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Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, 

Gyógyszerésztudományi Karok 

A Semmelweis Egyetem orvosképzésének rövid története 

Pázmány Péter bíboros 1635-ben alapította püspöki székhelyén, Nagyszombaton (ma Trnava Szlovákiában) a mai egyetem 

elődjét. 1769. november 7-én Mária Terézia osztrák-magyar királynő a meglévő Karok mellé (teológia és jog) 

Orovostudományi Kart alapított. Az új Kar 1777-ben költözött Budára. A “Diploma Inauguralé”-t, amely az Egyetem jogait és 

pénzügyi hátterét biztosította, 1780-ban írták alá. Néhány év múlva az Egyetem a Duna túlsó partjára, Pestre költözött (Buda 

és Pest ekkor még külön városok). 1848-ban a Forradalom és Szabadságharc idején a korábbi Nagyszombati Egyetem állami 

egyetem lett. 

A jelenlegi klinikai osztályok és elméleti intézetek létrehozása a 19. század végén kezdődött a jelenlegi budapesti 

helyszínen. Ezek az épületek az átépítés és korszerűsítés után ma is használatban vannak. A 20. és 21. század folyamán további 

klinikák és intézetek épültek.  

1951-ben az Orvostudományi Kart független oktatási intézménnyé szervezték át, a neve Budapesti Orvostudományi 

Egyetemre változott. 1955-ben a Fogorvostudományi és a Gyógyszertudományi Karok beolvadtak az Egyetembe. 1969-ban az 

Egyetem neve Semmelweis Orvostudományi Egyetemre változott. Az új név Semmelweis Ignác előtt tiszteleg, aki felfedezte a 

gyermekágyi láz okait, és az Orvosi Kar Szülészet-Nőgyógyászat Tanszékén volt tanszékvezető egyetemi tanár. 

A mai Semmelweis Egyetem magában foglalja az Általános Orvostudományi, a Fogorvostudományi, a 

Gyógyszerésztudományi, az Egészségtudományi, az Egészségügyi Közszolgálati, és a Pető András Karokat. A Semmelweis 

Egyetem volt az első felsőoktatási intézmény, amely a fenti karokon történő magyar nyelvű tanítás mellett nemzetközi 

programot kínált az Általános Orvostudományi Karon német nyelven 1983-ban, majd angolul az Általános Orvostudományi, 

Fogorvostudományi, és Gyógyszerésztudományi Karokon 1987-ben. 

Tények és számadatok 

A Semmelweis Egyetemen már több mint 250 éves hagyomány az akadémiai kiválóság és az orvosképzés iránti elkötelezettség. 

Nobel-díjasokat, világhírű kutatókat és klinikusokat találunk az alumnusok között. Jelenleg az Általános Orvostudományi, 

Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karokon tanulók száma több, mint 4500, 900, illetve 770. Közülük majdnem 

1200-an a német nyelvű, több mint 1800-an az angol nyelvű program hallgatói a három Karon. Az Egészségtudományi Karon 

3500-an tanulnak, köztük 165-en az angol nyelvű programokban, és még 300-an hallgatnak fizioterápiát a luganói campuson 

Svájcban. A Klinikákon 2160 ágy van, ahol évente mintegy 160 000 beteget látnak el. A járóbeteg-ellátásban körülbelül 

2,38 millió páciens fordul meg évente. A Preklinikai és Klinikai Tanszékek kutatási programjai az Egyetem, az Oktatási 

Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, és sok belföldi és külföldi ösztöndíj támogatásával valósulnak meg. 

Akkreditáció 

Államilag elismert alapítványi egyetemként a Semmelweis Egyetem az Innovációs és Technológiai Minisztérium égisze alatt 

működik. Az Egyetemet felsorolja a WHO az Orvosi Egyetemek jegyzékében. Az Egyetem karait újraakkreditálta a Magyar 

Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2015-ben. 

Az Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, vagy Gyógyszerésztudományi Karokon 

szerzett diplomák nemzetközi elismerése 

Európai Unió: Azokban a szakmákban, ahol az oktatás körülményei megegyeznek más EU tagállamokéival, és ezeket már 

elismerték (orvos, fogorvos, gyógyszerész, stb.), az EU tagállamok kötelesek elfogadni a Magyarországon kiadott diplomákat 

az oktatási nyelvtől függetlenül. 

USA: A Semmelweis Egyetemen végzett orvosok (külföldön végzettként) jogosultak letenni az Egesült Államok Orvosi 

Engedélyezési Vizsgáját (United States Medical Licensing Examination, USMLE), ami után részt vehetnek a 

rezidensképzésben. A Semmelweis Egyetemen végzett fogorvosoknak meg kell felelni az Egyesült Államok engedélyezési 

követleményeinek. A részleteket lásd: 

Orvosi engedély: http://www.usmle.org/ 

Fogorvosi engedély: http://www.ada.org/en/education-careers/licensure 

Fontos: A Semmelweis Egyetem általánosorvos-képzési porgramjának az Orvosképzési Világszövetség (World Federation 

for Medical Education, WFME) általi akkreditációja folyamatban van. 

Kanada: A Semmelweis Egyetemen végzettek letehetik a Kanada Orvosi Tanácsa Értékelő Vizsgáját (Medical Council of 

Canada Evaluation Examination, MCCEE) és a Kanada Orvosi Tanácsa Minősítő Vizsgáját (Medical Council of 

http://www.usmle.org/
http://www.ada.org/en/education-careers/licensure
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Canada Qualifying Examination, MCCQE), ami után jelentkezhetnek rezidensképzésre. 

Izrael: A Semmelweis Egyetemen végzettek egy éves gyakorlat és egy sikeres vizsga után kapnak praktizálási engedélyt. 

India:  A Semmelweis Egyetem Fogorvostudomány Doktora címe ekvivalens a B.D.S fokozattal Indiában. 

 

További részletkért és frissebb információkért a végzettségek elismertetése tárgyában a helyi hatóságokon kívül lásd: 

https://semmelweis.hu/english/education/english-language-program/international-recognition-of-the-degrees/. 

Angol nyelvű programok: általános orvoslás, fogorvoslás, gyógyszerészet 

A programok minden évben szeptember elején kezdődnek. A kurrikulum hat éves az Általános Orvosi Karon, öt éves a 

Fogorvosi és a Gyógyszerészeti Karon. A tantervek és további hasznos információk elérhetők az Akadémiai Naptárak oldalon: 

http://semmelweis.hu/english/students/academics/academic-calendars/. A programok végén a megszerzett képesítések 

azonosak a magyar programok végén megszerzettekkel: általános orvos (dr. med.), fogorvos (dr. med. dent.) és gyógyszerész 

(dr. pharm.). 

Nyilatkozat a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról 

A Semmelweis Egyetem nem alkalmaz megkülönböztetést rassz, bőrszín, nemzeti vagy etnikai származás, vallás, nem, és 

családi állapot alapján. 

Jelentkezési és felvételi követelmények  

Jelentkezési követelmények 

A jelentkezőknek be kell tölteniük 18. életévüket a jelentkezés naptári évének utolsó napjáig, és lehetőleg fiatalabbaknak kell 

lenniük 30 évnél. A jelentkezés feltétele a középiskolai végzettség a jelentkezést megelőzően, vagy a középiskola utolsó 

évfolyamán való részvétel a jelentkezés idején. Utóbbi esetben az érettségit/középiskolai végzettséget igazoló iratot a 

jelentkezés évének augusztus 21-ig fel kell tölteni a SEMAPHOR rendszerbe. 

 

A Semmelweis Egyetem erős természettudományos (főleg biológia és kémia) érdeklődésű és hátterű hallgatókat keres jó 

angoltudással, és erős motivációval az orvostudomány, fogorvostudomány, gyógyszerészet, vagy más egészségügyi szakmák 

iránt. 

 

Angol nyelvű programjaink alapvetően a magyar állampolgársággal nem rendelkezők részére elérhetőek, mert a magyar 

állampolgárok A FELVI-n keresztül jelentkezhetnek a magyar nyelvű programokra. 

 

Jelentkezés és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok az Általános Orvostudományi, 

Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karokra 

A jelentkezéseket online kell beadni a SEMAPHOR rendszerben (Semmelweis Application Handling and Online Review) a 

https://semaphor.semmelweis.hu címen 2022. május 22-ig. Azoknak a jelentkezőknek, akiket a Semmelweis Egyetem számára 

toborzó, hivatalosan kijelölt helyi képviselők egyike toborzott (http://semmelweis.hu/english/prospective-students/our-

representatives/), ki kell jelölniük azt a képviselőt, aki a pályázatukat segíti. De a képviselő nélküli, közvetlen jelentkezéseket 

is szívesen fogadjuk. Azok a jelentkezők, akik jelzik, hogy nem toborozta őket hivatalosan kijelölt helyi képviselő, a 

Semmelweis Egyetem Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóságának Angol Nyelvű Programok Osztálya fogja segíteni. 

A következő dokumentumokat kell feltölteni (eredetiben vagy hiteles másolatban angolul, vagy eredeti nyelven hiteles 

angol fordítással): 

 

1. Érettségi bizonyítvány/középiskolai végzettséget igazoló irat akkreditált középiskolából. A dokumentumok 

nyilvántartási számát fel kell tüntetni. A középiskola utolsó évében a bizonyítvány nélkül is lehet jelentkezni. A 

bizonyítvány feltöltésének végső határideje augusztus 21.  

2. Curriculum Vitae (önéletrajz) angol nyelven. 

3. Motivációs levél 

4. Útlevél másolata (Schengeni országok esetében személyi igazolvány) személyes adatokkal. 

5. Igazolványkép. 

6. Orvosi igazolás – Igazolás szükséges a felajánlott felvétel elfogadásához, hogy a jelentkező fizikailag és mentálisan 

képes elvégezni felsőoktatási tanulmányait, és nem szenved krónikus vagy fertőző betegségben.  

https://semmelweis.hu/english/education/english-language-program/international-recognition-of-the-degrees/
http://semmelweis.hu/english/students/academics/academic-calendars/
https://semaphor.semmelweis.hu/
http://semmelweis.hu/english/prospective-students/our-representatives/
http://semmelweis.hu/english/prospective-students/our-representatives/
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Az igazolás letölthető az Egyetem honlapjáról, a feltöltés idején 90 napnál nem lehet régebbi. 

(http://semmelweis.hu/english/files/2019/01/Medical_certificate_sample_20190_SEMAPHOR.pdf) 

 

A jelentkezéseket csak a 350 USD Felvételi Eljárásdíj megfizetése után lehet leadni, amely lefedi a jelentkezési díjat, és a 

felvételi vizsgák megszervezésének és lebonyolításának költségeit. A képzési programjainkra (angol nyelvű általános orvosi, 

fogorvosi, gyógyszerészi) való felvételi vizsgák online írásbeli és szóbeli részből állnak. A fenti képzésekre leadott 

jelentkezés(ek) után a jelentkezők a SEMAPHOR-on keresztül jogosultak feliratkozni tetszőleges vizsgaalkalomra – 

legfeljebb kettőre – külön díj fizetése nélkül, mivel a Felvételi Eljárásdíj tartalmaz két vizsgaalkalmat. 

 

A jelentkező a Felvételi Eljárásdíjat az online jelentkezési portálon fizetheti hitelkártyával, vagy pedig átutalással 

közvetlenül a Semmelweis Egyetem USD-számlájára. Utóbbi esetben a jelentkező nevét és a SEMAPHOR rendszerben 

kapott jelenkezési azonosítót fel kell tüntetni az átutalás megjegyzés rovatában, és a bizonylatot fel kell tölteni az online 

jelenkezési portálra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy átutalás esetén az Egyetem számláján történő jóváírás dátumát 

tekintjük a fizetés időpontjának! 

