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III.2B. - 1. melléklet 
SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERVEZETT NYELVI 
ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN 

RENDELKEZÉSEK 
 

I.  

(1) Jelen szabályzat csak a Semmelweis Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát 

(továbbiakban TVSZ) kiegészítő rendelkezéseket tartalmazza. Az itt nem szabályozott 

kérdésekben a TVSZ rendelkezései irányadók. 

(2) A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar a felsőfokú tanulmányok 

megkezdése előtt – költségtérítéses hallgatói jogviszony keretében – előkészítő 

évfolyamot indít. 

 

A tanterv – SZMSZ III.2. rész 4.§-hoz 

 

II.  

(1) A képzés során a hallgatók idegen (illetve magyar, mint idegen nyelv) szaknyelvet, 

egészségügyi terminológiát és szakmai előkészítő tantárgyakat tanulnak.  

(2) Nyelvi képzésük a főiskolai alapszakon, illetve szakirányban folytatott tanulmányokra 

készít fel. 

 

Az oktatás időszakai – SZMSZ III.2. rész 5. §-hoz 

 

III.  

(1) Az előkészítő képzésben a hallgató oktatási modulokban vesz részt, a modulok végén, 

a hallgató beszámoló formájában ad számot elsajátított ismereteiről, a tanulmányaiban 

történt előmeneteléről. 

(2) Az alapképzésbe való továbblépés feltétele az előkészítő képzés nyelvi 

követelményeinek való megfelelés.   

 

A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek – SZMSZ III.2. rész 6. §-hoz 

 

IV.  

(1) A TVSZ által rögzített fórumok és szervezetek a külföldi hallgatók esetében is 

illetékesek, azonban a közöttük lévő kapcsolattartásban a Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Kar Külföldi Hallgatók Titkársága aktívan részt vesz, illetve azt 

elősegíti.  

(2) A külföldi hallgatók esetében a bizottságok eljárási rendje az általános szabályoknak 

megfelelő, de az esetleges külön eljárások – nyelvi fordítások, ekvivalencia-

vizsgálatok, stb. – miatt a határidők meghosszabbíthatók. 

 

A hallgatói jogviszony, bejelentési (bejelentkezési) kötelezettség – SZMSZ III.2. rész 7.§-

hoz 
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V.  

(1) Az előkészítő évfolyamra történő felvétel feltétele az érettségi vizsga.  

(2) Szükség esetén a MEIK véleménye alapján eldöntendő a nemzeti sajátosságokkal bíró 

középiskolai végzettség magyar érettségivel való ekvivalenciája.  

(3) A felvételi vizsga nyelvi alkalmassági vizsgából áll. 

(4) Az előkészítő képzésben résztvevő hallgató a Semmelweis Egyetemmel hallgatói 

jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. Az előkészítő 

évfolyam második szemeszterére a hallgatónak be kell jelentkeznie. Az előkészítő 

képzésben történő részvétel folyamatos hallgatói jogviszonyt tesz lehetővé az 

alapképzésre történő átlépéskor. Ezért további beiratkozásra a tanulmányok ideje alatt 

nincs szükség. 

(5) A hallgató az előkészítő tanévre való beiratkozást, illetve a további bejelentkezést 

követően jogosult: 

a) az előmenetele szerint, a tanrendben meghatározott tantárgyakat felvenni és a felvett 

tárgyakból vizsgát tenni, 

b) az Egyetemnek a hallgatók számára hozzáférhető létesítményeit (könyvtár, kulturális 

és sportlétesítmények) látogatni, 

c) a hallgatói jogviszony fennállását tanúsító diákigazolványt igénybe venni, melynek 

érvényességét a félévekre történő beiratkozáskor/bejelentkezéskor köteles 

meghosszabbíttatni. 

(6) A beiratkozást/bejelentkezést követően az előkészítő képzésben résztvevő hallgató 

utólag nem kérheti megkezdett félévének passzívvá nyilvánítását.  

(7) A hallgatói jogviszony szüneteltetésére az előkészítő tanulmányi év alatt csak egyedi 

elbírálással, különleges indokok alapján van lehetőség, elsősorban akkor, ha a hallgató 

otthoni (hazájában) bekövetkező helyzet ilyen irányú kérelmét alátámasztja. 

(8) A hallgató kérheti jogviszonyának megszüntetését. Ebben az esetben a hallgatói 

jogviszony a kérelmezés napján megszűnik. 

(9) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a 

hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki 

a) költségtérítési díj befizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, 

b) a második félévre nem jelentkezik be. 

