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Rektori beköszöntő

Kedves fi atal barátaim!

Leendő hallgatóink!

A pályaválasztást és a megfelelő hivatás megtalálását szá-
mos tényező befolyásolja. Családi hagyományok, szülői 
mintaképek, neveltetés, egy-egy kitűnő tanár, önállóan 
bimbózó érdeklődési terület irányítják generációk óta a 
 fi atalokat a felsőoktatás különböző területei felé. A mér-
legelésben évtizedek óta az is belejátszik, hogy milyen ér-
téket jelent majd a diploma a későbbi életben. Anyagiak-
ban is és társadalmi megbecsülésben is. Fontos az is, hogy 
mennyire időálló és piacképes a diplomával megszerzett 
tudás. Önök a pályaválasztás időszakában vannak. A he-
lyes döntések meghozatalához információra van szük-
ségük: ki kell kérniük szüleik, idősebb barátaik, tanáraik 
 véleményét, ismerni kell képességeik korlátait is, nehogy 
kudarcra ítélt vállalkozásba kezdjenek. És meg kell ismer-
niük azt az egyetemet is, ahol választott hivatásukkal kap-
csolatos ismereteket magas fokon tudják majd elsajátí-
tani.
A Semmelweis Egyetem ebben segít. Az Educatio kiál-
lításon egyetemünk is kitárja kapuit, és mind a hat karát 
bemutatja. A Semmelweis Egyetem egyedülálló a hazai 
egészség- és sporttudományokat oktató egyetemek kö-
zött. Több mint 240 éves tradíciójával óriási szaktudást 
halmozott fel, és számos nagynevű tudóst nevelt ki. Több 
mint 100 000 diploma öregbíti hírnevét itthon és külföl-
dön. Kiválóságai, tudományos és szakmai eredményei vi-
lágszerte elismertek. Három nyelven folyó képzései 11 000 
hallgatónak biztosítanak naprakész és alapos felkészülést 
válaszul a modern kor kihívásaira. Posztgraduális prog-
ram, rangos konferenciák, kutatói ösztöndíjak, nemzet-
közi partnerkapcsolatok, pezsgő kulturális és sportélet, 
valamint számos más lehetőség segíti a szakmai fejlő-
dést és továbbfejlődést, és biztosít életre szóló karriert is 
a legtehetségesebbeknek. Egyetemünk tehetséggondo-
zási programmal segíti a legkiválóbbakat, akikre a jövőt 
is  építi. Büszkék vagyunk arra, hogy 2010-ben a „Kutató-
egyetem” kitüntető cím elnyeréséhez a fi atal tudósok is je-
lentősen hozzájárultak.  
A kiállításon házigazdaként közreműködő egyetemistáink 
őszintén és „életközelből” válaszolnak kérdéseikre.
Üdvözöljük Önöket a Semmelweis Egyetem kapujában.
Lépjenek be bátran! 

Dr. Tulassay Tivadar
rektor
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Az egyetem története

A Pázmány Péter esztergomi érsek által 
1635-ben alapított Nagyszombati Egye-
temnek orvosi karral történő kiegészíté-
sére Mária Terézia átfogó, birodalmi szin-
tű egészségügyi reformja részeként került 
sor 1769. november 7-én. Innen számítjuk 
az egye tem alapítását. Az oktatás 1770-ben 
indulhatott meg, kezdetben öt tanszékkel: 
élettan és gyógyszertan (Prandt), bonctan 
(Trnka), sebészet (Plenck), botanika és ké-
mia (Winterl) és általános kórtan (Shoretich). 
A királynő az egyetemet 1777-ben az ország 
közepére, Budára helyezte át.
Mária Terézia utódát, II. Józsefet is közelről 
foglalkoztatta az Universitas sorsa. Szemé-
lyes látogatásai után döntött az intézmény 
Pestre helyezéséről, amire 1784-ben került 
sor. Az Orvoskar a korábban feloszlatott je-
zsuiták rendházában (a Hatvani, ma Kos-
suth Lajos és Újvilág, ma Semmelweis ut-
cák sarkán) kapott helyet.
A pezsgő egyetemi életet produkáló szá-
zadvéget I. Ferenc korának retrográd szelle-
me váltotta fel. Az Orvoskar felett az orszá-
gos főorvos gyakorolt szakmai felügyeletet. 
Az 1838-as jeges árvíz pusztításai miatt az 
országgyűlés is foglalkozott az Orvoskar 
helyzetével. Ilyen szűkös körülmények kö-
zött igyekeztek a kar tanárai lépést tartani 
az ekkoriban nekilendülő és szakosodás-
nak induló nemzetközi orvostudománnyal. 
Ennek fényében értékelendő, hogy Bécset 
is megelőzve, 1793-ban az elsők között Pes-
ten kapott önálló tanszéket az államorvos-
tan. A himlő elleni védőoltásokat Magyar-
országon már 1799-tõl kezdték alkalmazni, 
1824-tõl pedig Gebhardt Ferenc vezetésé-
vel Központi Oltóintézet létesült az Orvos-
karon belül. A kar tanára volt korának egyik 
legjelentősebb természettudósa, Kitaibel 
Pál. Az Arányi Lajos által 1844-ben alapí-
tott Kórbonctani Intézet nemzetközi össze-
hasonlításban is az egyik legkorábbi ilyen 

intézmény. 1847 elején, mindössze néhány 
hónappal a Massachussets Hospital első kí-
sérlete után Balassa János Pesten már al-
kalmazta az éteres altatást. 
Az orvosi és sebészdoktori tanfolyam kez-
dettől latinul folyt. 1830-ban törvény en-
gedélyezte a magyar nyelv használatát, 3 
év múlva megszületett az első magyarul 
írt doktori disszertáció Flór Ferenc tollá-
ból, 1844-ben pedig a magyar lett a hivata-
los nyelv. Azonban a magyar oktatási nyelv 
csak 1848-ban került bevezetésre
Az 1870-es években vált az akkor még 
igencsak külterületnek számító Üllői út az 
Orvoskar tengelyévé, ahol két telepen he-
lyezték el a klinikákat, a füvészkertet és az 
adminisztrációt. Az Üllői úti központ kiala-
kításával egy időben, gyors egymásután-
ban alakultak az új, gyakran párhuzamos, 
de kivétel nélkül a kor színvonalán álló, ki-
elégítően felszerelt tanszékek.
Az építkezésekkel párhuzamosan fejlődött 
ki az úgynevezett „budapesti orvosi isko-
la”. Semmelweis hatására itt indult meg 
először a műtéti fertőzések tudatos pre-
venciója.
Szembetűnően emelkedett a hallgatók 
száma. Az 1860-as években 400-500 között 
mozgott, az 1880-as évekre meghaladta az 
1000 fõt. Az 1860-as években alakultak az 

első diákszövetségek: 1862-ben segély-
egylet, majd öt év múlva önképző egylet. 
Ez idő tájt tudta honosíttatni Zürichben 
szerzett diplomáját az első orvosnő, gróf 
Hugonnay Vilma.
Az első világháború idején a Monarchia 
gazdasági kimerülése drasztikusan csök-
kentette általában az oktatás, így az egye-
tem anyagi ellátását is. A háború szinte ki-
szippantotta a hallgatókat, a leszerelés után 
viszont dömping mutatkozott. A túl nagy-
ra duzzadt hallgatói létszámok és a forra-
dalmak tapasztalata vezetett az 1920. XXV. 
tc., közismertebben „numerus clausus” tör-

Az egyetem épülete korabeli festmé-
nyen. Mirkovszky Géza (1855–1899) ak-
varellje

Semmelweis Ignácnak (1818–1865), 
egyetemünk névadójának portréja 
(Than Mór olajfestménye 1884-ből)
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vényhez, mely szigorította az egyetemre 
lépés feltételeit. 
A két világháború között alig kezdett nor-
malizálódni a helyzet, mikor az 1929-es 
újabb válság ismét az oktatásra és egész-
ségügyre fordított összegek csökkentését 
eredményezte. Az orvosok között is meg-
jelent a munkanélküliség, a hallgatók szá-
ma is erősen megcsappant ellentétben a 
nemzetközi tendenciával.
1922-ben a tanulmányi idő 5 évről 6 évre 
emelkedett és emelték a meghirdetett kol-
légiumok számát. 1936-ban megváltozott 
a diplomák klasszifi kálása. Ekkor alakultak 
ki a ma is használatos rite, cum laude, sum-
ma cum laude minősítések. 
Hosszú idő után a gyógyszerészképzést 
is megreformálták, 2 évről 4 évre emelve 
a tanulmányi időt, a gyakorlatot pedig 2 
évről 1 évre csökkentve. Ezután a gyógy-
szerészi tanulmányok megkezdését nem 
kötötték előzetes gyógyszertári gyakorlat-
hoz, hanem érettségi után azonnal be le-
hetett iratkozni. 

totta az ország tudományegyetemeinek 
orvosi karait. Ezzel 1951. február 1-jén meg-
alakult az önálló Budapesti Orvostudomá-
nyi Egyetem. 
A gyógyszerészképzés az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemről 1951-ben került 
végleg az orvosegyetemre, 1952-ben pe-
dig megindult az új rendszerű fogorvos-
képzés. Az egyetemen belül 1955-ben 3 
kart alakítottak ki (Általános Orvostudomá-
nyi, Fogorvostudományi, Gyógyszerésztu-
dományi). 
Az 1956-os forradalmi történésekben szá-
mos orvostanhallgató és elismert orvos 
vállalt meghatározó szerepet. A bukást kö-
vető megtorlásnak fi atalok és nemzetközi 
szakemberek tömegei estek áldozatul. Az 
egyetem életét és szakmai munkáját meg-
határozó személyek kényszerültek hallga-
tásra vagy hazájuk elhagyására. Helyüket, 
a Habsburg megtorlások jól ismert forga-

tókönyvéhez hasonlóan, sokszor másod-
rangú pártkatonák foglalták el, felbecsül-
hetetlen erkölcsi és szellemi kárt okozva a 
hazai orvosképzésben.
1969. november 7-én, az Orvoskar alapítá-
sának 200. évfordulóján az egyetem felvet-
te Semmelweis Ignác nevét. 
1978-ban elkészült hatalmas elméleti épü-
let a Nagyvárad téren. Az 1970-es évek-
től külföldi hallgatók is növekvő számban 
jöttek az egyetemre: 1983-ban németül, 
1989-ben angolul is megindult az oktatás. 
Az 1990-es évek végén a 4000 hallgató kö-
zül minden harmadik külföldi volt. 
A Semmelweis Orvostudományi Egye-
tem 2000. január 1-jén az Országgyűlés 
1999. évi LII. törvénye alapján a Haynal 
Imre Egészségtudományi Egyetem Orvos-
továbbképző (időközben Egészségtudo-
mányi) Karával és Egészségügyi Főisko-
lai Karával, továbbá a Magyar Testnevelési 
Egyetemmel integrálódott. Ezáltal létrejött 
a hatkarú Semmelweis Egyetem, melynek 
első közös tanéve 2000. szeptember elején 
kezdődött. 
2001. december 31-én az Egészségtudo-
mányi Kar megszűnt és egyes tanszékei 
(tanszéki csoportjai) az Általános Orvos-
tudományi Karhoz integrálódtak. 2007-
ben az Egészségügyi Főiskolai Kar fölvet-
te az Egészségtudományi Kar nevet, 2010. 
április 21-én pedig több mint egy évtize-
des fejlesztőmunka eredményeként meg-
alakult a Semmelweis Egyetem új kara, az 
egészségtudományok és társadalomtu-
dományok határterületén dolgozó, inter-
diszciplináris képzéseket nyújtó Egészség-
ügyi Közszolgálati Kar. Így a Semmelweis 
Egyetemet alkotó jelenlegi hat kar neve: 
Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), 
Fogorvostudományi Kar (FOK), Gyógysze-
résztudományi Kar (GYTK), Egészségtudo-
mányi Kar (ETK), Testnevelési es Sporttudo-
mányi Kar (TF), Egészségügyi Közszolgálati 
Kar (EKK).

Pecsétnyomók. Középen az orvoskar első pecsétje 1770-ből, kétoldalt az első ma-
gyar nyelvű kari  pecsétek 1848-ból

Üllői úti klinikák és rektori épület

A II. világháború 1944-ig az oktatókat is 
érintő katonai szolgálaton és a sebesültel-
látáson kívül különösebb zavart nem oko-
zott az Orvoskar életében. A front köze-
ledtével az oktatószemélyzet nagy részét 
mozgósították, és megkezdődött az egye-
tem kiürítése. A háború alatt hatalmasak 
voltak a károk, és a felszerelések jelentős 
része is elpusztult.
1948-ban az oktatás újabb reformjára ke-
rült sor, szigorodott a vizsgarend, gyakor-
latiasabbá vált az oktatás, a tantárgyak 
közé került az orvosi kémia és fi zika, majd 
1950-ben a biológia. A kutatásba egyre na-
gyobb költségigényű területek léptek be, 
így a gazdag országok mögötti lemaradás 
törvényszerű volt. 
1950. szeptember 17-én az egyetem Páz-
mány Péter helyett Eötvös Loránd nevét 
vette fel. A következő évben pedig a mi-
nisztertanács önálló egyetemekké alakí-
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Az Általános Orvostudományi Kar történe-
te megegyezik az egyetem történetével.

Képzési rendszer
A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán 
általános orvosok graduális és posztgra-
duális képzése folyik. Az általános orvosok 
graduális képzése magyar, angol és né-
met nyelven történik. Jelenleg 2322 fő vesz 
részt a magyar, 1580 fő az angol, és 818 fő a 
német nyelvű oktatásban.
Karunkon a jogszabályoknak megfele-
lően több éve bevezetésre került a kre-
ditrendszer. Jelentősen nőtt a választható 
tárgyak kínálata, fokozva a megszerezhető 
tudás sokszínűségét és fl exibilitását. A hall-
gatóknak lehetőségük van elmélyülni az 
érdeklődésüknek megfelelő szakmai tár-
gyakban akár TDK munka keretében, akár 
a klinikákon folyó tudományos kutatómun-
kába történő bekapcsolódással.
Az Általános Orvostudományi Kar szerve-
zete 18 elméleti intézetből, 29 klinikából/
tanszékből és 10 tanszéki csoportból áll.
Az általános orvos szakra felvettek a töb-
bi alapszaktól eltérően egységes, osztatlan 
képzésben vesznek részt, és a mesterfoko-
zat megszerzésével zárul a 12 féléves kép-
zés. A szak célja olyan általános orvosok 
képzése, akik a tanulmányi idő alatt elsa-
játított ismeretanyag, szakmai készségek, 
orvosi szemlélet és magatartás alapján ké-
pesek részt venni az egészségügyi ellátás-
ban, és orvosi tevékenységük folytatása 
során messzemenően fi gyelembe veszik a 
betegek eltérő sajátosságait, emberi mél-
tóságát, jogait. Célunk a kor követelmé-
nyeinek, a harmadik évezred kihívásainak 
eleget tevő, nemzetközi érvényességű dip-
lomát adó színvonalas képzés, mely tükrözi 
a több évszázad során megalapozott elis-
mertségünket. 
Az első két évben kapnak helyet az okta-
tásban az alapozó tárgyak. Ezek oktatását 
elsősorban a közelmúltban átadott Elmé-
leti Orvostudományi Központ intézményei 
biztosítják, mely 2000 magyar és külföldi 
diák számára nyújt lehetőséget a modern 
természet- és élettudományok alapjai-
nak és gondolkodásmódjának elsajátítá-
sában. A tantárgyak a következők: orvosi 
kémia, orvosi biofi zika, anatómia, szövet- 
és fejlődéstan, biostatisztika és informati-
ka alapjai, biokémia, molekuláris és sejtbi-
ológia, élettan, orvosi szociológia, orvosi 
kommunikáció. A 2008/09-es tanévtől fel-
menő rendszerben életbe lépő kurrikulum 
reform eredményeképpen már az első 
két évben megjelenik a klinikum is „be-
vezetés a klinikumba és a belgyógyászati 
propedeutika”.  