A felvételi vizsga alóli mentesülés 

A SEMAPHOR-on keresztül jelentkezettek kérhetik felmentésüket a felvételi vizsga alól, ha legalább B.Sc-t szereztek 

releváns szakterületen (orvostudományhoz, biológiához, vagy kémiához közei területen) angol nyelvű felsőoktatási 

programban. A felmentés nem automatikus. Minden mentesítési kérelmet a Felvételi Bizottság vizsgál, és az diplomá(k) 

típusa és azt az(oka)t kiadó intézmény(ek), a jelentkező teljesítményét dokumentáló mellékelt jegyzőkönyv(ek), az 

ajánlólevel(ek), a jó angol nyelvi készség bizonyítéka, és az önéletrajzban és a motivációs levélben található egyéb részletek 

alapján dönt. Az összes dokumentumot a SEMAPHOR-ban történő jelentkezés(ek)hez kell csatolni mellékletként; a 

jelentkezés(ek) leadása után felvételi alóli felmentést kérő emailt kell küldeni az Igazgatósághoz a admission@semmelweis-

univ.hu címre. Az online jelentkezés nélküli kérelmek figyelmen kívül lesznek hagyva. Ha felmentési kérelmét nem 

fogadták el, a jelentkező részt vehet a felvételi vizsgán. 

A jelentkezés visszavonása 

A leadott jelentkezéseket csak a jelentkezési határidő (2022. május 31.) előtt lehet visszavonni. A jelentkezést az alábbi feltételek 

fennállása esetén nem lehet visszavonni: 

• a jelentkező részt vett felvételi vizsgán, 

• a jelentkező feliratkozott, de nem vett részt felvételi vizsgán, 

• döntés született a jelentkezés tárgyában. 

Felvételi vizsga 

A felvételi vizsgák időpontja 

A felvételi vizsgákat a Semmelweis Egyetem szervezi. Hasznos információk találhatóak a felvételi vizsgákról ezen a címen: 

http://semmelweis.hu/english/prospective-students/entrance-examinations. A felvételi vizsgák időpontjait SEMAPHOR 

rendszerben hirdetik meg, és a jelentkezés leadása után látszódnak.  

A felvételi vizsgák tartalma 

Az online írásbeli vizsga többszörös választásos tesztekből áll Biológia, Kémia, és Angol (általános és orvosbiológiai) 

tárgyakból. Az ezt követő beszélgetés a jelentkező szakmai hozzáállását és készségeit hivatott feltárni, és része a szóbeli vizsga, 

amely a jelentkező tudására fókuszál Biológia, Kémia és Angol (általános és orvosbiológiai) tárgyakban. A beszélgetés 

alapértelmezésben személyesen zajlik, de előre meghirdetve online platformon is történhet.  

Az Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karokra történő felvételi vizsgák 

tematikai útmutatója 

A vizsgák fő tételei a következők: 

1. Evolúció: kémiai és biológiai szempontok 

2. A biológia kémiai háttere: az atomok szerkezete; kémiai kötések; ionos vegyületek és molekulák; oldatok; kémiai 

reakciók típusai és energetikája; sav-bázis reakciók; redoxireakciók; élő szervezetek szervetlen alkotói; szénhidrogének; 

oxigén- vagy kéntartalmú szerves vegyületek; nitrogéntartalmú szerves vegyületek; szénhidrátok; aminosavak és 

fehérjék; lipidek; vitaminok; nukleinsavak.  

3. A sejt és szerveződése (morfológia és funkció): Prokarióták (baktériumok) és Eukarióták (különös tekintettel a csillóra 

és az ostorra, a sejtfalra, a sejthártyára, az endoplazmatikus retikulumra, a Golgi-készülékre, a lizoszómára, a 

http://semmelweis.hu/english/files/2019/01/Medical_certificate_sample_20190_SEMAPHOR.pdf
mailto:admission@semmelweis-univ.hu
mailto:admission@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/english/prospective-students/entrance-examinations
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mitokondriumra, a riboszómára, a sejtközpontra, a sejtmagra és a sejtmagvacskára). 

4. A sejttől a szövetig különböző funkciókra és szerkezetre tekintettel. 

5. Sejtosztódás: mitózis and meiózis. 

6. Anabolikus és katabolikus útvonalak tekintettel a nukleinsavakra, a fehérjékre, a szénhidrátokra és a lipidekre 

(bioenergetika is). 

7. Élő szervezetek fiziológiája: légzés, táplálkozás és emésztés, ürítés, keringés, endokrin és idegi szabályozás, 

immunbiológia, mozgás. 

8. Állatok szaporodása és egyedfejlődése. 

9. Vírusok.. 

10. Genetika: Mendeli öröklődés, humángenetika. 

Megjegyzés: angol terminológia ismerete mindezen területeken követelmény! 

 

Az orvosi kémiai (http://semmelweis.hu/english/files/2019/10/MedicalChemistry_topics_2020.pdf) és orvosbiológiai tételek 

(http://semmelweis.hu/english/files/2019/10/MedicalBiology_topics_2020.pdf) elérhetők online. 

Regisztráció 

A jelentkezőknek a SEMAPHOR-ban kell regisztrálniuk (feliratkozniuk) a felvételi vizsgára, miután érvényes jelentkezést 

adtak le (és befizették a Felvételi Eljárásdíjat). A regisztrációt visszavonni csak az adott vizsga regisztrációs határidejének lejárta 

előtt lehet. A regisztrált jelentkező távolléte nem a regiszráció vissavonásának, hanem értékelhető eredmény nélkül letett 

vizsgának tekintendő. 

Értékelés 

A felvételi vizsgákat az Egyetem Felvételi Bizottsága fogja értékelni a jelentkező felvételi vizsgán tanúsított tudása és 

teljesítménye alapján, az Egyetem további céljait figyelembe véve, mint földrajzi és kulturális diverzitás és nemek közötti 

egyensúly. 

Tanulói vízum 

Vízumkötelezettség alá eső külföldi állampolgárok, akik Magyarországon akarnak tanulmányokat folytatni, (90 napnál 

hosszabb) beutazóvízumot kell igényeljenek hazájukban, és Magyar Nagykövetség vagy Konzulátus által kiadott 

beutazóvízummal léphetnek az ország területére. További részletekért lásd: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-

apply-for-visa. 

 

 Az EU-ból és az Európai Gazdasági Térségből érkező hallgatóknak nincs vízumkötelezettségük, de Magyarországra 

érkezésük után 90 napon belül regisztrációs igazolványt kell kérvényezniük. 

Díjak és költségek 

Az Általános Orvostudományi, Forgorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karokra való 

jelentkezéshez és beiratkozáshoz kapcsolódó díjak 

Felvételi Eljárásdíj: 350 US dollár 

A Felvételi Eljárásdíjat jelentkezéskor kell fizetni. 

Tandíjelőleg: 2 000 US dollár 

A felvételt nyert jelentkezők vissza nem járó 2 000 USD értékű tandíjelőleget kötelesek fizetni a felvételről szóló értesítés 

után 14 napon belül. Ez az összeg beleszámít az első félév tandíjába. 

Beiratkozási díj: 220 US dollár 

A beiratkozási díj a sikeres felvételi után fizetendő a tandíjjal. 

Az első szemeszter tandíja (mínusz a tandíjelőleg összege) és a beiratkozási díj augusztus 21. előtt fizetendő.  

Lehetséges, hogy a felvételt nyert jelentkezők, akik diákvízumot kell igényeljenek, a vízumigénylés elbírálása előtt egy vagy 

két szemeszter tandíjat ki kell fizetniük. További részletek a felvételi értesítő levélben.  

  

http://semmelweis.hu/english/files/2019/10/MedicalChemistry_topics_2020.pdf
http://semmelweis.hu/english/files/2019/10/MedicalBiology_topics_2020.pdf
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-apply-for-visa
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-apply-for-visa
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Tandíjak és egyéb költségek az Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi és 

Gyógyszerésztudományi Karok hallgatóinak 

Tandíjak 

Orvos (6 years) 9 100 US dollár /szemeszter 

Fogorvos (5 years) 9 100 US dollár /szemeszter 

Gyógyszerész (5 years) 6 000 US dollár /szemeszter 

A tandíj fizetendő: 

szeptember 1. előtt az őszi félévre 

február 1. előtt a tavaszi félévre 

Az első tandíjra külön feltételek érvényesek a formális beiratkozás előtt (ld. fent) 

 

Évismétlő vagy passzív státusból visszatérő hallgatók az ismétlést/passziválást követő évfolyam hallgatóinak tandíját fizetik. 

 

További anyagköltség fogorvoshallgatókanak (3-5. évfolyam): 1 800 US dollár /szemeszter 

Ez a díj módosulhat. 

A fizetés részletei 

A különböző díjakat többféleképpen lehet fizetni. Azonban bizonyos módok csak bizonyos díjakhoz elérhetőek, ahogy az alábbi 

táblázatból látszik. Kiemelendő, hogy a felvételi eljárásdíjat nem lehet készpénzben fizetni, és az online fizetés 

(bank/hitelkártyával a SEMAPHOR rendszeren keresztül) csak a felvételi eljárásdíj esetáben lehetséges. Csekket és 

pénzesutalványt nem fogadunk el. A beiratkozott diákok számára a fizetési utasításokat a beiratkozás után külön megadjuk.  

 

Az alábbi táblázat összegzi a különböző fizetési módokat. 

 

Díj 
Fizetési módok 

Online kártyával Átutalással Készpénzben 

Felvételi eljárásdíj Igen Igen Nem 

Tandíjelőleg Nem Igen Nem 

Beiratkozási díj Nem Igen Nem 

Első tandíj Nem Igen Nem 

 

Online fizetés bank/hitelkártyával a SEMAPHOR rendszeren keresztül 

Ez a fizetési mód csak a felvételi eljárásdíj fizetésére elérhető. A kártyás fizetés Magyaroroszág legnagyobb kereskedlemi 

bankja, az OTP Bank biztonságos online rendszerén keresztül történik. A fizetés automatikusan kezdeményezhető az online 

jelentkezési rendszerben (SEMAPHOR). Ez a preferált módja a felvételi eljárásádíj befizetésének. 

 

Fizetés átutalással 

A Semmelweis Egyetem alábbi számlájára minden díjat lehet fizetni. A fizetés pénznem US dollár. 

 

A Semmelweis Egyetem számlájának részletei a következők: 

Számlatulajdonos: Semmelweis Egyetem 

Bankszámlaszám (IBAN): HU57 11763842-00881016-00000000 

Bank neve: OTP Bank Nyrt. 

Bank címe: Nádor utca 6., 1051 Budapest, Hungary 

SWIFT kód (BIC): OTPVHUHB 
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Az átutalási űrlapon úgy kel szerepeljen a jelentkező neve, ahogy az útlevélben, és a megjegyzésnek tartalmaznia kell a 

SEMAPHOR azonosítóját. Az űlapon szerepelnie kell további a megfelelő Swift/BIC kódnak. A felvételi eljárásdíj fizetése 

esetén az űrlap szkennelt másolatát mint fizetési bizonylatot fel kell tölteni a SEMAPHOR rendszerbe a felvételi leadása előtt. 

 

A fent említett nettó összegeknek jóváírásként kell megjelenniük a számlán, vagyis minden banki kezelési és egyéb költség 

a jelentkezőt/hallgatót terheli. A fizetés időpontja az a dátum, amikor az összeg jóváíródik az Egyetem számláján, tehát a 

befizetéseknek a megadott határidő előtt oda kell érniük az Egyetem számlájára. Minthogy nemzetközi banki átutalások akár 

napokat is igénybe vehetnek, célszerű, ha a jelentkező/hallgató több nappal a határidő lejárta előtt kezdeményezi az átutalást. 

Ha a fenti összegek nem jelennek meg a bankszámlánkon a fenti határidő előtt, a jelentkezés érvénytelen, a felvételi folyamat 

megáll. 

 

Kérjük, lépjen kapcsolatba a a Felvételi Csoport pénzügyi ügyintézőjével a application.finance@semmelweis-univ.hu 

címen a fizetés további részleteivel kapcsolatban. 

Visszatérítési eljárás 

1. Az egyetemre való beiratkozás (regisztráció) előtt  

Visszatéríthető: tandíj, kivéve a 2000 US dollár előleg, amely nem visszatéríthető. 

2. Az egyetemre való beiratkozás (regisztráció) után  

Tanulmányok megszüntetése: Hallgatók, akiket akadémiai/fegyelmi okokból arra kényszerülnek, hogy megszüntessék 

tanulmányaikat, vagy felvette/átvette őket egy másik felsőoktatási intézmény, nem jogosultak a tandíj visszatérítésére.  

