Semmelweis Egyetem
Külföldi Hallgató Titkársága
2012/2013. tanév
I. Közszolgáltatás
megnevezése: angol és német nyelvű általános orvos-, fogorvos- és
gyógyszerészképzés
tartalma: oktatás, ügyviteli szolgáltatás
II. Közszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke:
Angol nyelvű képzés

Német nyelvű képzés

1) Tandíj
ÁOK

USD 8.500.-

1-2. évfolyam: EUR 6.500.3-6. évfolyam: EUR 5.900.Akik az ÁOK-ról 3. évtől
átmennek FOK-ra a fentieken
felül fizetnek a fogászati
propedeutikai tárgyak
felvételéért:
1. évf. 2. szemeszter: EUR 800.2. évf. 1. szemeszter: EUR 800.2. évf. 2. szemeszter: EUR 1500.-

FOK

USD 8.500.-

GYTK

USD 6.000.-

EUR 4.900.-

USD 200.-

EUR 200.-

2) Beiratkozási díj

3) Anyag- és eszközhasználati díj
FOK 3-5. évf.

USD 1.800.-/szemeszter

EUR 1.300.-/szemeszter

4) Különeljárási díjak (mindkét képzésen)
(a) a leckekönyv pótlása:

6.000.- Ft

(b) kreditigazolás első példánya ingyenes:
minden további másolat:
2.000.- Ft
(c) tandíjfizetés határidőn túli teljesítése: 100.- USD-nek megfelelő Ft összeg az angol
nyelvű képzésen
(d) a tanulmányi ügyek intézésével kapcsolatos,

határidőhöz kötött feladatok
határidőn túli teljesítése alkalmanként: 5.000.- Ft
(e) a szakdolgozat leadási határidejének január 31-e utánra történő halasztása:
első két hét halasztás:
3.000.- Ft
minden további hét:
2.000.- Ft
(f) diploma supplement másodlat kiadása:
ÁOK: 3.500.- Ft
FOK, GYTK: 3.000.- Ft
(g) diploma másolat darabonként

4.000.- Ft

(h) a hallgatói információs rendszerben szereplő
kötelező adatok megadásának elmulasztása: 5.000.- Ft
5) Vizsgadíjak
(a) ugyanazon tárgyból a második és minden
további utóvizsga díja vizsgánként: 2.000.- Ft.
(b) záróvizsga ismétlés díja vizsgánként: 8.000.- Ft
III. Tandíjból adott kedvezmények:
1) Tandíj-kedvezményre nyújthat be pályázatot az a deviza tandíjas hallgató, aki:
(a) az adott szemesztert 4,51, ill. e feletti súlyozott tanulmányi átlaggal zárta.
A 3. szemesztertől további feltétel az, hogy a 4,51 ill. e feletti súlyozott tanulmányi
átlagot a 2. szemeszterben, és onnantól megszakítás nélkül minden szemeszterben
elérte.
(b) legalább 20 kreditet a Semmelweis Egyetemen teljesített az adott szemeszterben
(c) az adott szemeszter mintatantervben kötelezően előírt tantárgyait teljesítette
(d) tandíját a pályázat benyújtásának időpontjára befizette.
A tandíj-kedvezmény egy szemeszterre szól, mértéke a hallgató részére kötelezően
előírt félévi tandíj
(a) 15 %-a, ha a súlyozott tanulmányi átlag kitűnő (5,00)
(b) 10 %-a, ha a súlyozott tanulmányi átlag jeles (4,51 – 4,99)
A pályázatot a Külföldi Hallgatók Titkárságán (a továbbiakban KHT) a tanulmányi év
első szemeszterében október hó 15-ig, a második szemeszterben március hó 1-ig kell
benyújtani.
A KHT a leckekönyv és a Neptun rendszer adatai alapján a jogosultságot
megvizsgálja, a kedvezményről a KHT igazgatói döntenek.
2) Demonstrátori megbízásra az a másod- vagy felsőbb éves hallgató pályázhat, aki
(a) az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el,
(b) a választott szakterület tantárgyaiból már vizsgát tett jeles (kivételes esetben jó)
eredménnyel,

(c) magatartása példamutató.
Demonstrátori megbízást a hallgató pályázat útján elnyert – egy tanévre szóló –
megbízás alapján láthat el.
A pályázatokat az oktatási, szervezeti egység vezetője juttatja el a KHT igazgatóihoz.
A megbízást a KHT igazgatói adják, melyről értesítik az illetékes oktatási, szervezeti
egység vezetőjét.
A demonstrátor által ellátandó feladatokat a kari szabályzatok rögzítik.
A díjas demonstrátor feladatainak ellátásáért díjazásban részesül. A demonstrátori díj
összege:
(a) 300 USD / szemeszter az angol nyelvű programon
(b) 200 EUR / szemeszter a német nyelvű programon
3) A diákszervezetek (ISAS és DSVS) vezetői és vezetőségi tagjai teljesítménytől függően
az alábbi mértékű tandíj-kedvezményben részesülhetnek a féléves tandíjból:
(a) vezetők max. 25 %
(b) vezetőségi tagok max. 15 %
A teljesítmény értékelését és a kedvezmény mértékének megállapítását a KHT
igazgatói végzik.
4) A VI. éves gyakorlatok teljes engedélyezett idejének (kivétel a kötelezően a
Semmelweis Egyetemen teljesítendő gyakorlatok) külföldön töltése esetén 20 % tandíj
mérséklésben részesülhet a hallgató.
Az erre vonatkozó kérvényt a hallgató a külföldi oktató helyek befogadó
nyilatkozataival együtt köteles a KHT-n benyújtani.
A KHT a jogosultságot megvizsgálja, a kedvezményről a KHT igazgatói döntenek.
5) A Semmelweis Egyetem idegen nyelvű programjaira beiratkozó hallgatók az adott
tanévre és évfolyamra előírt tandíj fizetésére kötelezettek. Ez alól kivételek az egy
normál, CV, vagy FM kurzusra iratkozó deviza tandíjas hallgatók, akik a
szemeszterben fizetendő tandíj 50%-os mérséklésében részesülnek.
6) A befizetett tandíjak vonatkozásában általános elv, hogy a beiratkozás után tandíjvisszatérítés nincs.
Ez alól kivételt képeznek a német hallgatók az 5. szemeszterben, amennyiben a tanév
elején erre vonatkozó kérvényt adtak be. A visszatérítés mértéke időarányosan a
következő:
(a) a szemeszter első 3. hetében való kiiratkozáskor 75% visszatérítés
(b) a szemeszter 4-6. hetében történő kiiratkozáskor 50% visszatérítés
(c) a szemeszter 7-9. hetében történő kiiratkozáskor 25% visszatérítés
Indok: a németországi egyetemi helyre várók így nem vesztenek évet, viszont nálunk a
felsőbb éveket 30-40-es létszámra sikerül ezzel feltölteni.
A kedvezmények elszámolása a teljesítést követő szemeszter tandíjából történik az 1-4.
pontok esetében, az 5-6. pontok alatti kedvezmények az aktuális szemeszterben értendők.

