozatot írnak, és a II.-V. pont alatti 

feladatok közül legalább egyre jegymegajánlást kapnak az egyik szigorlati elméleti tételt jeles 
eredménnyel beszámítjuk.

Azon  hallgatóinknak,  akik  a  II-V.  pontok  alatti  feladatok  közül  valamelyiket  magas 
pontszámmal oldották meg, a szigorlati tételek közül a megfelelőt jeles eredményűnek tudjuk be. 

Az a hallgató, aki több feladatot jelesre oldott meg, több szigorlati tétel megválaszolása alól 
mentesülhet, a szigorlat eredményes letételéhez azonban minimálisan egy elméleti tételt teljesíteni 
kell. 
Az előző tanévek versenyeinek az eredményei az Intézet honlapján olvashatók.
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