Tudnivalók az „Kémia fogorvostan hallgatóknak”
tantárggyal kapcsolatban - 2018/2019
A kurzus kreditpontértéke 6, amelynél nagyobb kreditpontértékű tárgyuk az első félévben nincs. A kurzus
teljesítése kötelező előfeltétele a III. félévben induló „Biokémia fogorvostan hallgatóknak” tantárgy
felvételének. A kurzus írásbeli kollokviummal zárul. Az oktatási anyagok a
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20 oldalon érhetők el.

1.) GYAKORLATOK (2x45p/hét):
1.1.) A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS (= A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK) FELTÉTELEI:
1.1.1.) HIÁNYZÁSOK:
•

14 laborgyakorlatból 12 alkalom teljesítése. [GY.I.K: a szemeszter során legfeljebb kettő hiányzás engedélyezett
igazolás nélkül, szemben az orvostan hallgatók 3 alkalmával! Fogorvostan hallgatóknak a 3. hiányzás csak alapos
hivatalos indoklás {pl. haláleset, szülés, műtét, járásképtelenség stb.} esetén, a tantárgyfelelős megítélése alapján
fogadható el. Rosszullét, fejfájás, fogfájás és egyéb „enyhe” panasz nem fogadható el 3. hiányzásnak.]

•

3-nál több hiányzás esetén a félév nem fogadható el.

•

Laborgyakorlat pótlására nincs lehetőség.

1.1.2) GYAKORLATOS DOLGOZATOK ÉS PONTOK:
•

A gyakorlatok során 12 labordolgozat megírására kerül sor (3.-14.hét).

•

A 12 labordolgozatból legalább 10 dolgozatot meg kell írni.

•

A tesztírás időtartama kb. 6 perc.

•

1 dolgozat 2 db kérdést tartalmaz a gyakorlatos kérdésekből, amely kérdések az előre letöltendő
gyakorlatos munkafüzetben találhatóak, és összesen 4 pontot érnek. Ezáltal maximum 48 pont
szerezhető a gyakorlatok során. Ezek a pontok a vizsga részét képezik. A negyvennyolc pontból
minimum huszonnyolc pontot meg kell szerezni. Akinek nincs meg a huszonnyolc pontja, az nem
bocsájtható vizsgára. A negyvennyolc kisdolgozatpont tizenkettő vizsgapontra kerül átszámításra.
Minden negyedik kisdolgozatpont egy vizsgapontot ér. A maradék kisdolgozatpontok kerekítve
kerülnek beszámításra (egy vagy kettő maradék pont nem kerül átszámításra; három maradék pont
egy vizsgapontot ér). A dolgozatok eredménye év közben nem tekinthető meg és nem képezik alku
tárgyát.

•

Akit csaláson érnek a dolgozat írása során, dolgozata nulla pontot ér és hiányzással jár a csalás
elkövetése. Mivel a laborteszttel vizsgapontot szereznek, a tesztírásra a vizsgacsalások
visszaszorításáról szóló dékáni utasítás (http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/20172018/8_DU_vizsgacsalasrol.pdf) érvényes.

•

Labordolgozat pótlására nincs lehetőség.

•

Az ünnepnapok miatti oktatási szünnapokon (2018. október 19. péntek, 2018. október 23. kedd,
2018. november 1. csütörtök) tanórákat nem tartunk. A szünnapokon esedékes vizsgapontszerző ill.
vizsgára bocsátást befolyásoló teszteket más - a csoporttal és a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban írják meg.

1.1.3) A GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI:
•

A laboratóriumba csak az oktató jelenlétében szabad belépni.

•

A gyakorlaton kötelező a köpeny, védőszemüveg viselete, a kinyomtatott jegyzőkönyv és íróeszköz
megléte. Nem kötelező, de erősen javasolt egy törlőkendő, illetve egy saját tulajdonú hagyományos
számológép megléte (gyök és tízes alapú logaritmus funkcióval). A számoló eszköz nem lehet szöveg
tárolására alkalmas, illetve internet kompatibilis. Azon hallgatók, akik nem hozzanak magukkal
számológépet, nem kérhetik kölcsön a számológépet más hallgatóktól.