Általános Orvostudományi Kar

A III. év még javarészben elmélet, pl. a 
kórélettan, a mikrobiológia, a patológia, 
de már klinikai vonatkozást is tartalmazó 
tárgy, pl. kísérletes és sebészeti műtéttan, 
belgyógyászat, orvosi pszichológia is okta-
tásra kerül. 
A IV. és V. évben elsősorban klinikai tár-
gyak szerepelnek a képzésben, pl. a bel-
gyógyászat, a sebészet az ortopédia, a tra-
umatológia, a szülészet és nőgyógyászat, a 
kardiológia, az oxiológia, a gyermekgyógy-
ászat, a szemészet, a fül-orr-gégészet, a 
bőrgyógyászat, a neurológia, a pszichi-
átria, a pulmonológia, a fogászat, itt ke-
rül oktatásra, továbbá a farmakológia és 
farmakoterápia, az igazságügyi orvostan 
és a népegészségtani ismeretek. 
VI. évfolyamon a hallgatók a közvetlen be-
tegágy melletti gyógyító munkában vesz-
nek részt (belgyógyászat, sebészet, gyer-
mekgyógyászat, neurológia, pszichiátria, 
szülészet, mentőgyakorlat, családorvos 
gyakorlat). A sikeres tanulmányok szakdol-
gozattal és záróvizsgával fejeződnek be. 
A záróvizsgán a hallgatóknak a gyakorlati 
szakmai vizsga mellett egy írásbeli teszten 

és egy szóbeli záró vizsgán kell bizonyítani-
uk felkészültségüket.

Diploma után
Önálló orvosi munkára csak szakvizsgázott 
orvosok jogosultak. A kar fontos szerepet 
vállal a korszerűsített szakorvosképzésben. 
A választott szaktól függően 4-6, esetleg 7 
év (mint pl. a szívsebészet) alatt kell elsa-
játítani a gyógyító munkához szükséges 
szaktudást. A kutatói, egyetemi oktatói 
ambíciókkal rendelkezők számára a dokto-
ri (PhD) képzés ajánlott.
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2012. évi felvételi eljárás intézményi 
sajátosságai
A felvételi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb kérdéseket 
több jogszabály érint, két fontosabb közülük a felsőoktatási intéz-
mények felvételi eljárásairól szóló, többször módosított 2005. évi 
CXXIX. törvény, valamint a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. A je-
lentkezők összpontszáma a hatályos jogszabályban meghatáro-
zott módon az elért eredményeik és teljesítményük alapján kerül 
kiszámításra. 
Az orvos- és egészségtudományi képzési területen az alábbi két 
érettségi vizsgatárgy az elfogadott:

biológia tárgy kötelező, míg a  !
 fi zika, vagy kémia tárgy közül a jelentkező választhat.  !

2010. évtől kezdődően az orvos képzési területen a két tárgy 
közül legalább egyet emelt szinten – kell a jelentkezőnek tel-
jesítenie! 

Többletpontok:
Kötelezően adandó többletpontok:

Többletpont

Emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos 
eredményű érettségi vizsgáért, vizsgatárgyan-
ként

50

 Államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért 
nyelvenként

 Középfokú B2 komplex  típusú nyelvvizsga  !
esetén 28

 Felsőfokú C1 komplex típusú nyelvvizsga ese- !
tén 40

 Olimpiai játékokon elért legalább 3. helyezé- !
sért (Nemzetközi Olimpiai Játékok, FIDE által 
szervezett Sakkolimpia, 1984-től a Paralimpia, 
Siketolimpia)

16

Országos bajnokságon elért 3. helyezésért ! 8

A különböző nyelvvizsgák után járó többletpont nem haladhatja 
meg az 40 pontot. Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen szá-
molható többletpont!

Intézmény által adható többletpontok:

Többletpont

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

1-10.  helyezés 80

11-20.  helyezés 40

21-30.  helyezés 20

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos 
Konferenciája versenyein elért helyezés alapján

nagydíjasoknak 24

első díjasoknak 12

Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmé-
nyek megfeleltetése:
A külföldi rendszerű, vagy külföldön megszerzett bizonyítvány el-
ismerését a 2001. évi C. törvény szabályozza.  A továbbtanulási cél-
lal történő elismerést az Oktatási Hivatal végzi és dönt arról, hogy 

a megszerzett vizsgatárgy megfeleltethető-e az előírt vizsgatár-
gyaknak. A hivatal dönti el továbbá, hogy a külföldi érettségi bi-
zonyítványban szereplő vizsgatárgy milyen vizsgaszintnek (emelt, 
vagy középszint) minősíthető és milyen százalékos értékkel felel-
tethető meg. 

SE-ÁOK statisztika a 2010-2011. évi felvételi 
eljárásról

Szak Képzési 
forma

2010. év 2011. év

jelentke-
zők

felvettek ponthatár
jelentke-

zők
felvettek ponthatár

általános orvos ONA 1690 384 434 1688 373 436

általános orvos ONK 110 21 382 162 23 415

ANA – alap, nappali, államilag támogatott 
ONA – osztatlan, nappali, államilag támogatott
ANK – alap, nappali, költségtérítéses 
ONK – osztatlan, nappali, költségtérítéses

Karon működő nagyobb hallgatói 
társadalmi szervezetek:
Hallgatói Önkormányzat, Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS), 
Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének (HuMSIRC) helyi képvi-
selete
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Egészségügyi Közszolgálati Kar
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kA Semmelweis Egyetemen több mint egy évtizedre visszanyú-
ló fejlesztőmunka eredményeként 2010-ben alakult meg az 
Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK), három, a természettu-
dományok és társadalomtudományok határterületén dolgozó 
intézet, az Egészségügyi Menedzserképző Központ, a Mentál-
higiéné Intézet és az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és To-
vábbképző Intézet részvételével.
Az EKK meghatározóan társadalomtudományi orientáltságú, 
de interdiszciplináris, határterületi képzéseket integráló kar, 
amely programjaival lefedi a teljes képzési spektrumot az alap-
képzéstől kezdve, a mesterképzésen, illetve doktori képzésen 
keresztül a felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzésig 
az egészségügyi menedzsment, a lelki és közösségi egészség, 
valamint az egészségügyi informatika területén. A 2010/11-es 
tanévben három, az újonnan bevezetett bolognai rendszer 
keretében akkreditált graduális képzés tartozik a karhoz: 
az egészségügyi szervező alapképzési szak, valamint a szo-
ciális munka és az egészségügyi menedzser mesterképzési 
szakok. A kar intézetei széleskörű nemzetközi kapcsolatrend-
szerrel rendelkeznek, amelyekre építve hozzá kívánnak járul-
ni a Semmelweis Egyetem regionális, illetve európai jelentősé-
gének, szerepének megerősítéséhez. A 2010-11-es tanévben 
székhelyen kívüli képzésként elindítottuk Szlovákiában, Po-
zsonyban az Executive egészségügyi szakmenedzser poszt-
graduális programot.
A kar elsődleges célja, hogy otthont adjon a szervezeti, kö-
zösségi, illetve személyes fejlesztésre irányuló tevékenységek-
nek, az oktatás, a kutatás, a társadalomtudományi innováció, 
valamint a tanácsadás területén. Képzési fi lozófi ájában és fej-
lesztési stratégiájában a kiscsoportos, interaktivitást biztosí-
tó módszertant, a problémaközpontúságot, a tapasztalati ala-
pon történő tanulás elveit és gyakorlatát kívánjuk alkalmazni. 
A képzési területek sokszínűségéből adódóan építünk az egyes 
tudományterületek eltérő szemlélet módjának egy programon 
belüli alkalmazásából fakadó előnyökre.
Az EKK jelenleg három nagy területen szervez képzési, ku-
tatási és szakértői programokat: a közszolgálati szerveze-
ti és kormányzati menedzsment területén (egészségügyi in-
tézményi menedzsment és egészségpolitika); a közszolgálati 
informatika, technológia és innováció menedzsment terüle-
tén (egészségügyi informatika, egészségügyi ügyvitelszer-

vezés, eHealth és telemedicina); valamint a társadalmi-, és 
lelki egészségfejlesztés területén (szociális munka, mentálhi-
giénés és szervezetfejlesztés, lelkigondozás, mentálhigiénés 
lelkigondozás és közösségfejlesztés, tereptanár képzés, szociá-
lis és lelkigondozó, pedagógus szakvizsgára felkészítés).  Terve-
ink között szerepel mind a jelenlegi szakterületek kínálatának 
bővítése, mind pedig további szakterületek bevonása, új kép-
zési programok indítása.

Egészségügyi szervező alapképzési 
szak, egészségügyi ügyvitelszervező 
szakirány
A Semmelweis Egyetemen a 2003/04-es tanévben indult egész-
ségügyi informatikus képzés az Általános Orvostudományi Kar 
szervezésében. A többciklusú felsőoktatási képzési szerke-
zet bevezetésével, a 2005/06-os tanévtől kezdődően a képzés 
egészségügyi szervező alapképzés (BSc) keretében, egészség-
ügyi ügyvitelszervező szakirányként működik, mely a 2010/11-
es tanévtől kezdődően az Egészségügyi Közszolgálati Karhoz 
került át. A szak képzési ideje 7 félév. A szakirányt választók fel-
adata igen összetett. Az egészségügyi információ rendszerek 
megszervezésében segíti őket az a háttértudás, amely magá-
ban foglalja az egészségügyi intézmények rendszerének, fel-
építésének, működési mechanizmusának az ismeretét. A kép-
zés során szerzett széleskörű gazdasági és pénzügyi ismeretek 
birtokában képesek ellátni az egészségügy fi nanszírozásával, a 
forrásteremtéssel kapcsolatos feladatokat, emellett számviteli 
és adózási alapismeretekkel is rendelkeznek.

Főbb tárgyak a matematika, biofi zika, biológia, élettan, egész-
ségügyi szervezés és irányítás, közgazdaságtan, informatikai-
számítástechnikai alapismeretek, az egészségügyi informatika 
szakanyaga, valamint az ehhez társuló speciális tudásanyagok 
(pl. jel- és képfeldolgozás, orvosi döntés, biostatisztika, fi nan-
szírozás) angol, latin, fi lozófi a. A legmagasabb szintű orvos 
szakmai tudást a Semmelweis Egyetem adja az anatómia, élet-
tan, kórélettan és a klinikai tantárgyak oktatásával. Az alapozó 
informatikai ismereteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara oktat-
ja. A speciális egészségügyi informatikai, illetve egészségügy-
szervezési tárgyakat a Semmelweis Egyetem Egészségügyi 
Közszolgálati Karának oktatói nyújtják. Az előbbiek oktatását 
az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Inté-
zet, az egészségügyi menedzsmenthez kapcsolódó tantárgyak 
oktatását pedig az Egészségügyi Menedzserképző Központja 
végzi, a Világbank által is elismert, magyar viszonyokra adap-
tált tananyagok segítségével.
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A végzett hallgatók szinte bármerre nyithatnak az egészség-
ügy területén, beleértve az egészségügyi intézményeket, köz-
igazgatást, de lehetőségük van továbbképezni magukat és 
pályázhatnak egészségügyi szervezés és menedzsment mes-
terképzésre.
A felvételi pontszámok számítása során a középszintű érett-
ségi vizsga az elfogadott, a választható érettségi vizsgatárgy 
vagy biológia, vagy kémia, vagy fi zika, vagy informatika, vagy 
magyar, vagy szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapis-
meretek, közgazdasági alapismeretek, szociális alapismeretek, 
ügyviteli alapismeretek). A felsoroltak közül a jelentkezőnek 
két tárgyat kell választania. Többletpont adható Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen, valamint a Középiskolai 
Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein, 
Országos Ifj úsági Tudományos Innovációs tanulmányi verse-
nyeken elért eredményért, OKJ szakirányú végzettségért, vala-
mint sportteljesítmény alapján.

Egészségügyi menedzser mesterképzés
Az EKK Egészségügyi Menedzserképző Központja (EMK) 1993 
óta képez egészségügyi vezetőket, menedzsereket posztgra-
duális szinten, először szakosító továbbképzés, majd szakirá-
nyú továbbképzés formájában. A 2010/11-es tanévtől a képzés, 
elsőként az országban, az újonnan bevezetett bolognai rend-
szerű mesterképzésként indult, keresztféléves felvételivel, feb-
ruári kezdéssel, munka mellett végezhető részidős formában. 
A 3 féléves, 90 kredites képzés megkezdéséhez ugyanakkor 30 
kredit értékben előtanulmányokra is szükség van, a menedzs-
ment alapjai, a szervezeti magatartás, pénzügy, számvitel, vala-
mint a kerettervezés és controlling területén. Az előtanulmány-
ok teljesítéséhez az Egészségügyi Menedzserképző Központ 
szervezett formában, szeptemberi kezdéssel biztosít lehetősé-
get, amelyre a tavaszi időszakban lehet jelentkezni. A leendő 
hallgatók kiválasztása a benyújtott jelentkezési dokumentu-
mok és a felvételi bizottsággal történő személyes beszélgetés 
alapján történik.
A programot elsősorban azoknak ajánljuk, akik vezetői 
pozíció ban vannak, vagy vezetői ambíciókkal rendelkeznek, 
motiváltak meglévő ismereteik rendszerezésére, bővítésére és 
a diploma mellé megalapozott tudást szeretnének. A szorgal-
mi időszakban a hallgatók havonta öt napot munkahelyüktől 
távol, az EMK-ban töltenek, ami az eredményes tanulási folya-
mat fontos feltétele.
A program két fő tanulmányi területe az egészségügyi szer-
vezetek, intézmények vezetése, valamint az egészségügyi 
rendszerek menedzsmentje, amelyet közös ismereteket nyújtó 
tárgyak egészítenek ki (egészségügy közgazdaságtana, egész-
ségügyi jog, epidemiológia, egészségügyi statisztika, informa-
tika, egészségügyi menedzsment etikai kérdései). A program 
hangsúlyosabb tanulmányi területe a szervezeti menedzsment, 
amely magában foglalja az emberi erőforrás menedzsmentet, 
a menedzseri készségfejlesztést, a változtatás menedzsmentet, 
a minőségmenedzsmentet és a szervezeti döntéshozatal tá-
mogatását. A rendszermenedzsment témakörébe tartozik az 
egészségügyi rendszerek összehasonlító elemzése, az egész-
ségügy-fi nanszírozás és rendszerfejlesztés, az uniós tagság 
egészségügyi vonatkozásai és a rendszerszintű ismereteket 
szintetizáló egészségpolitika. A hallgatóknak a kurzusok sike-
res teljesítése mellett területi szakmai gyakorlaton is részt kell 
venniük, amelynek témája egy vezetői-szervezeti probléma 
megoldása, projektmenedzsment keretrendszerben. A képzés 
a szakdolgozat megírásával és záróvizsga keretében történő 
megvédésével zárul.