A hallgatók pro rata alapon pénzvisszatérítésre jogosultak, ha alapos ok miatt megszakítaniuk tanulmányaikat (pl. orvosilag 

bizonyított súlyos betegség, szülő/gondviselő halála, kötelező katonai szolgálat, vízumproblémák). A visszatérítés annak a 

hónapnak az első napjától hatályos, amikor a fent említett körülményeket hivatalos iratokkal igazolták. 

3. Tanulmányok fölfüggesztése (regisztráció után): 

a. A hallgatói jogviszony a szemeszter kezdetétől egy hónapon belül felfüggesztésre kerül. A tandíj nem visszatéríthető, 

viszont a küvetkező aktív szemeszterre átvihető.  

b. A hallgatói jogviszony a szemeszter kezdetétől több, mint egy hónap múlva kerül felfüggesztésre. Az efféle 

deregisztráció feltétele a külön engedély alaposan indokolt esetekben. A tandíj legfeljebb 75%-a visszatéríthető, és a 

maradék átvihető a következő szemeszterre. Ha a külön engedély kérelmét elutasítják, a szemeszter aktívnak tekintendő, 

és a tandíj nem téríthető vissza.  

4. A Felvételi Eljárásdíj csak akkor téríthető vissza, ha 

a. a díjhoz tartozó jelentkezés nem lett leadva, vagy jelentkezési határidő előtt vissza lett vonva; 

b. a jelentkező magasabb díjat fizetett be (csak a túlfizetés összege visszatéríthető)  

Egyéb igény nem fogadható el. A Felvételi Eljárásdíj visszatérítésének igénylése június 30-a előtt történhet az  

application.finances@semmelweis-univ.hu címre küldött emaillel. 

A visszatérítési folyamat 30-60 naptári vehet igyénbe. 

Egészségügyi ellátás 

A hallgatók egészségügyi ellátásban részesülnek, amely magában foglalja az angol nyelvű call centert, a háziorvosi 

szolgáltatást, és a Semmelweis Egyetem szakrendelőiben és klinikáin történő ellátást. Ez a szolgáltatás minden aktív 

szemeszterben a hallgatók rendelkezésére áll a tanulmányok befejezéséig befizetett tandíj ellenében. További részletek a 

felvételi levélben olvashatóak. Az egészségügyi ellátás automatikusan szünetel passzív félévben. 

Lakhatás 

A lakbér a hallgató felelőssége, a lakbérek személyes igények szerint változnak. Magyaroroszági hivatalos lakcím nélkül 

Tartózkodási Engedély nem adható ki. További információk a hallgatók lakhatásáról: https://semmelweishousing.com  

  

mailto:application.finance@semmelweis-univ.hu
mailto:application.finances@semmelweis-univ.hu
https://semmelweishousing.com/
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Diákélet 

International Semmelweis Student Association – ISSA 

Az ISSA a külföldi hallgatók diákszervezete a Semmelweis Egyetemen. Feladatai: 

 jobb kommunikáció kialakítása az adminisztráció és a külföldi hallgatók között, 

 az információáramlás elősegítése, a tanulmányi színvonal javítása, 

 elkötelezettség a Semmelweis Egyetem sokszínű hallgatói közösségének oktatása és fejlesztése, valamint az egyetem 

hallgatói számára tartalmas, tanulásközpontú egyetemi élet megteremtése iránt 

 aktív együttműködés a hallgatókkal, oktatókkal és munkatársakkal, hogy megerősítsék és támogassák a hallgatók tanulási, 

részvételi, vezetői és kreatív kifejezési lehetőségeit, amelyek kiegészítik a tanulmányi tapasztalataikat, 

 más hallgatói szervezetek és vezetőik támogatása, akik programokat és forrásokat biztosítanak a hallgatóság és a szélesebb 

egyetemi közösség számára. 

Könyvvásár 

Az ISSA évente, igény szerint félévente könyvvásárt tart. Ez kitűnő alkalom a hallgatók számára olcsóbban megvenni a 

szükséges könyveket, és eladni azokat, amelyekre már nincs szükség. Egyben a vásár társas összejövetel is, és lehetőség a 

tanulási technikákról, a legjobb tanárokról, jegyzetekről stb. való eszmecserére. Az eseményre tanulási eszközök/kiegészítők is 

hozhatók, nem kizárólag a könyvekről szól. Remek módja a kapcsolódásnak, a pénz megtakarításának, sőt, gyarapításának. 

Remélem, találkozunk! 

Alumni kapcsolatok 

Az angol nyelvű program 32 évvel ezelőtti bevezetése óta több ezer külföldi diák tanult és végzett a Semmelweis Egyetemen. 

Ezek a diákok a világ minden részéről jöttek, egyedülálló nemzetközi karaktert adva egeyetmünknek. Az egyetem Az egyetem 

szilárd nemzetközi hírnevének és az oktatás minőségének javítására irányuló folyamatos törekvésünknek köszönhetően a 

külföldi állampolgárok folyamatosan érdeklődnek a Semmelweis Egyetemen való tanulás iránt. 

A Semmelweis Egyetem szándéka, hogy elindítsa a Semmelweis Alumni Associationt (Semmelweis Alumni Szövetség). 

Az SAA segítségével a Semmelweis Egyetem célja, hogy: 

rendszeres kapcsolatot tartson fönn öregdiákokkal, 

adatbázist nyújtson öregdiákoknak, hogy egymást elérjék, 

tájékoztatást nyújtson a Semmelweis Egyetem fontos eseményeiről, 

információ a rezidens- és szakorvosképzésben való részvétel lehetőségeiről 

alumni-találkozók szervezése a jövőben. 

A Semmelweis Egyetem almuni honlapja a következő: http://alumni.semmelweis.hu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

A tanulmányi naptár QR-

kódja (2021/2022) 

http://alumni.semmelweis.hu/
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Egészségtudományi Kar 

Az Egészségtudományi Kar rövid története 

Az Egyetem második legnagyobb kara az Egészségtudományi Kar. A Kar 1975-ben kezdte meg első tanévét azzal a céllal, hogy 

kiváló szakképzettséggel rendelkező, elkötelezett és nyitott gondolkodású egészségügyi szakembereket képezzen. Ez volt az 

első felsőfokú intézmény Magyarországon, amely dietetikusokat, védőnőket, gyógytornászokat, népegészség- és járványügyi 

ellenőröket, szaktanárokat, mentősöket, valamint hang-, beszéd-, és nyelésterapeutákat képzett.  

Az utóbbi években a modernizáció jegyében mind a Kar felépítése, mind tanterve változásokon ment keresztül, melynek 

eredményeként jelenleg a Karhoz 15 tanszék, körülbelül 200 magasan képzett oktató és több, mint 3500 hallgató tartozik.  

Kiemelt eseménynek számított a Kar életében, amikor 2000-ben a neves Semmelweis Egyetem integrált részévé vált.  

Tények és számadatok 

      1975 óta 20 féle képzés jött létre és több mint 23.000 hallgató végzett a Karon.  

Az utóbbi négy évtized alatt a Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat épített ki Európában, Ázsiában és Amerikában. Az 

ERASMUS+ csereprogram évente körülbelül 20 diák és 6-10 oktató számára biztosít lehetőséget arra, hogy elmélyíthesse 

szakmai tudását Európa más országainak felsőoktatási intézményeiben, új ismereteket szerezhessen és külföldi képzőközpontok 

által alkalmazott új, fejlettebb módszereket és technikákat ismerhessen meg. Az Amerikai Egyesült Államokban évek óta tartó 

együttműködést ápolunk a Rutgers University School of Nursing – Camden intézményével. 

A Kar ázsiai kapcsolatai is nagymértékben bővültek azáltal, hogy gyümölcsöző együttműködés alakult ki a Shanghai 

University of Traditional Chinese Medicine-nel, a japán Josai Egyetemmel és a Heilongjiang University of Chinese 

Medicine-nel. A HLJUCM 2010-ben indította el Hagyományos kínai gyógyászat BSc képzését karunkon. Büszkék vagyunk 

arra is, hogy 2009. óta működtetjük Gyógytornász alapképzésünket a svájci Luganoban. 

A Kar folyamatosan bővíti magyar és angol nyelvű képzéseinek körét. A legmodernebb technológiával felszerelt 

tanulószobákat, előadótermeket, laborokat, demonstrációs termeket és könyvtárat, valamint sokféle hallgatói tevékenységet és 

motiváló környezetet kínál leendő hallgatói számára. A Kar hallgatói a diploma megszerzését követően különböző területeken 

azonnal el tudnak helyezkedni (pl. egészségügy, turizmus, oktatás, szociológia) és hozzájárulnak az ellátás minőségének 

fejlesztéséhez. 

Az Egészségtudományi Karnak jelenleg több mint 3500 hallgatója van, beleértve a 247 angol nyelvű program hallgatóját 

és a több mint 100, a svájci Lugano Campuson gyógytornásznak tanuló hallgatót.  

Az Egészségtudományi Karon szerzett diplomák nemzetközi elismerése 

2004. óta, Magyarország EU csatlakozásával, az Európai Unió tagállamai az Egészségtudományi Kar valamennyi diplomáját 

(ha szükséges, különbözeti vizsgák letételének feltételével) elfogadják. Továbbá, végzett hallgatóink az Egyesült Államokban 

és Kanadában is tudnak munkát vállalni, ha megfelelő angol nyelvtudással rendelkeznek, illetve szükség esetén különbözeti 

vizsgákat tesznek.  

Nyilatkozat az esélyegyenlőségről   

Az Egészségtudományi Kar nem tesz különbséget faj, bőrszín, nemzeti vagy etnikai hovatartozás, vallás, nem, kor vagy 

hátrányos helyzet alapján.  

Angol nyelvű képzések 

Az Egészségtudományi Kar fizioterápia, ápolás, szülészet, dietetika, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitika 

(optometria), népegészségügyi ellenőr, egészségturizmus-szervező alapképzéseket, továbbá kiterjesztett hatáskörű ápolás és 

fizioterápia mesterképzéseket biztosít angol nyelven a jelentkezők számára.  

Jelentkezési és felvételi követelmények 

A jelentkezés feltételei 

A jelentkezőknek az adott naptári év végéig legalább a 18. életévüket be kell tölteniük. A jelentkezés feltétele, hogy a felvételi 

eljárást megelőzően a felvételizőnek vagy befejezett középiskolai tanulmányokkal kell rendelkeznie, vagy a középiskola utolsó 

évfolyamába kell járnia. Ez utóbbi esetben az érettségi bizonyítványt legkésőbb a regisztráció alkalmával be kell mutatni.   

Angol nyelvű programjaink alapvetően a magyar állampolgársággal nem rendelkező felvételizők számára érhetők el, mivel a 

magyar állampolgárok a FELVI rendszeren keresztül jogosultak jelentkezni a magyar nyelvű képzésekre.  
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Külön engedély adható a kettős állampolgársággal rendelkezők számára, amennyiben középiskolai, gimnáziumi, főiskolai, 

stb. bizonyítványukat vagy diplomájukat nem magyar intézményben vagy oktatási rendszerben szerezték /szerzik meg és a 

FELVI-n keresztül történő jelentkezésük egyéb személyes tényezők (pl. nem elegendő magyar nyelvtudás vagy állandó külföldi 

tartózkodás, stb.) miatt akadályokba ütközne vagy bonyolulttá válna. A különleges engedély iránti hivatalos kérvény a 

következő e-mail címen nyújtható be az Igazgatóság részére címezve: student@se-etk.hu. 

A jelentkezés folyamata 

A jelentkezés online, a következő honlapon keresztül történik: https://semaphor.semmelweis.hu, 2022. augusztus 15-ig. A 

jelentkezők a Semmelweis Egyetem által hivatalosan választott helyi képviselők közül jelölhetnek valakit (a képviselők listája 

a következő linken érhető el: http://semmelweis.hu/english/prospective-students/our-representatives/). További információért 

kérjük, forduljon az Egészségtudományi Kar Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjához (postacím: H-1085 Budapest, 

26 Üllői út, Hungary; E-mail: student@se-etk.hu). 

