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A tárgy időbeosztása:
összesen 42 óra/14 hét
előadás:
2 óra/minden héten
gyakorlat:
2 óra/minden páros oktatási héten

3 kredit

A kurzus látogatása kötelező, a kurzust kizárólag azon hallgatók látogathatják, akik a kurzust a Neptunban
felvették. A kurzus teljesítése kötelező előfeltétele a 3. félévben induló „Biokémia” tantárgy felvételének.
A kurzus írásbeli kollokviummal zárul.
A vizsgára bocsátás feltételei

Hiányzások, késés, pótlás:
A 7 gyakorlatról egy alkalommal hiányozhat a hallgató igazolás nélkül. A második hiányzás a gyakorlatról
csak alapos hivatalos indoklás (pl. haláleset, szülés, műtét) esetén a tantárgyfelelős megítélése alapján
fogadható el. Fejfájás, fogfájás és egyéb „enyhe” járóbeteg ellátás nem fogadható el második hiányzásnak.
Kettőnél több hiányzás esetén a félév nem fogadható el. Késés vagy egyéb okból kifolyó mulasztás esetén
pótlásra nincs lehetőség, aki a gyakorlat elején nem írja meg a dolgozatot, automatikusan nulla pontot kap
arra a hétre. Ha valaki tíz percnél kevesebbet késik, a dolgozatra ugyan nulla pontot kap, de a gyakorlatot
elvégezheti, az nem számít hiányzásnak. A tíz percet meghaladó késés hiányzásnak minősül. A gyakorlatok
pótlására nincs lehetőség.

Labordolgozatok:
Minden gyakorlat elején röpdolgozatot íratunk az aznapi kérdésekből (7 alkalom). A hét labortesztből
legalább hat megírása kötelező. A gyakorlathoz tartozó kérdéseket a munkafüzetekben teszünk közzé,
amelyek a kari honlapról letölthetők. Minden hallgató három kérdést kap, a válaszadásra hat perc áll
rendelkezésre. A helyes válaszok maximum hét pontot érnek, az utolsó dolgozat hat pontot ér. Így összesen
negyvennyolc pont gyűjthető. 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 labor-röpdolgozatok megtekintésére és
reklamációra nincs lehetőség.

Laborgyakorlatok, munkafüzet:










Gyakorlat megkezdésének feltétele a kinyomtatott jegyzőkönyv, a köpeny és a védőszemüveg megléte.
A gyakorlaton a kísérleteket el kell végezni és azokról ki kell tölteni a munkafüzetben a megfelelő
részeket.
A labordolgozat eredményének elfogadásának feltétele az aktív órai munka, a megfelelően és
TELJESEN kitöltött munkafüzet bemutatása az óra végén! Hiányos vagy üres munkafüzet esetén a helyes
válasz esetén is a labordolgozat eredménye érvénytelen!
A gyakorlatokon és szemináriumokon nem használható semmilyen tablet, telefon, számítógép, internet
kompatibilis 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 használja
a diák az eszközt, a dolgozata érvénytelen (meg nem írt dolgozat).
Akit csaláson érnek a labordolgozat, évközi dolgozat, vizsga írása során, dolgozata nulla pontot ér.
A gyakorlatok és szemináriumok kimenni nem lehet. A gyakorlat, szeminárium elhagyása (kivételes
esetektől eltekintve) hiányzásnak minősül.
A laboratóriumba csak az oktató jelenlétében szabad belépni.

Az év végi jegy kialakítása:
A félév írásbeli vizsgával végződik. A vizsga 10 db minimum-kérdéssel kezdődik (ezek a kari honlapon
megtalálhatók). A minimum-kérdésekkel 20 pont gyűjthető, és legalább 14 pontot meg kell szerezni. Ha a
minimum kérdésekből a hallgató 14 pontnál kevesebbet ér el, akkor a dolgozat többi részétől függetlenül a
vizsgán megbukik. A vizsga időtartama 80 perc.
A végső jegybe a labor dolgozatok átszámolt eredményei (max. 12 pont) is beleszámítanak.
A vizsgajegy kialakítása:
labor-röpdolgozatok:
12 pont
vizsga minimum kérdések:
20 pont
vizsga:
68 pont
összesen:
100 pont

0-60 pont:
61-70 pont:
71-80 pont:
81-90 pont:
91-100 pont:

1
2
3
4
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Az ünnepnapok miatti oktatási szünnapokon (2019. március 15. péntek) tanórákat nem tartunk. A
szünnapokon esedékes vizsgapontszerző ill. vizsgára bocsátást befolyásoló teszteket más - a csoporttal és a
gyakorlatvezetővel egyeztetett - időpontban írják meg.

Ajánlott irodalom:
Zeeck: Orvosi Kémia
Gergely Pál: Szerves és bioorganikus kémia
Ádám Veronika: Orvosi biokémia
David L. Nelson, Michael M. Cox: Lehninger Principles of biochemistry

