TANULMÁNYI ÉS VIZSGAKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI BIOKÉMIA
TANTÁRGYBÓL
2015/16 TANÉV I. FÉLÉV FOGORVOSI KAR

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján
Az intézet követelményrendszerét, a tematikákat, tételsorokat és számos, az oktatással
kapcsolatos információt a hallgatók kézhez kapják, illetve elérhetőek az intézet internetes
honlapján:
WWW.BIOCHEM.SZOTE.U-SZEGED.HU
Tanulmányi kötelezettségek, ismeretellenőrzés
Biokémia I. előadás (FOG-M031) kurzus felvétele, teljesítése kollokviummal a
szemeszter végén. A tantermi előadások látogatása kötelező (ideje és helye a kiadott
órarendnek megfelelően).
Biokémia I. gyakorlat (FOG-M032) kurzus felvétele, teljesítése aláírással a
szemeszter végén. A gyakorlatok látogatása és az azokon való aktív részvétel kötelező (helye:
Nagyoktatási, IV. emelet, ideje az órarendnek megfelelően). A hallgatók kötelesek laboratóriumi
jegyzőkönyvet vezetni, melyet a gyakorlatvezető minden óra végén aláírásával fogad el, a
jegyzőkönyv kollokviumon bemutatásra és ellenőrzésre kerül. A hallgatók kötelesek a
laboratóriumi eszközöket, berendezéseket szakszerűen és elővigyázatosan használni. A
gyakorlatokról egy szemeszter alatt 2 hiányzás megengedett (25%). Pótlásra az adott oktatási
héten másik tanulócsoportnál van lehetőség. A szemeszter végén gyakorlatok pótlására nincsen
lehetőség!! Gyakorlatot pótolni egy szemeszter során maxium 2 alkalommal lehet másik
tanulócsoportnál (orvos). Kettőnél több hiányzás esetén a hallgató gyakorlati kurzusa nem kerül
elfogadásra és aláírásra, valamint vizsgára nem bocsátható.
A félév során évközi számonkérésre két alkalommal kerül sor. A 8. oktatási héten
(október 19-22) a hallgatók az elméleti anyagból írásbeli 1. demonstrációt tesznek. A
számonkérés teszt- és esszékérdések formájában történik, gyakorló tesztkérdések a Coospace-n
elérhetőek. A demonstráció anyaga: enzimológia és szénhidrát anyagcsere. A demonstráció
eredménye a kollokviumi tételhúzást befolyásolja (lsd ott). A dolgozat újraírására nincsen
lehetőség!! Jeles és jó eredménnyel lehet megírni a 2. demonstrációt a 12 oktatási
héten (november 16-20), ebben az esetben a két dolgozat átlaga befolyásolja a tételhúzást és
ad lehetőséget megajánlott jegy megszerzésére. A második demonstráció anyaga a lipidek és
aminosavak anyagcseréje. Megajánlott jegy elfogadása esetén, a megajánlott jegy megszerzése
a demonstráció utáni előadások (12-14 oktatási hét) látogatásához kötött (katalógus
ellenőrzés).
Vizsgakötelezettségek – gyakorlat:
A hallgatók az első félév végén a gyakorlatok anyagából írásbeli dolgozatot írnak, mely 5
fokozatú gyakorlati jegy értékeléssel kerül elfogadásra. A felkészülés a kiadott gyakorlati
tételsor és a gyakorlati jegyzet, valamint Coospace-n található segédanyagok alapján történik. A
gyakorlati jegy megszerzéséhez szükséges dolgozat megírásának előfeltétele a gyakorlatok
látogatása.

Vizsgakötelezettségek – elmélet:
A hallgatók az első félév végén szóbeli vizsgát, kollokviumot tesznek. A felkészülés a
kiadott elméleti tételsor alapján történik.
1. demonstráció eredménye
jeles (5), jó (4), közepes (3)
elégséges (2) és elégtelen (1)
1. és 2. demonstráció átlaga (mindkét
demonstráció eredménye min közepes (3)
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)

tételhúzás
3 db elméleti tétel
3 db elméleti tétel + 1 db képlettétel
tételhúzás és megajánlott jegy
megajánlott jeles (5)
megajánlott jó (4)
3 db elméleti tétel

A hallgatók a vizsgára az ETR rendszerben a megadott vizsganapokra jelentkezhetnek,
max. 3-4 hallgatót tudunk naponta fogadni. A vizsga helye a Nagyoktatási Épület, ideje: reggel
8 óra. Ismételt vizsga letétele a tanulmányi és vizsgaszabályzat általános rendelkezései alapján
történik.
A második félévben a Biokémia II főkurzushoz kapcsolódóan Biokémia tanulmányi
versenyt (írásbeli) tartunk, melynek teljesítési lehetőségét a kollokvium eredménye
befolyásolja. 5, 4 és 3 kollokviumi érdemjegy esetén lehet a versenyen részt venni, melynek
eredménye a szigorlaton történő tételhúzást befolyásolja, a félévelfogadást nem befolyásolja.
Sikertelen kollokvium esetén a hallgatóknak lehetőségük lesz a Biokémia I
vizsgakurzus felvételére a tavaszi szemeszterben. A nyári vizsgaidőszakban szigorlat csak a
kollokvium sikeres teljesítése után tehető. Sikertelen nyári kollokvium esetén a hallgatónak a
2015/16 tanévben ismételnie kell a Biokémia I elmélet és Biokémia II elmélet kurzusokat.
Minden kurzuson katalógust tartunk, és az órák 75%-ának látogatása esetén tekintjük a kurzust
elfogadottnak.
2014/15 tanévben sikertelen szigorlat esetén a hallgatóknak lehetőségük lesz
a Biokémia II vizsgakurzus felvételére a jelen őszi szemeszterben.
Jelen szemesztert félévismétlőként kezdő (Biokémia I kurzus újrafelvétele) hallgatók
számára a Biokémia előadásokon katalógust tartunk. A kurzust az órák minimum 75%-nak
látogatása esetén fogadjuk el!!!
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