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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

I.1. A szabályzat célja 

 

A hallgatói jogviszony hivatásbeli alapjainak megerősítéséről szóló 79/2020. (V. 28.) sz. 

szenátusi határozat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV (Hallgatói 

követelményrendszer) III.2 RÉSZ 5.§ kiegészült a (12) bekezdéssel. Ennek értelmében a 

tanterv részét képezi kritériumkövetelményként a felvett hallgatók fogadalomtétele a 

tanulmányok megkezdésekor, valamint a végzős hallgatók eskütétele a tanulmányok 

befejezését követően (továbbiakban együtt: hivatásetikai alapok).  

A szabályzat célja a hivatásetikai alapok teljesítésére vonatkozó eljárásrend kialakítása a 

Gyógyszerésztudományi Karon. 

 

I.2. A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Gyógyszerésztudományi Karra felvételt vagy 

átvételt nyert, tanulmányait megkezdő hallgatóra, valamint a tanulmányaikat befejező végzős 

hallgatóra, tekintet nélkül a képzés nyelvére, költségviselési formájára és a hallgató 

állampolgárságára. 

 

I.3. Fogalmak 

 

Kritériumkövetelmény: a szak képesítési követelményében szereplő olyan kötelezően teljesítendő 

előírás, amelyhez nem tartozik kreditpont. 

 

Fogadalomtétel: A tanulmányok megkezdése előtt a gyógyszerészképzésben részt vevő hallgató 

fogadalmat tesz, mely alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a Semmelweis Egyetem és a 

Gyógyszerésztudományi Kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét, szabályzatainak 

rendelkezéseit elismeri és tiszteletben tartja, ill. hogy választott hivatásához méltó magatartást 

tanúsít egyetemi tanulmányai során. A fogadalom szövege a Kar honlapján, valamint a mindenkor 

aktuális TANÉVKÖNYVBEN közzétételre kerül. A fogadalomtételt a hallgató aláírásával is 

megerősíti. 

 

Eskütétel: A végzős hallgatók tanulmányaik befejezését követően, ünnepélyes keretek között 

gyógyszerészi esküt tesznek, mely arra kötelezi őket, hogy az egészség védelmét és a betegek 

gyógyulását mindenek elé helyezik. Az eskü része továbbá a titoktartás, valamint a 

folyamatos képzés, tanulás szükségessége. A gyógyszerészi eskü letétele diploma átvételének 
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elengedhetetlen feltétele. A gyógyszerészi esküt a végzős hallgatók a gyógyszerész avatás 

alkalmával aláírásukkal is megerősítik.  

 

Felvételt nyert hallgató: Az általános – ill. az idegen nyelvű képzés esetén az Egyetem által 

szervezett - felvételi eljárásban részt vett hallgató, aki a felvételi döntés alapján hallgatói 

jogviszonyt létesíthet. 

 

Átvett hallgató: Más felsőoktatási intézmény, vagy az Egyetem más karának hallgatója – a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - kezdeményezheti átvételét a 

Gyógyszerésztudományi Karra. Az átvételről és annak feltételeiről a kar Tanulmányi és 

Vizsgabizottsága dönt, mely döntését határozatba foglalja. Az átvételről szóló határozat 

alapján a kérelmező a Gyógyszerésztudományi Karon a határozatban foglalt feltételeknek 

megfelelően hallgatói jogviszonyt létesíthet. 

 

Végzős hallgató: A tanulmányait befejező hallgató, aki a szak tantervében meghatározott 

követelményeket maradéktalanul teljesítette, részére az ABSZOLURÓIUM kiállításra került, 

diploma-dolgozatát megvédte, valamint sikeres záróvizsgát tett.   

 

NEPTUN rendszer: Egységes Tanulmányi Rendszer, a hallgatók tanulmányi, pénzügyi, 

oktatási, oktatás-szervezési ügyeinek elektronikus nyilvántartása, valamint információs 

csatorna.  

