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A Semmelweis  Egyetem Fogorvostudományi Kar 
Tanulmányi és Vizsgabizottság  

ügyrendje 

 

 1. 

- A Tanulmányi és Vizsgabizottság a Semmelweis Egyetem Szenátusa által létrehozott, a 

Fogorvostudományi Karon működő állandó bizottsága. Oktató tagjait, és a Bizottság 

elnökét a Kari Tanács választja meg, hallgató tagjait a HÖK delegálja, a bizottság 

szavazati jogú tagjainak 50%-a hallgató.  

- A Bizottság ügyrendjét Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat 24.§ 7. pont 

alapján a Bizottság készíti el és a Kari Tanács hagyja jóvá. 

2.   

- A Tanulmányi és Vizsgabizottság akkor határozatképes, ha a tagjainak többsége 

    (50%+1 fő) jelen van.  

3. A Bizottság feladata: 

- A hallgatók tanulmányi és vizsga-ügyeiben első fokon eljárni. 

    A Bizottság hatásköre: 

- Tanulmányi és vizsgakérdésekben a dékánhoz, vagy a Bizottsághoz érkező, a  

  Dékáni Hivatal munkatársai által összekészített kérelmekről. 

- Minden olyan kérdésről, amely a Kari Tanács, ill. az Egyetem Szervezeti és  

   Működési Szabályzata szerint a Bizottság hatáskörébe tartozik. 

- A Bizottság a beadott kérvényekkel kapcsolatban csak az adott ügyet érintő  

   kreditek kérdésekben jogosult dönteni, adott esetben kikérheti az Oktatási és  

   Kreditátviteli Bizottság állásfoglalását.  

- A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése.  

- A megkezdett félév utólagosan passzív félévvé nyilvánítása.  

- Párhuzamos és vendéghallgatói jogviszony engedélyezése.  

- Vizsga engedélyezése, valamint vizsga engedélyezése vizsgaidőszakon kívüli  

  időpontokban különösen indokolt esetekben.  

- Méltányossági kérelmek elbírálása.  

- Karok, intézmények közötti átvétel.  

- Egyéb tanulmányi ügyek.  

Hatásköre kiterjed továbbá: 

- Egyéb jogszabályban, egyetemi, kari szabályzatban nevesített feladatkörökre. 
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4.  Döntések meghozatalában a hatályos Felsőoktatási törvény, a Semmelweis Egyetem  

Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, és a Kar Tanácsának határozatai az  

iránymutatóak. 

5. A tanulmányi és vizsgaügyekben benyújtott kérelmét a hallgató a kérelem jellegétől 

függően köteles indokolni, a kérelemben felhozottakat köteles megfelelően alátámasztani 

és igazolni. A Tanulmányi és Vizsgabizottság az ügyrendnek ezt a részét a hallgatók 

számára nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. 

6. Az elnök feladata: 

- Összehívja és vezeti a Bizottság üléseit. A Bizottság tagjait és a meghívottakat lehetőség 

szerint két héttel az ülés előtt értesíti, de a Bizottság működésének jellegéből fakadóan 

ettől eltérően, sürgősséggel is elrendelheti az ülés összehívását. 

 - A Bizottság munkájának segítéséhez szakértőket kérhet fel, képviseli a Bizottság  

állásfoglalásait. A Kari Tanácsülésen - a dékán felkérésére - beszámol a Bizottság 

munkájáról. 

- Az elnök jogosult az operatív feladatok ellátása érdekében döntést hozni - a bizottsági 

tagok akadályoztatása esetén -, melyről később a Bizottság tagjait a következő ülésen 

tájékoztatja. 

 7. A Bizottság munkamódszere: 

- A meghívóban jelezni kell az ülés tervezett időpontját és helyszínét, és amennyiben az 

ügyrendtől eltérő napirendi pontot kíván a Bizottság tárgyalni, akkor annak tartalmát. 

- A Tanulmányi és Vizsgabizottság határozatait, javaslatait szavazás útján alakítja ki.     

- A Bizottság ülését az elnök kezdeményezi szükség szerint, de legalább 3 hónaponként 

ülésezik. 

- A Bizottság ülésein a Bizottsági tagok, illetve az elnök által meghívottak vesznek részt. 

- Az egyes kiemelkedő fontosságú kérdések, feladatok operatív intézésére a  

Bizottság saját tagjai közül felelőst bízhat meg, aki munkájáról a bizottság egészének 

tartozik beszámolni. 
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- A Bizottság ülésein részt vesz a Dékáni Hivatal munkatársa, aki segít az ülés 

jegyzőkönyvének vezetésében és a határozatok végleges formába öntésében. A végleges 

határozatot a Bizottság nevében az elnök látja el kézjegyével. 

- A Tanulmányi Bizottság döntése jogerős, ha a jogszabályban meghatározott  

határidőn belül nem nyújtottak be felülbírálati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról 

lemondtak.  

 

 

Budapest, 2016. május 

 

 

                                                  Dr. Bartha Károly 

                                                  a Bizottság elnöke 

  

 