Szociális munka mesterképzés
A szociális munka mesterképzési szak alapdiplomával (fő-
iskolai vagy BA) rendelkező szociális munkásokat és szociál-
pedagógusokat készít fel a szociális munka professzionálisabb 

végzésére. A képzés fő irányai a családdal összefüggő szoci-
ális kérdések, valamint a vezetés és az integráció (rendszer-
szemlélet). Célja a két főiskolai szintű alapszak elméleti tartal-
mainak elmélyítése, diff erenciáltabb, szélesebb spektrumú, 
multidiszciplináris kiegészítése és a kutatásra épülő tudomá-
nyos munkára való felkészítés. A hallgatók kompetenciái így 
tovább fejlődnek a szociális munka gyakorlata, a vezetés, va-
lamint a kutatás dimenzióiban. A végzett hallgatók megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés kere-
tében történő folytatására.
Az első ízben 2007 őszén indult 4 féléves képzési program ösz-
szekapcsolja a szociális munka ismeretanyagát a terepgya-
korlattal, amit esetmegbeszélő csoport kísér. Így a hallgatók 
tapasztalatot szereznek a szociális munka elméleteinek hasz-
nálhatóságáról, és különféle tantárgyi ismeretük gyakorlati tu-
dássá integrálódik.
A mesterszakon megszerezhető széles körű multidiszciplináris 
ismeretanyag birtokában a hallgatók jobban fel tudják mérni 
specifi kus szakmai érdeklődésük és fejlődésük irányát. Ehhez 
az intézet a családfókuszú szemléletből adódó többlettudással 
nyújt segítséget. 
A szociális munka mesterképzési szak stúdiumai alapozó 
ismeretekre, szakmai törzsanyagra és választható ismeretekre 
tagolódnak. Az alapozó ismeretek keretében rendszerszem-
léletű szociológiaelméletet, politológiatudományt tanulnak a 
hallgatók, megismerkednek a kultúrák, vallások, ideológiák, ér-
tékrendek szerepével a társadalomban, megtanulják az egyé-
ni és társadalomlélektani jelenségek integrált megközelítését, 
foglalkoznak az egyén és a közösség lehetőségeivel a jogalko-
tásban és jogalkalmazásban, valamint Európa gazdasági, szo-
ciális és humánökológiai kihívásaival. A szakmai törzsanyag 
témái közé tartoznak a szociális munka és a szociálpolitika tör-
téneti modelljei és aktuális kihívásai, a szociális problémák 
makroszintű multidiszciplináris megközelítése, a szervezeti 
magatartás, vezetés, a kutatásmódszertan, a segítő folyamatok 
és módszerek egyénekkel, családokkal, közösségekkel, az eu-
rópai műhelymunka szociálpolitikai aspektusai, a szociális jólét 
és spiritualitás összetevői, valamint a stressz, kiégés, preven-
ció, szupervízió a segítő munkában. Választható tantárgyak 
keretében a hallgatók a szociális munka különböző területein 
használható speciális ismereteket sajátíthatnak el.
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Egészségtudományi Kar

A Semmelweis Egyetem Egészségtudomá-
nyi Kara az egészségtudományok terüle-
tén nyújt magas színvonalú képzést, és ad 
versenyképes oklevelet.
A kar célkitűzéseinek lényeges eleme az 
„élethosszig tartó tanulás” lehetőségének 
megteremtése. 
Az új képzési rendszer következtében meg-
valósuló átfogó reform és folyamatosan 
bővülő képzési kínálatunk magas színvo-
nalú, gyakorlatorientált oktatást és széles 
választási lehetőséget, tudatos karrierter-
vezést tesz lehetővé a hallgatók számára.
Az érettségivel rendelkezők szakképesítést 
szerezhetnek OKJ-s szakképzésben, illetve 
jelentkezhetnek alapképzésre. Az alapsza-
kot eredményesen elvégzők oklevelükkel 
azonnal munkába állhatnak, valamint foly-
tathatják tanulmányaikat mesterképzés-
ben, amely biztosítja az általuk választott 
tudományterületen történő specializációt. 
A mesterfokozat megszerzését követő-
en a hallgatónak lehetősége van doktori 
képzésben való részvételre, amely a tudo-
mányos fokozat megszerzésére készít fel. 
Szakmai karrierjük építését teszi lehetővé 
szakirányú továbbképzési kínálatunk.
A kar modern technikával felszerelt tanter-
mekkel, előadótermekkel, szakmai labo-
rokkal, nyilvános könyvtárral, és ösztönző 
tanulási környezettel várja hallgatóit.

Nemzetközi kapcsolatok
A kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkezik Európában, Ázsiában és Ame-

rikában. Európában az ERASMUS csere-
program keretében minden évben 15-20 
hallgatónak nyílik lehetősége szakmai fel-
készültségét és tudását külföldön elmélyí-
teni.
Ezen kívül rövidebb, 1-3 hetes továbbkép-
zéseken való részvételre is lehetőségük 
nyílik minden évben az ERASMUS program 
keretében, valamint a COHEHRE európai 
egészségügyi felsőoktatással foglalkozó 
szervezet koordinálásával. 
Pályázat útján kerülnek kiválasztásra azok 
az ösztöndíjasok, akik minden évben egy 
teljes hónapot tölthetnek el az Amerikai 
Egyesült Államokban.
Az ázsiai térségből több neves egyetem-
mel is partnerségi kapcsolatban áll a kar, 
amely szintén lehetőséget biztosít a hall-
gató- és oktatócserére.
A világon egyedülálló, kettős (európai-
amerikai) diplomához vezető ápolóképzés, 
az úgynevezett Atlantis program kereté-
ben harmadéves ápoló hallgatók pályáz-

hatnak egyéves amerikai, illetve európai 
ösztöndíjra tanulmányaik utolsó évében. A 
programot sikeresen elvégzők karunk és a 
Nazareth College ápoló (BSc) diplomáját is 
átvehetik.

A kar képzési kínálata

Alapképzések (BSc)

Ápolás és betegellátás szak
A képzés célja olyan ápoló és betegellátó 
szakemberek képzése, akik az egyén, a csa-
lád, a közösség és a társadalom egészség-
védelméről, az egészség helyreállításáról, 
valamint az egészségügyi és szociális ellá-
tásról szerzett ismereteik alapján képesek 
az egészségügyi és szociális ellátás vala-
mennyi szintjén a megelőző, nem orvosi 
hatáskörbe tartozó gyógyító, gondozó és 
rehabilitációs munkában önálló felelősség-
gel részt venni. 

Szakirányok
 ápoló (nappali és levelező munkarend- !
ben)
 szülésznő (nappali és levelező munka- !
rendben)
 dietetikus (nappali és levelező munka- !
rendben) 
 mentőtiszt (nappali és levelező munka- !
rendben)
gyógytornász (nappali munkarendben) !

Egészségügyi gondozás 
és prevenció szak

A képzés célja olyan szakemberek képzé-
se, akik az egészségtudomány eredményei 
alapján az emberi egészség megőrzésével, 
törvényszerűségeinek megismerésével 
gondozzák a társadalom egyéneit, közös-
ségeit és elősegítik egészségük megőrzé-
sét. 

Szakirányok
 népegészségügyi ellenőr (nappali és le- !
velező munkarendben)
védőnő (nappali munkarendben) !

Orvosi laboratóriumi 
és képalkotó diagnosztikai 
analitikus szak
A képzés célja olyan szakemberek képzése, 
akik képesek önálló laboratóriumi analiti-
kai vagy képalkotó diagnosztikai analitikai 
munka végzésére, szervezésére, kis orvo-
si laboratóriumok, illetve diagnosztikai 
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részlegek analitikai munkájának irányítására és jártasak az adat-
feldolgozás korszerű módszereiben, valamint a gazdálkodás kér-
déseiben. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszerű műszer és 
méréstechnika, az informatika és számítástechnika és azok orvosi 
laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai alkalmazásának területein.
Szakirányok
képalkotó diagnosztikai analitika (levelező munkarendben)
optometria (levelező munkarendben)

Mesterképzések (MSc)

Táplálkozástudományi mesterképzési szak !
Ápolás mesterképzési szak !

Szakirányú továbbképzések

addiktológiai konzultáns szak,  !
akut betegellátó szak,  !
egészségügyi projektmenedzser szak,  !
wellness szakmenedzser szak. !

OKJ-s szakképzések

mentőápoló,  !
gyógyszertári asszisztens,  !
gyógyszerkiadó szakasszisztens,  !
sürgősségi szakápoló,  !
masszőr,  !
diétás szakács,  !
élelmezésvezető,  !
látszerész és fotócikk-kereskedő. !

2011-es felvételi ponthatárok 

Szak
fi nansz. forma, 

munkarend
ponthatár

ápolás és betegellátás - ápolás szakirány ANA 330

ápolás és betegellátás - ápolás szakirány ANK 244

ápolás és betegellátás - dietetikus szakirány ANA 383

ápolás és betegellátás - dietetikus szakirány ANK 362

ápolás és betegellátás - gyógytornász szakirány ANA 399

ápolás és betegellátás - gyógytornász szakirány ANK 364

ápolás és betegellátás - mentőtiszt szakirány ANA 343

ápolás és betegellátás - mentőtiszt szakirány ANK n.i.

ápolás és betegellátás - szülésznő szakirány ANA 337

ápolás és betegellátás - szülésznő szakirány ANK 320

egészségügyi gondozás és prevenció -népegészségügyi 
ellenőr szakirány

ANA 328

egészségügyi gondozás és prevenció -népegészségügyi 
ellenőr szakirány

ANK 243

egészségügyi gondozás és prevenció - védőnő szakirány ANA 329

egészségügyi gondozás és prevenció - védőnő szakirány ANK 233

ápolás és betegellátás - ápolás szakirány ALA 289

ápolás és betegellátás - ápolás szakirány ALK 288

ápolás és betegellátás - dietetikus szakirány ALA 343

ápolás és betegellátás - dietetikus szakirány ALK 334

ápolás és betegellátás - mentőtiszt szakirány ALA 317

ápolás és betegellátás - mentőtiszt szakirány ALK 316

ápolás és betegellátás - szülésznő szakirány ALA 297

ápolás és betegellátás - szülésznő szakirány ALK 299

egészségügyi gondozás és prevenció -népegészségügyi 
ellenőr szakirány

ALA 278

egészségügyi gondozás és prevenció -népegészségügyi 
ellenőr szakirány

ALK 207

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus ALA 331

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus ALK 324

táplálkozástudományi MNA 50

táplálkozástudományi MNK 35

táplálkozástudományi MLA 57

táplálkozástudományi MLK 65

SE Egészségtudományi Kar nyílt nap 
2012. január 27. (péntek), 9-14 óráig
Helyszín: 1088 Budapest, Vas u. 17.

További információ: 
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/events/105/

egeszsegtudomanyi-kar-nyilt-nap/
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Fogorvostudományi Kar

Története
A fogászat egyetemi oktatása több mint 
150 éves hagyományokkal rendelkezik Ma-
gyarországon. 1844-től 1882-ig a magyar 
királyi Tudományegyetem Orvosi Karán 
Nedelkó Döme tartott fogászati előadá-
sokat. 1890-ben az Egyetemi Fogászati In-
tézet megnyílásával megindult a modern 
képzés. 1909-ben a fogorvosi szaktárgyak 
közül kettő beépül a tanrendbe: fogsza-
bályozástan, szájbetegségek. 1931-ben, 
hazánkban rendezték az I. Nemzetközi 
Stomatológus Kongresz-szust. 1955-ben 
a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 
megalakult a Fogorvostudományi Kar. 
1959-ben a Stomatológiai Klinika mellett 
három másik tan-szék is létesült: a Kon-
zerváló Fogászati, a Fogpótlástani, vala-
mint a Gyermekfogászati és Fogszabály-
zási Klinika. Az 1990-es évek közepén 
bevezetett tantervi reform eredménye-
ként alakult meg az Orálbiológia Tanszék 
és a Parodontológiai Klinika. Új fogtech-
nikai laboratórium létesült, megvalósult 
a Szájsebészeti Klinika rekonstrukciója, új 
klinikai részleg nyílt a Kútvölgyi Klinikai 
Tömbben és a Mária utcában. 2002-ben a 
preventív fogászat, az orális diagnosztika 
és orális medicina tárgyak is bevezetésre 
kerültek. 2007-ben nyitotta meg kapuit a 
Fogorvostudományi Oktatási Centrum és 
Igazgatóság a Szentkirályi utcában. Ez a 
hétemeletes komplexum a kar összes klini-
kájának helyet ad. A hallgatók a mai kor el-
várásainak megfelelő felszereltségű és mi-
nőségű fogászati székeken sajátít-hatják el 
a betegkezelés alapjait. A 100 darab fogá-
szati szék között balkezes hallgatóknak ki-
alakítottak is találhatók.
A fogorvosképzés megindulása óta a bu-
dapesti klinikák orvosai közel száz könyvet 
és több ezer tudományos dolgozatot írtak. 
A karon eddig négy akadémiai doktor, szá-
mos kandidátus és PhD fokozattal rendel-
kező oktató dolgozott.
A kar legfelső vezetése a Kari Tanács, élén a 
kar mindenkori dékánjával. Ezt a tisztséget 
2010-től Dr. Fejérdy Pál tölti be.

