Mikrobiológia tanszék
Szabályzat
Fertőzések megelőzésére vonatkozó szabályok
A mikrobiológiai gyakorlatok során élő baktériumokat tartalmazó tenyészetekkel dolgoznak a diákok. A
fertőzések megelőzésének érdekében a következő szabályokat kell betartani:
• Idegenek számára tilos a belépés a laboratóriumba.
• A gyakorlatvezetők az első gyakorlaton ismertetik a fertőzések megelőzését szolgáló szabályokat, erről a
diákok egy jegyzőkönyvet írnak alá.
• A szabályok megszegése az óráról való kiutasítást vonhatja maga után.
• A gyakorlaton csak megfelelő védőöltözetben (hosszú újjú, begombolt/cipzározott köpenyben) vehetnek
részt.
• A hosszú hajat fel kell kötni – lángra lobbanásának, fertőző anyagba lógásának elkerülése végett
• Minden biológiai anyag potencálisan fertőzőnek tekintendő.
• Étel, ital. fogyásztása, dohányzás a laboratóriumban tilos.
• A személyes tárgyakat (pl. táskákat, kabátokat) a gyakorlat idejére a folyóson található, zárható
szekrényekben kell tárolni, ezek nem vihetők be a laboratóriumba. Kivételesen (pl. értékes tárgyak
esetében) a gyakorlatot vezető oktató által a laboratóriumban kijelölt helyre lehet tenni ezeket.
• A diákok cask az oktató jelenlétében mehetnek be a laboratóriumba.
• A fertőző anyaggal való munka során fontos betartani a fertőtlenítésre, antiszepszisre vonatkozó
előírásokat:
• a platinakacsot minden használat előtt és után égetni kell
• használat után a tárgylemezeket fertőtlenítő oldatba kell meríteni
• az egszerhasználatos eszközöket (pl. műanyag kacs, Pasteur pipetta) a kijelölt
gyűjtőedényekbe kell dobni
• a gyakorlat során használt Petri csészéket, kémcsöveket, egyéb szennyezett tárgyakat nem
szabad a szemétbe dobni, ezeket speciális vedrekben kell összegyűjteni, amelyeket utólag
autoklávoznak
• a gépek, mikroszkópok használata csak betanítás után használhatók
• gyúlékony és kausztikus anyagok használata esetén fokozott figyelem szükséges
• fertőző anyag kiömlése, priccolása esetén értesíteni kell az oktatót, aki intézkedik a megfelelő
fertőtlenítésről
• A feladat elvégzése után, valamint a gyakorlat végén a kezeket fertőtleníteni kell a rendelkezésre álló
antiszeptikumokkal.
• A diákok felelősek a saját munkafelületeik tisztán tartásáért, a rendért.
• a félév első gyakorlati tevékenységén megválasztott helyét a diák a félév végéig minden órán
megtartja
• kár okozása esetén a diák felelősségre vonható
Oktatással kapcsolatos követelmények
• A diákok kötelesek a tantervben előírt programokon résztvenni.
• A gyakorlatok időtartama 2 óra.
• A végső vizsgán való részvétel cask azon diákok számára megengedett, akik teljesítették a félév során
előírt gyakorlati feladatokat, részt vettek a gyakorlatokon és rendezték az Egyetem iránti anyagi
kötelezettségeiket.
• Az oktató kiutasíthatja a diákot az óráról, amennyiben a diák egyébbel foglalkozik órán, mint amit az
oktató előír, illetve ha felkészületlenség miatt hátráltatja a gyakorlat lefolyását.
• A gyakorlatokon való részvétel kötelező.
• Hiányzások nem megengedettek, minden hiányzást pótolni kell.
• Betegség esetén a Dékáni Hivatal által jóváhagyott orvosi igazolással kell igazolni a hiányzást, legtöbb
két héttel a visszatérés után. Az igazolást eredetiben kell bemutatni és másolatot kell hagyni az
oktatónál.

