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TANULMÁNYI KÖVE TELMÉNYREND SZER
FARMAKOLÓGIA ÉS FARMAKOTERÁPIA 11. TÁRGYBÓL
A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának
figyelembevételével a Farmakológiai és Farmakoterápiai lntézet a félév sikeres
teljesítésének feltételeit az alábbiakban teszi közzé:
1/ A tantemi előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. 25 °/o-ot
meghaladó távollét esetén a kurzus elfogadását az intézetvezető megtagadja.
A visszaérkezést követően a 15°/o-on felüli hiányzást igazolni kell, melyet az
lntézet oktatási felelősének kell bemutatni. A gyakorlat pótlását igazolás
ellenében az oktatási felelős engedélyezheti. Az órákon való részvételt
folyamatosan ellenőrzi az lntézet.
2/ A tantermi előadások során az adott óra anyagából feleletválasztásos
kérdések formájában rendszeres számonkérések lesznek. A tesztek eredménye
alapján jutalompontok szerezhetők, melyek a szigorlati írásbeli mentességbe
számítanak bele.
3/ A szemináriumokon a jelen félévben három demonstrációt (Központi
idegrendszer, Kardiovaszkuláris rendszer, Receptúra) kell eredményesen
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időpontokban. Az eredménytelen demonstrációt egy alkalommal, az év végi
szigorlat előtt meg kell ismételni. Erre a szemeszter utolsó hetében az érintett
hallgatókkal egyeztetett időpontban vagy a szigorlat írásbeli részével egyidőben
van lehetőség. A szemeszter utolsó hetében pótlásra kerülő demonstráció(k)ra
maximum 90 percet, a szigorlati írásbelivel egyidőben történt demonstráció(k)
megírására+30percettudunkbiztosítani(fiiggetlenülamegírandódemonstrációk
számától).
4/ A félév szigorlattal zárul, mely írásbeli és szóbeli részből áll. A szigorlat
írásbeli része a szóbelit megelőző napon történik. Azon hallgatók, akik nem

jelennek meg az írásbeli részen, szóbeli vizsgát sem tehetnek.
5/ Azon hallgatók, akiknek a jelen félév 3 demonstrációjának, valamint az
előadáson szerzett jutalompontolmak az egyűttes átlaga 4,50 vagy annál jobb, a
szigorlat írásbeli része alól mentesülnek. Az írásbeli alóli mentességbe csak az
első alkalommal megírt demonstráció eredménye számít, megismételt vagy
hiányzás miatt pótolt demonstráció(k) eredménye nem +számítható.
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