Felvételi
A 2005-ben elindult kétszintű érettségi 
pontrendszer 2008-ban, majd 2010-ben is 
újabb változásokon ment keresztül. A fog-
orvosi képzési területen az alábbi vizsga-
tárgyakból számolható érettségi pont. Két 
érettségi vizsgatárgy közül az egyik a bio-
lógia, amely kötelező.  A fi zika vagy a kémia 
tárgy közül a jelentkező maga választhat. 
A két érettségi vizsgatárgy közül az egyiket 
emelt szinten kell teljesítenie.

A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta 
számítási módszer lehetséges:
1.  A tanulmányi + érettségi pontok össze-

gének számítása.
2. Az érettségi pontok kétszerese.
A két számítási mód közül automatikusan a 
jelentkező számára kedvezőbb pontszámí-
tást alkalmazzák időkorlát nélkül. Mindkét 
esetben ehhez adják hozzá a többletpon-
tokat (legfeljebb 80 többletpont). A maxi-
málisan elérhető összpontszám 480 pont.
A pontszámítási módszerekről a Felsőok-
tatási Felvételi Tájékoztatóból tudhatnak 
meg többet.

Tanulmányi pontok 
(maximum 200 pont):
a)  Magyar nyelv és irodalom (átlaga), tör-

ténelem, matematika, egy idegen nyelv 
(vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és 
egy választott tárgy két utolsó tanult év 
végi tantárgyi érdemjegyek (legfeljebb 

25-25) összegének kétszerese (legfel-
jebb 100 pont).

b)  Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-
bizonyítványban szereplő vizsgaered-
mények közül a négy kötelező és egy 
szabadon választott érettségi vizsga-
tárgy százalékos eredményének átlagát 
egész számra kerekítve (legfeljebb 100 
pont).

Érettségi pontok 
(maximum 200 pont):
A Fogorvostudományi Karra előírt érett-
ségi tárgyak (biológia és kémia vagy fi zi-
ka) vizsgaeredményeinek százalékos telje-
sítményéből számítják az érettségi pontot. 
Az érettségi pontok száma egyenlő (mind 
közép-, mind emelt szinten) az érettségi 
vizsgán elért százalékos eredménnyel.
A 2005 előtt érettségizetteknél (vagyis akik 
még a kétszintű érettségi rendszer beve-
zetése előtt érettségiztek) is a százalékos 
számítás érvényesül. Mivel az ő érettségi 
eredményük csak érdemjegyekben és nem 
százalékos eredményekben szerepel az 
érettségi bizonyítványban, ezért egy külön 
– 2007-ben is alkalmazott – átszámító táb-
lázat alapján határozzák meg százalékos 
eredményüket.

Többletpontok 
(maximum 100 pont).
Emelt szintű érettségi vizsgáért járó több-
letpontok (maximum 100 pont):
Amennyiben a jelentkező érettségi pont-
jait az emelt szinten teljesített vizsga alap-
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ján számítják, a jelentkező az emelt szinten 
teljesített legalább 30 százalékos eredmé-
nyű érettségi vizsgáért 40 többletpontot 
kap. Tárgyanként 40-40 többletpontra jo-
gosult.

Nyelvvizsgáért járó 
többletpontok 
(maximum 40 pont):

Középfokú C típusú államilag elismert 
nyelvvizsga után 28 többletpont vagy fel-
sőfokú C típusú nyelvvizsga után 40 több-
letpont jár. Nyelvvizsga alapján legfeljebb 
40 többletpontot lehet fi gyelembe ven-
ni, még akkor is, ha a nyelvvizsgák alapján 
elérhető többletpontok összege ezt meg-
haladná. Egy nyelv ismeretéért csak egy 
jogcímen (vagy az emelt szintű érettségi-

ért, vagy a nyelvvizsgáért) adható többlet-
pont.

Tanulmányi versenyekért 
képzési területek szerint adható 
többletpontok:

Legfeljebb egy, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által meghirdetett és anyagi-
lag támogatott Országos Tanulmányi Ver-
senyeken elért 1-3. helyezésért 20 pont 

jár. Tárgyanként legfeljebb egy, az alábbi 
tanulmányi versenyeken elért eredmény 
alapján, ha a jelentkező a versenyered-
ményt azon tárgyak valamelyikéből érte 
el, amelyeket a felsőoktatási intézmények 
az érettségi pontot adó tárgyként a szakra 
vonatkozóan meghatároztak: 
a)  Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-

senyen és a Szakmacsoportos Szakmai 
Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 
elért 1-10. helyezésért 80, 11-20. helye-
zésért 50, 21-30. helyezésért 25 többlet-
pont jár.

b)  A Középiskolai Tudományos Diákkörök 
Országos Konferenciája versenyein el-
ért helyezés alapján a nagydíjasoknak 
30, az első díjasoknak 15 többletpont 
jár. Az Országos Ifj úsági Tudományos In-
novációs Versenyen elért legalább 3. he-
lyezésért 25 többletpont jár.

Képzési rendszer, 
tantárgyak:
2003 szeptemberétől a képzés kredit rend-
szerben történik.
A fogorvosképzés 5 éves, melynek befe-
jezését követően fogszakorvosi oklevelet 
kapnak a jelöltek. Ezt követi 3 évig tartó 
szakorvosképzés (rezidens) időszak, mely-
nek befejezését követően fogszakorvosi 
oklevelet kapnak a jelöltek. A szakorvosok 
számára kötelező, folyamatos továbbkép-
zés kreditrendszerben valósul meg.
Az 5 éves egyetemi oktatás első 2 évében 
a hallgatók elsősorban általános alaptár-
gyakat hallgatnak (anatómia, élettan, bio-
kémia stb.), melynek tananyaga megegye-
zik az általános orvosi karéval, ezen felül 
speciális fogorvosi szakirányú ismerete-
ket is tartalmaz. Az alapozó tantárgyak, 
valamint az általános orvosi ismeretek el-
sajátítása a társkarok intézeteiben és kli-
nikáin zajlik. Már a képzés első időszaká-
ban oktatásra kerülnek egyes speciális 
fogorvosi alapozó tantárgyak (fogászati 
anyagtan, odontotechnológia, konzerváló 
propedeutika). A III. évtől, az általános or-
vosi ismeretek mellett, egyre nagyobb sze-
rephez jutnak a fogorvosi tantárgyak, s je-
lentősen megnő a szaktárgyi gyakorlatok 
száma. A szaktárgyak elsajátítását a karon 
jelenleg oktató közel 100 fogorvos segíti. A 
kis csoportokban folyó fogorvosi gyakorla-
ti oktatás eredményeként diákjaink a dip-
loma kézhezvételekor önálló fogorvosi te-
vékenység végzésére alkalmasak. 
A többi karhoz hasonlóan nálunk is műkö-
dik a Magyar Fogorvostan-hallgatók Egye-
sülete. Legfontosabb profi lja a külföldi cse-
regyakorlatok lebonyolítása a világ min-
den tájára.

Ponthatárok:

2008 2009 2010 2011

ONA: 425 434 430 433

ONK: 406 395 418 330
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Gyógyszerésztudományi Kar

A gyógyszerészképzés főbb jellemzői

A budapesti gyógyszerészképzés évtizedek óta két egyetem há-
rom karán folyik, és mint ilyen, az universitas szellem egyes számú 
magyarországi megtestesítője. A gyógyszerészhallgatók jogállás 
szerint a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karához 
tartoznak, és itt folyik a képzés 55%-a, benne valamennyi szak-
tárgy oktatása. Ezt megalapozandó, és a távolabbi jövő konkrétan 
előre nem látható feladataira felkészítendő, több természettudo-
mányos tárgyat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természet-
tudományi Kara, és számos biomedicinális tárgyat a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi Kara oktat, a képzés 23, ill. 22 
%-ában, igen magas színvonalon. E tényezőknek nagy szerepe volt 
abban, hogy 2006-ban a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztu-
dományi Kara a Magyar Akkreditációs Bizottságtól elnyerte a „Ki-
válósági Hely” megtisztelő címet. 
A gyógyszerészek az egészségügy legmélyrehatóbb molekuláris 
ismeretekkel rendelkező szakemberei, akikhez a beteg emberek 
és hozzátartozóik egyre gyakrabban fordulnak tanácsért, egyrészt 
a gyógyulási folyamat első, igen fontos stádiumában, másrészt a 
terápia későbbi, gyógyszeres szakaszában. Ezen tényezők társa-
dalmi felismerése vezette a Magyar Köztársaság Parlamentjét arra, 
hogy – politikai hovatartozástól függetlenül, kivételes egységben 
– megszavazza a gyógyszerészek számára a Dr.Pharm. címet, mely-
nek eredményeként 2009. január elsejétől valamennyi hazánkban 
diplomát szerzett gyógyszerész foglalkozású doktori címet visel-
het – hasonlóan az orvosokhoz, fogorvosokhoz, állatorvosokhoz, 
jogászokhoz. 
A gyógyszerészképzés másik fontos jellegzetessége az osztatlan-
ság. Míg számos nagy társadalmi presztízsű diploma (pl. mérnö-
ki, közgazdászi, vegyészi, biológusi, matematikusi, informatikusi 
stb.) ma már csak kétfokozatú képzésben, a hároméves alapképzés 
(„bachelor” szint) befejezése és igen nagy létszámcsökkenés után 
elérhető „mester” fokozatban szerezhető meg, addig a fent emlí-
tett 5, ma már kivételesnek nevezhető szak egyikeként a gyógy-
szerészek osztatlan képzés során kapják meg mester fokozatú 
diplomájukat és doktori címüket. Az ötéves gyógyszerészképzés 
folytatásaként következhet a legjobb hallgatók által előszeretettel 
választott PhD képzés, melyben kutatómunka és tanulás egyesül, 
és amelynek elérése tudományos fokozatot jelent. A gyógyszeré-
szet sokszínűségének, tudományos multidiszciplinaritásának és a 
budapesti gyógyszerészképzés magas természettudományos és 
medicinális szintjének köszönhetően az itt szerzett gyógyszerészi 
diploma biztos alapot ad arra, hogy hallgatóink gyógyszerészi, ké-
miai és biomedicinális doktori iskolákban egyaránt megállják he-
lyüket, amint ezt számtalan példa igazolja. 
A Magyarországon folyó 4 gyógyszerészképzés minőségi mutatói 
(bejutási pontszám, túljelentkezési hányad, oktatók kvalifi káció-
ja, külföldi hallgatók száma) és a ma már szokásos, folyóiratokban 
megjelenő képzési rangsorok tekintetében a Semmelweis Egye-
tem Gyógyszerésztudományi Kara hagyományosan az első helyen 
áll. Ide jelentkezni komoly vállalkozás, ezt elvégezni kiváló ajánló-
levél.

Elhelyezkedés a gyógyszerészi diplomával
A XXI. század első évtizedében egy Budapesten végzett gyógysze-
részre átlagosan 

3-4 állásajánlat jut. Számos más szakmával ellentétben, gyógysze-
rész-munkanélküliség ma Magyarországon nincs: a végzettek bő-
séges kínálati piacon választhatnak sokféle munkahely közül. Fo-
kozottan érvényes ez a PhD fokozatot szerzettekre. 
A gyógyszerészek mintegy 70%-a ma is gyógyszertárban (köz-
forgalmú, ill. kórházi vagy klinikai) helyezkedik el. Számo-
san gyakorolják azonban hivatásukat gyógyszergyárakban 
(gyógyszertechnológusi, analitikusi, orvostudományi, értékesítési 
és marketing osztályokon, farmakológusi és különböző kémiai 
kutatói munkakörökben), egészségügyi hatóságoknál (Országos 
Gyógyszerészeti Intézet, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat), hazai és külföldi gyógyszercégeknél orvos- és patikalá-
togatói területeken, valamint kutatóként-oktatóként egyetemi és 
kutatóintézeti munkakörökben. E páratlanul sokoldalú választék 
azt is jelenti, hogy a Gyógyszerésztudományi Karra való jelentke-
zés a 18-20 éves fi atal számára a konkrét pályaválasztás néhány év-
vel későbbre helyezésének lehetőségét is jelenti. 

Előzmények, hagyományok
Évszázadokon át a diagnózis felállítása, a gyógyszerkészítés és 
maga a gyógyászati beavatkozás egyazon szakember feladata 
volt. Később e sokoldalú tevékenység diff erenciálódott, kialakul-
tak az orvosi és gyógyszerészi feladatkörök és ezzel az önálló szak-
mák. A hazai gyógyszerészképzés kezdetei 1769-ig, a Nagyszom-
bati Egyetemre vezethetők vissza.  
Nők számára a gyógyszerészi pálya 1895-ben nyílott meg. Az önál-
ló Gyógyszerésztudományi Kar 1955-ben jött létre, megalapítója 
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és első dékánja Dr. Mozsonyi Sándor gyógyszertechnológus pro-
fesszor volt. 1988-ban Budapesten elindult az első angol nyelvű 
évfolyam. A magyar és angol nyelvű diplomák deklaráltan egyen-
értékűek. 2005-ben a Gyógyszerésztudományi Kar önállóvá válá-
sának félszázados évfordulóját Nobel-díjas tudós előadásával és 
világszínvonalú tudományos konferenciával ünnepelte. 2009–től 
Magyarországon a gyógyszerészek – mint már írtuk – diplomájuk 
átvételénél doktori címet kapnak. 

A Gyógyszerésztudományi Kar 
intézeteinek szakmai profi lja

A Gyógyszerésztudományi Kar hat intézetének elnevezése, oktatá-
si és kutatási profi lja – a teljesség igénye nélkül – az alábbi:

 Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési In- !
tézet: a gyógyszerügyi szervezés, valamint a klinikai gyógy-
szerészet és a matematika főtárgyak oktatása, kutatás a 
gyógyszergazdaságosság, a gyógyszertechnológia és termék-
fejlesztés, a gyógyszerészeti gondozás témaköreiben. Részvé-
tel a Semmelweis Egyetem klinikáin folyó gyógyító munkában: 
infúziók, kenőcsök és egyéb magisztrális gyógyszerformák ké-
szítése, továbbá a Semmelweis Egyetem klinikáinak és intézete-
inek ellátása gyári gyógyszerekkel és vegyszerekkel.
 Farmakognóziai Intézet:  ! a gyógynövény és drogismeret, a 
fi toterápia, a biotechnológia oktatása és kutatása.
 Gyógyszerészeti Intézet: !  a gyógy szer technológia, a biofar má-
cia, az állatgyógyászat oktatása és kutatása.
 Gyógyszerészi Kémiai Intézet: !  a gyógy szerészi kémia, a beve-
zetés a gyógyszerkutatásba, a műszeres gyógyszeranalízis oktatá-
sa és kutatása.
 Gyógyszerhatástani Intézet: !  a gyógy szerhatástan, a kórtani is-
meretek, a gyógyszerterápiás ismeretek oktatása és kutatása.
 Szerves Vegytani Intézet: !  a szerves kémia, az elméleti szerves 
kémia, a számítógépes kémia és hatóanyag-tervezés oktatása és 
kutatása.

