Idegsebészet kurzus információk
1, Előadások:
Kéthetente szerdán, 13.00-tól az Újklinika előadótermében. Az első előadás 2020.02.05.
13.00-kor kezdődik.
2, Gyakorlatok:
Kéthetente váltásban (ld. a gyakorlati beosztás mellékletben). Mivel a gyakorlatok heti
váltásban történnek, előfordulhat, hogy tanulmányi szünetek miatt az egyik csoportnak
kevesebb gyakorlata lesz, mint a másiknak.
A gyakorlatokhoz az Idegsebészeti Klinika könyvtáránál kell megjelenni (Újklinika 4.
emelet)
3, Katalógus:
Minden előadáson és gyakorlaton katalógust vezetnek az oktatók a hallgatók jelenlétének
ellenőrzésére. Maximum 5 perc késés elfogadott.
A katalógus elektronikus alapú, a diákigazolvány vonalkódjának leolvasásával történik.
Az előadások végén minden hallgató a terem elhagyásakor a bejáratnál elhelyezett
vonalkód olvasóknál köteles becsippantani a diákigazolványának vonalkódját, ezzel
igazolva jelenlétét az órán. A folyamatot klinikánk munkatársai felügyelik.
Gyakorlatokon az óra megkezdése előtt, névsor szerint az Idegsebészeti Klinika
könyvtárában történik a vonalkódok leolvasása.
Azoknak a hallgatóknak, akiknek valamilyen oknál fogva nincs diákigazolványuk, vagy a
szemeszter során elveszítik azt, a Klinika ad ki névre szóló vonalkódot. Ilyen esetben
haladéktalanul, a katalógus előtt kell jelentkezni a tanulmányi felelősnél (Dr. Kis Dávid).
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvételt kizárólagosan a vonalkód alapú katalógus
szerint fogjuk ellenőrizni, ezért hiányzás esetén reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Az oktatók kiküldhetik az óráról azokat a hallgatók, akik az órák megtartását
hangoskodással, ill. egyéb módon zavarják. Az adott óra természetesen hiányzásnak
minősül.
Szintén hiányzásnak minősül az adott óra a katalógusnál csalni próbáló hallgatók (pl.
hallgató társaik diákigazolványát is megpróbálják leolvasni), ill az abban résztvevő társaik
számára.
A diákigazolványokhoz tartozó vonalkódok személyekhez való regisztrálása a szemeszter
kezdete előtt, a csoportvezetők és évfolyam felelős bevonásával történik.
4, A kurzus elfogadás feltételei:
Maximum 5 összevont óra (előadás és gyakorlat együtt) kihagyása megengedett, ennél több
hiányzás esetén a hallgató a kurzust nem teljesítette és nem lesz vizsgára bocsátható.

Kihagyott gyakorlatok pótlására legkésőbb következő hét péntekig van lehetőség. A
gyakolrat előre is “pótólható”, ha pl. valakinek csütörtökön lenne gyakorlata, de előre tudja,
hogy nem tud elmenni, azon a héten hétfői, keddi vagy szerdai gyakorlatok valamelyikéhez
is csatlakozhat (vagy legkésőbb következő hét péntekig). Ez alól a tavaszi szünet képez
kivételt, a tavaszi szünetre eső pótlások a szünet utáni héten teljesíthetők. A pótlást a
gyakorlatvezetőknek jelezni kell: a hallgató nevét, csoportszámát, és a pótolni kívánt
gyakorlat időpontját (ha az időpont nem esik bele a fentebb meghatározott intervallumba,
a pótlás nem lesz elfogadva). Amennyiben ez nem történik meg, a megajánlott jegy
lehetősége elveszik. Minden hallgató az órarendben feltüntetett, csoportjának megfelelő
napon és időpontban megtartott gyakorlatokon kell hogy részt vegyen. Kivételes esetekben
lehetséges csoportváltás, mely egyéni elbírálás alapján történhet.