(10) A beiratkozást követően a hallgató jogosult a költségtérítéses képzés keretében 

igénybe vehető szolgáltatásokra:  

a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények 

teljesítéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati 

foglalkozások látogatása, vizsgák letétele, 

b) kollégiumi, szakkollégiumi foglalkozások látogatása 

c) az intézmény létesítményeinek – könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, 

laboratórium, számítástechnika, sport- és szabadidős létesítmények-, eszközeinek 

használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan  

d) tanulmányi és az életpálya-tanácsadás igénybevétele, 

e) a képzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása, 

f) az intézmény által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken való részvétel, 

(11) Térítési díj ellenében igénye vehető szolgáltatások 
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a) az alapképzés tantervében meghatározott, a képzés nyelvén meghirdetett tantárgyak 

hallgatása, 

b) az intézmény eszközeivel előállított, az intézmény által a hallgató részére biztosított, a 

hallgató tulajdonába kerülő anyagok (pl. sokszorosított segédletek) biztosítása, 

c) az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyen szolgáltatásokon 

kívüli körben, 

d) kollégiumi elhelyezés, ennek keretei között a kollégium létesítményeinek, eszközeinek 

használata. 

 

Tantárgyak felvétele SZMSZ III.2. rész 13.§-hoz 

 

VI.  

(1) Az előkészítő évfolyam tantárgyait az oktatásért felelős szervezeti egység a 

Tanulmányi Osztályon keresztül Neptun-rendszerben hirdeti meg.  

(2) A hallgató a tantárgyakat a leckekönyvébe felveszi. 

(3) A hallgató más képzési szinten és formában a képzés nyelvén meghirdetett tantárgyat 

a költségtérítési szabályzat alapján vehet fel. 

(4) Az előkészítő évfolyam tantárgyai a hallgató számára kötelezően felveendők, ezek 

teljesítése az előkészítő évfolyam elvégzésének, illetve a tanulmányoknak a BSc 

alapképzésen történő folytatásának feltétele. 

  

Az ismeretek és gyakorlati képességek ellenőrzése,  

jelenlét a tanórákon – SZMSZ III.2. rész 14.§-hoz 

 

VII.  

(1) Az ismeretek ellenőrzése történhet: 

a) a tanórán teljesített szóbeli vagy írásbeli beszámolóval 

b) szorgalmi időszakban félévközi jeggyel,  

c) a tanulmányi modulok végén záróosztályzattal. 

(2) A félévi követelmények teljesítését a leckekönyvi aláírás igazolja, amelynek alapjául a 

tanulmányi modulok végén szerzett vizsgajegy is szolgálhat. 

(3) Vizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi követelményeket teljesítette. 

(4) Sikertelen vizsga ismétlésének módját és idejét a dékán által kijelölt felelős vezető 

oktató javaslata alapján az oktatási dékánhelyettes írja elő.  

(5) A harmadik és további sikertelen vizsga ismétlése külön díj ellenében történik.  

(6) A hallgató tanulmányi eredményét a leckekönyvbe és az információs rendszerbe az 

arra jogosult oktatók és a Nemzetközi Iroda munkatársai vezetik be. 

(7) A tanulmányi foglalkozásokon a hallgató részvétele kötelező. Hiányzás esetén a 

hallgató hiányzást követő nap 16 óráig köteles tájékoztatni a Kar Külföldi Hallgatók 

Titkárságát a hiányzás okáról, valamint az aktuális tartózkodási helyéről.  

(8) 1
A tanulmányi órákon való jelenlét folyamatosan ellenőrizendő. Az igazoltan 

elmulasztott órák pótlására a képzésért felelős oktatási-kutatási szervezeti egység 

vezetője a hallgatót kötelezheti.  
  

                                                      
1
 Módosította a 102/2019. (IX.26.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 10. §. Hatályos: 2019.10.02-től 
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III.2C. - 1. melléklet 
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCIV. 

TÖRVÉNY 107. § (2) BEKEZDÉSÉBEN 
MEGHATÁROZOTTINTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRÓL 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése alapján a 

Semmelweis Egyetemen - a 107. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl - az oklevél, 

illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése 

alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven 

belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot 

és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény 

teljesítése helyett a Semmelweis Egyetem által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek azzal, 

hogy  ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek 

záróvizsgát. Az adott kar e tárgyban külön nyelvi vizsgát a Szenátus engedélye alapján 

szervezhet. 

 