•

Köpeny, szemüveg beszerezhető:
Lola Munkaruha-Védőeszköz Szaküzlet: Bajnok u. 2. tel.: (72) 534 851
Véd-Óv munkaruha, védőeszköz, tűzvédelmi eszköz és tábla bolt: Mártírok útja 17. tel.: (72) 216 683
Munka- és Védőruházati Bolt: 7622 Pécs, Jókai Mór utca 35. tel.: (72) 310 982

•

A gyakorlatokon és szemináriumokon nem használható semmilyen tablet, telefon, számítógép,
internet kompatibilis és szöveges információ tárolására alkalmas eszköz. Ezen eszközöket az óra
elején a kijelölt dobozban kell elhelyezni. A gyakorlat végeztével, rendezett asztaluk, illetve
elmosogatott eszközeik gyakorlatvezetőnek történő bemutatásakor kaphatják vissza. Aki óra közben
ezen meg nem engedett eszközöket használja, a gyakorlatvezető az eszköz elvételére jogosult. Ha
dolgozat írása közben a diák meg nem engedett segédeszközt használ, a dolgozata érvénytelen (meg
nem írt dolgozatnak számít, 0 pont).

•

A labordolgozat eredményének elfogadásának feltétele a pontos időbeli részvétel, az aktív órai
munka és a kitöltött jegyzőkönyv.

•

KÉSÉS: Minden időintervallum megítélése az oktató órája szerint történik. A késő hallgató a dolgozat
befejezésének idejéig megírhatja a dolgozatot, de plusz időt nem kaphat. 6-10 perc késés esetén nem
írhatja meg a dolgozatot a hallgató, a dolgozata meg nem írtnak minősül (0 pont), ellenben a
gyakorlaton részt vehet, nem számít hiányzásnak. A 10. percet meghaladó késés hiányzásnak
minősül, de részt vehet az órán.

• A gyakorlatok alatt nem lehet a tanteremet elhagyni a gyakorlatvezető engedélyé nélkül. A terem
elhagyása hiányzásnak minősül (kivétel: súlyos és indokolt orvosi eset, utalógos igazolással). A hallgató
fellelősége a bármilyen szükséglet elvégzése órán kívül.

2.) SZEMINÁRIUMOK (1x45p/hét):
2.1.) A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS (= A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK) FELTÉTELEI:
2.1.1.) HIÁNYZÁSOK:
•

14 szemináriumból 12 alkalom teljesítése [GY.I.K: a szemeszter során legfeljebb kettő hiányzás engedélyezett
igazolás nélkül, szemben az orvostan hallgatók 3 alkalmával! Fogorvostan hallgatóknak a 3. hiányzás csak alapos
hivatalos indoklás {pl. haláleset, szülés, műtét, járásképtelenség stb.} esetén, a tantárgyfelelős megítélése alapján
fogadható el. Rosszullét, fejfájás, fogfájás és egyéb „enyhe” panasz nem fogadható el 3. hiányzásnak.]

•

3-nál több hiányzás esetén a félév nem fogadható el.

•

Szeminárium pótlására nincs lehetőség.

2.1.2) SZEMINÁRIUMI DOLGOZATOK ÉS PONTOK:
•

A gyakorlatok során 12 szemináriumi dolgozat (készségteszt) megírására kerül sor (3.-14.hét).

•

A 12 készségtesztből legalább 10 dolgozatot meg kell írni.

•

A tesztírás időtartama kb. 3 perc.

•

1 szemináriumi dolgozat (készségteszt) 3 pontot ér. Ezáltal maximum 36 pont szerezhető a
szemináriumok során. Ezek a pontok a vizsga részét képezik. A 36 pontból minimum 18 pontot meg
kell szerezni. Akinek nincs meg a 18 pontja, az nem bocsájtható vizsgára. A 36 kisdolgozatpont 18
vizsgapontra kerül átszámításra. Minden 18 pont feletti pont egy vizsgapontot ér. A dolgozatok
eredménye év közben nem tekinthető meg és nem képezik alku tárgyát.

