A Semmelweis Egyetem
Szenátusának

41/2008. (IV. 17.) számú
határozata

a Kreditrendszerő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) módosításáról

A Szenátus a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9. § (12) bekezdésében
biztosított hatáskörében megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta az SzMSz 7. sz.
melléklete III/I. fejezetének (TVSz) módosítására benyújtott írásos elıterjesztést.
Ennek

alapján

felhatalmazza

a

stratégiai,

mőködésfejlesztési

és

igazgatásszervezési fıigazgatót a módosítások szabályzatban való átvezetésére, annak
közzétételére.

Határidı: azonnal
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A SZENÁTUS 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN
JÓVÁHAGYOTT ELİTERJESZTÉS
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 7. sz. mellékletének III./I. Fejezete (TVSZ)
módosítása

Figyelemmel az Egyetem Vezetésével, ill. az oktatásban résztvevı szervezeti egységek
vezetıivel, oktatási felelıseikkel folytatott elızetes konzultációkra, a Hallgatói
Önkormányzat a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosításával kapcsolatosan a
következı határozati javaslatot terjeszti a Szenátus elé.
I. Vizsgaidıszakkal kapcsolatos javaslatok
1.) A TVSZ 5. § 2. és 19. § 1. pontjának szövege helyébe a következı szöveg lép „A
vizsgák letételére a vizsgaidıszak szolgál. Az ıszi szemeszterhez kapcsolódó
vizsgaidıszak idıtartama egybefüggı 6 hét, valamint 1 hét ismétlıvizsga-idıszak. A
tavaszi szemeszterhez kapcsolódó vizsgaidıszak idıtartama 8 hét, valamint 1 hét
ismétlıvizsga-idıszak, melybıl 6 hetet május és június hónapokban, a fennmaradó 2
hetet a tanszékek által limitált vizsgalehetıségek megadásával, a nyári oktatási
szünetben, közvetlenül az ıszi szemeszter kezdete elıtti idıben kell biztosítani. Az
ismétlıvizsga-idıszak minden esetben a regisztrációs hét – a szorgalmi idıszakot
megelızı hét – idejével egyezik meg. A vizsgaidıszak nyári oktatási szünetben
esedékes része, valamint az ismétlıvizsga-idıszak idıpontjának tekintetében a
Testnevelési és Sporttudományi Kar saját szabályzata alapján a fenti rendelkezéstıl
eltérhet. ”
2.) A TVSZ 19. §-a az 1. pont után a következı új rendelkezéssel és 2. ponttal egészül ki,
ennek megfelelıen az eredeti 2-14. pontok új, 3-15. sorszámot kapnak:
„2. A nyári vizsgaidıszak július 31-ét követı részében, valamint az ismétlıvizsgaidıszakban sikeres vizsga javítása nem lehetséges. Az ismétlıvizsga-idıszakban csak
a vizsgaidıszakban megkísérelt és sikertelen vizsga ismétlése kísérelhetı meg.”
3.) A TVSZ 14. §-a a következı új, 4. és 5. ponttal egészül ki. - a felsıoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX tv. 59. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján:
„4. Az az államilag támogatott képzésben részt vevı hallgató folytathatja tanulmányait
államilag támogatott formában, amelyik az utolsó két félév legalább egyikében
(tavaszi szemeszter esetén legkésıbb adott év július 31-ig) megszerezte az ajánlott
tantervben elıírt kreditmennyiség ötven százalékát.
5. A tavaszi félév vizsgaidıszakának oktatási szünetre esı idıszakában, valamint az
ismétlıvizsga-idıszakában megszerzett kreditek nem vehetık teljesítettnek, ill.
megszerzettnek a 4. bekezdés rendelkezései szempontjából.”
II. Méltányosság gyakorlásával kapcsolatos pontosítás, ill. tantárgyfelvételre vonatkozó
szabályok módosítása
1.) A TVSZ 27. §-ának elsı mondatát követıen az a következı – értelmezı jellegő –
szövegrésszel egészül ki: „A tanulmányi kötelezettség teljesítésének rendjével
összefüggésben – a tanulmányi követelmény tartalmának érintése nélkül –
gyakorolható méltányosság.”
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2.) A TVSZ 9. § 3. pontja „második” szövegrésszel egészül ki az „újbóli meghirdetésének
félévében” szövegrészt közvetlenül megelızıen. Ezzel összhangban a 16. § 7.
pontjának „egy késıbbi” szövegrésze „két késıbbi” szövegrészre módosul, valamint a
17. § 16. bekezdése kiegészül „második” szövegrésszel az „újbóli meghirdetésének”
szövegrészt megelızıen.
III. Évközi – vizsgára bocsáthatóság feltételéül szabott – számonkérések teljesítésére,
pótlás rendjére vonatkozó javaslat
1.) A TVSZ 17. § 5. pontjának elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép: „Ha a
félévközi jegy megállapítása zárthelyi dolgozatok alapján történik, vagy más évközi
jellegő számonkérés a vizsgára bocsáthatóság feltétele, akkor az ilyen követelmények
teljesítésének pótlására legalább két alkalommal kell a hallgató részére lehetıséget
biztosítani.”

Rövid indokolás
A vizsgaidıszakkal kapcsolatos módosítások célja az Egyetem hagyományainak, tradicionális
vizsgaidıszak-szerkezetének megırzése volt, amely figyelembe veszi az orvos-, fogorvos- és
gyógyszerészképzés sajátosságait, valamint megırzi a lehetıséget arra, hogy a hallgatók a
megváltozott körülmények között is meg tudjanak felelni a tanulmányi- és vizsgakövetelményeknek.
A javaslat másik része a kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítésére, ill. az átsorolási döntés
meghozatala esetén beszámítható feltételek szükségszerő meghatározására vonatkozik.
A méltányosság szabályainak pontosítása az egyes karokon felmerült eltérı értelmezések
kiküszöbölésére irányult, ill. annak – az eddig is alkalmazott – elvnek a kiemelésére, hogy
tanulmányi kötelezettség tartalmát a méltányosság nem érintheti (pl. nem engedhetı el
vizsga), de a teljesítés rendjét viszont igen, hiszen éppen erre irányul (pl. újabb
vizsgalehetıség engedélyezése). A tantárgyfelvételek számának szabályozására vonatkozó
javaslat összhangban áll más egyetemek gyakorlatával és egységes szabályozást eredményez
Egyetemünk karai között is
A félévközi – vizsgára bocsáthatóságot érintı – számonkérésekkel kapcsolatosan
javaslatunkkal egységes, a hallgatók és oktatók részére is kiszámítható rendszert kívánunk
létrehozni, melyben a súlyos következményeket is eredményezhetı évközi számonkérések
esetén egységes, de összességében még így is a vizsgák szabályainál szigorúbb keretek között
teremtıdne meg a pótlás lehetısége.

Budapest, 2008. április 7.
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