


„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört 

tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, 

setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért 

kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul 

boldogíthassuk.”

Kölcsey Ferenc



Az egyetem története

• 1769: Mária Terézia (Nagyszombati Egyetem, orvosi 
kara)kara)

• Semmelweis Ignác (1818-1865, a Nıgyógyászati 
Tanszék igazgatója)

• 1969: 200 éves évforduló,
Semmelweis nevének felvétele



A Semmelweis Egyetem mérete

Hallgatók teljes létszáma: 11.059
– Általános Orvosi Kar: 2.126
– Fogorvostudományi Kar: 463
– Gyógyszerésztudományi Kar: 614
– Testnevelési és Sporttudományi Kar: 2.418– Testnevelési és Sporttudományi Kar: 2.418
– Egészségtudományi Kar: 2.939
– Egészségügyi Közszolgálati Kar: 364
– Doktori Iskola: 330
– Angol nyelven hallgatók: 1.220
– Német nyelven hallgatók: 585

Oktatói létszám: 1.237
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Kiválósági Lista
• pályázat évente egyszer, I-VI + Doktori Iskola

(megújítandó, növekvı követelmények)

• tanulmányi, tudományos és egyéb eredmények• tanulmányi, tudományos és egyéb eredmények
(mővészet, sport, közösségi munka, max. 50%)

• szóbeli felvételi
Tehetségbónusz: szabad kredit,
kurzusok, találkozási lehetıségek

Tehetséggondozó Program

• 111 hallgató
mentor, egyéni tanrend, külföldi utak, ösztöndíj, 
rendezvények 



MentorMentor
• Mentorbázis: az egyetem legkiválóbb oktatói és kutatói, kiváló TDK 

és PhD témavezetıi.

• A mentori munka oktatási feladatként „elszámolható„. 

• A mentorok javaslatot tehetnek az egyetemnek a gondjukra bízott 
kiemelkedıen tehetséges hallgató speciális tanmenetére.

• A mentorok segítik a napi problémák megoldását.

• Egy mentor általában 2-3 diákot mentorál-kiscsoportok kialakítása. 

• A mentor NEM tudományos vezetı!



Speciális kurzusokSpeciális kurzusok

• Az egyetemi tanrendbıl hiányzó, hiánypótló kurzusok indítása:
– Retorika
– Gépírás
– Kommunikáció
– Pályázatírás

• Az egyetem szakkollégiumának externista hallgatói státuszát 
kapják.



ÖsztöndíjakÖsztöndíjak

• Saját ösztöndíjak indítása:
– Éves költségvetésbıl.
– Egyetemi alapítványból
– Pályázatokból

• Korábbi ösztöndíjak, pályázatok döntési jogának elnyerése.• Korábbi ösztöndíjak, pályázatok döntési jogának elnyerése.



RendezvényekRendezvények

• Felülrıl szervezıdı rendezvények:
– Kerpel-nap (tudományos és kulturális összejövetel)
– Kerpel estek (tudományos elıadások)
– Kerpelesek bevonása egyetemi rendezvényekbe. (Kutatók éjszakája, Baráti 

társaság estjei)
– Külföldi hallgatókkal közös programok.

• Alulról szervezıdı rendezvények:
– Filmklub
– Operalátogatások
– Színházlátogatások
– Kirándulás (2 napos-más egyetemmel cserealapon)
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Partner középiskolai program
• 19 középiskola érdeklıdı diákjai és tanárai számára

•Tehetségnap az egyetemen.

•Egyetemi elıadók rendhagyó középiskolai órái. 

• Bekapcsolódási lehetıség az egyetem kutató munkájába.

• Partner középiskolák tanárainak meghívása a                                        
rendezvényekre.



FejlesztésekFejlesztések

• Megújuló honlap.
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• Megújuló honlap.
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FejlesztésekFejlesztések

• Megújuló honlap.

• Semmelweis Tehetség-online (http://tehetseg.sote.hu)

• Középiskolai elıadások anyagának kiadása.

• Zenei CD kiadása.
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Értékelések:
• Minden évben a mentor értékeli a mentoráltat és fordítva.
• Kerpel Díj a legkiválóbb hallgatóknak.• Kerpel Díj a legkiválóbb hallgatóknak.
• Egyéni problémák hatékony megoldásának segítése.

(Magatartástudományi Intézet)
• Baráti Körben folytatódik a kerpeles élet.



ElérhetıségekElérhetıségek

Semmelweis Egyetem 
Tehetségpont

Szluka Beáta, koordinátorSzluka Beáta, koordinátor
H-1094 Budapest, Nagyvárad tér 

4. földszint 4-es iroda
Tel/FAX: 06-1-266-2755/6352

Email: 
tehetsegpont.se@gmail.com

www.sote.hu