Kutatómunka, tudományos kvalifi kációk, 
műszerezettség

A Gyógyszerésztudományi Kar valamennyi intézetének élén aka-
démiai doktori (D.Sc.) fokozattal rendelkező igazgató áll, és a tu-
dományosan minősített oktatók hányada az egyébként igen ma-
gasan kvalifi kált Semmelweis Egyetemen belül is a legmagasabb. 
Hasonlóképpen élenjáró a nemzetközi folyóiratokban megjelenő 
publikációk, a szabadalmak terén. Itt telepítették az ország első 
600 MHz-es NMR készülékét, mely ma is a régió egyik legnagyobb 

molekulaszerkezet-vizsgáló műszere, amely mellett – többek kö-
zött – 400 MHz-es NMR, 3 tömegspektrométer és számos további 
nagyműszer segíti a kutatást, oktatást és teszi ezzel a munkaerőpi-
acon különösen vonzóvá az itt szerzett diplomát.

A gyógyszerészképzés 
követelményrendszere. 
Út a diplomához
A gyógyszerészdoktori oklevél megszerzéséhez összesen 300 
kredit pontot kell elérni, melynek 80%-át a kötelező tárgyakban, 
15%-át az ún. „kötelezően választható”, 5%-át a szabadon választ-
ható tárgyakban kell teljesíteni. A kötelező tárgyak száma 31, a „kö-
telezően válaszható” tárgyaké (melyekből hármat kell választani) 
29. A képzésnek mintegy 40%-a gyakorlat, nagyrészt laboratóriu-
mokban. A tanulmányok folyamán 31 kollokviumot, 17 szigorlatot 
kell letenni és – nem utolsó sorban – 36 gyakorlati jegyet kell si-
kerrel megszerezni. A diploma megszerzésének további feltétele 
szakdolgozat készítése és megvédése, nyári, ill. záróvizsga előtti 
gyakorlatok teljesítése (közforgalmú és kórházi gyógyszertárban, 
opcionálisan gyógyszergyárban és egyéb szakmai intézmények-
ben, összesen 8 hónap időtartamban), végül a gyakorlati, írásbeli 
és szóbeli részből álló záróvizsga letétele. 

Végzési ráta, önképzés, 
tehetséggondozás, hallgatói 
kiválósági kritériumok
Hosszú évek statisztikája szerint az első évre felvé-
telt nyert hallgatók mintegy  2/3-a 10 félév, 1/6-a 12 
félév alatt szerzi meg diplomáját. A lemorzsolódó 
15-20% nagy része a képzés kezdeti szakaszában ke-
rül ki az egyetemről. 
Az önképzés, egyben a tehetséggondozás adekvát 
intézménye a tudományos diákkör (TDK), melynek 
hallgatóiból lesznek hagyományosan a PhD hallga-
tók, akikből az egyetemi oktatói utánpótlás is kike-
rül. 
A Gyógyszerésztudományi Kar országosan és bár-
mely szakterület vonatkozásában is egyedülál-
ló abban, hogy 2006 és 2008 között, három egy-
mást követő évben adhatott át a köztársasági elnök 
Promotio sub auspiciis rei publicae minősítésű kitün-
tetéses doktori diplomát és a vele járó aranygyűrűt 
itt végzett hallgatónak.  
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Testnevelési 
és Sporttudományi Kar

Hagyomány és korszerűség
A TF egyike a világ legrégebben alapított és legszínvonalasabb 
felsőoktatási intézményeinek, mely a sport területére fókuszál. A 
hazai testkulturális képzés a testnevelő tanárok képzésével kezdő-
dött meg 1925-ben a TF-en, melyet egyszerre jellemez a tradíciók 
megőrzése és az állandó változás, megfelelés a kor kívánalmainak 
és követelményeinek. 
Sok minden változott azóta, hogy megalapították a TF-et. A ha-
gyományok azonban tovább élnek, amelyeket új, friss szellemiség-
gel töltünk meg, szélesre tárva a kar képzeletbeli ablakait a világ-

ra. Hallgatóink ezeken az ablakokon tekinthetnek ki a különböző 
képzésekre és gyakorlatokra, illetve szerezhetnek életre szóló él-
ményeket és tapasztalatokat, tanulhatnak külföldi partner egyete-
meken.
A TF egyértelműen a legismertebb és legelismertebb a világon a 
magyar testkulturális felsőoktatási intézmények közül. Talán nincs 
olyan egyetem a világon, ahol ilyen jól ötvöződik az oktatói karban 
és a képzésben a sportszakmai gyakorlat és a sporttudomány.
Sehol máshol nincs annyi egykori és jelenlegi, kiváló sportoló és 
neves edző a főállású oktatók és kutatók, óraadók között, mint a 
TF-en, akiktől a legkorszerűbb ismereteket tanulhatják a hallgatók. 
Végzett hallgatóink közül 89, jelenlegi hallgatóink közül 11 olimpi-
ai bajnokra vagyunk büszkék.  Emellett sehol máshol nincs annyi 
egyetemi tanár, MTA doktor és mesteredző a sporttudomány terü-
letén, mint a TF-en.
Hazánkban egyedül a TF rendelkezik mind a négy testkulturális 
alapszak, mind a hét mesterképzés indításának, illetve a sporttu-
dományi doktori iskola engedélyével, biztosítva ezzel a képzés 
sokszínűségét és folyamatosságát. Aki nem csak kiváló testneve-
lő, gyógytestnevelő tanár, szakedző, sportmenedzser, rekreációs 
szakember, valamint az egészségtudománnyal szoros kapcsolatot 
tartó humánkineziológus akar lenni, de tudományos pályára is vá-
gyik, annak itt a helye a TF-en, mert csak itt lehet doktori fokozatot 
szerezni Magyarországon sporttudományban.

Válaszd a legjobbat, legyél TE is TF-es!

A BSC szakok rövid ismertetése
Pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoz-
tatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, a www.felvi.hu vagy 
a www.tf.hu honlapon olvasható.
Képzési idő minden szakon: 6 félév, 180 kredit

HUMÁNKINEZIOLÓGIA

Képzési cél

A képzés célja olyan humánkineziológusok képzése, akik integrált 
testkulturális és egészségtudományi ismereteik birtokában:
képesek a fi zikai teljesítmény korszerű eszközökkel és módszerek-
kel történő megállapítására; 
képesek a fi atal, felnőtt és idős emberek mozgáskultúrájának, álló-
képességének, terhelhetőségének, erőnlétének a fejlesztésében, 
megőrzésében, a mozgásszervi és keringési rendellenességek 
megelőzésében, illetve rehabilitációjában való közreműködésre;
kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés má-
sodik ciklusban történő folytatásához.

REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
(a választott szakirány megjelölésével) 

Képzési cél

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott el-
méleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában ké-
pesek közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az egészségfejlesz-
tés és rekreáció területén; hozzájárulnak az egészséges életmód 
megalapozásához, az egészségfejlesztő, rekreációs és mentálhi-
giénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez és a 
családokban, társadalmi intézményekben és civil szervezetekben 
való elterjesztéséhez. A célok között szerepel olyan elméleti és 
gyakorlati tudásanyag és képességek átadása és magatartásmin-
ta közvetítése is, amely előkészíti a mesterszakra (MSc) való belé-
pést.

SPORTSZERVEZŐ

Képzési cél

A gazdasági szemlélet előtérbe kerülésével, a sportirányítás átala-
kulásával egyre növekszik az igény az új típusú ismeretekkel ren-
delkező szakemberek iránt. A képzés keretében végzettek a követ-
kező területeken tudják hasznosítani tapasztalataikat:
országos hatáskörű sportszervezeteknél ügyintéző, csoport- és 
osztályvezető, igazgató;
sportegyesületeknél ügyintéző, szakmai vezető, ügyvezető elnök;
önkormányzatok polgármesteri hivatalainál általános szervezés-
sel, vezetéssel, valamint testneveléssel és sporttal foglalkozó ügy-
intéző, csoportvezető;
rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezetek szervezéssel és 
menedzseléssel megbízott ügyintézője, vezetője;
sportmarketing- és reklámvállalkozások ügyintézője, vezetője;
sportlétesítmények vezető beosztású munkatársa, vezetője;
egyéni vagy társas vállalkozás keretében működő sport- és rekreá-
ciós központok szakmai ügyintézője, vezetője;
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felsőfokú végzettséghez kötött, nem felsorolt, szervezési és veze-
tési ismereteket feltételező munkakörök.

TESTNEVELŐ-EDZŐ (edzői szakirány választásánál 
a sportág megjelölésével)

Képzési cél

A testnevelő-edző alapképzés (BSc) célja olyan sokoldalúan kép-
zett sportszakemberek kibocsátása, akik a gyakorlati irányultságú 
képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány elméleti alap-
ismereteit, alapvető módszereit is. A sokoldalúság, a gyakorlatori-
entáltság és sportszakmai készségek birtokában képesek – a sport 
sajátos eszközrendszerének alkalmazásával – a pszichomotoros 
képességek és készségek céltudatos fejlesztésére, a pedagógiai 
és szomatomotoros programok levezetésére, megvalósítására a 
sport és testnevelés különböző színterein.
A célok között szerepel olyan tudásanyag és magatartásminta köz-
vetítése is, amely hivatástudatot ébreszt a tanári szakma iránt, va-
lamint Magyarországon legmagasabb szinten előkészíti a tanári 
mesterszakra (MSc) való belépést.

HOGYAN TOVÁBB?

MESTERKÉPZÉS

A BSc alapszak elvégzése önmagában is piaci igényeknek megfele-
lő felsőfokú végzettség, de a hallgatók többségének inkább a kü-
lönböző MSc és MA programokba való bejutás alapfeltételét fogja 
jelenteni. Ilyen mesterszakokból a TF hetet is tud ajánlani, melyből 
a párban választható tanári MA szakok közül háromra (testneve-
lő, gyógytestnevelő és egészségfejlesztés), a további MSc kö-
zül pedig négyre (rekreáció, szakedző, humánkineziológia és 
a sportmenedzser) pályázhat sikeresen minden leendő hallga-
tónk.

Az MA és MSc szakok rövid ismertetése
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeljük 
(oklevél minősítése, szóbeli és írásbeli felvételi vizsga, méltányos-
sági pontok).
Pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoz-
tatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, a www.felvi.hu vagy 
a www.tf.hu honlapon olvasható.
Képzési idő az MA szakokon: 2-5 félév, 60-150 kredit

TESTNEVELŐ TANÁR MA

Képzési cél

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség ke-
retében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva 
a közoktatásban, az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési 
feladatainak ellátására, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a 
felnőttképzésben, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, vala-
mint minden szinten a sportpedagógiai kutatási, tervezési és fej-
lesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben 
történő folytatására való felkészítés.

GYÓGYTESTNEVELŐ TANÁR MA

Képzési cél

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség ke-
retében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva 
a közoktatásban, az iskolai gyógytestnevelés oktatási-nevelési fel-
adatainak ellátására, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a fel-
nőttképzésben, emellett minden szinten a sportpedagógiai ku-
tatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok 
doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS TANÁR MA

Képzési cél

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség ke-
retében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva 
a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben, az isko-
lai egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási, pedagógiai kutatá-
si, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok dok-
tori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Képzési idő az MSc szakokon: 4 félév, 120 kredit

SZAKEDZŐ (sportág megjelölésével) MSc

Képzési cél

A képzés célja sportszakemberek képzése a csúcsteljesítmény el-
érésére törekvő versenysport területére, akik a tanulmányaik során 
elsajátított szakmai ismeretek, képességek és készségek birtoká-
ban képesek az élsportolóvá válás teljes folyamatának tervezé-
sére és irányítására, a sporttehetségek kiválasztására, céltudatos 
versenyeztetésére, a hosszú távú felkészítés sajátos technológiá-
jának tervezésére, a tudományos igényű edzésszervezés és -terve-
zés gyakorlati alkalmazására, valamint a sportági edzéselmélet to-
vábbfejlesztésére.

REKREÁCIÓ MSc

Képzési cél

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ter-
mészettudományi, orvos- és egészségtudományi ismereteik bir-
tokában képesek az egészséges emberek preventív és rekreáció 
célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segíté-
sére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egész-
ségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatai-
nak ellátására. Orvosi felügyelet irányítás mellett részt vesznek az 
egészségkárosodott (kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és 
túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek során azok egész-
ségi állapota, életminősége releváns mozgásterápiával javítható, 
illetve teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható. Meg-
felelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés ke-
retében történő folytatásához.

SPORTMENEDZSER MSc

Képzési cél

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakembe-
rek képzése a testnevelés és sport legkülönbözőbb szervezetei 
számára, akik 
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 képesek meghatározni a sportvezetés- !
nek a modern piacgazdaság viszonyai 
között betöltendő céljait, előírni felada-
tait;
 jól eligazodnak a sportot átható társa- !
dalmi, gazdasági tényezők és folyama-
tok között;
 képesek megkeresni, kitermelni és haté- !
konyan felhasználni a testneveléshez, il-
letve a sporttevékenységhez szükséges 
erőforrásokat;
 felkészültségük alapján alkalmasak ta- !
nulmányaik doktori képzésben való 
folytatására.

HUMÁNKINEZIOLÓGIA MSc

Képzési cél

A képzés célja olyan szakemberek képzé-
se, akik a sport- és mozgástudományi va-
lamint egészségtudományi ismeretekre 
épülően széles társadalmi (önkormányzat-
ok), egészségügyi (megelőző egészségtu-
domány és rehabilitáció), valamint az üzle-
ti életben (egészségturizmus, magas szintű 
wellness-szolgáltatás, egészségbiztosítás, 
mozgás-egészségügyi ipar) képesek ellátni 
feladatukat, az orvostársadalommal part-
nerként együttműködve. Az egészségügyi 
szakmákkal munkamegosztásban képesek 
mozgásterápiával és kiegészítő táplálko-
zásterápiával, az egészséget veszélyezte-
tő és bármely életkorban fellépő kockázati 
tényezők mérséklésére. A végzettek felké-
szültsége alapján alkalmasak tanulmányaik 
doktori képzésben történő folytatására. 

Doktorképzés

PhD – Sporttudományi Doktori Iskola
A képzés célja a legmagasabb végzett-
ségnek megfelelő doktori cím megszerzé-
se, melyre a sporttudomány területén ha-
zánkban egyedül a TF-en van lehetőség a 
következő programokban: Edzés és adap-
táció; Testedzés, szabályozás, anyagcsere; 
Sport, nevelés- és társadalomtudomány
A doktori diploma azt tanúsítja, hogy aki a 
fokozatot megszerezte, képes és alkalmas 
önálló kutatómunkára.