•

A vizsgán való részvétel feltétele a hiányzások pótlása. Az igazolt hiányzások díjmentesen, az
igazolatlan hiányzások a pótlási díj kifizetésének bizonylatával lehetséges.
• A gyakorlatok kevesebb mint 20%-áról való hiányzás esetében lehet pótolni és a diák részt vehet a
szemeszteri vizsgán.
• 20-50 % hiányzás esetén a diák nem vizsgázhat a félév végén, csak pótvizsgán jelenhet meg. Ebben
az esetben a diák pótlási díj kifizetésével bepótolhatja az összes elmaradt gyakorlatát vagy
díjmentesen megismételheti a teljes modult a következő tanévben.
• A terhes, gyermekágyas vagy súlyos/idült betegségben szenvedő diákok dékáni jóváhagyással
részlegesen mentesülhetnek a gyakorlatokon való részvételi kötelezettségeiktől.
• Amennyiben 50%.nál több gyakorlatról hiányzik a diák, a teljes félévet ismételni kell a következő
tanévben.
• A gyakorlatok pótlása a csoport gyakorlatvezetőjével történik.
• A pótlások a félév utolsó vagy utolsó előtti tanítási hetén történnek.
Ismeretek felmérése
• A vizsgák módszertana az egyetemi szabályzatot követi (Regulamentul de activitate didactică al UMFST
Tg. Mureș, capitolul IV – Evaluare, credite transferabile și promovare.)
• A végső vizsgát csak a vizsgaidőszakban lehet letenni, a Dékáni Hivatal által és a diákokkal, oktatókkal
előzetesen egyeztetett beosztás szerint.
• az írásbeli vizsga ugyanazon a napon történik valamennyi szériának egyazon kar hallgatói
számára
• a vizsga nem eshet egybe más tantárgyak programjával
• a diákok a megjelölt helyen és időben kell megjelenjenek
• csak érvényes személyigazolvánnyal lehet résztvenni a vizsgán.
• Egy vizsganapon csak egy tantárgyból lehet vizsgázni.
• Az ismeretek felmérése a következőképpen történik:
• végső vizsga: rácsteszt, amelyhez röviden megválaszolható kérdések is csatlakoztathatóak
• két szóbeli gyakorlati vizsga – a vizsga két oktató jelenlétében zajlik, a teremben mindvégig
legalább 3 diáknak kell jelen lennie
• A végső vizsgán csak azok vehetnek részt, akik átmenő jegyben részesültek mindkét
gyakorlati vizsgán
• A gyakorlati jegy emelésére nincs lehetőség a vizsga ismétlésére.
• Akik igazoltan hiányoznak vagy nem részesültek átmenő jegyben valamelyik gyakorlati
vizsgán, a vizsgaidőszakban, a vizsga előtti napon (előzetes beosztás szerint) megismételhetik
a vizsgát.
• A végső jegy összetétele:
• a félév során kifejtett tevékenység során elért eredmények: 30% ( 10% TBL, 20% gyakorlati
vizsgákon elért jegyek)
• végső vizsga: 70% (60% elméleti rész, 10% gyakorlati rész)
• kerekítés csak a végső jegy esetében történik
• A tesztek javítása
• csak a helyes válaszokra kaphatók pontok, hibás válasz esetén részleges pontok
• ha egy helyes válaszos kérdés esetén több válasz van megjelölve vagy ha egy vagy több
helyes válaszos kérdésben egy válasz sincs megjelölve, a kérdésre pont nem kapható.
• Az átmenő jegy: 5,00 minden vizsgaformán (gyakorlati, elméleti végső vizsgán)
• Vizsga során elkövetett csalás esetén az adott vizsgát sikertelennek tekintik és az egyetemről való kizárást
vonja maga után
• a vizsga idejére a személyes tárgyakat (kabát, táska, jegyzetek, telefonok, egyéb elektronikai
kommunikációs eszközök, adattárolók) a vizsgát felügyelő személyek által kijelölt helyre kell
tenni
• a vizsga ideje alatt a telefonokat kikapcsolva (nem lehalkítva) kell letenni
• a vizsga ideje alatt a diákok nem beszélgethetnek egymással

•
•

Javítás vagy az előző években elmaradt vizsgák esetén az adott vizsgaidőszakban érvényes szabályok
szerint vizsgázhatnak a diákok.
A fellebbezést írásos formában kell leadni a Tanszéken az eredmények online kihírdetése utáni 24 órában
• a fellebbezés csak a diák saját dolgozatára vonatkozhat, a diáknak jogában áll megnézni a
dolgozatát és magyarázatokat kérni a vizsgáztatótól.
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