 

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 

II.1  Fogadalomtétel 

 

II.1.1  Fogadalomtétel a tanévnyitó ünnepségen 

 

A felvételt nyert hallgatók minden évben a TANÉVNYITÓ ünnepségen tesznek ünnepélyes 

fogadalmat. A részvétel igazolása a TANÉVNYITÓ ünnepségen átvett sorszámozott, 

bélyegzőlenyomattal ellátott „Fogadalomtétel” nyomtatvány Dékáni Hivatalba történő 

leadásával történik. A fogadalomtételt a hallgató a nyomtatványon aláírásával is megerősíti. 

 

II.1.2  Fogadalomtétel pótlása 

 

Amennyiben a tanulmányait megkezdő hallgató nem vett részt a TANÉVNYITÓ ünnepségen 

és nem tett fogadalmat, részére a Dékáni Hivatal a - Dékánnal egyeztetett időpontban- pót-
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fogadalomtételt szervez, mely során a hallgató a Dékán/Dékánhelyettes előtt tesz fogadalmat. 

A hallgató ekkor aláírásával is megerősíti fogadalom-tételét.  

 

II.1.3  Átvett hallgató fogadalomtétele 

A Tanulmányi és Vizsgabizottság átvételi határozata alapján tanulmányait megkezdő hallgató 

a beiratkozással egy időben tesz fogadalmat, melyet a Dékánnal egyezetett időpontban a 

Dékáni Hivatal szervez meg. A fogadalomtétel kötelezettségéről az átvételi határozatban is 

rendelkezni kell. 

 

II.1.4  A fogadalom teljesítésének igazolása 

 

A fogadalomtételt a hallgatók a tanévnyitót követően/pót-fogadalomtétel alkalmával 

aláírásukkal is megerősítik. A Dékáni Hivatal a leadott dokumentumok alapján teljesítés-

igazolást (vizsgalapot) készít, mely alapján a NEPTUN rendszerben a „Hivatásetikai-alapok 

I.” kurzus aláírása rögzítésre kerül. A kurzus kiírását, valamint az aláírás rögzítését a Dékán 

jóváhagyása után a Tanulmányi Csoport vezetője végzi a NEPTUN rendszerben. A kurzus 

felelőse a kar Dékánja. A hallgató által aláírt „Fogadalomtétel” c. dokumentum a személyi 

iratgyűjtőben kerül archiválásra.  

 

II.1.5. Fogadalomtétel hiányában a hallgató nem kezdheti meg tanulmányait a 

Gyógyszerésztudományi Karon. 

 

 

II.2. Eskütétel  

 

A végzős hallgatók az ünnepélyes diploma-átadó ünnepségen tesznek esküt.   

 

II.2.1 Eskütétel a diplomaátadó ünnepségen 

 

Az ünnepélyes diploma-átadó ünnepség a Szenátus nyilvános ünnepi ülése, ahol a végzős 

hallgatók az Egyetem Rektora, valamint a Kar  Dékánja előtt tesznek esküt arra vonatkozóan, 

hogy gyógyszerészi hivatásukat minden szempontból méltóan fogják betölteni. A végzős 

gyógyszerészek esküjüket aláírásukkal is megerősítik.  

 

II.2.2 Eskütétel a pót-diplomaátadó keretében 

 

Amennyiben a hallgató nem vesz részt az ünnepélyes diplomaátadó ünnepségen, vagy 

bármely más okból később veszi át gyógyszerészi oklevelét – a kar Dékánjával történt 
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egyeztetést követően részére a Dékáni Hivatal pót-avatást szervez. A pót-avatás alkalmával a 

végzős hallgató a kar Dékánja/Dékánhelyettese előtt tesz esküt. A végzős gyógyszerész 

esküjét a pót avatás alkalmával aláírásával is megerősíti. 