Felsőfokú szakirányú 
továbbképzések (FSZT)
Azoknak, akiknek nem sikerült a továbblé-
pés a választott MSc/MA, vagy PhD prog-
ramba, vagy nem is tervezték, esetleg már 
ezeken is túl vannak, remek lehetőségeket 
biztosítanak az FSZT-k a további speciali-
zált sportszakmai végzettségek megszer-
zéséhez, 2-4 félév alatt. Ezekből jelenleg 
a TF ötöt tud ajánlani, a jövőben tovább 
bővítjük a kínálatot (várhatóan 2012-től a 
Sportfi zioterapeuta szakkal).

Preventív mozgásterapeuta !
Lovaskultúra-oktató !
Sportpszichológus !
Sportági szakedző !
Mentortanár !

LÉTESÍTMÉNYEK EGY HELYEN

A TF mint „ékszerdoboz”!

A XXI. században szinte lehetetlen még 
egy ilyen egyetemi campust találni, mint 
a TF. Minden egy helyen megtalálható, 
ami a magas szintű sporttudományi kép-
zéshez szükséges: atlétika csarnok, kosár-
labda csarnok, uszoda, judo és birkózó te-
rem, vívó terem, kézilabda csarnok, női és 
férfi  tornaterem, aerobik termek, teniszpá-
lyák, kondicionáló termek, atlétika pálya és 
műfüves labdarúgó pályák, sporttudomá-
nyi szakkollégium, elméleti előadótermek, 
könyvtár, kutató laborok, jegyzetbolt, TF 
bolt, étterem, büfék.

TF KARRIER IRODA

Az iroda segít a hallgatóknak időben és tu-
datosabban felkészülni a munkaerőpiacra 
való kilépésre. Fontosnak tartjuk a diáko-
kat ráébreszteni arra, hogy önmagában a 
diploma megszerzése egyre kevésbé ele-
gendő a sikeres elhelyezkedéshez. Ezért is 
bíztatunk mindenkit, hogy már a tanulmá-
nyi évek alatt, éljenek az egyetem által biz-
tosított szolgáltatásokkal, lehetőségekkel, 
és kezdjék el építgetni a kapcsolati tőké-
jüket illetve tervezzék karrierjüket! Legye-
nek jó értelemben véve önzők, ha a tudás 
és gyakorlati tapasztalatok megszerzéséről 
van szó! Előadásokat, tanácsadásokat szer-
vezünk, amelyeken a hallgatók hasznos in-
formációkat kaphatnak és megszerezhetik 
a sikeres elhelyezkedésükhöz szükséges 
technikai ismereteket (önéletrajzírás, mo-
tivációs levél). Emellett a magyar sportélet 
minden szereplőjével próbálunk kapcsola-
tot kialakítani, és egyfajta kommunikáci-
ós csatornát kiépíteni, ezzel is segítve hall-
gatóink sikeresebb elhelyezkedését. Így 
a jövőben a munkaerőpiac és a sportélet 
szereplőitől szerzett tapasztalatokat, fel 

tudjuk használni képzéseink korszerűsíté-
séhez, illetve az intézményi stratégiák ki-
dolgozásához.
Elérhetőségek: 06-20-666-1329
tfkarrier.hu info@tfkarrier.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK
www.tf.hu
felveteli@tf.hu
06-1-487-9200

Sportélet
A Semmelweis Egyetem két, jelentős tradí-
ciókkal rendelkező sportegyesülettet tud-
hat maga mellett, a TFSE-t (14 szakosztály) 
és az OSC-t (19 szakosztály). Így a tanulmá-
nyi évek alatt kiváló lehetőséget tudunk 
biztosítani, a szakosztályi keretek közötti 
sportolásra. Ennek is köszönhetően a ta-
valyi évben, ismét a Semmelweis Egyetem 
hallgatói nyerték meg a Magyar Egyetemi-
Főiskolai Országos Bajnokságot (MEFOB)!
Az egyetemi sportélet főbb központjai: a 
Zágrábi úti sportkomplexum és a Dr. Koltai 
Jenő Sportközpont, melyek a TF szakmai 
irányítása mellett működnek.
Az egyetem által szervezett sportélet igen 
sokszínű rekreációs lehetőségeket biztosít 
a hallgatók számára: Medikus Kupa, NET fu-
tás, TF Napok, évfolyam bajnokságok, kari 
sportnapok és sportbajnokságok.
http://tf.hu/hallgatoink/tfse/
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Semmelweis Egyetem 
a legjobbak között

Oktatás, kutatás, gyógyítás: 
a Semmelweis Egyetem három pillére
Minden évben több mint 1700 hallgató szerez diplomát a Sem-
melweis Egyetem hat karán, és a frissen végzettek egy-három hó-
napon belül megtalálják első munkahelyüket is. Az elmúlt három 
évben diplomázott hallgatók több mint kilencven százaléka vég-
zettségének megfelelően helyezkedett el. 
A Felvi 2012-es összesített rangsorában a harmadik helyet szerezte 
meg a Semmelweis Egyetem, amely mint szakegyetem egyedül-
álló helyet foglal el a hazai felsőoktatásban és kardinális szerepet 
tölt be a magyar népegészségügyben. A Magyarországon dolgo-
zó orvosok 42, a fogorvosok 70, a gyógyszerészek 50, az egészség-
ügyi szakdolgozók 27, a testnevelő 
tanárok 80 százaléka itt végzett. 
Az intézmény egyike az öt legran-
gosabb magyar egyetemnek, amely 
2010 tavaszán megkapta a kitünte-
tő „Kutatóegyetem” címet. A Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium három 
évre elnyerhető minősítése elisme-
ri az itt folyó kiemelkedő színvonalú 
képzést, a jelentős hazai és nemzet-
közi kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységet, a kiemelt tehetség-
gondozást és az egyetem országos 
illetve regionális vezető szerepét. 
Közép-Európa egyik vezető gyógy- 
és egészségügyi központjaként az 
egyetem számos nemzetközi kong-
resszust szervez, képviselteti magát 
a nemzetközi tudományos testüle-
tekben. Professzorainak jó része a 
Magyar Tudományos Akadémia tag-
ja, pályázati lehetőségei szerteága-
zóak. Az egyetemen kiadott diplo-
mát Európa-szerte, valamint az USA 
számos államában elfogadják, az 

ÁOK és az ETK okleveleit egészségügyi területen itthon és külföld-
ön is az öt legjobb magyar diploma között ismerik el. A Semmel-
weis Egyetemen három nyelven – magyarul, angolul és németül – 
folyik oktatás, öt kontinensről, hatvankét országból érkeznek ide 
hallgatók. Az egyetem mintegy százötven külföldi intézménnyel 
működik együtt, s ápol nemzetközi kapcsolatokat. 

Felvételi rangsor: kiváló eredmények
Az orvos- és egészségtudományi képzési területen belül a hallga-
tói kiválóság rangsorát a Semmelweis Egyetem Általános Orvostu-
dományi Kar vezeti, ugyanakkor az összes felsőoktatási intézmény 
mind a 167 karát tekintve is bekerült a három legjobb közé. 
2011-ben összesen több, mint hatezren jelölték meg jelent-
kezési lapjukon első helyen a Semmelweis Egyetemet. A fel-
vettek pontátlaga az Általános Orvostudományi Kar mellett a 
Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon is 
kiemelkedő. A képzési területen a Semmelweis Egyetemre volt a 
legnehezebb bejutni a Felvi adatai alapján, három jelentkezőből 
2011-ben egy nyerhetett felvételt az Általános Orvostudományi 
Karra, a Fogorvostudományi Karra négyszeres, az Egészségtudo-
mányi Karra csaknem ötszörös volt a túljelentkezés. Ez utóbbi kar 
a rangsor szerint első helyen áll az egyéni szakmai érdeklődés ki-
elégítése, a szakmai konferenciákra való eljutás szempontjából, de 
az oktatók és a hallgatók viszonya, és a légkör is országszerte itt a 
legjobb az intézmények között. 
A 2009-es rangsorban a szempontokat két kar esetében is részle-
tezték, ennek alapján a Semmelweis Egyetem Általános Orvostu-
dományi Kar, valamint az Egészségtudományi Kar a terület összes 
intézménye közül az első három helyezett között van a képzés alat-
ti lehetőségek biztosítása, elméleti képzés színvonala, a kutatásba 
való bekapcsolódás lehetősége, külföldi részképzés lehetősége, 
oktatók segítőkészsége, valamint a szakmai gyakorlat színvonala 
szerint is. 
Az Általános Orvostudományi Kar hallgatói a képzési terület összes 
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intézménye közül a legnagyobb számban szereztek PhD fokoza-
tot, de az első tíz között szerepel a Gyógyszerésztudományi Kar, a 
Fogorvostudományi Kar és az Egészségtudományi Kar is. Minden 
kar az első tíz között szerepel a minősített- és a teljes munkaidős 
oktatók száma, aránya szerint, valamint a legjobb középiskolából 
érkezett diákok száma szerint is. A legtöbb OKTV helyezett a je-
lentkezését orvos- és egészségtudományi képzési területen belül 
a Semmelweis Egyetemre adta be. 
 A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar saját 
képzési területén szintén vezeti a rangsort többek között a felvet-
tek pontátlaga, az első helyen jelentkezők, valamint az OKTV he-
lyezettek száma szerint is.
2010-ben egy évtizedes fejlesztőmunka után alakult meg a Sem-
melweis Egyetem legfi atalabb kara, az Egészségügyi Közszolgálati 
Kar, mely a társadalomtudományokat helyezi a középpontba, de 
integrálja a határterületi képzéseket is. A kar alap- és mesterképzé-
seire 2011-ben mintegy négyszeres volt a túljelentkezés.

A jövő eszközei a mindennapi 
gyakorlatban

A Semmelweis Egyetem 27 klinikájával, több mint 8000 dolgozó-
jával Magyarország legnagyobb egészségügyi intézménye. Az öt 
klinikai blokkban 2010-ben 135 ezer fekvőbeteget és több mint 2,2 
millió járóbeteget láttak el. Az intézmény a kutatást a gyógyítás 
szolgálatába állítva új, modern technológiákat integrált az orvos-
tudomány mindennapi gyakorlatába. Olyan világhíres magyar sza-
badalmak kötődnek a Semmelweis Egyetem nevéhez, mint például 
az onko-kés, mely már műtét közben tájékoztatja az orvost, hogy 
ép vagy rákos sejttel találkozott, vagy a 3D virtuális mikroszkóp, 
amely lehetőséget kínál az orvosoknak – sőt a távolról  tanácsot 

adó szakértőknek is – arra, hogy a beszkennelt szövetminta alap-
ján gyors diagnózist állítsanak fel. 
A képalkotás terén az egyetem már meglévő csúcstechnológiá-
ját öt bázislaborral, és az állami egészségügyi intézmények között 
egyedülálló berendezésekkel egészítette ki az elmúlt években. 
A világ élvonalába tartozó műszerekből álló géppark lehetővé te-
szi a képalkotást a molekulától a teljes emberi testig. A legújabb 
generációs szív-CT készülék, mely két szívdobbanás alatt képes 
ábrázolni a szívet és a koszorúereket kitűnő minőségben, az on-
kológiai és szívizom-vizsgálatoknál használt magyar fejlesztésű 
SPECT-CT, vagy a multifoton-mikroszkóp csak néhány a Semmel-
weis Egyetem legmodernebb képalkotó berendezései közül. 
Az egyetem a sportolók ellátásában is kitűnik, elmúlt évek egyik 
legnagyobb elismerése, hogy 2011-ben a Nemzetközi Labdarú-

gó Szövetség által akkreditált Kiváló Gyógyászati Központok (FIFA 
Medical Centres of Excellence) sorába a Semmelweis Egyetem két 
intézménye is bekerült. Így az egyetem olyan szűk körű klubba 
lépett be, amelynek világszerte mindössze huszonkét tagja van. 
A legközelebbi ilyen központ Prágában található, a velünk szom-
szédos országokban egyet sem akkreditáltak. 

Kitörési pontok a kiválóságoknak
Az egyetemen folyó kutatómunka az egyik legjelentősebb tevé-
kenység országszerte, melyben nyolcvan részleg több mint 1300 
dolgozója vesz részt, köztük nagyon sok fi atal is. 2010-ben csak-
nem 1400 tudományos publikációt adtak ki a Semmelweis Egye-
tem kutatói. A tudományos utánpótlást a Doktori Iskola segíti, mely 
a kutatók új generációjának ernyőszervezete, ahol országszerte ki-
emelkedő számú hallgató szerezheti meg a PhD fokozatot.
A tehetségek felkutatására jött létre 2007-ben a Kerpel-Frónius 
Ödön tehetséggondozó program és 2011 júliusában a Magiszter 
program. Ezek nyújtanak segítséget a fi atalok tudományos élet-
be való belépéséhez, karrierjük elindításához, és ahhoz, hogy az 
egyetem évszázados szaktudásával hátuk mögött maguk is a jövő 
kiemelkedő kutatói lehessenek. 

http://semmelweis-egyetem.hu
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Tehetséggondozással a kiválóságig

Legjobbak közé csak úgy kerülhet bármi-
lyen intézmény, ha tehetségeit felkutat-
ja és tudásukat folyamatosan gondozza. 
Ennek segítésére jött létre a Semmelwe-
is Egyetemen 2007-ben a Kerpel-Fronius 
Ödön Tehetséggondozó Program. A prog-
ram bármely kar hallgatója számára nyi-
tott, aki – pályázat útján – felkerül az egye-
tem Kiválósági Listájára.
A program elsődleges célja, hogy az egye-
temre érkező, illetve itt tanuló tehetséges 
diákokra felfi gyeljen és kiemelten kezel-
je őket. A programba alapvetően formális 
kritériumok (tanulmányi átlag, elért ered-
mények) alapján kerülnek be a hallgatók. 
Az így kialakult Kiválósági Listára felkerült 
hallgatók jó része különböző kedvezmé-
nyekben és segítségben részesül. A diákok 
a programba kerüléssel elsősorban kiemelt 
szakmai irányítást, ösztöndíj lehetősége-
ket kapnak.

