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Kedves Gólyák!

Több év tapasztalata alapján 2009-ben úgy gondoltuk, hogy számos más hasz-
nos kiadvány mellett (lásd Gólyahír, Tanévkönyv) kell egy olyan rövid összefog-
laló, mely azokat a homályos, ám annál fontosabb dolgokat igyekszik
megvilágítani, amelyeket, ha figyelmen kívül hagyunk, bizony könnyen problé-
máink lehetnek. A „Hallgatói Kisokos” tavalyi sikerére tekintettel idén is össze-
foglaltuk azokat a főbb tudnivalókat, melyekkel szeretnénk megkönnyíteni első
éveteket az Egyetemen.

Amiről szó van, az nem más, mint a megannyi egyetemi szabályzat és más bü-
rokratikus útvesztő, mellyel már első egyetemi éved alatt is találkozhatsz. Abban
szeretnénk tehát segítséget nyújtani Neked, hogy eligazodj a labirintusban, és
ne tévedj be „egyirányú utcákba”.

A Hallgatói Önkormányzat feladata az újonnan felvettek útbaigazítása is. A Hall-
gatói Kisokos ezt a célt szolgálja, és így (talán) minket is jobban megismerhetsz.
Ha megtetszik a munka, sok szeretettel várunk a csapatban!

Másrészt helyet kaptak a füzetben olyan évközi események is, melyekkel gó-
lyaévedben találkozhatsz, és melyek színesebbé tehetik az olykor szürke hét-
köznapokat. Ezeket részben a HÖK, részben pedig más hallgatói szervezetek
szervezik, de a célunk közös:

Élményekben gazdag, színvonalas egyetemi élet!

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Mi is az a tanulmányi tájékoztató?

Ez a füzet tartalmazza a karon oktatott tárgyak tantárgyi követelményeit. A tan-
tárgyi követelmény pedig összefoglalója mindannak, amit teljesíteni kell ahhoz,
hogy a félév végén levizsgázhass egy tárgyból. Minden tanév elején kiadják, és
tartalmán év közben az intézetek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében,
NEM változtathatnak. Valójában emiatt különösen fontos ez a tájékoztató, hiszen,
így már év elején tudod, minek kell majd megfelelni.

Ebben részletesen, táblázat formájában megtalálható minden tárgy tematikája.
Leírja hány előadáson/gyakorlaton kell mindenképp megjelenni, illetve hogy lehet
a hiányzást pótolni, vagy igazolni. Megtudhatod hány demonstráció van a félév-
ben, ha van rá lehetőség, hogy lehet javítani ezeket, miként számít bele a de-
monstráció a vizsgajegybe, és egyáltalán milyen a vizsga.

Két úton érhető el, egyrészt elektronikus formában a következő módon:

www.sote.hu → Általános Orvostudományi Kar → Oktatás →
Graduális képzés→ Tanulmányi tájékoztató

Másrészt a dékáni hivataltól kérhető el a kinyomtatott példány.
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A Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSz) az, ami hallgatóként meghatározza
mindennapjainkat. Ez korlátozza szabadságunkat, de ugyanakkor lehetőségeink
tárháza is. Ezen összefoglaló tartalmazza mindazon paragrafusok lényegét,
amelyre elsősként és később a felsőbb években is leginkább szükségetek lehet,
útmutatóként a felmerülő problémák megoldásához. A hivatalos szabályzat az
egyetem honlapjáról tölthető le: www.sote.hu (onnan, ahonnan a tanulmányi tá-
jékoztató). Ha szükségetek van rá, mindenképp innen töltsétek le, mert bizonyos
részei folyamatosan változnak, és ez a mindenkor érvényben lévő változat.

Pár szóban a Tanulmányi
és vizsgaszabályzatról
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A szabályzat összefoglalása a teljesség igénye nélkül

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya
A TVSz hatálya az Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar,

Gyógyszerésztudományi Kar, Testnevelési és Sporttudományi Kar minden kre-
ditrendszerben tanuló hallgatójára kiterjed.

A kreditrendszer alapfogalmai
A kredit az egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt tanulmányi pont.
A tantárgyak sikeres teljesítése esetén - tehát ha legalább 2-es (elégséges)

jegyet sikerült szerezni belőle -, megkapod a tárgyhoz rendelt kreditpontot. Egy
tárgyat egyszer lehet teljesíteni, így ha megszerezted a minimum 2-es jegyet,
többet nem veheted fel, ezáltal nem is javíthatod ki.

Kreditet a saját szakról, az egyetem (jelen esetben Semmelweis Egyetem)
másik képzéséről és, mint vendéghallgató, bármely másik intézményből fel lehet
venni. Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) másik képzésről, vagy egye-
temről félévente a kötelező tárgyakon felül felvehető kötelező tárgyak kreditérté-
kének 40 %-a, de maximum 9 kredit terhére lehet tárgyakat felvenni.

Erről a szabályról később még lesz szó.
Az ÁOK-n a hat év során 360 kreditet kell teljesíteni ezen felül +10%, azaz +36

kreditet lehet felvenni. Ha valaki túllépi a 396 kreditet, fizetnie kell a felvett tárgyak
kreditpontjai után.

Egy félév átlagosan 30 kredit, azonban látni fogjátok, elsőben a kötelező tár-
gyaitokkal ezt nem éritek el. Ne ijedjetek meg, nem kell a választható tárgyakból
pótolni a hiányt - hisz ezt nem is tehetnétek meg -, ha megnézitek a tantervi hálót,
láthatjátok, felsőbb években annyi tárgyatok lesz, amivel gond nélkül eléritek a VI.
év végére a 360 kreditet.

A tanterv

A tárgyak típusai:

- Kötelező tantárgy: az a tantárgy melynek teljesítése a szakon mindenki szá-
mára kötelező, és nem helyettesíthető mással

- Kötelezően választható tantárgy: olyan tantárgy, amelyet nem kötelező el-
végezni. Ide tartoznak azok a tárgyak, melyek a kötelezők közé nem fértek be,
de olyan témával foglalkozik, ami az orvosi munka során fontos lehet.

- Szabadon választható tantárgy esetében az intézmény nem korlátozhatja a
hallgató választását. Bármelyik másik karon, vagy felsőoktatási intézményben
meghirdetett tantárgy, amit a hallgató felvesz, szabadon választhatóként kerül
elismerésre.
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A félévenként felvehető kötelezően és szabadon választható tárgyak kreditjei-
nek összege, a hallgató által az adott félévben felvett kötelező tárgyak kreditér-
tékének 40 %-a, de legfeljebb 9 lehet. Csak olyan tárgyat lehet felvenni, amelynek
teljesült az elő követelménye. Amennyiben ilyen nincs, az adott tárgyat bármikor
fel lehet venni.

A helyettesítő és szabadon választható tantárgyak befogadása
Lehetőség van más egyetemről felvenni tárgyakat a kötelező tárgyakon felül

felvehető 40%, de maximum 9 kredit terhére. Ennek során be kell adni egy ké-
relmet a Dékáni hivatalba, ami tartalmazza a tantárgy befogadásra vonatkozó
kérelmeket a kari Oktatási és Kreditátviteli-bizottsághoz címezve, és a tárgyra
vonatkozó tematikát. Ezt az Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottság elbírálja,
és ha engedélyezi, bekerül az indexbe, mint szabadon választható tárgy.

A képzés időszakai
A képzési időszak szorgalmi és vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszak hosz-

sza 14 hét. Az őszi félévhez kapcsolódó vizsgaidőszak időtartama egybefüggő 6
hét, valamint 1 hét ismétlővizsga-időszak. A tavaszi szemeszterhez kapcsolódó
vizsgaidőszak időtartama 8 hét - ebből 6 hét májusban és júniusban van, 2 hét
pedig az őszi félév kezdete előtti időben-, valamint 1 hét ismétlővizsga-időszak.
Az ismétlővizsga-időszak minden esetben a regisztrációs héten van (a szorgalmi
időszakot megelőző héten).