Alapszakokra történő jelentkezéshez szükséges dokumentumok 

Az alábbi dokumentumok feltöltése kötelező (eredeti vagy hiteles másolat angolul vagy az eredeti nyelven, hivatalos angol 

fordítással).  

 

1. Akkreditált középiskola által kiállított érettségi bizonyítvány. Ez a dokumentum a tanulmányok megkezdésének 

szükséges előfeltétele (eredeti/hitelesített másolat + másolat). Ha a hallgató a jelentkezés idején még nem fejezte be 

középiskolai tanulmányait, az érettségi bizonyítvány a regisztráció napjáig nyújtható be.  

2. A jelentkezéshez szükséges orvosi igazolás a háziorvos aláírásával (a formanyomtatvány letölthető a Kar honlapjáról)  

3. Egy útlevélkép méretű fénykép 

4. Angol nyelvű önéletrajz 

5. Útlevél/személyigazolvány másolata a jelentkező személyes adataival és a lejárati dátummal  

6. Ajánlólevelek. Szívesen fogadjuk az ajánlólevelet a középiskola igazgatójától vagy természettudományi tárgyat oktató 

tanártól, de ez nem kötelező.  

7. A 450 EUR eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat, amennyiben a jelentkező nem az online felületet használja.  

Mesterszakokra történő jelentkezéshez szükséges dokumentumok 

Az alábbi dokumentumok feltöltése kötelező (eredeti vagy hiteles másolat angolul vagy az eredeti nyelven, hivatalos angol 

fordítással). 

 

1. BSc diploma 

2. Teljesített tantárgyak listája 

3. A jelentkezéshez szükséges orvosi igazolás a háziorvos aláírásával (a formanyomtatvány letölthető a Kar honlapjáról) 

4. Egy útlevélkép méretű fénykép 

5. Angol nyelvű önéletrajz 

6. Útlevél/személyigazolvány másolata a jelentkező személyes adataival és a lejárati dátummal 

7. Ajánlólevelek. 

8. A 450  € felvételi eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat, amennyiben a jelentkező nem az online felületet használja.  

A jelentkezés visszavonása 

A benyújtásra került jelentkezések csak a jelentkezés határideje (2022. május 31.) előtt vonhatók vissza. A jelentkezés nem 

vonható vissza, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:   

• a jelentkező megjelent a felvételi vizsgán, 

• a jelentkező regisztrált a felvételi vizsgára, de nem vett rajta részt 

• a felvételre vonatkozóan döntés született. 

  

mailto:student@se-etk.hu
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A felvételi vizsgák 

A felvételi vizsgák rendszerint Budapesten és online (lásd: https://semmelweis.hu/etk/en/admissions/entrance-examinations/) 

kerülnek megtartásra. A jelentkezők a vizsga helyszínéről és időpontjáról a Kartól vagy a helyi képviselőtől kapnak értesítést.  

A felvételi vizsga angol nyelvi és biológia tesztből, motivációs levél írásából áll BSc és MSc szakokon is, mely MSc szakra 

történő jelentkezés esetén online vagy személyes szóbeli interjúval egészül ki.  

A vizsgákat a Kari Tanács értékeli, és a jelentkezőket körülbelül egy hónapon belül értesítik az eredményről.  

A jelentkezőknek fel kell jelentkezniük a felvételi vizsgára a SEMAPFOR felületén, miután érvényes jelentkezést nyújtottak 

be (és befizették a felvételi eljárási díjat). A regisztráció csak az adott vizsgára történő jelentkezés határideje előtt vonható 

vissza. A regisztrált jelentkező felvételi vizsgáról való távolmaradása nem a regisztráció visszavonásaként, hanem olyan 

vizsgaalkalomként tekinthető, melyen a hallgató nem ért el értékelhető eredményt.  

Tanulói vízum 

A Magyarországon tanulmányokat folytatni kívánó (vízumköteles) külföldi állampolgároknak (90 napot meghaladó) beutazási 

vízumot kell igényelniük hazájukban, és a Magyar Nagykövetség vagy Konzuli Szolgálat által kiállított beutazási vízummal 

kell belépniük az országba. További részletek: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-apply-for-visa.  

 

A felvételt nyert hallgatóknak tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedélyt, tanulói vízumot szükséges igényelniük. 

A vízumigénylő-lap az alábbi honlapon tölthető le: http://www.bmbah.hu. 

 

Azok a hallgatók, akik EU és EGT országokból jönnek, vagy olyan ország által kiállított útlevéllel rendelkeznek, melyek 

vízummentes utazást tesznek lehetővé Magyarországra a bilaterális egyezmény alapján 

(http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements), nincs szükségük diákvízumra, de regisztrációs kártyát 

szükséges igényelniük megérkezésüket követő kilencven napon belül.  

 

Tandíjak és  

a tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó egyéb díjak 
 

Az éves tandíjat szemeszterenként, két részletben kell befizetni az alábbi határidők szerint. 

 

Ápolás, Fizioterápia, Szülészet, Dietetikus, Orvosi diagnosztikai analitika (Optometria), 

Népegészségügyi ellenőr, Egészségturizmus-szervezés alapszakokon 

 
Felvételi eljárás díja:   450  € 

A díj az egyetemre jelentkezéskor fizetendő, és magában foglalja annak az egyetemi felvételi vizsgának a díját is, amelyet 

Magyarországon, Budapesten kell letenni.  

Abban az esetben, ha a jelentkező a felvételi vizsgát külföldön (nem Magyarországon) kívánja letenni, fel kell vennie a 

kapcsolatot a Semmelweis Egyetem helyi, felvételi képviseletével azt illetően, hogy milyen kiegészítő díjat kell 

megtérítenie a fenti felvételi eljárás díján túl. 

 A felvételi eljárási díjat vagy online, hitelkártyával, az online felvételi portálon keresztül, biztonságos fizetési 

megoldással, vagy a Semmelweis Egyetemre direkt átutalással kell befizetni. 

 

Beiratkozási (regisztrációs) díj:  220  € 

A tanulmányok megkezdésékor, az első szemeszter tandíjával együtt fizetendő. 

A 2022/23-as tanévben hallgatói státuszt létesítő hallgatók által fizetendő tandíjak: 

Az első szemeszterre fizetendő tandíj bankszámlára történő beérkezésének határidejét a felvételről szóló értesítő 

tartalmazza. (Ugyanez a beiratkozási díj befizetésének a határideje is.) A további szemeszterek tandíjának befizetési 

határidejét az adott kar éves tanulmányi naptára tartalmazza. 

 

Szak Tandíj/szemeszter 

Fizioterápia 3400  € 

Ápolás 3300  € 

Szülésznet 3600  € 

Dietetika 3400  € 

Orvosi diagnosztikai analitika (Optometria) 3300  € 

Egészségturizmus-szervező 3400  € 

Népegészségügyi ellenőr 3400  € 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a térítési díjak befizetése akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a befizetendő összeg az 

alábbi bankszámlára megérkezett. A banki átutalás ideje 3-5 nap.   

https://semmelweis.hu/etk/en/admissions/entrance-examinations/
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-apply-for-visa
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Ápolás és Fizioterápia alapszakok (B.Sc.) 

 
Felvételi eljárás díja:    450  € 

A díj az egyetemre jelentkezéskor fizetendő, és magában foglalja annak az egyetemi felvételi vizsgának a díját is, amelyet 

Magyarországon, Budapesten kell letenni. Abban az esetben, ha a jelentkező a felvételi vizsgát külföldön (nem 

Magyarországon) kívánja letenni, fel kell vennie a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem helyi, felvételi képviseletével azt 

illetően, hogy milyen kiegészítő díjat kell megtérítenie a fenti felvételi eljárás díján túl. 

 

A felvételi eljárási díjat vagy online, hitelkártyával, az online felvételi portálon keresztül, biztonságos fizetési módon, 

vagy a Semmelweis Egyetemre direkt átutalással kell befizetni. 

 

Beiratkozási (regisztrációs) díj:  220  € 

A tanulmányok megkezdésékor, az első szemeszter tandíjával együtt fizetendő. 

 

Tandíj: (1., 2., 3. szemeszter)  

Az első szemeszterre fizetendő tandíj bankszámlára történő beérkezésének határidejét a felvételről szóló értesítő 

tartalmazza. (Ugyanez a beiratkozási díj befizetésének a határideje is.) A 2. és 3. szemeszter tandíjának befizetési 

határidejét az adott kar éves tanulmányi naptára tartalmazza. 

 

Szak  Tandíj/ szemeszter 

Ápolás 3200  € 

Fizioterápia 3300  € 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a térítési díjak befizetése akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a befizetendő összeg az 

alábbi bankszámlára megérkezett. A banki átutalás ideje 3-5 nap. 

 

A térítési díjak részletezése 

 
A térítési díjak befizetésének számos módja létezik. Az alábbi táblázatban látható, mely díjakat milyen fizetési módon 

lehet teljesíteni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felvételi eljárás díja készpénzzel nem fizethető, valamint arra, hogy 

online fizetéssel (kredit bankkártyával/debit bankkártyával  SEMAPHOR rendszerben) csak a felvételi eljárás díja 

fizethető. Csekket és pénzutalványt nem fogad el az egyetem. A beiratkozott hallgatók számára elérhetőek a fizetési 

instrukciók. 

 

A következő táblázat a különböző fizetési módozatokat összegzi. 

 

Díj Fizetési mód opciók 

 Internetes fizetés, 

kártyával 

Átutalás Készpénz 

Felvételi eljárás díja Igen Igen Nem 

Beiratkozás díja Nem Igen Nem 

Első tandíj Nem Igen Nem 

 

 

Online fizetés hitelkártyával vagy bankkártyával SEMAPHOR rendszerben 

Ez a fizetési mód csak a felvételi eljárási díj befizetésére használható. A kártyás befizetés az OTP bank biztonságos online 

rendszerén keresztül történik. Az OTP Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja. A befizetés automatikusan 

indítható a SEMAPHOR elnevezésű online applikációs rendszerből. Ez a felvételi eljárási díj egyetem által javasolt módja. 

 

Befizetés átutalással 

Minden térítési díj befizethető a Semmelweis Egyetem bankszámlájára történő átutalással, kötelezően euróban. 

 

A Semmelweis Egyetem bankszámla adatai: 

Számla tulajdonosa: Semmelweis Egyetem 

Számlaszám (IBAN): HU51-11763842-00880888-00000000 

Bank: OTP Bank NYrt. 

Bank címe: Magyarország, 1051 Budapest, Nándor utca 6 

Swift kód (BIC): OTPVHUHB 
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A pénzátutalási lapon szerepelnie kell a diák útlevelében használt nevének, valamint a SEMAPHOR azonosítónak is. A 

pénz átutalás során jelezni kell a megfelelő SWIFT/BIC kódot is. A felvételi eljárási díj befizetése esetén a pénzátutalást 

igazoló lap szkennelt változatát fel kell tölteni a SEMAPHOR rendszerbe, amivel a hallgató igazolja a befizetést a felvételi 

kérelem beadását megelőzően. 

 

A fent említett összegeket be kell fizetni a számlára, beleértve az összes banki megbízási díjat és egyéb illetéket, melyek a 

jelentkezőt/hallgatót terhelik. A befizetés napjának az a nap minősül, amikor a befizetés megérkezik a Semmelweis 

Egyetem bankszámlájára, vagyis a befizetésnek meg kell érkeznie az Egyetem bankszámlájára a határidő lejártáig. Mivel a 

nemzetközi pénzátutalás napokat vehet igénybe, azt tanácsoljuk, hogy az átutalást indítsák el a határidő lejárta előtt 

néhány nappal. Amennyiben az átutalás nem érkezik meg a bankszámlánkra a fenti határidő lejárta előtt, a jelentkezést 

nem tudjuk elfogadni, és a felvétel automatikusan törlődik. 

 

Kérjük, további a fizetéssel kapcsolatos további információért forduljon a Semmelweis Egyetem hivatalos helyi felvételi 

képviseletéhez az önök országában. 

 

Visszatérítési eljárás 

1. Beiratkozást (regisztrációt) megelőzően az egyetemen 

A tandíj visszatéríthető a beiratkozást megelőzően. 

