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c. tárgy orvosbiológiai részének laborbeosztásáról.
Aktuális információk: http://  bio.iit.bme.hu → Oktatás → BMETE14AF06

1. A labormérések a 9. oktatási héten (2014. április 8.) kezdődnek. Az első gyakorlatra is 
készülni kell! 

2. A mérések időpontja: 
 Kedd 12:15–16:00
 Helyszíne: IL 405

3. Mérések:
Sorszám Mérés Mérésvezető Helyszín

1 Szimuláció Szalay Péter, Steiner Henriette IL 405

2 Identifikáció Szalay Péter, Steiner Henriette IL 405

3 Biostatisztika (obezitás) Ferenci Tamás, Steiner Henriette IL 405

4 Halláskárosodás elemzése Sódor Bálint IL 405

5 SPECT képalkotás Hesz Gábor IL 405

6 Biomechanikai mozgáselemzés Steiner Henriette IL 405

4. Mérések időbeni beosztása
04.08.

12:15–16:00
IL 405

04.15.
12:15–16:00

IL 405

04.22.
12:15–16:00

IL 405

04.29.
12:15–16:00

IL 405

05.06.
12:15–16:00

IL 405

05.13.
12:15–16:00

IL 405
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5. A tárgy e részének jegye a mérésekre kapott osztályzatok számtani átlaga. Az egyes mérések
osztályzatának számítása az alábbi módon történik:

50 % a ZH-ra kapott eredménye;
50 % a mérési jegyzőkönyvre kapott jegy.

6. ZH: A laborgyakorlatok előtt, minden alkalommal a hallgatók 15-20 perces ZH-t írnak az
éppen aktuális mérési anyagból (melyet a http://bio.iit.bme.hu szerverről érhetnek el: Oktatás fül).
A ZH-kat a mérésvezető a mérést követő hétre javítja ki és teszi publikussá a hallgatóknak. Elégtelen
ZH esetén a zárthelyit  csak a következő heti mérésen (mely mivel más tematika,  ezért  ebben az
esetben  2  ZH-t  ír  a  hallgató  –  egyet  az  elégtelen  ZH  tematikájából,  egyet  pedig  az  aktuális
tematikából) lehet megismételni. Ha a ZH ebben az esetben is elégtelen, akkor az automatikusan
nem teljesített labormérést jelent.
7. Mérési  jegyzőkönyv:  a méréseket  a hallgatók 2 fős csoportokban végzik és az elvégzett
munkáról,  a  mérésvezető  kérése  szerint  jegyzőkönyvet  készítenek.  A  jegyzőkönyveket  a
mérésvezetőknek  lehet  elküldeni,  legkésőbb  a  mérés  elvégzése  utáni  nap  végéig (szerdai  nap
23:59-ig),  a  mérésvezető  által  megadott  e-mail  címre.  A tárgy mezőben  a  mérés  sorszámát  kell
feltüntetni (pl. 2. jegyzőkönyv + név).
8. Elégtelen a féléve annak a hallgatónak, aki

 több mint 2 alkalommal hiányzott
 nem teljesített és sikeresen nem pótolt mérése/ZH-ja van;
 összesített átlaga elégtelen.

9. Felkészülés: a mérésekre előre kell felkészülni az OBM honlapon található anyagok alapján
(http://bio.iit.bme.hu).  A méréseken való részvétel  feltétele  a legalább elégséges szintű zárthelyi
megírása. Elégtelen eredmény esetén a zárthelyit meg kell ismételni.
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