A hallgatói jogviszony, beiratkozási kötelezettség
A hallgatói jogviszony beiratkozással jön létre. A hallgatónak a félév megkez-

dése előtt be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy a hallgatói jog-
viszonyát szünetelteti, de ezt a félév első hónapjában visszavonhatja. A passzív
félév a hallgatói jogviszony szüneteltetése az adott félévre.

A hallgatói jogviszony szünetelése
Szünetel a hallgatói jogviszony, ha azt a hallgató előzetesen bejelenti (Neptu-

non keresztül), ha önhibáján kívül (baleset, szülés, betegség, stb.) nem tudja tel-
jesíteni a félévet, vagy ha a hallgatót fegyelmi büntetés miatt eltiltják a félévtől.

A félév szüneteltethető az 1. félév megkezdése előtt. A felvett tanuló az egye-
tem megkezdését maximum 2 évvel halaszthatja. Ezt a Dékáni Hivatalban kell
kérvényezni. Egybefüggően maximum 2 félévig lehet szüneteltetni a hallgatói
jogviszonyt, de ez több alkalommal is lehetséges.

Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés
Ha valaki kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak költségtéríté-

ses képzési formában folytathatja tanulmányait. Az államilag támogatott félévek
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száma annak, aki 2006 szeptembere után kezdte meg tanulmányait: képzési fél-
évek száma + 2 félév (ÁOK: 14 félév, FOK/GyTK: 12 félév). Költségtérítéses kép-
zésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott.

Átsorolás a költségtérítéses képzésbe (2007 szeptember, és azóta felvett
hallgatókra vonatkozik): a tanév végén (júniusi vizsgaidőszak vége), az utolsó
két aktív félév vonatkozásában kiszámolják, hogy a két félév alatt elérte-e az
adott félévekben a kötelező tárgyak kredit értékének 50%-át. Amennyiben nem,
következő félévtől átkerül a költségtérítéses képzésbe.

A hallgató teljesítményének értékelése
Szorgalmi és vizsgaidőszakban:

a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
b) háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1).
c) egyéb egyéni rendszer.

(Halmozott) Súlyozott tanulmányi átlag:
A félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzata

osztva a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével.
Kreditindex, illetve a korrigált kreditindex:

A félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzata
osztva 30-val. A korrigált kreditindex mindez osztva a felvett/teljesített kreditek-
kel. Az ösztöndíjat a korrigált kreditindex alapján számolják.

A tantárgyak meghirdetése és felvétele
Minden tárgyat három alkalommal lehet felvenni. Amennyiben egy tárgyat har-

madik felvétel során sem sikerül teljesíteni, a hallgatói jogviszony megszűnik.
Ha az aláírást sikerül megszerezni, következő félévben csak vizsgázni kell az

adott tárgyból.

Tantárgyi követelmények
A tantárgyi követelményrendszer a hallgatók feladatait, azok határidejét fogal-

mazza meg, a tantárgy követelményeinek teljesítése érdekében.
A tantárgyi követelményrendszert a Tanulmányi Tájékoztatóban kell közzétenni.

A tájékoztatóban foglaltakat az adott oktatási időszakban megváltoztatni nem
lehet.

A vizsgák és szigorlatok rendje, a vizsgaidőszak
Ha első és második alkalommal sem sikerül egy vizsga, és ugyanaz a tanár

vizsgáztatott, harmadik alkalommal lehet más vizsgáztatót kérni, akkor is, ha a
harmadik vizsgára csak a következő félévben kerül sor.
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A vizsgaidőszak
Az őszi szemeszterhez 6 hét, valamint 1 hét ismétlővizsga-időszak tartozik. A

tavaszi szemeszterhez 8 hét, valamint 1 hét ismétlővizsga-időszak, melyből 6
hét május és június hónapokban, a fennmaradó 2 hét augusztusban van.

A nyári vizsgaidőszak július 31-ét követő részében, valamint az ismétlővizsga
időszakban sikeres vizsga javítása nem lehetséges. Az ismétlővizsga-időszakban
csak a vizsgaidőszakban megkísérelt és elégtelen vizsga ismételhető.

A javító, ill. ismétlő vizsgát vagy szigorlatot leghamarabb a sikertelen vizsgát
követő 3. naptári napon lehet letenni.

A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell a tárgy
előadójánál. Az igazolás elmulasztása vagy az igazolás el nem fogadása esetén
az indexbe „nem jelent meg” kerül, ez a vizsgalehetőségek számát csökkenti.

Index nélkül nincs vizsga!
Sikertelen/nem jelent meg vizsgát kétszer lehet újra megpróbálni, így össze-

sen háromszor lehet egy tárgyból vizsgázni. Tanévente egy tárgyból harmadik
alkalommal is lehet újravizsgázni (tehát egy tárgyból így összesen négyszer).

A hallgatónak az írásbeli vizsgát követően, a vizsga befejezésétől számított 30
percen belül lehetősége van a vizsgakérdésekkel kapcsolatos kérdések feltéte-
lére az oktató felé (például tesztvizsgák esetén).

Hallgatói juttatások és ösztöndíj-
rendszer a felsőoktatásban

Szociális ösztöndíjak

A szociális helyzeten alapuló ösztöndíjak a felsőoktatási intézményekben ta-
nuló, a hallgatótársaihoz képest nehezebb szociális helyzetben élő hallgatók fő-
iskolai, egyetemi tanulmányainak anyagi megsegítésére jöttek létre.

Ezen ösztöndíjak, ösztöndíjrendszerek működését elsősorban a Felsőoktatási
törvény, az 51/2007 Kormányrendelet és az intézményi juttatási és térítési sza-
bályzat deklarálja.

Milyen szociális alapú juttatásokra pályázhatnak az elsőévesek?

Rendszeres szociális ösztöndíj
A szociális helyzet megállapítása után a hallgatóknak 5 hónapon keresztül ösz-



töndíjat folyósítanak a rászorultság mértékével arányosan. A hátrányos helyzetű
hallgatók a hallgatói normatíva minimum 10%-ára (2009-ben 11.900 Ft), a hal-
mozottan hátrányos helyzetű hallgatók a normatíva minimum 20%-ára (2009-ben
23.800 Ft) jogosultak, amennyiben elérik az intézményi ponthatárt.

A szociális helyzet megállapításánál használt pontozási rendszerek és megítélt
összegek intézményenként változnak, ezért érdemes elolvasni a helyi szabályo-
zásokat. Minden félévben újra kell pályázni az ösztöndíjra!

A pályázati űrlapok a helyi diákirodákban, illetve az intézményi honlapokon,
vagy a helyi hallgatói önkormányzat saját honlapján érhető el.

A sikeres pályázat feltétele, hogy a szükséges igazolások mindegyikét csatolni
kell. A pályázatban és a csatolandó dokumentumok listájáról a kitöltési útmutató
ad tájékoztatást.

A hátrányos helyzetű hallgatók mellett a normatíva 10%-át kapják szociális ösz-
töndíjként, akik gyámsága nagykorúságuk miatt szűnt meg, illetve a félárvák.

A halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók mellett a normatíva 20%-át kapják
szociális ösztöndíjként a fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt
rászorultak, a családfenntartók, nagycsaládosok, illetve az árvák, ha elérik az in-
tézményi ponthatárt.

Alaptámogatás
Az alaptámogatás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű elsőéves,

felsőoktatási tanulmányait először megkezdő hallgatóknak járó, egyszeri ösz-
töndíj. Az alaptámogatás összege az éves hallgatói normatíva 50%-a (59.500
Ft). Az alaptámogatást is meg kell pályázni!

Alaptámogatásra jogosult hallgatók köre:
a) hátrányos helyzetű,
b) halmozottan hátrányos helyzetű,
c) családfenntartó,
d) nagycsaládos,
e) árva,
f) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult,
g) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg,
h) félárva.

Kollégiumi elhelyezés
A kollégiumi férőhely igénylésekor a szociális helyzetet, a tanulmányi eredményt

és a közösségi, kulturális és sporttevékenységet veszik figyelembe. Ennek szem-
pontrendszere intézményfüggő.

A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a hátrá-
nyos helyzetű hallgatót, aki kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú tanulmá-
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nyait nem tudja megkezdeni, illetve folytatni. A hallgató kollégiumi elhelyezése
jelentkezés alapján történik.

Kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be a fel-
sőoktatási intézménybe, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll az adott intéz-
ménnyel, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra, milyen tanulmányi
rend szerinti képzésre kéri a felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt.

Bursa Hungarica
A helyi önkormányzat, a megyei önkormányzat és a felsőoktatási intézmény által
meghirdetett ösztöndíj. Az ösztöndíjprogramhoz nem csatlakozott minden tele-
pülés. A települések listája és bővebb információ a www.bursa.hu weboldalon
megtalálható.

A Demján Sándor Alapítvány ösztöndíja
A Demján Sándor Alapítvány által meghirdetett ösztöndíj a műszaki felsőokta-

tásban résztvevő, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatására jött
létre. A pályázati feltételekről, követelményekről további tájékoztatást a hallgatói
információs irodák vagy diákirodák, illetve a kari hallgatói önkormányzatok tud-
nak adni.

Rendkívüli szociális ösztöndíj
Az ösztöndíjat a hallgató a szociális helyzet hirtelen bekövetkezett romlásakor

igényelheti. Ennek részleteiről a hallgatói önkormányzatok nyújtanak felvilágosí-
tást.

A hallgató szociális helyzetét – intézménytől, kartól függően – elektronikusan
vagy papír űrlapon igazolhatja. Az adatbekérés során az igénylőnek hivatalos
forrásokból igazolnia kell szociális helyzetét (pl. kereseti, iskolalátogatási, hall-
gatói jogviszony igazolás). Hogy kinek milyen igazolást kell benyújtania, az meg-
található az űrlaphoz tartozó kitöltési útmutatóban. A pályázatok benyújtása előtt
érdemes körbenézni az intézmény, a kar, a hallgatói önkormányzat, illetve a ta-
nulmányi osztály honlapján.

Teljesítményalapú ösztöndíjak

A teljesítményalapú ösztöndíjak elsődleges célja a jól teljesítő hallgatók moti-
válása, ösztönzése a tanulásra, jutalmazása az előző félévben elért eredménye
alapján. A teljesítményalapú ösztöndíjakat is szabályozza a már említett 51/2007-
es Kormányrendelet, illetve az intézményi Térítési és juttatási szabályzat. Ezt az
ösztöndíjat az ösztöndíjmutatók alapján homogén csoportokba rendezett hallga-
tók első 50%-a kaphatja meg. A tanulmányi ösztöndíjra csak a második félévtől
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jogosultak a hallgatók, és az intézményi ösztöndíjrendszerek nagy része figye-
lembe veszi a következő félévekben az elmúlt félévek átlagát is. Ezen kívül a kol-
légiumi elhelyezés során is domináns az előző féléves tanulmányi teljesítmény.
A tanulmányi ösztöndíj mértéke intézményenként változó. A legjobban teljesítő
hallgatók akár 40-45.000 Ft-ot is elnyerhetnek havonta. Az alsó ösztöndíjhatár a
hallgatói normatíva 5%-a (2009-ben 5950 Ft).

Kulturális, sport- és tudományos ösztöndíjak

Azok a hallgatók pályázhatnak ezen ösztöndíjakra, akik kiemelkedő szerepet töl-
tenek be, és munkájukkal hozzájárulnak a felsőoktatási intézmény kulturális,
sport- és/vagy tudományos életéhez. Általános tendencia, hogy mind a kulturá-
lis, mind a sport- és tudományos ösztöndíjakhoz feltétel a jó tanulmányi ered-
mény. Bővebb információ az intézmények honlapján található.

Egyéb ösztöndíjak, pályázati lehetőségek

Léteznek még különböző szociális és tanulmányi alapú ösztöndíjak melyeket az
intézmény, a hallgatói önkormányzat vagy akár egy cég, illetve alapítvány hirdet
meg.

Érdemes tehát heti rendszerességgel ellenőrizni a faliújságokat, az intézmény,
a HÖK és a pályázatfigyelő honlapjait, mert 10-15 vagy akár 20.000 Ft-os támo-
gatást is el lehet nyerni pályázat útján. Nem utolsó sorban, nagy segítség lehet
a helyi karrier központ, illetve hallgatói iroda webes és személyes látogatása is,
ahol az egyetemi tanulmányokhoz igazodó részmunkaidős, illetve gyakornoki
munkát tudnak ajánlani az érdeklődőknek.

HALLGATÓI
KISOKOS

www.ehok.sote.hu

pályázat

11

Pályázatok a Semmelweis Egyetemen

Az egyetemen minden évben számos pályázat, ösztöndíj, program kerül meg-
hirdetésre, melyekbe ezen rövid összefoglaló segítségével szeretnénk nektek
betekintést nyújtani.

Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program
Ezt a programot az egyetem Szenátusa 2007-ben hozta létre, és céljául tűzte

ki az egyetemen tanuló tehetséges hallgatók felkutatását és gondozását. A prog-
ramba való bejutás előfeltétele az egyetem Kiválósági Listájára való felkerülés.
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A 2010/2011-es tanév Kiválósági Listájára 2011 februárjában lehet majd pályázni.
A pályázatok beadási határideje 2011. február 20. További információkat, a pá-
lyázati felhívást és a kitöltendő űrlapokat a www.sote.hu/intezetek/oktatas/ hon-
lapon találjátok.

Dr. Nagy László és Dr. Ferenczy Pálma alapítványának díja
A pályázaton az Általános Orvostudományi Kar azon fiú hallgatói vehetnek

részt, akik az első évet legalább 4, 00 átlaggal végezték el. A pályadíj elnyeré-
séhez önéletrajzot és dolgozatot kell benyújtani, melynek címe minden évben
változik. A pályázat odaítéléséről a Kar dékánja által vezetett kuratórium dönt
személyes elbeszélgetés után. A pályázatot elnyert két hallgató egy éven (12 hó-
napon) keresztül havi kb. 20.000 Ft támogatásban részesül. Idén a beadási ha-
táridő július vége volt, a következő évi hirdetést az egyetem honlapján
olvashatjátok majd.

ERASMUS ösztöndíj
Habár e programra első éves hallgatók még nem nyújthatnak be pályázatot, ér-

demes azért néhány szót ejteni róla, hogy tudjátok, milyen lehetőségeitek lesz-
nek az elkövetkezendő évek során.

Az Európai Unió által létrehozott SOCRATES programnak a felsőoktatás fej-
lesztésére létrehozott alapprogramja az ERASMUS (European Community Action
Schemes for the Mobility of University Students).

A kiutazó hallgatók legalább 3 hónapot, és legfeljebb 1 évet tölthetnek el kü-
lönböző európai egyetemeken, mely idő alatt az Európai Unió által folyósított ösz-
töndíj, illetőleg a Semmelweis Egyetem hozzájárulása összesen kb. 350 EUR/hó
(ez az ösztöndíj hosszától, illetve a befogadó országtól függően változhat).

Mindenki pályázhat, aki az első két szemesztert sikeresen elvégezte és ango-
lul, vagy a célország nyelvén legalább középfokú ismeretekkel rendelkezik.
Végül íme néhány a programban résztvevő intézmények közül: Universität Wien,
University of Helsinki, Humboldt- Universität zu Berlin, Universitet i Oslo,
Universitat Degli Studi di Roma, Universidade do Porto, Université de Lausanne,
Universidad de GranadaX

Az idei évben március közepén volt a beadási határidő, a kiírás minden évben
megjelenik az egyetemi honlapon is.

További tájékoztatást az Erasmus programról a
www.sote.hu/intezetek/szolgaltatasok/?inst_id=147&page_id=5 linken kaphattok.

Köztársasági ösztöndíj
A köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Kar azon hallgatói, akik jelenlegi

vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább
55 kreditet megszereztek.
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Továbbá azok a hallgatók részesülhetnek az ösztöndíjban, akik legalább 4,51
korrigált kreditindexet értek el, illetve kimagasló munkát végeztek tudományos/
szakmai területen.

TDK
A TDK a Tudományos Diákkör rövidítése. Korábban a felsőoktatási intézmé-

nyekben egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos
kutatómunkát. Mára a legtöbb esetben valóságos "körről" ugyan nem beszélhe-
tünk, de a lényeg (a tananyagon túlmutató, tudományos kutatás) megmaradt.