Azon felvett hallgatók, akik még nem regisztráltak az egyetemen, kötelesek befizetni az értesítőben, és/vagy az egyetem 

által kiküldött, a felvételt igazoló levélben megjelölt tandíjat. Amennyiben a hallgató nem téríti meg a tandíjat a tanév 

kezdetekor, azaz az első tanítási napot követő 30 napon belül, az egyetem automatikusan megszünteti a hallgatói 

jogviszonyt. 

2. Beiratkozás (regisztráció) után az egyetemen 

Tanulmányok megszüntetése: Azon hallgatóknak nem köteles az egyetem visszatéríteni a tandíjat, akik tanulmányaikat 

tanulmányi okok miatt szüntetik meg vagy egyéb más felsőoktatási intézménybe kérnek felvételt. 

A hallgatót megilleti a visszatérítés pro rata alapon, amennyiben  a tanulmányok megszakításának nyomós indoka van ( 

pl. orvosilag igazolható, súlyos betegség, szülő/ gyám halála, kötelező katonai szolgálat, illetve vízummal kapcsolatos 

probléma). 

A visszatérítési igény annak a hónapnak az első napjától elfogadott, amikor a hallgató hivatalos dokumentációval 

értesítette az egyetemet a fenti indokok valamelyikéről. 

3. Tanulmányok felfüggesztése:  

a) Amennyiben a hallgató írásban megszünteti vagy felfüggeszti hallgatói jogviszonyát az egyetemmel a szemeszter 

kezdete előtt, a tandíj visszatérítésére jogosult. 

b) Amennyiben a hallgató írásban megszünteti a hallgatói jogviszonyt regisztráció után, a szemeszter kezdetét követően, 

egy hónapon belül, csökkentett mértékben, 75%-ig tarthat igényt visszatérítésre. 

c)  Amennyiben a hallgató írásban felfüggeszti a hallgatói jogviszonyt regisztráció után, a szemeszter kezdetét követően, 

egy hónapon belül,  visszatérítésre jogosult, vagy a befizetett összeg átvihető a következő aktív szemeszterre a hallgató 

kérése alapján. 

d) Amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyt írásban, a regisztrációt követően, a szemeszter kezdetétől számított 30 

napon túl függeszti fel, a visszatérítésre csak indokolt esetben, külön engedéllyel tarthat igényt.  A visszatérítés a tandíj 

75%-áig adható meg, és átvihető a következő aktív szemeszterre, vagy visszautalható. 

4. A felvételi eljárás díja visszatéríthető, amennyiben: 

a) a jelentkező nem adott be jelentkezési kérelmet, vagy a hallgató elállt a jelentkezéstől a jelentkezési határidő előtt 

b) a jelentkező magasabb díjat fizetett be (csak a túlfizetés téríthető vissza ebben az esetben) 

5. A regisztrációs díj nem téríthető vissza . 

Más egyéb visszatérítési igényre nem jogosult a hallgató. Az adminisztrációs eljárás díjára vonatkozó visszatérítési igényt 

csak augusztus 20-ig fogad el az egyetem.  

A visszatérítési folyamat 30-60 naptári napot vehet igénybe. 

 

Orvosi vizsgálat 
Az Egészségtudományi Kar hallgatóinak bizonyos orvosi vizsgálatokon kell átesniük. 

Kérjük, hozza magával a regisztrációra a következőket: 

1. 1 évnél nem régebbi mellkas röntgen 

2. Hepatitis B oltásigazolás (a 3 oltás időpontjai) és az oltási eredmény (3 hónapnál korábbi) 

3. Hepatitis C negatív eredmény 

4. HIV negatív eredmény (3 hónapnál korábbi) 

5. COVID-19 elleni oltási igazolás vagy olyan aláírással és bélyegzővel ellátott orvosi igazolás, amely azt 

igazolja, hogy a hallgató nem oltható be (Megjegyzés: ezt az igazolást a jelenleg hatályban lévő kormány 

rendelkezések alapján kérjük) 

 

A fenti dokumentumokat a hallgatóknak kell beszerezniük, és többségük díjköteles.   
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Hallgatóinknak tudnia kell, hogy ezeket az igazolásokat be kell szerezniük, amennyiben a kötelező gyakorlatokban részt 

kívánnak venni, majd a későbbi félévek során újabb vizsgálatokon kell majd részt venniük. A Kar weboldalán minderről 

részletesebb információk is olvashatók. 

Egészségügyi ellátás 

A hallgatók számára biztosítunk egészségügyi szolgáltatást, amely magában foglal egy angol nyelvű telefonos 

ügyfélszolgálatot, háziorvosi szolgáltatást és ellátást a Semmelweis Egyetem rendelőintézeteiben és klinikáin. Ezt a 

szolgáltatást az aktív félévekben a tanulmányok befejezéséig, a tandíj befizetése mellett biztosítjuk. További részletek az 

elfogadó levélben találhatók. Az egészségügyi szolgáltatást automatikusan felfüggesztjük, ha a hallgató féléve passzív. 

Lakhatás 

A lakásbérlés a hallgató felelőssége és a bérleti díjak egyéni igények alapján változnak. Magyarországi hivatalos, állandó 

lakcím nélkül a tartózkodási engedély nem szerezhető meg. Diákok elszállásolásával kapcsolatos információk: 

https://semmelweishousing.com. 

Angol nyelvű képzések 

Fizioterápia, alapképzés 

A gyógytornászok önállóan dolgozó szakemberek, akik klinikai döntéshozatali folyamatok segítségével képesek 

funkcionális vizsgálatokat végezni, károsodásokat, funkcionális korlátozottságokat, képességeket és fogyatékosságokat 

azonosítani. A gyógytornászok mozgásterápiával és manuális technikákkal kezelik a pácienseket, hiszen a szakemberek fő 

feladata a mozgásszervi rendszer működésének javítása. A terapeuták mozgásterápiákat dolgoznak ki, és elektroterápiás 

kezelést, terápiás ultrahangot, különböző manuális és masszázskezeléseket alkalmaznak a gyógyulás és a rehabilitáció, 

illetve az egészségkárosodások megelőzése érdekében. A végzett hallgatók mozgásszervi (ortopédiai, reumatológiai, 

traumatológiai), szív- és érrendszeri, szülészeti, nőgyógyászati, neurológiai és pszichiátriai betegségek gyógyításában 

vesznek részt. A megelőzés és egészségfejlesztés szintén a munkájuk részét képezi. A gyógytornászok egy vizsgálaton 

alapuló kezelést terveznek, magyaráznak el, hajtanak végre és adaptálnak, a vizsgálat egészéből következtetéseket vonnak 

le, és prioritás szerint rangsorolják a főbb problémákat. 

Minimum jelentkezők száma: 15 

A tanulmányok időtartama: 8 félév, 240 kreditpont 

Végzettség: Fizioterápia B.Sc. (Alapfok) 

Felvételi követelmények: a jelentkezőknek sikeresen teljesíteniük kell egy biológia vizsgát és egy angol 

nyelvvizsgát. 

Főbb tantervi összetevők: A vázizomrendszer funkcionális vizsgálata, Radiológiai és képalkotó diagnosztika, Az 

orvostechnika és biofizika alapjai, Elektro-, Balneo-, Hidro-, Klimatoterápia, Alkalmazott képzési módszertan, A 

szív és a tüdő fizioterápiája, Fizioterápia a belgyógyászatban, Fizioterápia az ortopédiában, Fizioterápia a 

traumatológiában, Fizioterápia a reumatológiában, Fizioterápia a neurológia és pszichiátria területén, Komplex 

rehabilitáció, Fizioterápia meghatározott korcsoportokban, Fizioterápia különleges élethelyzetekben, Klinikai 

szimuláció. 

Karrier lehetőségek: Kórházak, Klinikák, Járóbeteg ellátás, Rehabilitációs központok, Felnőttgondozói 

intézmények, Alapellátás, Otthonápolás, Iskolák, Hospice szolgálat, Munkahelyi egészségügyi központok, 

Egészségturizmus (Wellness hotelek, Termálfürdők, Gyógyfürdők), NGO Regionális Közösségi Wellness 

Programok, Sportközpontok, Profi sportcsapatok. A program teljesítése után a hallgatók folytathatják 

tanulmányaikat a mesterképzésen. 

Fizioterápia, mesterképzés 

A mesterfokozatú gyógytornászok kiterjedt hazai és nemzetközi ismereteikre és készségeikre alapozva terápiás eljárásokat 

és protokollokat dolgoznak ki, felismerik és elemzik a fizikai képességet és teljesítőképességet befolyásoló fizikai, 

anatómiai, élettani és kórtani tényezőket. Részt vesznek a fizioterápia tudományos problémáinak megoldásában, 

szaktudásukon belül új készségek és ismeretek megszerzésében. A szakemberek végzik a fizioterápiás módszerek 

hatékonyságának tudományos értékelését, megszervezik és végrehajtják a fizioterápia klinikai kutatásait, vezető szerepet 

töltenek be a fizioterápia kórházi egységeiben, az egészségügyi intézmények és magánvállalkozások irányításában 

alkalmazzák az alapvető előírásokat és minőségellenőrzési elveket. A gyógytornász feladatai közé tartozik az 

egészségnevelés helyi, közösségi, országos és nemzetközi szintű népszerűsítése is. 

Minimum jelentkezők száma: 15 

A tanulmányok időtartama: 3 félév, 90 kreditpont 

Végzettség: Fizioterápia M.Sc. (Mesterfok) 

Felvételi követelmények: a jelentkezőknek rendelkezniük kell fizioterápiás alapképzéssel és írásbeli vizsgát kell 

tenniük elméleti szakmai tudásukról. 

https://semmelweishousing.com/
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Főbb tantervi összetevők: A diagnosztikus képalkotás jelentősége a fizioterápiás gyakorlatban, Gyógyszertan, A 

vázizomrendszeri betegségek klinikai tudománya, A neurológiai rendellenességek klinikai tudománya, A szív- és 

légúti betegségek klinikai tudománya, A fejlődési neurológia, Klinikai gyakorlatok élettana, Segédeszközök a 

fizioterápiában és a rehabilitációban, Klinikai neuropszichológia, Differenciáldiagnózis a fizioterápiás 

gyakorlatban, Az aktív terápiás gyakorlat tudományos háttere és bizonyítékokon alapuló gyakorlata, 

Bizonyítékokon alapuló manuális terápia a fizioterápiás gyakorlatban, Bizonyítékokon alapuló neurológiai 

fizioterápia a fizioterápiás gyakorlatban. 

Karrier lehetőségek: Számos egészségügyi intézményben, beleértve a kórházakat, rehabilitációs és közösségi 

egészségügyi központokat, magánpraxisokat, ipari klinikákat és speciális létesítményeket. Képzett mester 

gyógytornászok az oktatás területén is dolgozhatnak, mint klinikai felügyelő és kutató. 

Ápolás alapképzés (B.Sc.) 

Az ápolói hivatás az egészségmegőrzés, az egészségfejlesztés és a beteggyógyítás érdekében végzett hivatás. Az ápolók 

megfigyelés alatt tartják a betegeket a kórházban, és folyamatosan figyelemmel kísérik a szükségleteiket, részt vesznek 

betegségmegelőzésben és aktív szerepet játszanak a beteg felépülésének és rehabilitációjának folyamatában. Segítenek a 

betegeknek feldolgozni és megérteni az egészségügyi állapotukkal kapcsolatos információkat. Az alapdiplomával 

rendelkező ápolók az egészségügy minden területén képesek megszervezni, irányítani és felügyelni az összes 

belgyógyászati, sebészeti, szülészeti-nőgyógyászati, pszichiátriai, intenzívterápiás ápolási és alapellátási feladatukat. Ők 

felelősek az orvos által előírt gyógyító-ápoló tevékenység lefolytatásáért, segítik a beteget és az orvost bizonyos vizsgálatok 

elvégzésénél. A szakot végzettek képesek a koraszülöttektől az idős betegekig minden korcsoport számára egészségügyi 

ellátást biztosítani, feltárni a beteg és az ápolt személy speciális szükségleteit, ápolási diagnózist felállítani, és prioritások 

alapján, szakszerűen elvégezni a feladatokat, részt venni az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésben, 

fejlesztésében és megvalósításában. 

