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A félévi vizsgaidőszak menetrendje 

A félévi követelmények teljesítésének aláírása: 

 A félév elfogadása a Neptun rendszerben történik. 

Félévi vizsgák: 

 A vizsgára történő bejelentkezés kizárólag a NEPTUN rendszeren keresztül történhet. A vizsga napján 
a Neptunban közölt időpontban (általában reggel 8 óra) kell az Élettani Intézet III. emeletén (a szemináriumi 
terem előtt) megjelenni. A vizsga megkezdése előtt a hallgatók kötelesek a diákigazolvány vagy fényképet is 
tartalmazó hivatalos dokumentum segítségével személyazonosságukat igazolni! 
 A félévi vizsga szóban történik, és magában foglalja az első féléves élettani tananyag teljes terjedelmét, 
beleértve az előadások és a szemináriumok anyagát.  
 A "Kollokviumi tételsor" megtalálható az Élettani Intézet honlapján.  

Megajánlott félévi jegy: 

Az Élettani Intézet félévi jegyet ajánlhat meg abban az esetben, HA 
 1. az évközi beszámolók átlaga legalább 60 % ÉS 
 2. ha a félév teljesítését az Élettani Intézet elfogadta. 
Az évközi beszámolók átlaga alapján az alábbi séma szerint ajánljuk meg a félévi jegyet: 
 60 – 69,9% elégséges (2) 
 70 – 79,9% közepes (3) 
 80 – 89,9% jó (4) 
 90 - 100% jeles (5) 
Ha fenti kritériumok bármelyike NEM teljesül, akkor a hallgatónak a félévi vizsgaidőszakban vizsgát kell 
tennie.  

A megajánlott érdemjegy a vizsgaidőszak első napján bekerül a Neptun rendszerbe. Természetesen mindazon 
hallgatóknak lehetősége van a félévi kollokvium letételére, akik a megajánlott jeggyel nem elégedettek, és azon 
javítani szeretnének. Fontos azonban megjegyezni, hogy a félévi jegy minden esetben a vizsgán elért eredmény, 
még akkor is, ha az rosszabb, mint a megajánlott jegy! 
A megajánlott jeggyel rendelkező hallgatók a következő lehetőségek közül választhatnak: 

1. elfogadja a megajánlott jegyét 
A vizsgaidőszak végéig a Neptun rendszerben el kell fogadni a megajánlott jegyet. Ha a hallgató már 
elfogadta a megajánlott jegyét, de meggondolja magát és mégis vizsgázni szeretne, akkor a javítására 
csak javítóvizsga keretében kerülhet sor. A javítóvizsgákra külön helyeket hirdettünk meg a Neptunban. 

2. nem fogadja el a megajánlott jegyét 
A hallgatónak egyelőre nem kell nyilatkoznia a Neptunban a megajánlott jeggyel kapcsolatban. Amikor 
már biztos, hogy eljön vizsgázni, akkor a Neptunban a NEM ELFOGAD opciót kell kiválasztani, majd 
be kell jelentkezni "A" vizsgára. Vizsgára ugyanis csak úgy tud a hallgató bejelentkezni, ha előtte a 
megajánlott jegyét elutasítja! 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánok! 
Debrecen, 2018. december 10. 
 
    Dr. Bányász Tamás 
    tanulmányi felelős 