A meghirdetett témakörökre nincs semmiféle előírás azon felül, hogy mutasson
túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség,
a ráfordított idő és a TDK vezetővel való kapcsolat határozza meg, hogy a kuta-
tott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására egyetemünk minden évben TDK
Konferenciát rendez, melyről a legszínvonalasabb dolgozatokat az országos
konferenciára (OTDK) is be lehet nevezni. További információkat az egyetem
TDK honlapjáról gyűjthettek be: www.tdk.sote.hu.

Rektori Pályázat
Az egyetem minden tanévben rektori pályatételeket ír ki az önálló tudományos

kutatómunka támogatására, előmozdítására. Erre az egyetem minden hallgatója
pályázhat. A beadott dolgozatokat az egyetem I., II., III. díjjal (és pénzjutalom-
mal), illetve dicsérettel jutalmazza.

Az I. helyezett pályamunkákat az egyetem jeles osztályzatú szakdolgozatnak
fogadja el, amennyiben ezt a hallgató a dékánhoz benyújtott kérvényben kéri.
A rektori pályázatról, és az idén meghirdetett címekről a következő linken kap-
hattok bővebb felvilágosítást: www.tdk.sote.hu/88-24596.php.

A Comenius Program

A Demján Sándor Alapítvány által létrehozott „Új Comenius Program” keretében
a 2006/2007-es tanévtől Egyetemünkön is tanévente közel 150 hátrányos hely-
zetű, nappali tagozatos orvos-, fogorvos-, ill. gyógyszerészképzésben részt vevő
hallgató részesülhet ösztöndíj-támogatásban. A 150 főből közel 20-30 helyet
olyan hallgatók támogatására különít el az alapítvány, akiknek külföldi gyakorla-
tukhoz lenne szükségük anyagi támogatásra. Ez a külföldi ösztöndíjakat kiegé-
szítő juttatás azon rászoruló hallgatók számára elérhető, akiknek szándékukban
áll megpályázni valamilyen külföldi ösztöndíjat.
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A pályázatot az idei, 2010/2011-es tanévben szeptemberben írja ki a Hallga-
tói Önkormányzat, aki az elbírálást idén megújuló pontrendszer alapján végzi
majd. A felhívás a Neptun rendszeren keresztül is el fog jutni az érdeklődőkhöz.
A jelentkezés elektronikusan történik, a pályázati űrlap mellett bővebb információk
(jelentkezési határidő, pályázati feltételek, szükséges igazolások listája, pont-
rendszer, stb.) is megtalálhatóak lesznek majd a megadott honlapon.

A támogatás összege havi 20 000 Ft, tanévenként 2x5 hónapig, a folyósí-
tásnak azonban feltétele az első félév tanmenetben előírt kötelező tantárgyainak
sikeres teljesítése, és a második félévre történő beiratkozás! A feltételeknek nem
megfelelő „kiesők” helyére január-február hónapban pótpályázat kerül kiírásra,
melyre azon hallgatók is jelentkezhetnek, akik ezt az első félévben elmulasztot-
ták.

Az aktuális információkkal kapcsolatban figyeljétek a HÖK honlapot
(www.ehok.sote.hu) és hirdetőtáblákat, valamint a Neptunos üzeneteket!

A fent felsorolt pályázatokon, ösztöndíjakon kívül még nagyon sok lehetőség
van különböző hazai és nemzetközi szervezetek által meghirdetett programok
elnyerésére is. Ezeket összegyűjtve megtalálhatjátok a következő linken:
//www.ehok.usn.hu/altalanos-orvostudomanyi-kar/aok-hok/kulkapcsolati-es-
palyazati-bizottsag/egyeb-palyazatok/palyazati-lehetosegek.

Itt minden szükséges információ fel lesz tüntetve (célország, időtartam, ösz-
töndíj összege, kik pályázhatják, szükséges nyelvtudás, kontakt).

Sikeres böngészést kívánunk!

Egyetemi kulturális élet

„Az ember barbárnak születik, a kultúra szabadítja meg állati mivoltától.”
(Gracián nyomán)

A Kulturális Bizottság az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormány-
zatának bizottsága, mely aktívan együttműködik az egyetem többi karával és
szervezeteivel. Feladatunk kulturális programokkal színesíteni az egyetemi életet.
Legjelentősebb rendezvénysorozatunk, mely a tavaszi szemeszterben kerül meg-
rendezésre, a Semmelweis Egyetemi Kulturális Napok. Működtetünk irodalmi klu-
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bot, színjátszó kört, valamint beszélgető esteket, kiállításokat és táncbemutató-
kat is szervezünk.

A Kulturális Napok
Mára már hagyománnyá vált program, melyet évről évre egyre növekvő érdek-

lődés kísér. A rendezvénysorozat alatt minden művészeti ág bemutatkozik:
A képzőművészeti alkotások és irodalmi művek az Alkoss pályázat keretein

belül méretnek meg. A beküldött festményeket, grafikákat és fotókat kiállítjuk, és
a Kulturális Napok teljes időtartama alatt megtekinthetők a NET aulájában. A be-
érkezett versek és novellák legjobbjai pedig a Semmelweis Kiadó gondozásá-
ban megjelenő kiadványban olvashatók.

A Virtuózok Viadalán egyetemünk zenei vénájú polgárai mutatják be tudás-
ukat. A programsorozat egyik leglátogatottabb eseménye, sok zenei stílus kép-
viselteti magát az este során: a legjobb komoly- és könnyűzenei darabok
hangzanak el, de volt olyan diák is, aki a saját szerzeményét mutatta be.

Művész – Mozgás, Egyéni és Csoportos Táncverseny szintén nagy nép-
szerűségnek örvend, hiszen a zenei vetélkedőhöz hasonlóan ez is rendkívül vál-
tozatos és színes program, ahol a standard táncoktól a legmodernebb művész
mozgáson át az egzotikus keleti táncokig mindenféle stílus képviselteti magát az
este folyamán.

Versmondó és Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny sem maradhat ki a
sorból, hiszen évről évre egyre több diák szavalja el kedvenc versét vagy novel-
larészletét.

A rendezvénysorozat a Gálaesttel zárul, ahol a Kulturális Napok egyes verse-
nyeinek legjobbjai ismét színpadra állhatnak.

Reméljük idén is sokan eljöttök majd, és mint induló vagy néző részt vesztek
ezeken a programokon!

Az Irodalmi Klub
A Semmelweis Egyetemen 2008 óta működik irodalmi klub, ahol irodalmi él-

ményeinket oszthatjuk meg egymással. A legfőbb cél: kilépni, ha csak arra a két
órára is, az egyetemi malomkerékből. Célunk legalább havi rendszerességgel
találkozni, művekről és íróikról beszélgetni. Egymásnak olvasunk fel vereseket,
majd pár szóban elmondjuk véleményünket ránk vetülő hatásukat. Általában egy-
egy téma köré csoportosítjuk estjeinket. Szívesen várunk, ha van egy is időd ver-
ses köteteket is forgatni a hatalmas orvosi könyvek mellett.

A Színjátszókör
Nagy örömünkre a tavalyi tanévben elindult a Semmelweis Egyetemi Színját-

szó Kör, ahol szeretnénk lehetőséget biztosítani az amatőr színjátszást kedvelő
diákoknak, hogy kamatoztathassák képességeiket. Az első színdarab Tennesse
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Williams Nyár és Füst című drámáját a Kulturális Napok keretein belül került be-
mutatásra. A darabot Gulyás Balázs, a Színház és Filmművészeti Egyetem vég-
zett hallgatója rendezte. A próbák szeptemberben kezdődnek terveink szerint
legalább heti rendszereséggel. Az első próbák workshopok, ahol megismerheti-
tek egymást és képességeiteket. Nemcsak a színészi ambíciókkal rendelkezőket
várjuk, hanem mind azokat is, akik szívesen segítenek a díszlet és jellmezek
terén is.

