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Hallgatói Nyilatkozat 

Alulírott  ...............................................................................................  a Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar hallgatója vállalom, hogy a képzésem során velem szemben támasztott, a 

körültekintő adatkezeléssel, illetve a számonkérésekkel kapcsolatos alábbiakban részletezett 

elvárásokat betartom. 

Tanulmányaim során az embertársaim földi maradványait az emberi méltóságuk tiszteletben 

tartásával kezelem. A képzésem alatt végzett állatkísérletek és állaton történő vizsgálatok során az 

ide vonatkozó szabályokat betartom, és lehetőség szerint elkerülöm a fájdalom okozásának minden 

formáját. 

Minden általam kezelt páciens kezeléséről a kötelező dokumentációt az adott klinika 

útmutatásainak megfelelően vezetem (pld. másodkarton), azt a tanulmányaim végéig megőrzöm, az 

adatvédelem szigorú betartása mellett. Az oktatás illetve betegellátás során, a képzési forma 

jellegéből adódóan, számos bizalmas jellegű információ (pl. személyes vagy különleges adatot 

tartalmazó személyes tapasztalat, esetismertetés) kerülhet a birtokomba, amelyeket oktatásban részt 

nem vevő harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adok át 

Tudomásul veszem, hogy a tanulmányi időm alatt az egyetemen kezelt pácienst semmilyen más 

egészségügyi ellátó helyen a tanulmányaim befejezéséig nem kezelhetek, a betegek adatait, a 

fogtechnikai laboratórium által készített gyógyászati segédeszközöket a klinikáról semmilyen 

körülmény között nem vihetem el. 

Vállalom, hogy a klinikai fotó-dokumentáció során a nyert képi és egyéb adatokat nem adom át sem 

külső személy, sem hallgató társam számára illetéktelen felhasználásra. A dokumentációt célhoz 

kötötten - kizárólag tanulmányi vagy tudományos okból - használom fel, a nyert adatokat a 

feldolgozás után megsemmisítem, illetve védelem alatt tárolom. Amennyiben a számonkérések 

különböző formáiban belső (pl. tankönyvek, jegyzetek) és külső (kötelező, ajánlott és választott 

irodalom) forrásokat használok, ennek során az ellenőrizhetőség és hitelesség legalapvetőbb 

feltételeként, munkámhoz - a képzés során előírt részletes formai és tartalmi követelményeknek 

megfelelően - pontos hivatkozási utalást biztosítok. Ezzel összefüggésben tudomásul veszem, hogy 

plágiumnak minősül a szó szerinti idézet idézőjel és a forrás megjelölésének hiányában; ábra, 

statisztikai adat, illusztráció átvétele a forrás megjelölése nélkül; szöveg vagy szövegrészlet 

parafrazálása (azaz a szerző saját szavaival átfogalmazott szövegátvétel) a forrás megjelölése 

nélkül. Vállalom továbbá, hogy a számonkérések során, a vizsgákra vonatkozó általános, valamint 

az Intézetek, Tanszékek és Klinikák által előzetesen, írásban ismertetett szabályok szerint járunk el. 

Tudomásul veszem, hogy csak az intézetek, tanszékek, klinikák által biztosított köpenyben 

teljesíthetem a gyakorlatokat és ezeket nem vihetem el! 

Tudomásul veszem, amennyiben a különböző számonkérések során - ha az előre nem engedélyezett 

- elektronikus és egyéb segédeszközt használok, abban az esetben az a vizsga érvénytelenségét és 

etikai eljárás megkezdését vonja maga után. 

Budapest, .................................................  

A hallgató aláírása:  ...................................................................  

 


