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TÁJÉKOZTATÓ 

az átvételi kérelmek elbírálásának rendjéről 

a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  

magyar nyelvű képzésén  

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói 

Követelményrendszer – III.2. RÉSZ Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. § (4) pontjának 

értelmében a Tanulmányi és Vizsgabizottság (továbbiakban: Bizottság) a kérelmet benyújtó hallgató 

tanulmányi eredményeit és egyéb körülményeit mérlegelve dönt az átvételi kérelmek ügyében, 

kivéve azon eseteket, amikor a hallgató kevesebb, mint 30 kreditet szerzett meg a korábbi (átadó) 

intézményben.  

Az átvételre irányuló kérelmek érdemi elbírálására minden esetben a július 15-i határidőt követően, 

a kreditátviteli eljárások lefolytatása után, augusztus hónap második felében kerül sor. 

A Bizottság az átvételi kérelmek ügyében az alábbi szempontok mérlegelésével hozza meg döntését: 

- Átvételt csak osztatlan képzésről lehet kérni.  

- Átvételét akkor kérheti a hallgató, ha legalább 30 kreditet ténylegesen megszerzett a korábbi 

(átadó) intézményben. 

- Részletes indoklás minden esetben szükséges. Az indoklás dokumentummal történő 

alátámasztása nem kötelező érvényű, de lehetőség szerint ajánlott, mert támpontként szolgálhat 

a megalapozott döntés meghozatalához. 

- Legalább a képzés kreditértékének harmadát az átvétel után az adott képzésen kötelező 

teljesíteni, így átvétel legkésőbb a 9. szemeszterre kérhető. 

- Az átvétel feltétele, hogy a kérelmet benyújtó hallgató súlyozott tanulmányi átlaga az 

átjelentkezést megelőző utolsó két félévében a legalább 3,51 legyen.  

- Az előzetes kreditátviteli eljárás során befogadott, a karon diplomába beszámításra kerülő 

tárgyak  3,51 feletti átlaga szükséges, {szigorlattal végződő tárgyak valamint a kollokviummal 

végződő tárgyak közül az: orvosi biológia vagy sejttan (csak a 2016/2017. tanévtől felmenő 

rendszerben), orvosi kémia, genetika és genomika, immunológia, fül-orr-gégészet,  

bőrgyógyászat, klinikai genetika (felmenő rendszerben 2021-től), onkológia (2025-től),  

ortopédia, pulmonológia (2025-től), radiológia, urológia, igazságügyi orvostan, szemészet,  

szájsebészet és fogászat}.  
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