Színházlátogatás
Az elmúlt tanévben indult útjára, hosszas tervezés után a színházlátogatási

program, melynek keretein belül folyamatosan lehetőség nyílik az egyetem hall-
gatóinak a kedvezményes színházlátogatásra.

Ha tetszenek a rendezvényeink vagy van új ötleted és nemcsak látogatóként
szeretnél rajtuk részt venni, hanem szívesen tevékenykednél a megszervezé-
sükben is akkor jelentkezz HÖK képviselőnek a választásokon! Mi nagy szere-
tettel várunk minden lelkes elsőévest a bizottságban! Reméljük sikerült kedvet
csinálnunk a programokhoz és sokan vesztek majd
részt rajtuk!

Egyetemi sport

www.ehok.usn.hu/altalanos-orvostudomanyi-kar/aok-hok/sportbizottsag
se.aok.sportbizottsag@gmail.com

Általános Információk

Amit tudnod kell, hogy meglegyen a tesi aláírásod

- A késő hallgató az óra megkezdése után nem kapcsolódhat be a munkába, je-
lenlétével az órát nem zavarhatja.

- Testnevelésóráról egy alkalommal lehet hiányozni egy félév alatt, a többi
hiányzást pótolni kell.

- Célszerű a pótlást a hiányzást követően a lehető legrövidebb időn belül vég-
rehajtani.
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- Hetente egy kötelező órán lehet részt venni.
- Pótlásra az eddigiektől eltérően minden órán van lehetőség magyar és külföldi

hallgatók pótolhatnak egymás óráin is.
- A hallgató kötelessége, hogy az óra végén a tanárnál jelentkezzen regisztrá-

lásra, amit ellenőriznie kell.
- Csoportos pótlás csak rendkívüli esetben, a tanárral való előzetes megbe-

szélés alapján, írásbeli kérelemmel lehetséges.
- Ha ütközés van a hallgató órarendjében a testnevelés és más tantárgy

között, másik csoportba átjelentkezni a Sportközpont igazgatójához be-
nyújtott és engedélyezett kérvény alapján lehet.

- A hallgatónak egy félévben minimum három alkalmat a saját óráján, az
órarendben meghatározott időben kell teljesíteni.

- „Előre pótlás” nincs.

Felmentések

A kötelező testnevelés órák látogatása alól az élsportolók, valamint egészség-
ügyi problémákkal rendelkező hallgatók kérhetnek felmentést.
A hallgató a Sportközpontban található formanyomtatványon (Felmentési kére-
lem) kérelmezi testnevelés tantárgy alóli felmentését az aktuális szemeszterre.
Az őszi szemeszterben: szeptember 30-ig.

Sportmunkára hivatkozva azok a hallgatók kérhetnek felmentést, akik nem-
zetközi eredményeket érnek el, valamint első osztályú (OB I., NB I.) versenyzők.
A szakági sportszövetség igazolását kell benyújtani a felmentést kérő lappal
együtt a Sportközpont igazgatójának.

Egészségügyi felmentés esetén, a hallgató a kitöltött formanyomtatvánnyal
valamint kórházi, klinikai szakorvosi zárójelentéseivel, kezelőlapjával együtt a
Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat igazgatójánál, Dr. Szilágyi György klinikai fő-
orvosnál kötelesek megjelenni az Igazságügyi Orvostani Intézetben: IX. ker. Üllői
út 93., tel: 215-7300, majd az orvosi szakvéleményt a hallgató a Sportközpont-
ban adja le.

Szabadidős sport

Az Egyetem által szervezett Medikus Kupa sportágak edzésein (kézilabda,
kosárlabda, röplabda /férfi-női/, labdarúgás /férfi/) valamint az egyéb (floorball)
sportági edzéseken a magyar hallgatók mellett a külföldi hallgatókat is szeretet-
tel várjuk.

Testnevelési és Sportközpontban heti két alkalommal tartanak sportági edzé-
seket a Zágrábi úti Sporttelepen.
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Sportág: Edzés napok: Edzés időpontok:
Kosárlabda lány/fiú Hétfő, szerda 18:00 - 19:30
Kézilabda lány/fiú Hétfő, szerda 19:30 - 21:00
Röplabda lány/fiú Kedd, csütörtök 18:00 - 19:30
Fiú foci Kedd, csütörtök 18:00 - 19:30

A Népligeti sportpálya címe: Bp., Vajda Péter út 38. Tenisz (6 pálya áll ren-
delkezésre), foci (salak).

A Zágrábi úti Sporttelep címe: Bp., X.ker. Zágrábi út 14.

Eseménynaptárunk

2010. szeptember 01. Medencés Party a Vituki uszodában
2010. október Őszi focibajnokság
2010. december 01., szerda Őszi NET futás
2010. november 07. „Tudás Útja” félmaraton
2011. február Jégfarsang
2011. március Tavaszi NET futás
2011. március – április Tavaszi focibajnokság
2011. április 13., szerda Semmelweis Egyetem Sportnap
2011. április-május FUT a NET

Medencés Party

A beiratkozás után a nagy melegben mindenkinek szüksége van egy kis ki-
kapcsolódásra. Ehhez pedig a legjobb alkalom kilátogatni 2010. szeptember
1-én a Vituki uszodához (16 órától), ahol ismét megrendezésre kerül a már ha-
gyományos első heti Medencés party. További információkért érdeklődj a HÖK
standon vagy kérdezd instruktoraidat.

Őszi / tavaszi focibajnokság

A sportnap a táborban csak egy nap, de mi nem hagyjuk abba, sőt még csak
most kezdjük. Minden ősszel és tavasszal megrendezzük a kispályás focibaj-
nokságot. Ha te is kedvet kaptál a sportnapon a focihoz gyűjts saját csapatot. Fi-
gyeld a NEPTUN üzenetet!!!
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NET futás – avagy győzzük le a liftet –

22 emelet, 497 lépcső, 15milliárd ATP – 1 cél: Juss fel!!! Az immár hagyo-
mánnyá vált NET lépcsőfutást minden évben az ÁOK HÖK Sportbizottsága meg-
rendezi az egyetem hallgatói számára.

Medikus Kupa

Az immár sokadik alkalommal megrendezésre kerülő Medikus Kupát idén
Debrecenben rendezik meg 2011 tavaszán, ahol a négy orvostudományi egye-
temen hallgató és a sportot kedvelő medikusok próbálhatják ki tudásukat a lab-
dajátékok terén (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás).

Gyere el Te is, sportoljunk és szurkoljunk együtt a Semmelweis Egyetemért!!!

Semmelweis Egyetem Sportnap

2011. április 13-án, szerdán ismét megrendezésre kerül az immár hagyo-
mánnyá vált egész napos sportnap, ahol több sportágban is kipróbálhatják ma-
gukat a sportolni vágyók. Foci, kosár, röpi, ping-pong és még egyéb sportolási
lehetőség közül választhatnak a kilátogatók, ezen kívül érdekes logikai játékok,
falmászás és egyéb programok várják a hallgatókat.

FUT a NET

2011 tavaszán immár második alkalommal kerül megrendezésre, a FUT a NET
elnevezésű program, mely idén első alkalommal már nem csak pusztán a futás-
ról fog szólni, hanem elsősorban a rendészeti és az egészségügyi szervek közti
kapcsolatépítésről.