Minimum jelentkezők száma: 15 

A tanulmányok időtartama: 8 félév, 240 kreditpont 

Végzettség: B.Sc. (Alapfok) 

Felvételi követelmények: a jelentkezőknek sikeresen teljesíteniük kell egy biológia vizsgát és egy angol 

nyelvvizsgát. 

Főbb tantervi összetevők: Ápolási alapismeretek, Ápolási etika, Belgyógyászati ápolás, Sebészeti ápolás, 

Szülészet-nőgyógyászati ápolás, Aneszteziológia és intenzív terápiás ápolás, Gyermekgyógyászati ápolás, 

Pszichiátriai ápolás, Egészségügyi alapellátás és közösségi ápolás, Onkológiai ápolás, Esettanulmányok szimuláció 

útján. 

Karrier lehetőségek: Alapellátás, Szakorvosi ellátás (Kórházak, Klinikák, Ápolói otthonok, Palliatív ellátás) 

Ápolás mesterképzés (M.Sc.) 

Az ápolói alapképzésen végzettek folytathatják tanulmányaikat a mesterképzésen. A mesterképzési program célja a hazai 

egészségügyi ellátórendszer működését és a társadalmat érintő fejlődési lehetőségeket alaposan ismerő, az ápolás 

tudományos problémáinak megoldásában közreműködő szakemberek képzése. A mesterképzésen végzettek kutatási 

projekteket folytathatnak szakmai területükön, és kezdeményezhetik az eredmények gyakorlatba való átültetését. A 

mesterképzés elvégzésével az ápolók képesek lesznek önállóan dolgozni, meghatározni a közegészségügyi problémákat, 

prioritásokat és célokat, ellátni az erőforrás-gazdálkodási feladatokat. A mesterképzésen végzett ápolók folytathatják 

tanulmányaikat a doktori (Ph.D.) képzésen. 

Minimum jelentkezők száma: 15 

A tanulmányok időtartama: 3 félév, 90 kreditpont 

Végzettség: M.Sc. (Mesterfok) 

Felvételi követelmények: a jelentkezőknek sikeresen teljesíteniük kell egy angol nyelvvizsgát és részt kell 

venniük egy személyes interjún. 

Szakosodás: Közösségi egészségügyi ápolás (Kiterjesztett hatáskörű okleveles ápoló, APN) 

Főbb tantervi összetevők: Egészségfejlesztés-Egészségnevelés, Egészségügyi informatika, Krónikus betegségek, 

Családtervezés, Terhesgondozás, Megelőző Gyermekgyógyászat, Multikulturalizmus-transzkulturális ápolás, 

APN helye és kapcsolatai az egészségügyben, Komplex rehabilitáció, Gyógyszertan, Tudományos kutatás és 

biostatisztika, Akut betegségek, Klinikai diagnosztika és döntéshozatal, Klinikai gyakorlat, Közösségi ápolás - 

Modern ápolási beavatkozások, EKG alapismeretek, Kommunikáció az egészségügyben, Egészségügyi 

menedzsment – projektmenedzsment, Egészségügyi jog, Ápolási menedzsment és vezetéselmélet, Egészségügyi 

etika, Ápolási etika, Közösségi projektgyakorlat, Ápolói oktatás a klinikai gyakorlatban. 

Karrier lehetőségek: Alapellátás, Szakorvosi ellátás, Oktatási intézmények, Önkormányzat, Média, Megelőzés, 

Biztosító társaság, Kereskedelmi vállalkozások. 

Szülészet alapképzés (B.Sc.) 

A szülésznők gondozási és ápolási feladatokat látnak el a várandósság alatt, a szülés utáni időszakban és nőgyógyászati 

bajok esetén. Feladataik közé tartozik a várandósság, vajúdás és a szülés utáni folyamatok figyelemmel követése, miközben 
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együttműködnek más egészségügyi szakemberekkel annak érdekében, hogy minden család számára a lehető legjobb 

eredményt érjék el. A szülésznők a szülés kezdetétől felkészítik, és folyamatosan támogatják, bátorítják a nőt a vajúdás 

során, figyelemmel kísérik a szülés folyamatát és az anya-csecsemő kapcsolatot, értékelik és regisztrálják a 

megfigyeléseiket. A szülésznők egyénileg segítik a szülést, gondoskodnak a gátvédelemről és a szülés utáni időszakban a 

nő illetve az újszülött kezeléséről. A végzett szülésznők ellátják, ápolják és gondozzák a nőbetegeket, és elvégzik a 

szükséges szakorvosi kezelést. A legkorszerűbb készséglaboratóriumok segítik a hallgatók felkészítését leendő szakmájukra. 

Minimum jelentkezők száma: 15 

A tanulmányok időtartama: 8 félév, 240 kreditpont 

Végzettség: B.Sc. (Alapfok) 

Felvételi követelmények: a jelentkezőknek sikeresen teljesíteniük kell egy biológia vizsgát és egy angol 

nyelvvizsgát. 

Főbb tantervi összetevők: Szülészet-nőgyógyászati ápolás, Újszülött-, csecsemő- és gyermekgyógyászati ápolás, 

A támogatói kapcsolat pszichológiája, Szülészettörténet, Szülésznői etika, Klinikai alapismeretek, Ápolási 

alapismeretek, Belgyógyászati ápolás, Sebészeti ápolás, Esettanulmányok szimuláció útján, Felnőtt intenzív 

ápolás, Perioperatív gondozás; és gyakorlatok a szülészet-nőgyógyászat különböző területein. 

Karrier lehetőségek: Szülészeti-nőgyógyászati osztály/szülőszoba, Szakambulancia, Terhesgondozás, Szülés 

utáni gondozás, Szoptatási Tanácsadó, Családtervezés. 

Dietetika alapképzés 

A dietetikusok az emberi táplálkozás kérdéseivel foglalkoznak, és ismeretekkel rendelkeznek az egészséges táplálkozásról 

és az egészségtelen táplálkozás okozta betegségekről. A végzett szakemberek képesek önállóan gyakorolni a dietoterápiát, 

vagy egy terapeuta csapat tagjaként dietetikai és étkeztetési feladatokat ellátni. A szakember feladatai közé tartozik az egyéni 

és csoportos tanácsadás, a táplálkozással összefüggő krónikus és nem fertőző betegségek megelőzése, a kliens 

érzékenységének és betegségtípusának megfelelő étrendtervek szervezése. Vezetik az élelmezési egységeket: vezetik az 

élelmezési szolgálatot, megszervezik az élelmezési munkafolyamatokat, és kialakítják az élelmezés megfelelő és 

elfogadható feltételeit. A dietetikusok fontos szerepet játszanak a megelőző és egészséges életmód oktatásában, mivel az 

egészségfejlesztő programokat is kidolgozhatják és megvalósíthatják. 

Minimum létszám: 15 

A tanulmányok időtartama: 8 félév, 240 kredit 

Diploma: B.Sc (Alapfok) 

Felvételi követelmények: a jelentkezőknek sikeresen le kell tenniük egy biológia vizsgát és egy angol nyelvi 

vizsgát.  

Főbb tantervi elemek: Élelmiszertudomány, ételkészítési technológia és kolloidika, táplálkozástudomány, 

közegészségügyi táplálkozás, klinikai dietetika és orvostudomány, közegészségügy és epidemiológia, 

vendéglátásszervezés, gyakorlati dietetika, élelmiszer- és vendéglátóhigiénia, biofizika és orvostechnológia 

alapjai, dietetikai szakmaiság, egészségügyi szakmai idegen nyelv. 

Karrierlehetőségek: Szakellátás (kórházak és egyéb szociális és egészségügyi intézmények), közintézmények és 

vállalatok, fitnesz- és wellness-ipar. 

Orvosi diagnosztikai elemzés alapképzés (Optometria) 

Az optometrista képes a képzési program során megszerzett optikai, optometriai, méréstechnikai és klinikai ismereteket 

hasznosítani, a szem vizsgálatát és korrekcióját egyénileg elvégezni, valamint optikai segédeszközöket (szemüveg, 

kontaktlencse) felírni a betegek optimális látásélességének elérése érdekében. A szakemberek képesek megbecsülni a 

fénytörési közeget, a fénytörési képességet, a fénytörési hibákat, a szemizmok működésének módját, a heterofória és a 

konvergencia képességét. Réslámpa segítségével vizsgálják a binokuláris látást, a szemkamrát, a szemlencsét, az üvegtestet 

és a szemfeneket, valamint megbecsülik a szemfeszültséget. Az optometristák napi tevékenységük során hasznosítják 

klinikai és ápolási ismereteiket, aktívan részt vesznek az egyének, a közösségek és a lakosság látáskultúrájának javításában. 

Az optometrista a vizsgálatok révén felismeri és értékeli a szem rendellenességeit, és így hozzájárul a szakellátás azonnali 

igénybevételéhez. 

Minimum létszám: 15 

A tanulmányok időtartama: 8 félév, 240 kredit 

Diploma: B.Sc. (Alapfok) 

Felvételi követelmények: a jelentkezőknek sikeresen le kell tenniük egy biológia vizsgát és egy angol nyelvi 

vizsgát.  

Főbb tantervi elemek: Szemészeti anatómia, szemészeti patológia, gyakorlat a bemutatóteremben, szemészeti 

optika, szemüvegfelírás, kontaktológia, klinikai szemészet, a binokuláris látás élettana és patológiája, szemészeti 

technológia, az optometrista szakma alapjai, gyermekszemészet, optikai anyagok és gyártástechnológia. 

Karrierlehetőségek: Optikai üzletek, járóbeteg szemészeti klinikák és kórházak, optikai termékek és 

projektmenedzsment, szemészeti diagnosztikai laboratóriumok, szemészeti asszisztencia, szemészeti kutatási 

projektek. 
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Egészségturizmus-szervező alapképzés  

A képzésben végzettek részt vesznek az egészségfejlesztési tevékenységek szervezésében és irányításában, az 

egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését célzó projekteket készítenek, és részt vesznek az 

Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak végrehajtásában. Az Egészségturizmus-szervező sokoldalú szakember, aki 

mind az egészségügyi folyamatokban, mind a turizmus területén jártas. Megszerzett ismereteik az egészségügyre, a 

turizmusra és az üzleti életre vonatkozó információkat foglalják magukban, ezért nemcsak az egészségügyi intézmények 

működését képesek átlátni, szervezni és koordinálni, hanem megfelelő üzleti ismeretekkel képesek azok marketingjére és 

menedzselésére is. A szakterület biztosítja az egészségturizmus, az egészségmegőrzés, a gyógyító és rehabilitációs 

programok kialakításához szükséges ismereteket. 

Minimum létszám: 15 

A tanulmányok időtartama: 8 félév, 240 kredit 

Diploma: B.Sc. (Alapfok) 

Felvételi követelmények: a jelentkezőknek sikeresen le kell tenniük egy biológia vizsgát és egy angol nyelvi 

vizsgát.  

Főbb tantervi elemek: A turizmus rendszere, A megelőzés elméletei és módszertana, Rehabilitáció, Jogi és etikai 

kérdések az egészségturizmusban, Egészségügyi ellátás és minőségirányítás, Bevezetés az egészségturizmusba, 

Orvosi és wellness turizmus, Egészségturizmus fejlesztése, Egészségturizmus menedzsment, Utazásszervezés, A 

megelőzés elmélete és módszere, Gasztronómia és reformtáplálkozás, Rekreáció és fitnesz, Komplex fizioterápia, 

Stresszkezelési technikák és módszerek, Rehabilitáció, Környezetgazdaságtan, Kooperáció és szolgáltatási lánc, 

Projektmenedzsment (tudás). 

Karrierlehetőségek: Orvosi turizmus, Szolgáltatásmarketing, Desztinációmenedzsment, Praxismenedzsment, 

Minőségbiztosítás. 