Mit ad a program 
a tehetséges hallgatóknak?
Képzést gazdagító formák 
a tehetséges hallgatók számára

Az egyetemre felvett elsőéves tehetséges 
hallgatókat az egyetem ösztökéli a szak-
kollégiumába való jelentkezésre és róluk a 
szakkollégiumot, a hallgatói instruktorokat 
és a TDK Tanácsot értesíti. Az instruktorok 
és a TDK Tanács a szakkollégiummal karölt-
ve programot dolgoz ki az elsőéves tehet-
séges hallgatók orientálására, és számukra 
az érdeklődésüket felkeltő egyetemi lehe-
tőségekről (tudományos és szakmai elő-
adások, rendezvények, az egyetem könyv-
tárának szolgáltatásai, az egyetem Baráti 
Körének programja, diákköri konferenciák, 
versenyek, stb.) rendszeresen ismertetőket 
juttat el.
Az egyetem a Hallgatói Önkormányzat-
tal a HuMSIRC-kel és az ERASMUS irodával 
együttműködésben megteremti annak a 
lehetőségét, hogy tehetséges hallgatói-
nak fokozott lehetőségei legyenek külföldi 
részképzésben való részvételre.
Az egyetem lehetőséget biztosít arra, hogy 
tehetséges hallgatói a Doktori Iskola kuta-
tás-fejlesztési munka módszertanáról, eti-
kájáról, tudományos kommunikációról, CV 
és pályázat írásról, menedzseri, életveze-
tési készségekről, az ismeretek gyakorlati 
hasznosítási lehetőségeiről, a vállalkozá-
si készséget segítő ismeretekről, a szelle-
mi tulajdon védelmével és hasznosításával 
kapcsolatos ismeretekről szervezett kurzu-

sait látogathassák. Szükség és igény szerint 
elősegíti ilyen kurzusok indulását.
A tehetséges hallgatóknak az egyetem spe-
ciális lehetőségeket teremt az MSc szakjaira 
való jelentkezésre, és e szakok párhuzamos 
végzésére, az egyetem PhD programjaiba 
való – az MD-PhD képzés törvényi felhatal-
mazása híján akár informális, a kurzusok lá-
togatásában kimerülő – bekapcsolódásra, 
illetve a rezidens képzésre való orientáció-
ra és felkészülésre.
Az egyetem forrásokat biztosít a tehetsé-
ges hallgatói és fi atal oktatói találkozási le-
hetőségeinek és önszerveződésének elő-
segítésére.
Az egyetem 35 éves korukig szervezetten 
nyomon követi tehetséges hallgatóinak 
sorsát a doktori, rezidensi képzés során és 
után.

Képzést gazdagító formák
a Kiválósági Listáról
a Kerpel-Fronius Ödön 
Tehetséggondozó Programba 
bekerült (kiemelkedően 
tehetséges) hallgatók és fi atal 
oktatók számára

Az egyetem gondoskodik a kiemelkedően 
tehetséges hallgatói és fi atal oktatói szá-
mára személyes mentorok kijelöléséről, 
legkiválóbb oktatói és kutatói, kiváló TDK 
és PhD témavezetői közül. Ennek elősegí-
tésére az egyetem felállítja mentorbázisát 
és megteremti annak a lehetőségét, hogy 
e mentori munka oktatási feladatként „el-
számolható” legyen.

A mentorok javaslatot tehetnek az egye-
temnek a gondjukra bízott kiemelkedően 
tehetséges hallgató speciális tanmeneté-
re.
Az egyetem biztosítja a Központi Könyvtár 
összes elektronikus adatbázisához való tá-
volsági kapcsolatot (e-könyvtár).
Az egyetem a kiemelkedően tehetséges 
hallgatói és fi atal oktatói számára ösztön-
díjat alapít.
Az egyetem segíti külföldi tapasztalatszer-
zésüket, őket a Tehetséggondozó Tanács 
tapasztalataikról a Kerpel Nap keretében 
beszámoltatja.
Az egyetem rendszeres lehetőséget bizto-
sít a kiemelkedően tehetséges hallgatók és 
fi atal oktatók, valamint mentoraik találko-
zására.
Az egyetem különös és személyre irányuló 
gondot fordít arra, hogy ezen hallgatói az 
egyetem oktatói karába kerüljenek.
Az egyetem kiemelkedő tehetségű fi atal 
oktatóit reguláris oktatási és adminiszt-
ratív terhelésük mérséklésével kutatásaik 
végzését és hasznosítását segítő többletle-
hetőségekhez juttatja.
Az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa 
 fi gyelemmel kíséri kiemelkedő tehetsé-
gű fi atal oktatói PhD tanulmányait, tőlük a 
PhD fokozat teljesítéséhez kimagasló pub-
likációs tevékenységet kíván meg, a formá-
lisan elegendő kritériumoknál többet kö-
vetel.

További információ
tehetsegpont.se@gmail.com

Szluka Bea program koordinátor
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Hallgatói élet

Az egyetemen 7 kollégium 
működik:

Dr. Balassa János Kollégium 
(Tömő)

Cím: 1083 Budapest, Tömő utca 35-41. 
Tel:  (06-1) 210-0800
A kollégium épülete a Klinikák metróállo-
mástól 5 percnyire található a Füvészkert 
szomszédságában. Az egyetem legnagyobb 
kollégiuma: 9 emeletes, 480 férőhellyel 
rendelkezik. A kollégium egyik  büszkesége 
a konditerem, benne kondigépek, ping-
pong asztal, bordásfal, rendszeres aero-
bicoktatás. Ezenkívül a  közelben fekvő Or-
czy kertben lehetõség van egyéb sportok 
űzésére is, például foci, kosárlabda, futás. 
A számítógépteremben lehetőség van szö-
vegszerkesztésre, tudományos cikkek le-
töltésére, e-mail- és internethozzáférésre. 
Az olvasóterem szinte korlátlanul áll a hall-
gatók rendelkezésére, a könyvtárban szá-
mos szakmai és szépirodalmi könyv meg-
található. Az emeleteken 14 négyágyas és 
1 kétágyas szoba található. A szobák tága-
sak, mosdóval, tévével, videóval, telefon-
nal és internetcsatlakozási lehetőséggel 
vannak felszerelve. Az emeletekhez közös 
zuhanyzók és mellékhelységek (közös sze-
méttároló), nemrég felújított konyhák és 
tanulószobák tartoznak. Minden második 
emeleten érmés vagy kártyás telefon van 
felszerelve. 

Dr. Markusovsky Lajos Kollégium 
(Rezső)

Cím: 1089 Budapest, Rezső tér 16. 
Tel.: (06-1) 210-1230
A kollégium zöld övezetben a Nagyvárad 
téri Elméleti Tömbtől és a Nagyvárad téri 
metróállomástól 4 percre található. A kol-
légium 400 diáknak nyújt otthont négy-
ágyas szobákban (emeletenként 100-120 
fő).
A kollégiumban található még egy mos-
tanában felújított tévéterem is, mely akár 
konferenciáknak, előadásoknak és a kollé-
gisták számára ingyenes jógának is helyet 
ad. A kollégiumi életet a Diákbizottság és 
az Öntevékeny Csoportok szervezik. Számí-
tógéptermet, zongoraszobát, konditermet 
üzemeltetnek. Sportolási lehetőségként 
a jól felszerelt konditerem mellett futásra, 
focira, kosarazásra közel van az Orczy kert, 
a Népliget, és természetesen előttünk a 
Rezső tér. Lányok hetente többször is részt 
vehetnek aerobik oktatásban. Vannak, akik 
az energiáikat a ping-pongban vezetik le, 
amihez az ebédlőben egy új asztal áll ren-

delkezésükre. Úgy érezzük, hogy a mi kol-
légiumunk az átlagosnál jobban felszerelt 
és jó Rezső téri kollégistának lenni.

Dr. Korányi Frigyes Szakkollégium 
(Hársfa) 

Cím: 1074 Budapest, Hársfa utca 59/B 
Tel.: (06-1) 322-3292, (06-1) 312-0277, 
Web: www.harsfa.sote.hu
A Hársfa az egyetem 56 fős kollégiuma, 
amelyben  aktív szakmai, társasági közös-
ségi élet folyik. Ez szinte elengedhetetlen 
ilyen kis létszám mellett. 
Legfontosabb célunk: az egyetemi gyakor-
lati képzésben részt vevő szakkollégisták 
tanulmányi időn túl zajló szakmai munká-
jának támogatása, az értelmiségi szerep-
körből a szakkollégistákra váró és háruló 
feladatokra való felkészülés segítése, mű-
velődésük, szabadidejük tartalmas eltöl-
tésének biztosítása és nem utolsósorban a 
közösségi élet magas színvonalú megszer-
vezése.
A kollégium és felszereltsége: A szobák 
kétágyasak, két szoba képez egy blokkot, 
amelyhez egy konyha (felszerelés: kony-
haszekrény, hűtőszekrény, asztal, villany-
rezsó, mosogató, telefon), fürdőszoba és 
WC tartozik. 24 órás internet hozzáféré-
sünk a szobákból is elérhető. Közös hely-
ségeink: közös konyha, számítógép-ter-
mek, konditerem, tanulók (mikroszkóppal, 
metszetsorokkal, szövettani, anatómiai vi-
deókkal és CD-lemezekkel, szakkönyvek-
kel), klubhelyiség, DVD-videó szoba, mére-
tes társalgók.

Selye János Kollégium (Selye)

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 22. 
Tel.: (06-1) 266-0510, (06-1) 266-0819
A kollégium az Üllői út elején, két metró-

megálló (Kálvin tér-Ferenc körút) között 
helyezkedik el, közel az egyetemi intézmé-
nyekhez és a belvároshoz. A kollégiumban 
lakók száma kb. 60 fő. Amit nyújt: kétágyas 
szobák, szobánként telefon, emeletenként 
közös konyhák, hűtővel. A közös klubhelyi-
ségben televízózási, és videózási lehetőség 
és van egy biliárdasztal, számítógépterem. 
Tanulásra a szobákon kívül a tanulóban is 
lehetőség nyílik. Továbbá van konditerem, 
aerobik és ping-pong asztal.

Hajdú utcai Kollégium

1131 Budapest, Hajdú utca 44.
Emelet: 3, Férőhely: 132, Szobák: 2 ágya-
sak. 2 szobánként van zuhanyzó, minden 
szinten konyha. Tartozik hozzá még sport-
pálya, konditerem, korlátlan internet hasz-
nálat, klub szoba, szép kerthelyiség. 1998-
ban az Év kollégiumává választották.

Erkel Gyula utcai Kollégium

1046 Budapest, Erkel Gy. utca 46.
Férőhely: 40, Szobák: 2-3 ágyasak. 2002-
ben felújított szobák, felszerelt konyha, 
szépen gondozott kerthelyiséggel.

Kerezsi Endre Szakkollégium

Cím: 1123 Budapest, Kiss János altábor-
nagy u. 2., Tel.: 061-487-9217, E-mail: 
tfkoli@mail.hupe.hu
A Testnevelési és Sporttudományi Kar 250 
fős belső kollégiuma, ahol két-, három- és 
négyágyas fürdőszobás, valamint két- és 
négyágyas mosdós szobák vannak. Min-
den szoba alapfelszereltségéhez korlátlan 
internet elérhetőség, hűtő, tévé, és kábel-
tévé tartozik. Szintenként zuhanyzókat, 
WC-ket, és két konyhát lehet használni. 
Ezen kívül még a kollégisták rendelkezé-
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sére áll egy szauna, lőterem és egy kerék-
pártároló, amit térítésmentesen használ-
hatnak.
A kollégium rendelkezik egy modern tan-
teremmel, ami esténként klubteremként 
működik. Különböző szakkörök, előadá-
sok, programok indítására van lehetőség a 
szakkollégiumban.

Hallgatói Önkormányzat
Bizonyára hallottatok róla, vagy talán aktív 
részesei is vagytok a középiskolákban mű-
ködő Diákönkormányzatoknak. 
Nos az egyetemi HÖK ezen szervezetek 
nagy testvére.

Nagyjából mi is a feladata a Hallgatói 
Önkormányzatnak? A Felsőoktatási Tör-
vényben meghatározott módon, belső 
szabályzatok alapján működő érdekkép-
viseleti szervezet… Na de ennyit a hivata-
los dumából. Röviden a HÖK a dodzsemek 
szélén található gumi ütközőként visel-
kedik az egyetemi vezetés és a hallgatók 
között. Szakmailag megfogalmazva puf-
ferként vagy közbeiktatott tolmácsként 
működik, nehogy a szélsőséges hatások, 
vélemények szűretlenül, formálatlanul jus-
sanak át a „túloldalra“.
Ezen felül számtalan előnnyel jár, ha valaki 
HÖK-képviselő: soron kívül robotolhatsz a 
társaidért, egyenlőbb lehetsz az egyenlők 
között, ha munkáról van szó, és nem utol-
sósorban mindenkit ismersz, aki hasonló 
dolgokkal tölti szabadidejét.

A Hallgatói Önkormányzat 
felépítése:

Minden aktív hallgatói jogviszonnyal ren-
delkező polgár az adott kar Hallgatói Ön-
kormányzatának tagja. Ennek megfelelő-
en évente magunk közül választjuk a HÖK 
képviselőket. Bárki jelöltetheti magát, aki 
az adott kari HÖK tagja, hasonlóan az or-
szággyűlési választásokhoz. Az így meg-

választott hallgatók képviselik saját év-
folyamukat, és alkotják karonként a kari 
HÖK-öket. A HÖK legfelsőbb szervezete, a 
karokon átívelő EHÖK (Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat) a legfelső döntéshozó tes-
tület, melynek delegált tagjait a kari HÖK-
ök képviselői választják maguk közül. Tag-
jai részt vesznek az egyetem legmagasabb 
döntéshozó fórumán, az Egyetemi Szená-
tus ülésein.
A HÖK rendelkezik egy rakás saját bizott-
sággal és munkacsoporttal is, amik a leg-
szerteágazóbb, hallgatói élettel kapcsola-
tos feladatokat látják el. Ilyenek pl. a sport, 
az ösztöndíjak felosztása, tanulmányi és 
vizsgákkal kapcsolatos ügyek.

Kell egy központ, egy bázis, egy otthon, 
ahol ügyes-bajos dolgainkat intézni tud-
juk. 
Ez a hely évek óta a Nagyvárad téri El-
méleti Tömb, rövidebb nevén NET HÖK-
irodája, ha bármilyen egyetemet illető 
problémád lenne (nyílt nap, felvételi stb.) 
nyugodtan térj be hozzánk! Tuti, hogy ta-

lálsz itt valakit, aki segíthet. Az irodát te-
lefonon a (06-1) 210-2930/56100, 56382 
számon vagy a (06-1) 210-4407 tel/fax 
számon érheted el. 
Nagy örömmel vennénk, ha találkozhat-
nánk. Tanulmányaidhoz kitartást, erőt, 
egészséget, valamint a pallosként fejed 
felett lógó érettségihez sok sikert kíván 
a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkor-
mányzata.