Minden egyetem, rendvédelmi szerv saját csapatával nevez az erre a napra
külön megrendezésre kerülő NET futásra. A verseny után a csapatok és szurko-
lóik a NET udvarán, közös majálison ismerkedhetnek egymással.
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Az Általános Orvostudományi Kar
tanévbeosztása

Őszi szemeszter
Az I. évfolyamra történő beiratkozás végső határideje: 2010. szeptember 3.
A tanulmányok folytatásának bejelentése:

II-V. évfolyam 2010. augusztus 30-tól szeptember 3-ig
VI. évfolyam 2010. július 1-től július 9-ig

Szorgalmi időszak:
I-V. évfolyam 2010. szeptember 6-tól december 10-ig

Vizsgaidőszak:
I- V. évfolyam 2010. december 13-tól 2011. január 21-ig

Ismétlővizsga-időszak: 2011. január 24–28-ig

Tavaszi szemeszter
A tanulmányok folytatásának bejelentése:

I-V. évfolyam 2011. január 24–28-ig
Szorgalmi időszak:

I-V. évfolyam 2011. január 31-től május 13-ig
Vizsgaidőszak:

I-V. évfolyam 2011. május 16-től június 30-ig
Őszi vizsgaidőszak:

I-IV. évfolyam 2011. augusztus 15–26-ig
V. évfolyam 2010. július 1–8-ig

Ismétlővizsga-időszak: 2011. augusztus 29-tól szeptember 2-ig

Oktatási szünetek
2010. október 22. (péntek)
2010. november 1. (hétfő)
2011. február 16–17. a II-VI. évf. hallgatói számára (TDK Konferencia miatt)
2011. március 1. (péntek)
2011. március 15. (kedd)
2011. április 13. (szerda)
2011. április 18- április 25-ig tavaszi szünet

Szakmai (famulusi) gyakorlat
I- III-IV. évfolyam 2011. július 1-től 31-ig vagy 2010. augusztus 1-től 31-ig
VI. évfolyam 2010. július 12-tól 2011. május 6-ig
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Záróvizsga-időszak
2011. június 6-tól június 17-ig
2011. augusztus 22-től szeptember 2-ig

Tudományos Diákköri (TDK) Konferencia
2011. február 16-17-18.

ÁOK Kari napok
2011. április 13.
Az Általános Orvostudományi Kar hallgatói számára oktatási szünet.

ÁOK Dékáni Hivatal

A Dékáni Hivatal a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben (NET) található (1089 Bu-
dapest, Nagyvárad tér 4.), az előadó előtti aulából érhető el.

Tanulmányi előadó (I. évfolyam): Simonné Sárközi Valéria (tel.: 459-
1500/55299).

Ügyfélfogadás H, P: 9.00-12.00 óráig
Sze: 13.00-15.00 óráig
Cs: 13.00-16.00 óráig
KEDDEN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

Különeljárási díjak
1.) a leckekönyv pótlása: 6.000 Ft
2.) angol nyelvű kreditigazolás 1. példánya ingyenes, további másolat: 2.000 Ft
3.) a tanulmányi ügyek intézésével kapcsolatos, határidőhöz kötött feladatok, ha-
táridőn túli teljesítése alkalmanként: 5.000 Ft
4.) a szakdolgozat leadási határidejének január 31-e utánra történő halasztása:
első két hét halasztás: 3.000 Ft minden további hét: 2.000 Ft
5.) diploma supplement másolat kiadása: 10.000 Ft
6.) a hallgatói információs rendszerben szereplő kötelező adatok megadásának
elmulasztása: 5.000 Ft

Vizsgadíjak
1.) ugyanazon tárgyból 2. és minden további utóvizsga díja vizsgánként: 2.000 Ft
2.) záróvizsga-ismétlés díja vizsgánként: 8.000 Ft
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Anatómia
Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet (www.ana.sote.hu)

Tanulmányi felelős: Dr. Altdorfer Károly
Az I. évf. felelőse: Dr. Noszek Annamária

Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet (anatomia.sote.hu)
Tanulmányi felelős: Dr. L. Kiss Anna

Orvosi Kémia
Orvosi Vegytani, Mol. Biológiai és Pathobiokémiai Intézet (www.ovi.sote.hu)

Tanulmányi felelős: I. évf.: Dr. Sipeki Szabolcs, II. évf.: Dr. Csala Miklós
Orvosi Biokémiai Intézet (www.biokemia.sote.hu)

Tanulmányi felelős: I. évf.: Dr. Léránt István, II. évf.: Dr. Kolev Kraszimir

Biostatisztika és informatika
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet (biofiz.sote.hu)

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István

Orvosi kommunikáció és szociológia
Magatartástudományi Intézet (www.magtud.sote.hu)

Tanulmányi felelős: Dr. Gelencsér Ákos

Élettan
Élettani Intézet (www.sote.hu/intezetek/kar/aok/)

Tanulmányi felelős: Dr.Hably Csilla
Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet (www.elet2.sote.hu)

Tanulmányi felelős: Dr. Ivanics Tamás

Az összefoglaló a 2009/2010. évi tanévkönyv alapján készült.

ÁOK intézetek és tanulmányi felelősök

Karunkon mintegy 50 képviselő igyekszik a hallgatók érdekeit szem előtt tartva
ellátni érdekképviseleti és rendezvényszervezési feladatokat. A csapat bizottsá-
gokra osztva végzi szerteágazó munkáját:
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o Oktatási Bizottság
o Kulturális Bizottság – ld. Egyetemi kulturális élet
o Sportbizottság – ld. Egyetemi sportélet
o Informatikai- és Marketing Bizottság
o Ellenőrző bizottság
o Diákjóléti Bizottság
o Kollégiumokért Felelős Bizottság
o Külkapcsolati- és Pályázati Bizottság
o Választási Bizottság

Ha érdekel valamelyik terület, és szívesen végeznél közéleti tevékenységet,
nincs más dolgod, mint elindulni a választásokon. Az ÁOK HÖK választási rend-
szeréről bővebb tájékoztatást a Neptunon fogsz kapni, még a regisztrációs héten.

Az önkormányzat felépítéséről, jelenlegi tagjairól, az egyes bizottságok mun-
kájáról a kiadványon túl az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat honlapján tájéko-
zódhatsz:

http://www.ehok.sote.hu/altalanos-orvostudomanyi-kar
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ÁOK Diákjóléti Bizottság

A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos egyes feladatok lebonyolítására
hozta létre a Kari Tanács a Diákjóléti Bizottságot (továbbiakban: DJB). Elnöke
egy Kari Tanács által választott oktató, aki tagja a Kar Szociális és Esélyegyen-
lőségi Bizottságának. Alelnöke a Kari Hallgatói Önkormányzat által választott hall-
gató. Tagjai a Kari Hallgatói Önkormányzat által választott hallgatók. A DJB
feladata közé tartozik a szociális támogatás pályázati hirdetményének előkészí-
tése, a pályázat meghirdetése a Kar Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága
által történt jóváhagyást követően, a beérkezett pályázatok előkészítése, javas-
lattétel a támogatások összegére és azok továbbítása a Kar Szociális és Esély-
egyenlőségi Bizottságához, nyilvántartás vezetése, amely tartalmazza a javasolt
és a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által jóváhagyott összegeket, dönt
minden olyan, - a hallgatók állami támogatását érintő - kérdésben, melyet a Sza-
bályzat nem utal más bizottság hatáskörébe, előkészíti a Térítési és Juttatási
Rend módosítási javaslatait, valamint munkájáról folyamatosan tájékoztatja az
egyetemi közvéleményt. A Diákjóléti Bizottság működésének törvényességi fel-
ügyeletét a Kar dékánja látja el.
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Az Egészségtudományi Kar
tanévbeosztása
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Az Egészségtudományi Kar szakjai

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS

ÁPOLÓ

A szakot ápoló szakirányon elvégzők alkalmasak:

- segítséget nyújtani az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérésében,
- a beteg (gondozott) egyéni szükségleteinek feltárása, ápolási diagnózis fel-

állítására és prioritások alapján történő szakszerű feladatellátásra
- együttműködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében,

fejlesztésében és lebonyolításában,
- ápolási modellek megválaszoltatására, azok alkalmazására,
- az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erőforrások

feltárására, felhasználására.

