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T Á J É K O Z T A T Ó  

az  

Általános Orvostudományi Kar 

I. évfolyamos hallgatói részére 
 

 

Értesítem, hogy az ünnepélyes tanévnyitóra és fogadalomtételre  

 

2018. szeptember 02-án (vasárnap) 10.00 órakor  

Budapest Congress & World Trade Centerben 

 Budapest 1123 Jagelló út 1-3. 

 

kerül megrendezésre.  A tanévnyitóra szóló belépőjegyét (meghívó) - a felvételéről szóló 

határozattal együtt - megküldte Dékáni Hivatalunk. 

 

Tájékoztatom, hogy a kötelező munka és tűzvédelmi oktatásra a „Biztonságtechnika 

tanfolyam I. évfolyamos ÁOK hallgatók részére” kurzus keretében kerül sor, mely kurzus a 

Semmelweis Egyetem Központi E-learning Rendszerében található. 

Az oktatási anyag megtekintésére és az ahhoz kapcsolódó teszt kitöltésére 2018. szeptember 

10. és 2018. október 10. között van lehetősége. Az oktatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha 

a teszteken minden kérdésre helyesen válaszolt. 

 

Az e-learning rendszer elérhetősége: 

http://itc.semmelweis.hu/moodle/ 

 

A bejelentkezéshez szükséges regisztráció elkészítéséhez minden információt megtalál a 

következő linken: 

https://seka.semmelweis.hu/hu/segitseg/seka_aktivalas 

 

Beiratkozás: 
 

1) a NEPTUN rendszerbe a hallgatói státusz regisztrálásával, és  

2) a kitöltött beiratkozási lap leadásával történik. 

 

Az aktív státuszra történő regisztráció legalább egy kötelező tárgy felvételével történhet. A 

hallgató a tárgyfelvételről a tantárgyfelvételi időszak lezárása után 1 munkanapon belül 

NEPTUN üzenet formájában értesítést kap az általa felvett tárgyak ellenőrzésének 

szükségességére vonatkozó felhívással. A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárását követő 

5 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvételre vonatkozó adattal 

szemben. A kifogásra vonatkozó kérelmet a Kar oktatásért felelős dékánhelyettese bírálja el 

http://itc.semmelweis.hu/moodle/
https://seka.semmelweis.hu/hu/segitseg/seka_aktivalas
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oly módon, hogy annak engedélyezése esetén a módosítást a Tanulmányi Osztály a 

tárgyfelvételi időszak lezárását követő 8 napon belül végre tudja hajtani. 

 

A NEPTUN rendszerben a 2018/2019. tanév őszi szemeszterére történő regisztráció, 

valamint a mintatanterv alapján a tantárgyak felvétele  

 

    2018. szeptember 3-án 13.00 órától 

lehetséges.  

 

 

Hallgatói jogviszony létesítése: 
 

Az a jelentkező, aki felvételt nyert karunkra hallgatói jogviszonyt létesíthet az egyetemmel. 

A beiratkozás a BEIRATKOZÁSI LAP kitöltésével és aláírásával kezdeményezhető. A 

beiratkozási lapot a Tanulmányi Osztály vezetője legkésőbb 5 munkanapon belül hitelesíti, 

amennyiben a BEIRATKOZÁSI LAP adatai alapján nincs akadálya a jogviszony 

létesítésének. A beiratkozás a BEIRATKOZÁSI LAP hitelesítésével valósul meg. 

 

 

Hallgatói jogviszony létesítésének feltétele: 
 

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele, hogy a beiratkozási lap leadásakor a 

Dékáni Hivatal munkatársainak átadja a felvételi eljárás során beadott dokumentumok 

(középiskolai, érettségi, nyelvvizsga bizonyítvány, oklevél, többletpontot igazoló 

dokumentumok, stb.) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát mely 

dokumentumok az ellenőrzés után a beiratkozás alkalmával visszaadásra kerülnek. 
 

Tájékoztatom, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a felvételi eredményét 

befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a felvételről szóló döntés megsemmisítésre 

kerül.  
 

 

Beiratkozás időpontja: 
 

  2018. szeptember 3.     9.00 – 11.00 óra és 

       13.00 - 16.00 óra,  

 

   szeptember 4.        9.00 – 11.00 óra és 

       13.00 - 16.00 óra.   

    

    

Beiratkozás helye: 
 

  Általános Orvostudományi Kar  

  Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály 

  1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 
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Beiratkozáskor beadandó/ bemutatandó dokumentum: 
 

 személyazonosító igazolvány,  

 lakcímkártya, 

 beiratkozási lap kitöltött példánya, 

 aláírt eskü szövege,  

 a felvételi eljárás során beadott dokumentumok eredeti, vagy közjegyző által 

hitelesített másolati példánya,  

 az egészségügyi dokumentumokat tartalmazó lezárt boríték, 

 két darab 3,5 X 4,5 cm-es, a hátoldalán névvel és születési dátummal ellátott 

fénykép. 

       

 

Tájékoztatom, hogy a Kari Tanulmányi tájékoztató az interneten a 

semmelweis.hu/aok/dokumentumtar oldalon a „Hallgatói dokumentumok” között 

érhető el.  Felhívom figyelmét, hogy a BEIRATKOZÁSI LAPON nyilatkoznia kell a 

Tanulmányi tájékoztató megismeréséről.  

 

Az első tanítási nap:   
 

2018. szeptember 10. 

 

Az Egyetem tanulmányi, vizsga- és egyéb szabályzatai, a hallgatóknak nyújtható 

támogatásokra, a fizetendő díjakra, térítésekre, a tankönyvekre, stb. vonatkozó információk 

hozzáférhetők az Egyetem honlapján (http://www.semmelweis.hu), illetve a NEPTUN 

Portálon (http://neptun.sote.hu), valamint megtekinthetők a Hallgatói Önkormányzat 

Irodájában.  

 

 

 

Budapest, 2018. július 30. 

 

 

 

 

 

       dr. Eperjesi Tímea Anna s.k. 

                  hivatalvezető 
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