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Általános követelmények 

Saját, lehetőleg fehér laboratóriumi munkaköpeny viselése kötelező.  

A gyakorló helyiségben élelmiszert, italt fogyasztani és mobiltelefont használni tilos! 

A gyakorló helyiségben kép- és hangfelvételt készíteni tilos! 

A gyakorlaton ismertetett tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartása kötelező.  

 

A második heti gyakorlatot követően nem lehet csoportot váltani! 

 

Az ismeretek ellenőrzése és értékelése 

A gyakorlatok programjában feltüntetett témakörökből a gyakorlatok kezdetén 5 kérdésre adott 4-4 

válasz közül kell kiválasztani a jót. A „beugró” elfogadásához, azaz az elégségeshez 2 helyes válasz kell 

(osztályzás 1-5-ig). Az eredmények bemutatására a következő gyakorlaton kerül sor. Elégtelen 

osztályzat szóban vagy írásban beszámolási kötelezettséget von maga után.  

A gyakorlatok pótlásának rendje 

Ha hivatalos vagy orvosi okból valaki nem tud részt venni saját csoportjával a gyakorlaton, úgy 

lehetőleg ugyanazon a héten egy másik csoporttal igyekezzen pótolni (a fogadó csoport gyakorlat-

vezetőjével legalább egy nappal a gyakorlat előtt lehetőleg személyesen kell egyeztetni a fogadóórában, 

esetleg e-mailben; ez utóbbi esetben a gyakorlatvezető jóváhagyó válasza is szükséges). Ha ez nem 

lehetséges, az elmaradt anyagrészből a saját gyakorlatvezetőnél kell beszámolni.  

 

Összefoglaló számonkérés 

A programban jelzett két héten az előző heti gyakorlatok témáiból két összefoglaló gyakorlati 

számonkérésre kerül sor. Ezek keretében vizsgálati anyag vagy tartósított készítmények, tárgylemez 

preparátumok, valamint képek felismerése a feladat. A két összefoglaló gyakorlati számonkérést saját 

csoporttal kell teljesíteni, illetve pótolni. Aki nem teljesítette az első gyakorlati számonkérést, nem 

engedhető tovább a második nagy témakör gyakorlataira. 

 

Félév végi aláírás (kreditpontok megszerzésének) feltételei 

A gyakorlati „beugrók” és az összefoglaló gyakorlati számonkérések teljesítése. A félév során 

maximum 3 elégtelen dolgozat vagy hiányzás miatt nem teljesített gyakorlat lehet összesen. Ennél 

több esetben a félév végi aláírás feltétele az egész félév előadásainak és gyakorlatainak anyagából a 

gyakorlatvezetőnél tett sikeres beszámoló.  

 

Gyakorlati jegy 

A két összefoglaló számonkérés átlagán alapuló érdemjegyet a „beugrók” válaszaira kapott osztályzatok 

ronthatják vagy javíthatják. A gyakorlatvezetők az elégtelen „beugrót” is figyelembe veszik a félév 

gyakorlati jegyének a megállapításakor.  
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