Kiemelt tantárgyak az első évben: alkalmazott élettan-kórélettan, ápolástani
alapismeretek, elsősegélynyújtás

DIETETIKUS

A szakot dietetikus szakirányon elvégzők táplálkozási és élelmezési szak-
emberként alkalmasak:

- dietoterápia önálló művelésére
- a gondozó team tagjaként a dietetikai és táplálási feladatok ellátására
- egyéni és csoportos dietetikai szaktanácsadásra

- az élelmezési üzemek vezetésére
- az élelmezési szolgálat irányítására,
- az élelmezési üzem munkafolyamatainak megszervezésére,
- a kultúrált étkezés feltételeinek és körülményeinek kialakítására

- a táplálkozáshoz kapcsolódó krónikus, nem fertőző megbetegedések meg-
előzésére (prevenció)

- az egészségmegőrzésre szolgáló programok kidolgozására, megvalósítá-
sára
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Kiemelt tantárgyak az első évben: alkalmazott élettan-kórélettan, bevezetés a
menedzsmentbe, mikrobiológia

GYÓGYTORNÁSZ

A szakot gyógytornász szakon elvégzők alkalmasak:

A prevenció, kuráció és rehabilitáció területén orvosi diagnózis alapján önállóan
fizioterápiás tevékenységet végezésére:

- alkalmasak a mozgásszervi státusz felvételére, dokumentálására,
- fizioterápiás és rehabilitációs terv készítésére, rehabilitációs programok vég-

rehajtására különböző klinikai területeken,
- a mozgásszervi betegségek gyógyításának alkalmazására (reumatológia, or-

topédia, traumatológia),
- kardiovaszkuláris betegségek gyógyító és preventív eljárásainak alkalmazá-

sára,
- neurológiai betegségek gyógyító eljárásainak alkalmazására,
- és egyéb klinikai területeken onkológiai, pszichiátriai, szülészeti, nőgyógyá-

szati, általános sebészeti fizioterápiás tevékenység alkalmazására.

Kiemelt tantárgyak az első évben: anatómia, egészségügyi műszaki alapis-
meretek, alkalmazott élettan-kórélettan.

MENTŐTISZT

A szakot mentőtiszt szakirányon elvégzők alkalmasak:

- sürgősségi betegellátásban egyes orvosi beavatkozások szakszerű és biz-
tonságos elvégzésére,

- tömeges balesetek és megbetegedések, illetve katasztrófa helyszínén a men-
tőfeladatok ellátására,

- valamennyi oxiológiai ellátásra a helyszínen, illetve a sürgősségi betegellá-
tás rendszerében gyógyintézeti keretek között, elsősorban sürgősségi osztályon

- munkacsoport munkájának megszervezésére,
- elsősegélynyújtás oktatására, mentőápolói és mentő-gépkocsivezetői kép-

zésben és továbbképzésben.

Kiemelt tantárgyak az első évben: elsősegélynyújtás, alkalmazott élettan-kó-
rélettan, alkalmazott biológia, anatómia
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SZÜLÉSZNŐ

A szakot szülésznő szakirányon elvégzők alkalmasak:

- szülés vezetésére: szülő nő felvétele, előkészítse a szülésre, a szülés ész-
lelése, dokumentálása, külső és belső vizsgálatok, CTG végzése és értékelése,
élettani szülés önálló levezetése, helyi érzéstelenítés, episiotomia, gátvédelem,
feltárás, lepény vizsgálata, sutura, újszülött életjelenségeinek vizsgálata a szülést
követően, Apgar-érték meghatározása, újszülött ellátása szülés után, postparti-
alis és postoperativ megfigyelés, a szövődményes szülésre utaló tünetek felis-
merése, anya-újszülött korai közvetlen kapcsolatának biztosítása, az újszülött
átadása az újszülött osztályra),

- gyermekágyas megfigyelésére, gondozására, a szoptatás segítésére,
- nőbeteg gondozására, ápolására,
- terhesgondozási feladatok elvégzésére: terhes/környezete pszichés veze-

tése, felkészítés vizsgálatokra, beavatkozásokra, magzati életjelenségek megfi-
gyelése, értékelése, veszélyeztetett és/vagy szövődményes terhesség
felismerése, intézkedés, felkészítés a szülésre, az újszülött fogadására, az anya-
tejes táplálásra.

- általános ápolási folyamatok végzésére.

Kiemelt tantárgyak az első évben: szociálpolitika, ápolástani alapismeretek,
életkorok pszichológiája.

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐR

A szakot elvégzők alkalmasak:

- népegészségügyi hatósági tevékenységek ellátására, jogszabályok alapján
szükséges intézkedések megtételére és ellenőrzésére,

- nem hatósági tevékenységi körben a vonatkozó jogszabályok alapján a meg-
felelő hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatására,

- járványügyi feladatok kezdeményesésére, megszervezésére, lebonyolítá-
sára,

- járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, fel-
használására és kritikus alkalmazására,

- szakterületével összefüggésben vizsgálata eredményeinek és a szükséges
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intézkedések közérthető formában történő kommunikálására,
- a lakosság egészségügyi állapotát javító helyi és központi
- nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére,
- a lakosság egészségügyi állapotának monitorozására, betegségmegelőző

programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére.

Kiemelt tantárgyak az első évben: jogi ismeretek alapjai, népegészségtan, köz-
egészségtan-járványtan.

VÉDŐNŐ

A szakot védőnő szakirányon elvégzők alkalmasak:

- otthoni és intézeti körülmények között nővédelmi szűrővizsgálatok szerve-
zésére,

- családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anyaságra és szülői szerepre
való felkészítésre,

- várandó anyák célzott gondozására, szűrővizsgálatok elvégzésére, szükség
esetén szociális támogatás, anyaotthoni vagy sürgősség esetén kórházi elhe-
lyezés kezdeményezésére,

- gyermekágyas, szoptatós anyák ápolására, gondozására és aktuális állapo-
tuknak megfelelő ellenőrző vizsgálatok elvégzésére,

- az anyatejes táplálás, a szoptatás módszereinek tanítására,
- a koraszülöttek, újszülöttek, az egészséges és veszélyeztetett csecsemők

állapotának és fejlődésének a figyelemmel követésére, az ezzel kapcsolatos alap
szűrővizsgálatok végzésére

- a gyermek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozására (3-18 év)
- segítségnyújtásra magatartási zavarok, káros szokások és szenvedélyek

megelőzésében, a serdülőkor problémáinak megoldásában, illetve a megfelelő
szakemberhez való irányításban,

- gyermekvédelemmel kapcsolatos jelzőfunkciók szerepének betöltésére,
- családok mentálhigéniás támogatására, krízis prevencióra
- a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására.

Kiemelt tantárgyak az első évben: alkalmazott élettan-kórélettan, mikrobiológia,
általános- és személyiséglélektan.
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A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának legkisebb lélek-
számú szaka, ami évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend! Bár az
egészségügyi szervezés nem újdonság az egészségügyben, és a legtöbb euró-
pai országban valamint az USA-ban, már évtizedek óta létezik a gyakorlatban
Health Care Manager (Specialization in Health Insurance, Specialization in
Health Care Administration) néven. Az elsődleges cél az informatika bevitele az
orvostudományba és az egészségügybe. Majd fokozatosan gyarapodtak az
egészségügyi szervezés címszó alá behozható fogalmak, folyamatok, és ezek a
mai napig is bővülnek. Ez az egyik legnagyobb előnye ennek a szaknak, hogy a
folyamatos bővülés, szerteágazás miatt biztos, hogy talál az ember egy olyan te-
rületet, ahol szívvel-lélekkel tudja végezni a munkáját és pontosan ez a multi-
diszciplinaritás teszi lehetővé, hogy az itt végző hallgatók szinte bármerre
nyithassanak az egyetem elvégzése után az egészségügy területén. (Egész-
ségügyi intézmények, közigazgatás, magáncégek, OEP, ÁNTSZ, OGYI, kutatá-
sok, stb.) Vagy akár külföldre is, mert jelenleg is azért munkálkodnak a Hallgatói
Önkormányzatban, hogy a következő években már mi is áthallgathassunk külföldi
egyetemekre az ERASMUS programmal, aminek során nemcsak tapasztalata-
inkat gyarapíthatjuk, látókörünket szélesíthetjük, hanem remek kapcsolatokra is
szert tehetünk. De nagy lehetőségek rejlenek, például a Németországban mű-
ködő Német Egészségügyi Informatikusok Társaságával komolyabb szakmai
kapcsolatot kialakításában is.

A Semmelweis Egyetem idén áprilisban új karral bővült, a hatodik, legújabb kar
neve Egészségközszolgálati Kar (EKK) és szeptembertől az ügyvitelszervezők
ennek az új karnak lesznek a hallgatói. A képzés, az oktatás, az oktatók, az órák
helyszínei a korábbi rendszerhez igazodnak, amikor még az ÁOK-n történt az
ügyvitelszervezők oktatása. Ezzel kapcsolatban természetesen minden titeket
érintő információt meg fogtok kapni az Istruktoroktól, Hallgatói Önkormányzato-
soktól és Tanáraitoktól.