A megajánlott jegyre (ld. alább) csak azok jogosultak, akik az összes előadás és gyakorlati
katalóguson szerepelnek (vagyis az összes órán részt vettek). A megajánlott jegy ezen
hallgatók teljesítményének elismerése. Bármilyen okból történő hiányzás (személyes,
családi, tanulmányi, stb.) esetén a megajánlott jegy lehetősége elveszik.
Az első oktatási héten magtartott előadás és gyakorlatok kihagyása is hiányzásnak minősül.
A fentebbi feltételek egyéni méltányossági alapon változhatnak. Változás igénye esetén
írásos kérelmet kell benyújtani az SZTE ÁOK Idegsebészeti Klinika intézetvezetőjéhez.
5, A kurzus értékelése és a vizsga:
Lehetőség van megajánlott jegy szerzésére. Azok a hallgatók, akik az összes gyakorlaton
és előadáson részt vettek, megajánlott négyest kapnak. Azok a hallgatók viszont nem
kaphatnak megajánlott jegyet, akiknek hiányzásuk van. A megajánlott jegyre jogosultak
közül a gyakorlatokon kiemelkedően aktív hallgatók a gyakorlatvezetők ajánlása alapján
jelest kaphatnak, ill. szóbeli vizsga esetén egy jeggyel jobbat.
Minden előadás közben fakultatív jelleggel teljesíthető, 3-5 feleletválasztós kérdésből álló
tesztet kapnak a hallgatók az adott előadás anyagára vonatkozóan. A kérdéseket a Kahoot
applikáción keresztül fogjuk feltenni. Felhasználónévnek minden alkalommal az EHA
kódot kell megadni, mert az azonosítás az alapján történik. A legjobb eredményt elért 20
hallgató a vizsgán egy jeggyel jobbat kapnak (ill. megajánlott jegy esetén jelest).
Vizsga:
Szóbeli vizsga a vizsgaidőszak folyamán.
A vizsga egy eset megbeszélése köré épül. A hallgató megkapja a kórelőzményt, majd fel
kell vázolni, hogy milyen vizsgálatokat végezne (fizikális és egyéb diagnosztika). Ezt
követően a vizsgálati eredmények kiértékelése, a radiológiai képek elemzése és a diagnosis
felállítása szükséges, majd a betegség bemutatása és terápiás javaslatok adása.
A tudásanyag számonkérése két szinten történik: a hangsúly a sürgősségi idegsebészeti
ellátást igénylő kórképek ismeretén van, mely alapján legfeljebb négyes jegy kapható. A
jeleshez a speciális idegsebészeti kórképek megfelelő ismerete (pl. agytumorok, komplex
degeneratív gerincbetegségek, krónikus hydrocephalus, stb) szükséges, melyet a
vizsgáztató az esetmegbeszélés után feltett kérdésekkel ellenőriz, ezek nem ismerete
azonban már nem buktató jellegű, de a végső érdemjegyet befolyásolják.
Alapkövetelmények, melyek nem ismerete azonnali bukással jár: ld. az alapkövetelmények

mellékletben.
A vizsgaidőszak első napján külön vizsga időpont kerül meghirtetésre a megajánlott jegyet
kapott hallgatóknak. A vizsgát kötelező felvenni, akik ezt elmulasztják, elveszítik
megajánlott jegyüket.
6, Oktatási segédanyagok:
Az előadáson elhangzottak (az előadás diák egy része feltöltésre kerül majd a CooSpacere) és a https://elearning.szte.hu/mod/szte/frontpage.php oldalon található idegsebészet
jegyzet anyaga.
7. Erasmus hallgatók
A fenti követelményrendszer vonatkozik az Erasmus hallgatókra is (az SZTE-n
gyakorlaton lévőkre vagy az SZTE-re visszatérőkre is). Az órákon való részvétel
ellenőrzése onnantól kezdődik, amikor a hallgatók hivatalosan megkezdik az Egyetemen a
szemesztert. Erről a dátumról igazolást kell bemutatniuk Klinikánk oktatási ügyekért
felelős titkárságán. Az orientációs hét miatt kihagyott órák nem minősülnek hiányzásnak.