Gólyatábor
Az első program, amellyel egyetemünk le-
endő hallgatói találkozhatnak, az Instruk-
tor Öntevékeny Csoport által évről-évre 
megrendezett, nagy múltra visszatekintő 
gólyatábor. A szó hallatán általában aggó-
dó szülők óva intik gyermeküket, de sze-
rencsére ez a tábor nem tartozik azok közé, 
amelyektől tartani kellene. Sőt, ebből egy-
általán nem érdemes kimaradni!
Minden nyár végén felpezsdül az élet a 
tatai Ifj úsági Táborban, ahol hat feledhe-
tetlen napot tölt el együtt az Általános 
Orvostudományi Kar, az Egészségügyi Köz-
szolgálati Kar, az Egészségtudományi Kar, 
a Fogorvostudományi Kar és a Gyógysze-
résztudományi Kar mintegy 800 leendő 
hallgatója és a közel 300 szervező instruk-
tor.
A szórakozás mellett nagy hangsúlyt kap 
a programok között az alapvető egyetemi 
életre való felkészítés is. A tábor szervezői 
büszkék rá, hogy minden évben rengeteg 
egyetemi tanszék vezetője, tanára érkezik 
Tatára, elfogadva meghívásukat, hogy vá-
laszoljon az elsősök néha kifogyhatatlan 
kérdéseire.
Sportvetélkedők, játékok, kiscsoportos be-
szélgetések, véradási lehetőség, egymást 
érő programok, strand, látvány, zene és 
hajnalig tartó jókedv egy festői tó partján. 
Ez az igazi gólyatábori hangulat.
A hat nap végére az egyes tanulócsoportok 
már nem vadidegen emberekből, hanem 
új barátokból állnak, és ezek a barátságok 
sokszor meghatározzák az elkövetkezendő 
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éveket. Sokakat az ösztönöz a keményebb 
tanulásra, hogy ne kelljen elszakadniuk az 
ekkor összekovácsolódott társaságtól.

A Semmelweis Egyetem gólyatábora az or-
szágban a gólyák számára az egyik legol-
csóbb a hasonló rendezvények közül. En-
nek ellenére értékeket őriz, ápol és ad át 
már évek óta. Nyoma sincsen a más tábo-
rokból hírhedtté vált és félt megalázó be-
avatási rítusoknak, a résztvevőknek igazi 
közös élményeket nyújt. 
A tábor végeztével azonban nem ér véget 
a gólyákkal való törődés, az instruktorok 
még hosszú időn keresztül egyengetik az 
elsősök útját, bevezetve őket az egyetemi 
életbe.
Mindennek az eredménye, és a siker ta-
lán egyik legjobb mutatója, hogy az elkö-
vetkezendő tavasszal, az instruktorképzé-
sen elhangzó „miért jöttél instruktornak?” 
kérdésre már több mint harminc éve a leg-
gyakoribb válasz a következő: „mert újra el 
akarok jutni a gólyatáborba!”

Instruktor Öntevékeny 
Csoport

Az Instruktor Öntevékeny Csoport, Ma-
gyarország legnagyobb létszámú diák-
szervezete 30 éve működik a Semmelwe-
is Egyetemen. Legfontosabb célja a frissen 
felvett hallgatók, közkedvelt néven gó-
lyák bevezetése az egyetemi életbe, vala-
mint hallgatói rendezvények szervezése. 
Az IÖCS szervezi többek között a Gólyatá-
bort, a Gólyabált, a Semmelweis Kulturális 
Napokat, a Gólyahajót, a Semmelweis Bör-
zét valamint a Hallgatói Önkormányzattal 
közösen a Semmelweis Tavaszi Fesztivált, a 
Semmelweis Karnevált és még sok más re-
mek programot.
Tagjait zömmel a Semmelweis Egyetem 
hallgatói alkotják, de más egyetemek diák-
jai is megtalálhatók. 
Az instruktorok önként, fi zetés nélkül dol-
goznak minden rendezvényen, foglalkoz-
nak az elsőévesekkel. A sok munka mellett 
természetesen a szórakozásra is jut idő, így 
az instruktorok közössége leginkább egy 
kis családra hasonlít, ahol mindenki ismer 
mindenkit, számtalan közös élmény, kaca-
gás, átdolgozott hajnal, mosoly köt össze 
minket. Nem hiába tartja magát évek óta a 
mondás: „Instruktornak lenni életforma!”

Gólyabál
Az Instruktor Öntevékeny Csoport szerve-
zésben minden évben megrendezésre ke-
rül a Semmelweis Egyetem legnagyobb 
szabású hallgatói rendezvénye, a Gólyabál. 
A bálon, melynek helyszíne hagyományo-
san a Nagyvárad Téri Elméleti Tömb, mint-
egy 2500 fő vesz részt, magyarok és külföl-
diek egyaránt. A hétköznapokról jól ismert 
oktatási intézmény báli pompát ölt, gyö-
nyörű díszletekkel, fényekkel emelve az est 
hangulatát. A tradíciókhoz hűen jelen van-

nak egyetemünk vezető tisztségviselői, ok-
tatói is, a rendezvény fővédnöke pedig az 
egyetem rektora. A bál elején zártkörű ré-
szen, melyen az elsőévesek, valamint ta-
náraink vesznek részt, mutatkozhatnak be 
az elsőévesek táncos-zenés produkciók-
kal, valamint palotással, keringővel. Ezután 
kezdődik a bál nyílt része, melyen több 
helyszínen, változatos stílusban kínálunk 
minden igényt kielégítő szórakozást, a tea-
háztól kezdve a jazz-klubig, minden szín-
padon élőzenével, a magyar könnyűzene 
neves előadóival.
A bálon a szerencsések értékes tombo-
lanyereményekhez juthatnak, melynek 
 be  vételével hagyományosan az I. Sz. Gyer-
mekgyógyászati Klinika alapítványát tá-
mo gatjuk.
Aki egyszer látta, nem felejti el az elegáns 
forgatagot, ami a Gólyabált jellemzi. Az 
 ünnepi Díszterem, az estélyik, öltönyök, 
látványa egyfajta varázslatos hangulatot 
kölcsönöz ennek a kiemelkedő estének, 
melynek végén az elsőévesek elmondhat-
ják, most már minden tekintetben egyete-
münk polgáraivá váltak!

Kulturális élet
A Kulturális Bizottság minden évben meg-
szervezi a Semmelweis Kulturális Napokat. 

Ezen rendezvénysorozaton egyetemünk 
hallgatói, tanárai, dolgozói mutathatják 
meg jártasságukat a művészetekben. Vers- 
és prózamondó verseny, képzőművészeti 
kiállítás, táncverseny, valamint a zene ked-
velőinek szánt virtuózok viadala a prog-
ram, melyek legjobbjai egy csodás Gálaes-
ten mutathatják be tudásukat. Rendkívül 
színvonalas előadások, művek jellemezték 
eddig ezeket a versenyeket, melynek célja 
nem titkoltan nem a versengés maga, ha-
nem a művészet testközeli tapasztalásának 
élménye. Ezen kívül az egyetemen Irodal-
mi Klub és Színjátszó Kör is működik.

Sportélet
A testnevelési órákon kívül számos lehe-
tőség adódik sportolásra, szórakozásra 
például focibajnokság, NET futás – avagy 
győzzük le a liftet, Medikus Kupa (kézi-
labda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás), 
Sportnap stb. keretében.
További információ: Testnevelési és Sport-
központ, Sporttelep (06-1) 215-9337, (06-1) 
264-1408
Valamint a TF Sportegyesületnél (TFSE) 
számos sportág űzhető akár egyéniben 
(atlétika, birkózás, cselgáncs, tenisz stb.), 
akár csoportosan (korfball és egyéb labda-
játékok.)
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Az egyetem Központi Könyvtára 260 000 könyvtári egységével az 
ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb orvos-élettani szak-
gyűjteménye. Jogelődjét, a tanártestületi könyvtárat 1828-ban 
Schordann Zsigmond alapította. Központi szerver gépeiről 1995 
óta szolgáltatja elektronikusan a szakirodalmi információt az egye-
tem összes egysége számára. Mintegy 4000 teljes szövegű online 
folyóirat, bibliográfi ai és teljes szövegű adatbázisok, adattárak 
állnak rendelkezésre az egyetem dolgozói és hallgatói számára. 
A könyvtár 3 kredites, NEPTUN-ban felvehető Könyvtári Informa-
tika kurzusain az ÁOK, a FOK és GYOK hallgatói sajátíthatják el az 
online szakirodalom helyes használatát. 

A VIII. kerület Mikszáth tér 5. szám alatti épület három emelete 
nyilvános, helyben tanulásra, olvasásra, online adatbázisokhoz 
való hozzáférésre van lehetőség. 

Központi Könyvtár

E-learning a Semmelweis 
Egyetemen

Az épület a Semmelweis Egyetem hallgatói és dolgozói számára 24 
órán keresztül áll rendelkezésre.

Magyarországon a Semmelweis Egyetem az első olyan orvostudományi egyetem, amelyen 
elérhető az e-learning tananyag és van lehetőség online vizsgáztatásra is. Az e-learning 
segítségével akár több száz felhasználó, hallgató egyidejű tanulása is megoldható, akik 
a saját tempójuknak megfelelően tanulmányozhatják a számukra elérhető tananyagokat, 
így gyakorolhatnak egy adott témát vagy felkészülhetnek vizsgáikra. Az elektronikus tan-
anyag ábrákat, linkeket, táblázatokat, fotókat  és  videófájlokat is tartalmaz. E-learninggé 
azzal válik a tananyag, hogy valamilyen tevékenységet kapcsolnak hozzá: feladatokat, 
teszteket és vizsgákat.
Az e-learning keretében az oktatónak lehetősége van szinte végtelen mennyiségű variá-
ció beállítására: akár már a feladatmegoldás közben nyomon követheti a diákok munká-
ját, de azt is meghatározhatja, hogy egy tesztet mennyi ideig lehet elérni vagy mennyi idő 
alatt kell kitölteni.  Az eredmények lekérdezésénél hónapra, napra, tananyagra, osztály-
zatokra, személyre vagy akár helyes és helytelen válaszokra is lebonthatók a tesztek. Az 
e-learninggel akár otthonról is vizsgázhat a hallgató.

A Központi Könyvtár Hallgatói Részlege az Elméleti Orvostu-
dományi Központban (Budapest IX. Tűzoltó u. 37-47.) műkö-
dik.

Nyitva tartás:  hétfő-péntek: 9.00 – 20.00

Vizsgaidőszakban szombaton és vasárnap is.

A könyvtár szolgáltatásairól bővebb információt kaphat a hon-
lapról: http://www.lib.sote.hu



Tavaly júliusban indult a Semmelweis Egyetem fi atal tehetsége-
ket támogató kétéves programja (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0013),  
melynek fő célja az intézmény tehetséggondozó rendszerének 
továbbfejlesztése, lehetőségeinek bővítése. A Magiszter Program 
összefogja az egyetemen jelenleg is folyó tehetséggondozó kez-
deményezéseket,  szorosabb együttműködést alakít ki az ezekben 
résztvevők között, közös képzések és ösztöndíjak segítségével.
Az elmúlt évtizedben az egyetemi tehetséggondozás hagyo-
mányos alapintézményét jelentő tudományos diákkör egyre na-
gyobb népszerűségre tett szert a Semmelweis Egyetem hallgatói 
körében. Ma a mozgalomnak több mint ezer regisztrált tagja van, 
és miután az egyetem vezetése beemelte a kutatómunkát a sza-
badon választható tárgyak közé, évről-évre gyarapodik a jelentke-
zők száma. 
A Tudományos Diákkör nyitottsága által továbbra is maradékta-
lanul alkalmas az átlagon felüli érdeklődést mutató hallgatók ki-
szűrésére, a kiemelkedő tehetségek személyre szabott minőségi 
oktatása érdekében azonban feltétlenül szükség van a tehetség-
gondozás alternatív intézményeinek nagyobb térnyerésére a jövő-
ben. A Semmelweis Egyetem Magiszter Program kidolgozása so-
rán egy olyan szövetség jött létre, amely egy egységbe szervezte 
a Korányi Frigyes Szakkollégiumot, a Semmelweis Egyetem Tehet-
séggondozó Tanácsát, a Tudományos Diákköri Tanácsot valamint a 
tudományos diákkörben aktív és eredményes Doktori Iskolák kép-
viselőit, és a Semmelweis Egyetem szinte teljes képzési spektru-
mát lefedő tehetségsegítő hálózat létrehozását tűzte ki célul.
A Magiszternek négy alappillére van: az „Új Generáció” képzési prog-
ram, a „Szabad Pálya” képzési és kutatási program, „Meritokrácia” 
támogatási alap, és a „Határok Nélkül” disszeminációs program.
A Semmelweis Egyetem Magiszer Program négy fő elemből áll, 
struktúrájában a képzési szinteken átívelő vertikális, és az egyetem 
karait egységbe fogó horizontális integrációs törekvések egyaránt 
érvényre jutnak. 
Az „Új Generáció” Képzési Program keretében olyan 
extrakurrikuláris kurzusok és szimpóziumok kerülnek megrende-
zésre a Korányi Frígyes Szakkollégium égisze alatt, amelyek min-
den egyetemi hallgató részére nyitottak, és az egészségtudomány 
bármely területén tevékenykedő fi atal kutató számára hasznos 
alapismeretek átadását szavatolják. A sokszínű tematikák kidol-
gozása és megvalósítása során természetesen a pályázat minden 
résztvevője, így az egyetem hallgatói is domináns, aktív szerepet 
kaptak.
A „Meritokrácia” Támogatási Alapba tartozó összegekről egy, 
az egyetem Tehetséggondozó Tanácsát és a Magiszter Program-
ban résztvevőit magába foglaló kuratórium dönt, így lehetőség 
nyílik a programban nem nevesített laborokban dolgozó hallga-
tók kutásainak támogatására, a közös konferenciák fi nanszírozásá-
ra, valamint a hallgatók és oktatók számára kutatásmetodikai és 
egyéb nemzetközi továbbképzések költségeinek szponzorálására. 
Az alap tartós együttműködésre készteti a tehetséggondozásban 
kiemelkedő munkacsoportokat és esélyegyenlőséget biztosít az 
egyetem hallgatói számára.

Magiszter Program: 
Tehetséggondozás egységes rendszerben

A „Határok Nélkül” Disszeminációs Program a hallgatói tudo-
mányos eredmények nemzetközi szintű megjelenítését célozza 
meg. Magában foglalja a budapesti Nemzetközi Tudományos Di-
ákköri Konferencia és a Közép-európai PhD Tudományos Napok 
életre hívását, valamint szakkollégiumi kezdeményezés keretében 
évente tanulmányút szervezését a Marosvásárhelyi Tudományos 
Diákköri Konferenciára. 
A „Szabad Pálya” Kutatási és Képzési Program a Doktori Isko-
lák közös kezdeményezése, amely a legtehetségesebb hallgatók 
tudomány iránti valódi elköteleződését teszi lehetővé, új szakmai 
műhelyek fejlesztése, és önálló kutatási irányok támogatása révén. 
A tudományos diákkörben kiemelkedő eredményt elért diákok le-
hetőséget kapnak arra, hogy már egyetemistaként részmunkaidős 
kutatói állást töltsenek be a résztvevő doktori iskolák munkacso-
portjaiban, ezzel is biztosítva számukra a személyre szabott, minő-
ségi tudományos képzés optimális feltételeit.
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