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A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói 

követelményrendszer III.2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 50. § (2) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

50. § [Az oklevélre, az oklevél minősítésére vonatkozó speciális rendelkezések az 

Egészségügyi Közszolgálati Karon] 

(2) Az oklevél minősítésének kiszámítási módja képzésenként a következő: 

a)  Egészségügyi szervező alapképzési szak (BSc), egészségügyi ügyvitelszervező 

specializáción a diploma jegye a szintetizáló vizsgák, a szakdolgozatvédés és a záróvizsga 

két jegyének számtani átlaga a számtani kerekítés szabályai szerint. 

XD = ∑n(Xi) + D + A+ E, 

      n+3 

ahol 

aa)  XD: a diploma minősítésének alapjául szolgáló szám, 

ab)  Xi: a mintatantervben szereplő azon tárgyak érdemjegyeinek összege, melyek 

zárásaként több tantárgy ismeretkörének komplex, szintetizáló, problémaorientált 

számonkérése valósul meg (Bevezetés az információs technológiákba III.: Számítógép-

hálózatok; Orvostudomány (4) – Klinikai alapismeretek; Egészségtudomány (7) – 

Egészségügyi menedzsment; Digitális egészségügy (7) - Integrált rendszerek az 

egészségügyben), 

ac)  n : = az előző pontban jelölt komplex vizsgák száma, 

ad)  D : a szakdolgozat (5-ös fokozatú) osztályzata, 

ae)  A: az alapozó tárgy az elméleti kérdésekből tett szóbeli vizsga osztályzata (a 

záróvizsga része), 

af)  E: az Egészségügyi informatika a gyakorlati kérdésekből tett szóbeli vizsga 

osztályzata (a záróvizsga része). 

Ötfokozatú minősítés: 

4,51 – 5,00 : kiváló 

3,51 – 4,50 : jó 

2,51 – 3,50 : közepes 

2,00 – 2,50 : elégséges 

 

d) Mentálhigiénés Interdiszciplináris családtudományi és családterápiás mesterképzési szak  

Záróvizsga eredményének (szakdolgozat opponensi jegy + védés + szóbeli záróvizsgatárgy 

átlaga) A záróvizsga jegy (a szakdolgozatra kapott jegy és a szakdolgozat védésére kapott 

jegy egyszerű átlaga) és az összes érdemjegy kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. 

A minősítés: 

4,51 – 5,00 : jeles kiváló 

3,51 – 4,50 : jó  

2,51 – 3,50 : közepes  

2,00 – 2,50 : elégséges 
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e) Szociális munka mesterképzési szak (MA) 

Záróvizsga jegy átlagának (szakdolgozat opponensi jegy + védés + szóbeli) A záróvizsga jegy 

(a szakdolgozatra kapott jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy egyszerű átlaga) és 

az összes érdemjegy átlagának kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. A minősítés: 

4,51 – 5,00 : kiváló 

3,51 – 4,50 : jó 

2,51 – 3,50 : közepes 

2,00 – 2,50 : elégséges 

 

f) Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak  

Záróvizsga jegy átlagának (szakdolgozat opponensi jegy + védés) + A záróvizsga jegy (a 

szakdolgozatra kapott jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy egyszerű átlaga) és az 
összes érdemjegy kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. A minősítés: 

4,51 – 5,00 : kiváló 

3,51 – 4,50 : jó 

2,51 – 3,50 : közepes 

2,00 – 2,50 : elégséges 

 

g) Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak 

Záróvizsga jegy átlagának (szakdolgozat opponensi jegy + védés) + A záróvizsga jegy (a 

szakdolgozatra kapott jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy egyszerű átlaga) és az 

összes érdemjegy kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. A minősítés: 

4,51 – 5,00 : jeles kiváló 

3,51 – 4,50 : jó 

2,51 – 3,50 : közepes 

2,00 – 2,50 : elégséges 

 

h) Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak (Balassagyarmat)  

Záróvizsga jegy átlagának (kollokviumok átlaga + szakdolgozat opponensi jegy + védés) + A 

záróvizsga jegy (a szakdolgozatra kapott jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy 

egyszerű átlaga) és az összes érdemjegy kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. A 

minősítés: 

4,51 – 5,00 : jeles kiváló 

3,51 – 4,50 : jó 

2,51 – 3,50 : közepes 

2,00 – 2,50 : elégséges 

 

i) Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 

Záróvizsga eredményének (védés jegye) + összes jegy átlagának egyszerű átlaga. A záróvizsga 

jegy (a szakdolgozatra kapott jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy egyszerű átlaga) 

és az összes érdemjegy kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. A minősítés: 

4,51 – 5,00 : kiváló 

3,51 – 4,50 : jó 

2,51 – 3,50 : közepes 

2,00 – 2,50 : elégséges 

 

j) Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak 

Záróvizsga eredményének (szakdolgozat opponensi jegy + védés átlaga) + kollokviummal 

végződő tantárgyak egyszerű átlagának átlaga. A záróvizsga jegy (a szakdolgozatra kapott 
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jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy egyszerű átlaga) és az összes érdemjegy 

kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. A minősítés: 

4,51 – 5,00: summa cum laude kiváló 

3,51 – 4,50: cum laude jó 

2,0051 – 3,50: rite közepes 

2,00 – 2,50 : elégséges 

 

k) Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak 

Záróvizsga részjegyek átlagának (szakdolgozat opponensi jegy + védés) + A záróvizsga jegy 

(a szakdolgozatra kapott jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy egyszerű átlaga) és 

az összes érdemjegy kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. A minősítés: 

4,51 – 5,00 : jeles kiváló 

3,51 – 4,50 : jó 

2,51 – 3,50 : közepes 

2,00 – 2,50 : elégséges 

 

l) Idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 

A záróvizsga jegy (a szakdolgozatra kapott jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy 

egyszerű átlaga) és az összes érdemjegy kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. 

A minősítés: 

4,51 – 5,00 : kiváló  

3,51 – 4,50 : jó  

2,51 – 3,50 : közepes  

2,00 – 2,50 : elégséges  

 

m) Házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak 

A záróvizsga jegy (a szakdolgozatra kapott jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy 

egyszerű átlaga) és az összes érdemjegy kreditekkel súlyozott átlagának egyszerű átlaga. 

A minősítés: 

4,51 – 5,00 : kiváló  

3,51 – 4,50 : jó  

2,51 – 3,50 : közepes  

2,00 – 2,50 : elégséges 
 


