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11. § Átvétel  

 

1. Más felsőoktatási intézmény hallgatója kérheti átvételét a Semmelweis Egyetemre, a képzési 

szakirányának megfelelő szakra, ha a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltételei nem állnak 

fenn.  
2. Az Általános Orvostudományi Karra kizárólag más egyetem azonos karáról az elméleti modul vagy 

a preklinikai modul lezárása után engedélyezhető átvétel a mintatanterv 5. vagy 7. szemeszterére. A 

kérelmet minden év július 15-ig kell a Kar Dékáni Hivatalához benyújtani. A kérelemhez csatolni kell 

a lezárt, eredeti leckekönyvet, az egyetem tantervét (tantervmintáját), külföldön folytatott tanulmányok 

esetén ezek hiteles fordítását, amennyiben az nem olyan nyelven íródott, mint amilyen nyelven a Karon 

oktatás folyik. A Fogorvostudományi Karra más egyetem azonos karáról az elméleti modul vagy a 

preklinikai modul lezárása után engedélyezhető átvétel. A kérelmet minden év július 15-ig kell a 

Kar Dékáni Hivatalához benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a lezárt, eredeti leckekönyvet, az 

egyetem tantervét (tantervmintáját), külföldön folytatott tanulmányok esetén ezek hiteles 

fordítását, amennyiben az nem olyan nyelven íródott, mint amilyen nyelven a Karon oktatás 

folyik. A Gyógyszerésztudományi Karra más egyetem gyógyszerész hallgatója kérheti átvételét. A 

Gyógyszerésztudományi Karra kizárólag más egyetem azonos karáról az legalább a mintatanterv 

szerinti 2 félév teljesítése után kérhető ill. engedélyezhető átvétel, ha a kötelező elbocsátás vagy kizárás 

feltételei nem állnak fenn.  

Átvételi ügyekben első fokon a fogadó kar TB-je illetékes dönteni. Észrevétel, panasz elbírálására 

másodfokon a kar dékánja jogosult. A dékán határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Az 

átjelentkezési kérelemhez csatolni kell az érvényesen lezárt eredeti leckekönyvet, az elbocsátó 

egyetem tantervét, és a külföldön folytatott tanulmányok esetén a dokumentumok hiteles 

fordítását is, amennyiben az nem olyan nyelven íródott, mint amilyen nyelven az oktatás folyik. 

Az átvételi kérelem beadásának határideje: július 15. 

A TB a külföldi egyetemről átvételt kérő hallgatót a döntés előtt meghallgatja, és az illetékes 

oktatási szervezeti egység vezetőjének (a tantárgy előadójának) véleményét figyelembe véve, 

különbözeti vizsga letételére kötelezheti.  

3. Az átvétel feltétele, hogy a kérelmet benyújtó hallgató átjelentkezést megelőző utolsó két 

félévének korrigált kreditindexe legalább 3,51-4,00 legyen.  

4. A Semmelweis Egyetemen a szakok, illetve a karok és képzési szintek között is kérhető átvétel. 

Ennek minimális feltétele a tantervminta első négy félévében megszerezhető kreditek legalább 75 

%-ának megszerzése és az ebből számított 3,51-4,00 súlyozott tanulmányi átlag.  

5. Átvétel esetén az átadó intézménynek nyilatkoznia kell arról, hogy a hallgató államilag 

támogatott vagy költségtérítéses képzésben vett-e részt. Államilag támogatott tanulmányok esetén 

nyilatkoznia kell az átadó intézménynek, a hallgató tanulmányai folyamán felhasznált államilag 

finanszírozott, továbbá aktív féléveinek számáról,s arról, hogy a hallgató hallgatói jogviszonyát 

az átvétel miatt megszüntették, s a névsorból törölték.  

6. Az azonos szakon költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató átvételét kérheti az államilag 

finanszírozott képzésre, ha az átvételi kérelmet megelőző két egymást követő félévben korrigált 

kredit-indexe legalább 3,51. Az átvételre azonban csak akkor kerülhet sor, ha államilag 

finanszírozott hely szabadul fel. A felszabadult helyekre a felvételt a korrigált kreditindex alapján 

képzett sorrend dönti el.  

7. Átvételre a szakok, a karok és képzési szintek között kizárólag akkor van lehetőség, ha a 

teljesített tantárgyak programjai legalább 75 %-ban megegyeznek az adott Karon oktatott 

tantárgyak programjaival. Minden más esetben kizárólag az adott Karon tett, a felsőfokú 

intézményekbe való felvételről szóló jogszabály szerinti sikeres felvételi eljárás után kezdheti meg 

tanulmányait.  

8. A más szakon, karon vagy intézetben teljesített tantárgyak befogadásáról, a megszerzett 

kreditpontok elismeréséről a fogadó kar Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottsága dönt a 21. 

§ szerint.  

 


