Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
általános orvos szak - felvételi eljárás
Jelentkezés
A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseket több jogszabály érinti. A két
legfontosabb a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a többször
módosított 423/2012.(XII.29.)Korm. rendelet.
A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 6 (hat) jelentkezési hely
jelölhető meg. Amennyiben a jelentkező ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási
formáját is megjelöli, akkor az a maximálisan megjelölhető jelentkezési helyek számát tekintve
egy
jelentkezési
helynek
tekintendő
(ha
az
intézmény/kar/szak/képzési
szint/munkarend/képzési nyelv/képzési helyszín azonos). Ezeket természetesen külön sorban
szükséges feltüntetni, ennek értelmében jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki.
A felvételi eljárásban három jelentkezési hely megjelölésére díjmentesen van lehetőség.
Amennyiben a díjmentességben benne foglalt 3 képzésen felül további jelentkezési helyeket is
megjelöl, jelentkezésenként 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.
A kiegészítő eljárási díj szempontjából szintén igaz, hogy két jelentkezési hely egynek minősül
abban az esetben, ha ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges
formáját is megjelöli a jelentkező - azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint,
munkarend, képzés nyelve, képzési helyszín, csak a finanszírozási forma tér el -, azt két sorban
kell feltüntetnie jelentkezéskor, azonban a kiegészítő eljárási díj befizetése szempontjából
ez is egy képzésnek minősül.
A felvételi eljárásra való jelentkezés:
elektronikusan, e-felvételi keretében (www.felvi.hu honlapon keresztül).
Külföldi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkezőnek az alábbiakat kell mellékelnie jelentkezési
lapjához:
•

eredeti bizonyítvány (érettségi) másolata (ha a jelentkező még nem szerezte meg,
akkor az Oktatási Hivatal által meghatározott és közzétett határidődre kell
beküldeni),

•

külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat másolata (pl. középiskolai év végi
bizonyítvány), amely igazolja a tanulmányok időtartamát és a bizonyítvány megszerzése
érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,

•

a felsorolt okiratok magyar nyelvű hiteles fordításának másolata (hiteles fordításnak
minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv,
illetve a magyar közjegyző hitelesítési záradékkal ellátott fordítás).
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A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat, jelentkezési határidőt, fontosabb dátumokat
minden évben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Hivatala teszi közzé a Felsőoktatási
Felvételi Tájékoztató c. kiadványban, illetve a www.felvi.hu honlapon.
A szeptemberben induló képzésekre általában december végétől lehet jelentkezni, határidő':
2016. február 15. A jelentkezési kérelem rögzítése az e-felvételiben minden év február
közepe. Módosítások (pl. személyes adatok, egyszeri jelentkezési sorrendmódosítás) és a
dokumentumok (hiánypótlás, a jelentkezést követően kézhez kapott dokumentumok)
benyújtásának végső határideje július eleje. A ponthatárok és a felvételi eredmények várható
kihirdetése július második fele.

Általános pontszámítási módszerek, összpontszám
Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre és osztatlan képzésre történő
jelentkezés esetében a felvételről a felsőoktatási intézmény a jelentkezők teljesítménye, az
adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása,
valamint a jelentkezők által összeállított jelentkezési sorrend figyelembevételével országosan
egységes rangsorolás alapján dönt. A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet
felvételt.
A felvételi összpontszámot, a rangsorolás alapjául szolgáló eredményt 400+100 pontos
pontszámítási rendszerben fejezik ki. Az összpontszám a középiskolai teljesítmény alapján
kapott tanulmányi pontok (200 pont) és az érettségi pontok (200 pont) összeadásával, valamint
a többletpontok (max. 100 pont) hozzáadásával, vagy az érettségi pontok (200 pont)
kétszerezésével és a többletpontok (max. 100 pont) hozzáadásával kerül megállapításra.
Minden esetben a jelentkező számára előnyösebb módszer alapján.

Tanulmányi pontok
Öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, legalább két évig tanult idegen
nyelv v. nemzetiségi nyelv és irodalom, legalább két évig tanult választott
természettudományos tantárgy) utolsó két tanult év végi érdemjegyek összegének kétszerese
(max. l00 pont), valamint a jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő eredmények közül
négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek
átlaga (max. 100 pontot).

Érettségi pontok
Az érettségi pontok kiszámításakor az adott képzési területen előírt két érettségi
vizsgatárgyat kell figyelembe venni. Az érettségi vizsgatárgy vizsgaeredményének százalékos
teljesítménye adja az érettségi pontokat.
Az orvos- és egészségtudományi képzési területen az alábbi két érettségi vizsgatárgy az
elfogadott:
biológia tárgy kötelező, és a
fizika, vagy kémia tárgy közül a jelentkező választhat.
2013. évtől már mindkét vizsgatárgy emelt szintű megléte a követelmény!
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Diplomával rendelkezők pontszámítása
Általános Orvostudományi Karra való jelentkezéskor az alábbi két osztatlan felsőoktatásban
szerzett diploma kerülhet beszámításra 1. fogorvostudományi karon szerzett diploma, 2.
gyógyszerésztudományi karon szerzett diploma.
Az oklevél minősítése:

rite (2,00-3,50)
cum laude (3,51-4,50)
summa cum laude (4,51-5,00)

- 380 pont
- 390 pont
- 400 pont

Az oklevél minősítésének alapja a 0,01-re kerekített halmozott súlyozott tanulmányi átlag. A diploma
minősítésének kiszámítása: diploma minősítése = (szigorlatok osztályzatainak összege + szakdolgozat

osztályzata + ZV írásbeli részének osztályzata + ZV szóbeli vizsga osztályzata + gyakorlati vizsga
osztályzata) / (szigorlatok száma + 4).

