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OFICIUL PENTRU ADMITERE  

 

A 2023 júliusi felvételi az Orvosi, Katonaorvosi és Fogorvosi képzési szakokra   

 

Felvételi Biológia tantárgyból 

 

A jelentkezők rangsorolása az Orvosi, Katonaorvosi és Fogorvosi szakokon  a felvételi vizsgán elért 

érdemjegy alapján történik, csökkenő sorrendben melynek 90% -át az írásbeli vizsga jegye 

(választható tantárgy Biológia vagy Kémia), 10%-át az érettségi vizsga jegye képezi. 

A rácsteszt 100 kérdésből áll, minden kérdés esetében 4 válaszlehetőséggel. Mind a 100 kérdés 
"feleletválasztós" típusú, amit a felvételi bizottság "helyben", a vizsga előtt állít össze. 

A kérdésekre 1 vagy 2 helyes válasz lehetséges, arra vonatkozó pontosítás nélkül, hogy egy adott 
kérdés 1 vagy 2 helyes válaszos. 

A Biológia vizsga könyvészetét az Anatomie şi Fiziologie pentru admitere la facultăţile de medicină - 
Barron’s –ediția a II-a, Editura University Press, 2022, román nyelvű kiadása, illetve Anatómia és 
élettan az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediția a II-a, Editura University Press, 2022, 
magyar nyelvű kiadása képezi.   

A fent említett könyv beszerezhető az egyetemi könyvesboltban az alábbi linkre kattintva: 

https://librarie.umfst.ro/admitere-sesiunea-2023 

 

 

A 2023 júliusi felvételi  a  3 és 4 éves EGÉSZSÉGÜGYI képzésekre:  Általános asszisztensképzés, 
Táplálkozástan és Dietetika, Balneo-fizo-kinetoterápia és rehabilitáció, Fogtechnikus képzés, Orvosi 

Kozmetika és kozmetikai termékek technológiája 

 

Felvételi Biológia tantárgyból  

 

A jelentkezők rangsorolása- az elért érdemjegy alapján történik, csökkenő sorrendben melynek 80% -
át teszten elért jegy, 20%-át az érettségi jegy képezi  

A felvételi versenyvizsga biológia tantárgyból  rácsteszt típusú, a vizsgabizottság által összeállított 50,  
“első látásra” típusú kérdésből áll (10 egy helyes válaszlehetőséggel, 40 két helyes válasz 
lehetőségével) 

A könyvészetet Az Ember Anatómiája és Élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című 
tankönyv magyar nyelvű kiadásának  (Editura University Press 2022) az alábbi  7 fejezete képezi. 

A fent említett könyv beszerezhető az egyetemi könyvesboltban az alábbi linkre kattintva: 

https://librarie.umfst.ro/admitere-sesiunea-2023 

 

A vizsgakérdések szerkesztése az alábbi 7 fejezetből történik: 

 

https://librarie.umfst.ro/admitere-sesiunea-2023
https://librarie.umfst.ro/admitere-sesiunea-2023
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 5. fejezet: A köztakaró, 97- 114. old.; 
 6. fejezet: Csontok és ízületek, 115-138. old. (kivéve: A csont szövettani felépítése, 

Csontképződés, Csontátépülés, 119- 121. old.; A diarthrosisok típusai, 123, 124 old.); 
 8. fejezet: Izomszövet, 167- 190. old. (kivéve: A harántcsíkolt vázizom működése - a 

csúszófilamentum (sliding filament) modell, Az összehúzódást kiváltó tényezők, Elernyedés, 
Fokozatos válaszok, 171- 176; Simaizom és a szívizom, 178 -179); 

 10. fejezet: Az idegszövet, 221-242. old.; 
 11. fejezet: Az idegrendszer felépítése, 243- 268. old.; 
 12. fejezet: Az érzékszervek, 269- 292. old.; 
 15. fejezet: A szív és érrendszer, 339 -370. old. (kivéve: A vérkeringés szabályzása és a sokk, 

351- 352). 
 


