
Átvétellel kapcsolatos tudnivalók 
 
„Átvételi kérelem” nyomtatvány 
 
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar képzéseire a kar honlapján 

https://semmelweis.hu/etk/nyomtatvanyok/ megtalálható átvételi kérelem kitöltésével és 

leadásával lehet átjelentkezni. A kitöltött kérelem a Hallgatói Információs Irodában adható le 

félfogadási időben (hétfő: 8-12; szerda: 14-16; csütörtök: 8-12; 14-16; péntek: 8-12), vagy 

postai úton is küldhető a Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. címre. A kérelem 

első oldalán személyes adatokat, valamint a jelenlegi szak, illetve az átjelentkezéssel kért 

szak/szakirány adatait kell beírni. 
 
A kérelem második oldalához elengedhetetlenül szükséges az átjelentkezéssel kért szak 
mintatantervének ismerete.  
 
A mintatanterv alapján kell kitölteni az átvételi kérelem második oldalán található táblázatot, 

amelyen azt kell bemutatni, hogy melyik tárgyak hiányoznak az SE-ETK képzéséhez képest. 

Ha például valaki harmadik évfolyamra kéri átvételét, akkor a mintatantervben a képzés első 

4 félévét kell ellenőrizni a hiányzó tárgyak megállapításakor. 
 
A mintatanterv az Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztályán kérhető ki (to@se-etk.hu). 
 
Mellékletek (Az Egészségtudományi Kar hallgatóinak másik szakra/szakirányra történő 

átvételkor nem kell!) 
 
Az átvételi kérelemmel együtt feltétlenül benyújtandó dokumentumok: 
 

 kreditátviteli kérelmek;  
 30 napnál nem régebbi jogviszony-igazolás, melyen szerepeljen az a megjegyzés, 

hogy a hallgató nem áll elbocsájtás alatt; (amennyiben engedélyezik az átvételt, úgy 
az átvett hallgató jogviszonya a korábbi intézményben megszűnik);  

 Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyvmásolat;  
 állami ösztöndíjas hallgatóktól igazolás az átvétel félévéig igénybe vett állami 

ösztöndíjas félévek számáról (Csak akkor szükséges, ha a hallgatói jogviszony-
igazolás nem tartalmazza a kért adatot!); 

 
Tájékoztatjuk, hogy a szakok, valamint szakirányok közötti tantervi és előkövetelményi 
különbözőségek miatt pótlandó tantárgyak miatt a képzési idő leggyakrabban – legalább – 
egy évvel megnövekszik átvételt követően! 

 

Kreditátviteli kérelem 
 
A „kreditátviteli kérelem” elektronikus benyújtás módja (valamint kapcsolódó információk), 

amely az átvétel előtt teljesített tárgyak befogadására szolgál, megtalálható honlapunkon, 

„hallgatói információk” menüpont alatt „kreditátviteli kérelem (online)” címen. Minden 

tantárgy kreditátviteli kérelmét külön kell feltölteni. 

 

A kérelem kitöltéséhez információ szintén a „hallgatói információk” menüpont alatt 

„kitöltési útmutató kreditátviteli kérelmekhez” címen található meg. 

 

https://semmelweis.hu/etk/nyomtatvanyok/
mailto:to@se-etk.hu


Csak pontosan, a szükséges információkat és mellékleteket (pl. indexoldal másolata, 

hitelesített tantárgyprogram pdf. formátumban) tartalmazó kérelmeket lehet benyújtani. Ezért 

kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! 

 

A kreditátviteli kérelmet minden esetben az adott félévre vonatkoztatva lehet benyújtani. 

 

A kreditátviteli kérelmek benyújtási határidejét, valamint a kérelmek feltöltésének 

időintervallumait is minden évben a Tanévnaptár tartalmazza pontosan. A kérelmek 

feltöltésére tehát három hét áll rendelkezésre. Az elbírálás folyamat is három periódusban 

történik.  

Egy periódus a hét első munkanapjától a hét utolsó munkanapjáig tart. Ez azt jelenti, hogy a 

három hét időintervallum alatt, három alkalommal hétfőtől péntekig lehet a kérelmet és a 

csatolmányokat feltölteni.  

Felhívjuk figyelmét, határidőn túl kérelmet a rendszer nem enged feltölteni. 
 
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán kívül megszerzett kreditek 

befogadásához elengedhetetlenül szükséges csatolni a teljesített tantárgyak részletes, hiteles 

(az adott intézménytől származó aláírással és pecséttel ellátott) TANTÁRGYI 

PROGRAMJÁT, ezek hiányában sem az átvételi sem a kreditátviteli kérelmek nem 

fogadhatóak be.  

 
 
A kreditátviteli kérelem helyesen tartalmazza: 
  

 a pontosan kitöltött és elektronikusan feltöltött kreditátviteli kérelmet (beleértve azt, 

hogy a tantárgykód tartalmazza a félév jelét is [lásd a kitöltési útmutatót]); 

 az elvégzett tárgy/tárgyak teljesítésének igazolására a megfelelő index oldalt/-

oldalakat (pdf formátum);  

 A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karon kívül megszerzett kreditek 

esetében a teljesített tantárgy részletes, hiteles (az adott intézménytől származó 

aláírással és pecséttel ellátott) tantárgyi programját pdf. formátumban. 