II.2.4  Az eskütétel teljesítésének igazolása 

 

A Dékáni Hivatal a „Hivatásetikai alapok II.” c. kurzust a képzés X. szemeszterében hirdeti 

meg a végzős hallgatók részére. Az ABSZOLUTÓRIUM kiadását megelőzően a NEPTUN 

rendszerben az aláírás rögzítésre kerül. A kurzus felelőse a kar Dékánja. A Dékáni Hivatal 

vezetője gondoskodik arról, hogy gyógyszerészi oklevélét kizárólag az a hallgató veheti át, 

aki az ünnepélyes diplomaátadó ünnepség/pótavatás keretében gyógyszerészi esküt tett.  

A hallgató által aláírt „GYÓGYSZERÉSZI ESKÜ” c. dokumentum a személyi iratgyűjtőben 

kerül archiválásra.  

 

II.2.5. Eskütétel hiányában a hallgató nem veheti át gyógyszerészi oklevelét. 

 

 

 

III. ÁTMENETI  RENDELKEZÉSEK 

 

III.1. A „Hivatásetikai alapok I-II.” c. kurzusok a fenti rendelkezések szerint 2020. 

szeptemberétől kerülnek meghirdetésre, a mintatanterv I. és X. szemeszterében az 1. 

évfolyamra iratkozó hallgatók részére.  

III.2.  A 2020/2021. tanévben 2., 3., 4. és 5. évfolyamra iratkozó hallgatók esetén a 

„Hivatásetikai alapok I.” c. kurzus a mintatanterv III., V., VII. ill. IX. szemeszterében kerül 

meghirdetésre. A teljesítés igazolására a személyi iratgyűjtőben található, a hallgató által 

aláírt „Fogadalomtétel” alapján kerül sor. A kurzus teljesítés igazolásául szolgáló aláírást - a 

Dékáni Hivatal által készített teljesítés-igazolás alapján, Dékáni jóváhagyást követően a 

Tanulmányi Csoport vezetője rögzíti a NEPTUN rendszerben. A 2020/2021. tanévben 2., 3., 

4. és 5. évfolyamra iratkozó hallgatók esetén a „Hivatásetikai alapok II.” c. kurzus az adott 

mintatantervek X. szemeszterében kerül meghirdetésre. 

III.3. Jelen eljárásrend a Rektori jóváhagyást követő napon, a Kar honlapján való 

közzététellel lép hatályba. 
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IV. MELLÉKLETEK 

IV.1.  Tanulmányaikat megkezdő hallgatók fogadalma: 

„Én ..................................., a Semmelweis Egyetem hallgatója ünnepélyesen fogadom, hogy 

hazámhoz,  Magyarországhoz, annak népéhez és Alaptörvényéhez mindenkor hű leszek. Az 

Egyetem és az általam választott Kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét 

elismerem, azokat tiszteletben tartom. Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó 

magatartást tanúsítok, a reám vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok 

rendelkezéseit megtartom, az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel, felelősségemet 

átérezve veszek részt. Embertársaim titkait, amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra 

jutnak, megőrzőm. Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az Egyetemen 

kapcsolatba kerülök, a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm, irántuk megértéssel 

és tisztelettel viseltetem. Hivatásomra kitartó szorgalommal, és embertársaim iránt érzett 

felelősséggel készülök. Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket 

megtartom.” 

 

 

IV.2.  Végzős hallgatók esküje: 

 

 „Én, ...................................  esküszöm, hogy a megszerzett gyógyszerésztudományi ismeretek 

birtokában hivatásomat a legnagyobb lelkiismeretességgel fogom gyakorolni és hivatásomhoz 

mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Az egészség védelmét és a betegek gyógyulását 

mindenek elé helyezem. A betegek egészségi állapotára, gyógyszeres kezelésére vonatkozó 

adatokat fel nem fedem. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas 

szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. A gyógyszerészi 

működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Mint a gyógyító 

munka részese ismereteimet csakis embertársaim egészségének védelmére és helyreállítására 

fogom fordítani. Arra törekszem, hogy a Semmelweis Egyetem, valamint a 

gyógyszerésztudomány jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam.”  

 

 