Népegészségügyi ellenőr alapképzés  

A Népegészségügyi ellenőrök járványügyi feladatokkal foglalkoznak, amelyek a népegészségügyi vizsgálatok 

megszervezéséből és a vizsgálatok során gyűjtött adatok elemzéséből állnak. Aktívan részt vesznek továbbá az 

egészségfejlesztési kampányok tervezésében, szervezésében, megvalósításában és értékelésében. A hallgatók megtanulják, 

hogyan kell a közegészségüggyel kapcsolatos önkormányzati tevékenységeket végezni, és a hatályos jogszabályok alapján 

önkormányzati felügyeletet ellátni. Betekintést nyernek a járványügyi feladatok kezdeményezésének, tervezésének és 

irányításának, valamint a járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésének, értelmezésének, felhasználásának és 

alkalmazásának komplex eljárásába. A program 4 éve alatt a hallgatók az egészségfejlesztés átfogó megközelítését sajátítják 

el azáltal, hogy alapos elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket szereznek a legkülönfélébb tudományágakban, 

beleértve a mikrobiológiát, a járványtant, a toxikológiát, az élelmiszerbiztonságot és a környezetegészségügyet. 

Minimum létszám: 15 

A tanulmányok időtartama: 8 félév, 240 kredit 

Diploma: B.Sc. (Alapfok) 

Felvételi követelmények: a jelentkezőknek sikeresen le kell tenniük egy biológia vizsgát és egy angol nyelvi vizsgát.  

Főbb tantervi elemek: Szimulált klinikai esettanulmányok, egészségügyi műszaki alapismeretek, toxikológia, 

környezetegészségügy, munkahelyi egészségügy - vegybiztonság, sugárhigiénia, élelmiszer- és vendéglátóipari higiénia és 

élelmiszerbiztonság, részletes mikrobiológia, a nem fertőző betegségek epidemiológiája, a fertőző betegségek 

epidemiológiája, fertőző betegségek, közegészségügy és megelőző orvostudomány, egészségfejlesztési stratégiák, az 

egészségügyi ellátás igazgatása, a fertőző betegségek megelőzése. 

Karrierlehetőségek: Regionális közegészségügyi igazgatási intézetek, Kórházhigiénia, Ipari és mezőgazdasági higiéniai 

felügyelők, Multinacionális vállalatok, Egészségbiztosítás, Foglalkozás-egészségügyi, Egészségfejlesztési tanácsadó, 

Életmód-tanácsadó. 

Általános információk az Egészségtudományi Karon folytatott 

tanulmányokról 

Átjelentkezés más egyetemekről 

Azok a hallgatók, akik más akkreditált (magyarországi vagy külföldi) egyetemen sikeresen végeztek tanulmányokat, 

felvételi vizsga nélkül is jelentkezhetnek, bár a nyelvtudásuk igazolására angol nyelvvizsgát kérhetnek, amennyiben a 

képzésük nyelve nem az angol. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának tantervében szereplő tantárgyakkal 

azonos vagy legalább 75%-ban hasonló tartalmú korábbi tanulmányok tárgyai akkreditálhatók, vagyis a felsőbb évfolyamra 

való felvétel is lehetséges. 

Az átjelentkező hallgatóknak igazolniuk kell jelenlegi hallgatói jogviszonyukat és korábbi tanulmányi eredményeiket. 

A korábbi tanulmányi eredményeket a Semmelweis Kreditátviteli Bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat alapján döntenek 

arról, hogy a korábban elvégzett tárgyakból hányat akkreditálnak, és melyik évfolyamon kezdheti meg tanulmányait a 

jelentkező. 
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A karra történő áthelyezéshez szükséges dokumentumok: 

1. Kitöltött átjelentkezési kérelem nyomtatvány: a hallgató átjelentkezési szándékának feltüntetése (a 

nyomtatvány letölthető a Kar honlapjáról: nyomtatványok, áthelyezési kérelem) 

2. Hivatalos átirat/tanulmányi jegyzőkönyv: a korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányokból származó összes jegyet 

és kreditet tartalmazza (eredeti/hitelesített másolat). 

3. Hallgatói jogviszony igazolás: a jelenlegi egyetemtől (a kérelem benyújtása előtt legfeljebb 30 nappal kiállított, 

a jelenleg aktív/passzív hallgatói jogviszonyt feltüntető igazolás). 

Fontos, hogy: 

- az eredeti angol nyelvű dokumentumot VAGY 

- az eredeti angol nyelvű dokumentum hitelesített másolatát VAGY 

- az eredeti nem angol nyelvű dokumentum hitelesített angol nyelvű fordítását kérjük. 

 

 

A kreditátvitelhez szükséges további dokumentumok 
 

Amennyiben a jelentkező kreditátviteli kérelmet szeretne benyújtani korábbi tanulmányainak (kreditpontjainak) 

beszámítása érdekében, a következő dokumentumokat kell bemutatnia: 

- hivatalos tantárgyleírások (aláírva és lebélyegezve) 

- kitöltött kreditátviteli kérelem nyomtatvány minden egyes céltárgyra vonatkozóan (a nyomtatvány letölthető a Kar 

honlapjáról: nyomtatványok, kreditátviteli kérelem) 

- hivatalos igazolás a szakterületi gyakorlatokról 

- a tanulmányi eredményeket hivatalosan tartalmazó irat, amely tartalmazza az összes jegyet és kreditet a korábbi 

főiskolai/egyetemi tanulmányokból (eredeti/hitelesített másolat) 

 

A kreditátviteli kérelemmel kapcsolatos további információkat a sikeres beiratkozást követően a Külföldi Hallgatói 

Titkárságon kaphat. 

Az átvételi és/vagy kreditátviteli kérelem Egészségtudományi Karra történő beadásának határideje 2022. június 15. 

 

Tanulmányi szabályzat 
 

A hallgatóknak ismerniük kell a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, és annak megfelelően kell eljárniuk. Az 

órákon és a gyakorlati foglalkozásokon való részvételt az érvényes Tantárgyleírások írják elő. 

A hallgatóktól elvárható, hogy a tervezett időpontban részt vegyenek a vizsgákon, ellenkező esetben elveszítik az adott 

tantárgyból való vizsgázási lehetőségüket. A kreditrendszer bizonyos fokú rugalmasságot tesz lehetővé a tantárgyakra való 

jelentkezésben és a vizsgák időzítésében. 

Megfelel a nemzetközi szabványoknak, és segíti a különböző iskolai háttérrel rendelkező hallgatók könnyebb 

beilleszkedését. 

A hallgatók a beiratkozáskor és a "Bevezetés a felsőoktatási tanulmányokba" című kurzuson további információkat 

kapnak a tanulmányi kérdésekről”. 

 

A kreditrendszer alapjai 
 

2003. szeptemberében új kreditrendszert vezettek be az EU-ban a szabad munkaerőáramlás kiszolgálására, valamint 

az egész életen át tartó tanulás keretében a karrierhez való könnyű alkalmazkodás elősegítésére. 

 

- A kreditpont a tantárgy teljesítéséhez szükséges átlagos teljes tanulói munkamennyiség mértékegysége. Egy 

kreditpont akkor jár, ha a hallgató legalább megfelelt (vagy "elégséges") jegyet kap egy tantárgyból. A megszerzett kredit 

értéke független a tantárgyra kapott jegytől. 

- Nem jár kredit, ha a szabályzat bármelyikét megszegik. 

- A hallgató minden harminc órányi tanulmányi munkájáért egy kredit jár. Ez a tanulmányi munka magában foglalja 

az órákon eltöltött időt és a hallgató egyéni munkájára fordított időt. 

- A vizsgával záruló kurzusokért kreditpontok szerezhetők. 

- Lehetőség van arra, hogy a hallgatók korábbi tanulmányaikat (bizonyos kreditpontokat) akkreditációs eljárás 

keretében elismerjék. Ebben az esetben kreditátviteli kérelmet kell benyújtaniuk. 
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Pető András Kar 

A Pető András Kar rövid története 

A konduktorképzés 1963-ban indult, amelyet alapszak szintű (BA) képzéssé fejlesztettek tovább. 2017-ben a Pető András 

Főiskolát Pető András Karként a Semmelweis Egyetembe integrálták. 

Hatodik karként az Egyetembe kerülve a képzésben új elem merült fel, a pedagógiai nevelési terület. A karon 

konduktorokat képeznek, olyan szakembereket, akik konduktív pedagógiai módszerrel támogatják a központi idegrendszeri 

károsodás következtében motoros és koordinációs nehézségekkel küzdő emberek fejlesztését. 

Tények és számadatok 

A konduktorképzés kezdete óta több mint 2000 hallgató végzett. Közöttük magyarok és az 1980-as évek óta külföldiek is 

vannak. 

A Kar nemzetközi Erasmus programok szereplője azzal, hogy részt vesz különböző európai projektekben és az Erasmus+ 

hallgatói programokban. A Kar résztvevő intézetei az Erasmus+ gyakornoki program keretében hallgatókat is fogadnak és 

lehetőséget nyújtanak a konduktív pedagógiai módszer gyakorlatának megismerésére. 

A Karnak különböző felsőoktatási együttműködései vannak Európában, mint például az Egyesült Királyságban, 

Németországban, Oroszországban, Ukrajnában és Romániában. 

A japán konduktorok képzése biztosította azt a lehetőséget, hogy mint első ázsiai partnerünkkel, Japánban konduktív 

pedagógiai intézeteket hozzunk létre. 

Új képzési együttműködést jött létre a Kínai Népköztársaságban, Jinanban. 

Az egyesült államokbeli Michigan államban, Grand Rapid városában található Aquinas College-ban már több mint 30 

éves közös képzési tapasztalatot szereztünk. 

A Kar folyamatosan dolgozik a magyar és angol nyelvű képzési programjának fejlesztésén, valamint más felsőoktatási 

intézményekkel való együttműködésén. 

A Pető András Karon szerzett oklevél nemzetközi elismertsége 

A konduktor végzettséget a világon mindenütt jól ismerik. A konduktor szakma és a képzés egyedisége miatt az oklevél 

elismerése nemcsak Európában, hanem szerte a világon folyamatban van. Tapasztalataink szerint a konduktorokat szívesen 

fogadják a világ összes országában. Egyes esetekben kérik a Kartól a képzési formáról szóló igazolást, az Amerikai Egyesült 

Államokban pedig megkövetelik az állam által előírt vizsgák teljesítését és az angol nyelvismereti szintfelmérő vizsgát a 

konduktoroktól. 

Nyilatkozat a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról 

A Pető András Karon faji alapon, bőrszín, nemzeti vagy etnikai származás, vallás, nem vagy családi állapot alapján nincs 

megkülönböztetés. 

Angol nyelvű képzés 

A Pető András Karon az angol nyelvű, alapszintű (BA) konduktorképzés 2021 szeptembere óta érhető el. 

A jelentkezés menete és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok 
A jelentkezést a következő címre kell küldeni: 

E-mailben: conductor.ba@semmelweis-univ.hu  

Postai küldeményben: Semmelweis Egyetem, Pető András Kar; 1085 Budapest, Üllői út 26. 

A jelentkezési határideje: 2022. május 31. 

 
A következő dokumentumokat kell levélben megküldeni (eredeti vagy hitelesített másolat, angolul vagy eredeti nyelven és 

hivatalos angol fordításban). 

 Jelentkezési lap – a nyomtatványt a Kar honlapjáról kell letölteni: 

https://semmelweis.hu/pak/files/2020/11/Application_form-1.pdf  

 Akkreditált középiskolában szerzett érettségi bizonyítvány. Ez a dokumentum előfeltétele a tanulmányok 

megkezdésének (eredeti /hiteles másolat + másolat). Amennyiben a jelentkezés időpontjában a tanuló még nem 

fejezte be a középiskolai tanulmányait, az érettségi bizonyítványt a regisztrációs napig nyújthatja be. 

 Anamnézis lap a jelentkezéshez - a háziorvos aláírásával (a dokumentum letölthető a Kar honlapjáról) 

 Nyelvvizsga bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű dokumentum (amely igazolja a B2 szintű angol nyelvtudást) 

mailto:conductor.ba@semmelweis-univ.hu
https://semmelweis.hu/pak/files/2020/11/Application_form-1.pdf
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 Angol nyelvű önéletrajz (Europass típusú) 

 Angol nyelvű motivációs levél 

 Útlevél vagy személyi igazolvány másolata - amely tartalmazza a jelentkező személyes adatait és az útlevél vagy 

a személyi igazolvány lejáratát. Két darab igazolványkép 

 Fizetési igazolás: a 450 EUR felvételi eljárási díj befizetéséről. 