•

Akit csaláson érnek a dolgozat írása során, dolgozata nulla pontot ér és hiányzással jár a csalás
elkövetése. Mivel a készségteszt vizsgapontot szereznek, a tesztírásra a vizsgacsalások
visszaszorításáról szóló dékáni utasítás (http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/20172018/8_DU_vizsgacsalasrol.pdf) érvényes.

•

Szemináriumi dolgozat (készségteszt) pótlására nincs lehetőség.

•

Az ünnepnapok miatti oktatási szünnapokon (2018. október 19. péntek, 2018. október 23. kedd,
2018. november 1. csütörtök) tanórákat nem tartunk. A szünnapokon esedékes vizsgapontszerző ill.
vizsgára bocsátást befolyásoló teszteket más - a csoporttal és a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban írják meg.

2.1.3) A SZEMINÁRIUM ELVÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI:
•

A szemináriumon kötelező a kinyomtatott gyakorlatos jegyzőkönyv és íróeszköz megléte. Nem
kötelező, de erősen javasolt egy jegyzetfüzet, illetve egy saját tulajdonú hagyományos számológép
megléte (gyök és tízes alapú logaritmus funkcióval). A számoló eszköz nem lehet szöveg tárolására
alkalmas, illetve internet kompatibilis. Azon hallgatók, akik nem hozzanak magukkal számológépet,
nem kérhetik kölcsön a számológépet más hallgatóktól.

•

A szemináriumokon nem használható semmilyen tablet, telefon, számítógép, internet kompatibilis és
szöveges információ tárolására alkalmas eszköz. Ezeket az óra elején a kijelölt dobozban kell
elhelyezni. Aki óra közben ezen eszközöket használja a gyakorlatvezető az eszköz elvételére jogosult.
Ha dolgozat írása közben a diák meg nem engedett segédeszközt használ, a dolgozata érvénytelen
(meg nem írt dolgozatnak számít). A diák jelenléte hiányzásnak minősül és köteles elhagyni a termet.

•

A szemináriumi dolgozat (készségteszt) eredményének elfogadásának feltétele a pontos időbeli
részvétel, az aktív órai munka.

•

KÉSÉS: Minden időintervallum megítélése az oktató órája szerint történik. A késő hallgató a dolgozat
befejezésének idejéig megírhatja a dolgozatot, de plusz időt nem kaphat. 5-10 perc késés esetén nem
írhatja meg a dolgozatot a hallgató, a dolgozata meg nem írtnak minősül (0 pont), ellenben a
szemináriumon részt vehet, nem számít hiányzásnak. A 10. percet meghaladó késés hiányzásnak
minősül, de részt vehet az órán.

• A szemináriumok alatt nem lehet a tanteremet elhagyni a gyakorlatvezető engedélyé nélkül. A terem
elhagyása hiányzásnak minősül (kivétel: súlyos és indokolt orvosi eset, utalógos igazolással). A hallgató
fellelősége a szükséglet elvégzése órán kívül.

3.) VIZSGA
•

A vizsga az előadások, gyakorlatok és szemináriumok anyagára épül. Az oktatási anyagok elérhetőek
az egyetem honlapjára belépve: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

•

A vizsga 120 pontot ér. 20 pont a minimum kérdésekből, 12 pont a labordolgozatból, 18 pont a
készségtesztekből (szemináriumi dolgozat), 70 pont a vizsgakérdésekből szerezhető.

•

A minimum kérdésekből (max. 20 pont) legalább 14 pontot kell elérni. A vizsga értékelése: az
elégséges 71 ponttól, a hármas 81 ponttól, a négyes 91 ponttól, az ötös 101 ponttól érhető el.

Ajánlott irodalom:
Gergely Pál: Általános és bioszervetlen kémia, Semmelweis Kiadó
Gergely Pál: Szerves és bioorganikus kémia, Semmelweis Kiadó