Többletpontok
Jogszabály alapján az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi
vizsgáért, vizsgatárgyanként 50 többletpont jár a szakra jelentkezőknek. Tekintettel arra,
hogy az orvos képzési ágban (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szak) mindkét érettségi
vizsgatárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga letétele és ez kimeríti a maximálisan
adható 100 többletpontot, így más jogcímen már nem adható többletpont.
Többletpontok beszámítására további jogszabály alapján, valamint intézményi szabályozás
alapján jogosult a felvételiző akkor, ha rendelkezik megfelelő felsőoktatásban szerzett
diplomával.
Külföldi intézményben szerzett középiskolai végzettség elismerésének beszámítása
A külföldi rendszerű, vagy külföldön megszerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését
Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
szabályozza. Az elismerési eljárásnak megfelelően a jelentkező a teljes jogi hatályú, vagy a
továbbtanulási céllal történő elismerési forma közül választhat. A teljes jogi hatályú elismerést
az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja, míg a felsőoktatási
intézményben továbbtanulási céllal történő elismeréshez szükséges tanulmányi és érettségi
pontok átszámítását az Oktatási Hivatal végzi.
A külföldi bizonyítványok továbbtanulási céllal történő elismerése során az Oktatási Hivatal a
jelentkező által megszerzett érettségi vizsgák eredménye alapján egyedileg dönt arról, hogy a
megszerzett vizsgatárgy megfeleltethető-e az előírt vizsgatárgynak továbbá, hogy a külföldi
érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgy milyen vizsgaszintnek (emelt, vagy középszint)
minősíthető és milyen százalékos értékkel feleltethető meg. Abban az esetben, ha külföldi
középiskolai tanulmányok során nem számítható tanulmányi pont, úgy a jelentkezőnek az
érettségi pontok kétszeresével kell számolni összpontszámot.
Az orvosképzésnél feltételként meghatározott vizsgatárgyakból kötelező emelt szintű
érettségi vizsgát Magyarországon teheti le a jelentkező'. Külföldön letett emelt szintű
érettségi vizsga csak néhány esetben fogadható el. Javasolt a jelentkezés előtt tájékoztatást
kérni az Oktatási Hivataltól.
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Nem vehető fel a felsőoktatási intézménybe
Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel, akinek felvételi összpontszáma nem éri el a
felvételi ponthatárt vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő
végzettséggel. Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki nem éri el a jogszabályban
meghatározott - emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen
adható többletpontok nélkül számított - minimum pontszámot, azaz a 280 pontot.

Egyetemi/Kari - rangsor, elismerés
A Semmelweis Egyetem 2013-ban ismét elnyerte a kiemelkedő színvonalú képzés és
tehetséggondozás, valamint a hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatásfejlesztési és
innovációs tevékenység elismeréseként a megtisztelő "kutatóelitegyetem" címet.
Felkerült a világ legnemzetközibb egyetemeinek 200-as toplistájára a Semmelweis Egyetem,
mely egyedüli hazai egyetemként szerepel a rangsorban a 102. helyen. A Times Higher
Education által készített és most publikált lista összeállításánál a nemzetközi orientációt
vizsgáló indikátor értékeit vették figyelembe, vagyis egyebek mellett a nemzetközi hallgatók,
oktatók arányát, valamint a nemzetközi publikációs együttműködéseket.
A rangsort a Katari Egyetem (University of Qatar) vezeti, második a Luxemburgi Egyetem
(University of Luxemburg), harmadik a Hong Kong-i Egyetem (University of Hong Kong).
A Times Higher Education még tavaly októberben tette közzé a 2015-16-os évre vonatkozó
összesített világrangsorát, melyen 800 egyetem szerepelt. Ezek közül választották most ki a
200 legnemzetközibbet.
A HVG „Diploma 2016" különszámában az Általános Orvostudományi Kar a felsőoktatási
intézmények kari összesített képzési rangsorában az előkelő 1. helyet foglalja el az ország 131
kara között. Az orvos- és egészségtudományi képzésterületi rangsor oktatói kiválósága
tekintetében az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma, valamint
a hallgatók kiválósága (első helyes jelentkezők száma, felvettek ponthatára, középiskolai
versenyen helyezettek száma) vonatkozásában szintén a kar az első helyen szerepel.

szak

Tájékoztató a 2014-2015. EVI FELVÉTELI ADATOKRÓL
2014.
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3

432
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1
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ANA - alap, nappali, államilag támogatott
ANK - alap, nappali, költségtérítéses

ONA - osztatlan, nappali, államilag támogatott
ONK - osztatlan, nappali, költségtérítéses