Felvételi vizsgák 

Zoom rendszeren vagy videón keresztül: 

 Egyes zenei készségek bizonyítása: rövid népdal eléneklése vagy dúdolása, ritmus visszatapsolása, stb. 

 Fizikai állóképesség bizonyítása: 3-5 percig folyamatos, lassú futás, futás karkörzéssel, guggolás és felállás, 

irányváltoztatás futás közben, egy és két lábon való ugrálás. Gimnasztikai gyakorlatok: a kar-, a váll-, a csípő- és 

a lábízületek hajlékonyságának bizonyítására. Kar-, láb- és törzsgyakorlatok és egyensúlyérzéket igénylő feladatok 

bemutatása. 

A vizsga időpontjáról a Kar értesíti a jelentkezőket. 

A vizsgát a Kari Bizottság értékeli és az eredményről három héten belül értesíti a jelentkezőt. 

Tanulói vízum 

A Magyarországon tanulmányokat folytatni kívánó (vízumköteles) külföldi állampolgároknak (90 napot meghaladó) 

beutazási vízumért kell folyamodniuk a hazájukban és a magyar nagykövetség vagy a konzulátus által kiállított beutazási 

vízummal kell belépniük az országba. Részletes információ itt érhető el: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-apply-

for-visa. 

A felvett hallgatóknak diákvízumot kell kérni. A vízumkérőlap letölthető a http://bmbah.hu/index.php?lang=en címről. 

Az Európai Uniós és EGT tagállamokból érkező hallgatóknak, valamint azon hallgatóknak, akik a Magyarországra való 

beutazást kétoldalú megegyezés alapján vízummentesen biztosító állam által kiállított útlevéllel rendelkeznek 

(http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements) nem szükséges a diákvízum, azonban az érkezésüket követő 

90 napon belül regisztrációs kártyát kell igényelniük. 

Tandíjak és további költségek 
Az éves tandíjat a lejjebb megadott határidőig két részletben, félévenként kell megtéríteni. 

 

Felvéti eljárási díj 450 EUR 

A jelentkezéskor fizetendő, egyben a felvételi vizsga díját is tartalmazza. 

A felvételi eljárás díját közvetlenül a Semmelweis Egyetemnek kell elektronikusan átutalni. 

 

Beiratkozási díj: 220 EUR 

A tanulmányok megkezdésekor, az első félévi tandíjjal együtt fizetendő. 

 

Tandíj: 4420 EUR félévenként 

Az első félévi tandíjnak legkésőbb a felvételi értesítésben megjelölt időpontban meg kell érkeznie a bankszámlára (a 

beiratkozási díjjal együtt). A következő félévekre a tandíjat a Kar által a tanév rendjében megadott határidőig kell befizetni. 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a befizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a lenti számlára az összeg 

megérkezik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a banki átutalás 3-5 munkanapot is igénybe vehet. 

Fizetési feltételek 

Fizetés elektronikus átutalással: 

Az összes befizetésnek eleget lehet tenni a Semmelweis Egyetem bankszámlájára történő elektronikus átutalással. A 

befizetést euróban kell teljesíteni. 

A Semmelweis Egyetem bankszámla adatai a következők: 

Számlatulajdonos: Semmelweis Egyetem  

Számlaszám (IBAN): HU51 11763842-00880888-00000000 

A bank neve: OTP Bank Nyrt. 

A bank címe: 1051 Budapest, Nádor utca 6.   

SWIFT kód (BIC): OTPVHUHB 

 

Az átutalási megbízáson a hallgató nevét úgy kell feltüntetni, ahogy az útlevélben szerepel. Az átutalási megbízás 

közleményében szerepelnie kell a megfelelő Swift/BIC kódnak is. 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-apply-for-visa
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-apply-for-visa
http://bmbah.hu/index.php?lang=en
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements
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A fent említett nettó összeget kell jóváírni a számlám, azaz minden banki jutalékot és egyéb költséget a pályázó hallgatónak 

kell befizetni. A befizetés napja az a nap, amikor azt jóváírják az Egyetem bankszámláján, azaz a megadott határidőig a 

befizetésnek meg kell érkeznie az Egyetem bankszámlájára. Tekintve, hogy a nemzetközi elektronikus átutalás több napot 

is igénybe vehet, a jelentkezőknek/hallgatóknak azt ajánljuk, hogy a megadott határidő előtt néhány nappal indítsák el az 

elektronikus átutalást. Amennyiben a bankszámlánkon nem írják jóvá a fenti díjakat a megadott határidőig, a jelentkezés 

érvénytelen és a felvételt automatikusan elutasítjuk. 

 

Készpénzes befizetés:  

Azok felvételt nyert jelentkezők, akik már megkapták a felvételről a hivatalos értesítést, kérésükre és előzetes engedélyezés 

után készpénzben fizethetik be a különböző díjakat (beiratkozási díj és első félévi tandíj) közvetlenül az Egyetemnek. A 

hivatalos kérelmet azonnal a felvételi hivatalos felvételi értesítés átvétele után kell benyújtani. További útmutatást és az 

előzetes engedélyt a készpénzfizetésre ezután adjuk meg. 

Visszatérítési eljárás 

1. Az egyetemre való felvétel (beiratkozás) előtt 

A tandíj beiratkozás előtt visszatérítendő. 

2. Az egyetemre való felvétel (beiratkozás) után 

A tanulmányoktól való visszalépés: Azok a hallgatók, akik tanulmányi/fegyelmi okok miatt kénytelenek 

tanulmányaiktól visszalépni vagy másik felsőoktatási intézménybe átvételt nyertek, nem jogosultak a tandíj-

visszatérítésre. 

A hallgató a tandíj arányos alapú visszatérítésére jogosult, ha a tanulmányait alapos indok miatt szakítja meg (pl. 

orvosilag igazolt súlyos betegség, egyik szülő/gyám halála, kötelező katonai szolgálat vagy vízumprobléma). A fenti 

körülmények kísérő hatósági iratokkal együtt történő bejelentése után, a következő hónap első napjától jár a 

visszatérítés. 

3. A tanulmányok szüneteltetése: 

a. A hallgatói jogviszony szüneteltetése a beiratkozás után, a félév kezdetét követő egy hónapon belül. A tandíj nem 

térítendő vissza. A következő aktív félévre átvihető. 

b. A hallgatói jogviszony szüneteltetése a beiratkozás után, több mint egy hónappal a félév kezdete után. A tandíj 

nem térítendő vissza. A következő aktív félévre nem vihető át és a félév aktívnak minősül. 

4. A felvételi eljárási díj csak akkor térítendő vissza, ha 

a. a jelentkezést, amelynek díját fedezték soha nem nyújtották be vagy visszavonták a jelentkezési határidő lejárta 

előtt; 

b. a jelentkező magasabb díjat fizetett (felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a túlfizetést lehet visszatéríteni). 

 

Semmilyen más igény nem fogadható el. Az igényt a felvételi eljárási díj visszatérítésére augusztus 20-a előtt kell elküldeni. 

A visszatérítés folyamata 30-60 naptári napot vehet igénybe. 

Gyakorlati képzés 
A konduktor képzés folyamán a gyakorlati képzés szoros kapcsolatban van az elméleti képzéssel és a kar szervezi meg. A 

különböző gyakorlatok megadott sorrendje nem cserélhető fel. 

Egészségügyi szolgáltatások 
A hallgatók egészségügyi szolgáltatásban részesülnek, amely magában foglalja az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatot, 

a háziorvosi ellátást és a Semmelweis Egyetem poliklinikáin és klinikáin való kezelést. A szolgáltatást az aktív félévek 

során, a tanulmányok befejezéséig biztosítjuk, amennyiben a tandíj befizetése megtörtént. A további részletek a felvételi 

értesítésben találhatók meg. Az egészségügyi szolgáltatás automatikusan szünetel, ha a hallgató passzív félévét tölti. 

Angol nyelvű alapképzés (B.A.) 
A konduktorok nevelő-rehabilitációs szakemberek, akik a képzésük alapján a konduktív nevelési módszert alkalmazzák, és 

akik támogatják az agyi eredetű izomgyengeségben (cerebrális paresisben) vagy egyéb, a mozgásfejlődésben vagy a 

koordinációban nehézséget okozó központi idegrendszeri sérülésben szenvedő gyermekek habilitációját. A konduktorok 

képesek a felnőttek rehabilitációjában is részt venni, képzettségük megfelelő olyan betegek mozgásfejlesztésére, akik 

neurodegeneratív betegségekben, például Parkinson-kórban, sclerosis multiplexben, stroke utáni állapotban vagy 

koponyaűri /agyi sérülés utáni állapotban szenvednek. A konduktív nevelési módszer holisztikus megközelítéssel támogatja 

a résztvevőket abban, hogy amennyire csak lehetséges, önálló életvitelt alakítsanak ki azzal, hogy túljutnak a nehézségeiken 

vagy megtanulnak együtt élni velük. 

A konduktor alapképzés 8 félévből áll, amely a teljes képzési idő több mint 40%-ában gyakorlati képzést is magában 

foglal. 
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 Minimum felvehető létszám: 10 hallgató 

 Felvételi követelmény: A felvételi vizsgák teljesítése és B2 szintű angol nyelvismeret 

 Tanulmányi idő: 8 félév 

 Képzettség Konduktív nevelő (alapképzés, BA) 

 Specializáció: pedagógiai rehabilitáció 

A tanterv fő elemei: Neveléstörténet, neveléstudomány, gyógypedagógia, az idegrendszer és a csont- és izomrendszer 

anatómiája, általános pszichológia, fejlődéslélektan, neuropszichológia, konduktív nevelés. 

Elhelyezkedési lehetőségek: konduktor csoportokban végzett munka, multiprofesszionális csoportokban végzett munka, 

oktatási, rehabilitációs vagy egészségügyi intézményekben. 
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Függelék – Tandíjak, további díjtételek, határidők 
 

 

 

 

Felvételi eljárás 

díja 

Beiratkozási 

díj 

Tandíj 

(félévenként) 

Felhasznált anyagok 

díja 

(félévenként) 

(3-5. évfolyamokon) 

Jelentkezési 

határidő 

ORVOSTUDOMÁNYI KAR 

általános orvos 

(osztatlan) 
350 US dollár 220 US dollár 9  US dollár 100 – 

2022. 

május 31. 

FOGÁSZATI KAR 

fogorvos (osztatlan) 350 US dollár 220 US dollár 9 100 US dollár USD 1 800 
2022. 

május 31. 

GYÓGYSZERÉSZETI KAR 

gyógyszerész (osztatlan) 350 US dollár 220 US dollár 6 000 US dollár – 
2022. 

május 31. 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

Fizioterápia alapképzés 

(B.Sc.) 

 

450 € 

 

220 € 3 400 € – 
2022.  

augusztus 15. 

Ápolás alapképzés 

(B.Sc.) 
450  € 220  € 3 300 € – 

2022.  

augusztus 15. 

Szülészet alapképzés 

(B.Sc.) 
450  € 220  € 3 600 € – 

2022.  

augusztus 15. 

Orvosi diagnosztikai 

analitika (Optometria) 

alapképzés (B.Sc.) 

450  € 220  € 3 300 € – 
2022.  

augusztus 15. 

Egészségturizmus-

szervező alapképzés 

(B.Sc.) 

450  € 220  € 3 400 €  
2022.  

augusztus 15. 

Népegészségügyi ellenőr 

alapképzés (B.Sc.) 
450  € 220  € 3 400 €  

2022.  

augusztus 15. 

Fizioterápia 

mesterképzés (M.Sc.) 
450  € 220  € 3 300 € – 

2022.  

augusztus 15. 

Ápolás mesterképzés 

(M.Sc.)  
450  € 220  € 3 200 € – 

2022.  

augusztus 15. 

PETŐ ANDRÁS KAR 

Konduktor alapképzés 

(B.A.) 
450 € 220 € 4 420 € – 

2022. 

május 31. 

 