Azért van szükség egy olyan szakra ami több tudományág ismereteit magába
foglalva van jelen az egészségügyben, mert az egészségügy tudományos alap-
jaiban, az orvostudományban hatalmas változás ment végbe az utóbbi évtize-

Egészségügyi Közszolgálati Kar:
egészségügyi ügyvitelszervező szak
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dekben, ami nem jöhetett volna létre informatikai alkalmazások nélkül. Egy másik
fontos összetevő az egészségügy társadalmi és gazdasági környezetének gyö-
keres megváltozása. Az egészségügyi finanszírozás területén még mindig vál-
toznak a jogi és gazdasági szabályok. Ezek figyelembe vétele és nyomon
követése lehetetlen modern informatikai eszközök igénybe vétele nélkül. Végül
a harmadik összetevő az egészségügyben teret hódító minőségbiztosítás: a szol-
gáltatás folyamataiban azon pontok megkeresése, melyeknél a folyamatos el-
lenőrzés és módosítás biztosítják a teljes szolgáltatás magas szintű, és lehetőség
szerint javuló minőségét. Mondanunk sem kell, ez sem lehetséges modern in-
formatika, korszerű ismeretek nélkül.

Az ügyvitelszervezés sajátosságai közé tartozik, hogy az itt végzetteket az
egészségügyi információs rendszer megszervezésben segíti az a háttértudás,
amely magában foglalja az egészségügyi intézmények rendszerének, felépíté-
sének, működési mechanizmusának az ismeretét. A képzés során szerzett szé-
les körű gazdasági és pénzügyi ismereteik birtokában képesek ellátni az
egészségügy finanszírozásával, a forrásteremtéssel kapcsolatos feladatokat,
emellett számviteli és adózási alapismeretekkel is rendelkeznek. Tisztában van
az egészségügyben folyó adatszolgáltatási tevékenységekkel, az egészségügyi
azonosító és dokumentációs rendszerekkel, az egészségügyi alapellátás infor-
mációs rendszerével, az egészségügy gazdaságtanával, statisztikájával, háló-
zatok tervezésével, az egészségügyi szervezetek gazdasági irányításával
(kontrolling), minőségbiztosítással, az egészségügyi adatvédelem jogi szabályo-
zásával. A képzés főbb jellemzői: a teljesítmény centrikusság; erősen gyakorlat-
és problémaorientált alapképzés, széles körű konvertálható ismeretekkel ren-
delkező, kreatív, felkészült szakemberek képzése folyik; piac-vezérelt képzés,
olyan ismeretek átadása, melyek birtokában a végzett hallgatók egyszerre ké-
pesek megfelelni a hazai, illetve a nyugat-európai szakmai követelményeknek.

A tantervben (ami jelenleg még félévről félévre változik egyrészt a bolognai
rendszer miatt, másrészt a Műszaki Egyetem miatt.) a tárgyakat 6 csoportra lehet
osztani: orvostudomány, egészségtudomány, matematika-fizika, számítástech-
nika-informatika, egészségügyi informatika és az egyéb szakaszra, ahova azok
tartoznak, amik az előzőekbe nem sorolhatók be. Mielőtt megijednél a sok bo-
nyolult nevű és még bonyolultabbnak tűnő tárgytól, nem kell félned az első évben
főleg az alapozó tárgyakkal fogsz találkozni, amik bevezetnek a következő évek
oktatott tárgyainak légkörébe, és így hamar beletanulhatsz a dolgokba. Hogy egy
kicsit eltudd képzelni mit is fogsz az idén tanulni pár mondatban bemutatunk né-
hány tárgyat és pár hasznos tippet is adunk az elsőéves tankönyvlistához. Mivel
sok esetben nem feltétlenül szükséges egy könyvet megvenni, elég megszerezni
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könyvtárból, esetleg felsőbb évesektől, mert van, hogy csak egy adott részét
fogod tanulni a több száz oldalas könyvnek, vagy nagymértékben tudsz az elő-
adásdiákra támaszkodni és rengeteg dolgot az Interneten is megtalálsz. De azt,
hogy mire lesz szükséged az előadók konkrétan úgyis el fogják mondani és te is
tapasztalni fogod.

Anatómiából első félévben főleg sejtbiológiát és szövettant fogsz tanulni, majd
2. félévben irány a boncterem is, ahol nagyobb betekintést nyerhetsz a test szer-
veibe, szervrendszereibe. Mindkét félévben jól tudsz majd az előadás diákra tá-
maszkodni, de kiegészítésképpen hasznos első félévben a Röhlich szövettan,
másodikban pedig a Wenger-féle Makroszkópos és mikroszkópos anatómia alap-
jai. Az anatómián tanultakat felhasználva élettanon-kórélettanon pedig, látni
fogod ezek normális és rendellenes működését is.

A számítástechnika alapjai lesz az első BME-s tárgyad, ahol teljesen az ala-
pokról indulva megismerkedsz a számítógép és a háttértárak felépítésével, mű-
ködésével így ennek a tárgynak a segítségével még az is megalapozhatja a
későbbi infós tárgyakat (pl.: programozás, operációsrendszerek, algoritmus-
elmélet stb.) és profi felhasználóvá válhat, aki eddig csak MSN-ezésre és nete-
zésre használta a számítógépet. Itt nagy segítségedre lehet A.S. Tanenbaum :
Számítógép-architektúrák c. könyve, amit akár a netről is letölthetsz, de a legtöbb
könyvtárban szintén megvan.

Az egészségügyi szervezetelmélet és rendszertudomány egy kompelx
dolog, ahol megtanulod az egészségügy rendszerét, és azt, hogy minden min-
dennel összefügg, így ha a rendszer legkisebb elemét elmozdítod az ugyanolyan
hatással van mindenre, mintha a legnagyobbat mozdítanád. Ehhez a tárgyhoz a
diákon kívül nehezen találnál anyagot, így ha bejársz előadásra (és garantáljuk,
hogy be fogsz) az előadásanyagokból tudsz a legjobban felkészülni a vizsgára.
Erre a tárgyra fog épülni a többi egészségtudományi és egészség informatikai
tárgy nagy része, ezért ezt érdemes komolyan venni.

Egészségügyi gazdaságtanon bepillanthatsz a mikro- és makroökonómia rej-
telmeibe, ezzel megismerkedve a mai gazdaság alapjaival, működésével így ez
pedig az előfutára lesz például majd a Társadalombiztosítás, egészségbizto-
sítás, Egészségügyi gazdaságtani alapismeretek és még néhány tárgynak.
Erre is a legjobban az előadásdiákból tudsz tanulni.

A biofizikának, matematikának és algebrának is megvan a maga szerepe az
alapozó tárgyak sorában, mert a későbbiek során mindig ott fog előjönni, ahol a
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Egészségügyi Menedzserképző Központ
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. Tel: 4-887-600

Egészségügyi Informatikai Fejlesztési és Továbbképzési Intézet
1082 Budapest, Üllői út 78/B. Tel: 2-100-328/51804 mellék

Mentálhigiéné Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (NET) XIX.emelet Tel: 2-660-878

legkevésbé számítanál rá! A matematikát és az algebrát jól meg lehet érteni és
gyakorolni is fogsz tudni, ha a Bolyai tankönyvsorozat témának megfelelő köny-
veit beszerzed.

Az angol és latin segítségével könnyebben eligazodsz majd az angol és latin
kifejezések tömkelegében, amikkel körül leszel véve. És hogy ezt a sok mindent
meg is tudd tanulni, abban segít majd a tanulásmódszertan a sok hasznos ta-
nulási útmutatóval és tippel.

Reméljük egyenlőre sikerül kielégítenünk a benned lévő kíváncsiságot, de ha
nem, a gólyatáborban rengeted dolgot megfogsz tudni, mert mint bármiben ebben
is számíthatsz szerető Instruktoraidra, a felsőbb évesekre, a Hallgatói Önkor-
mányzatra és persze hidd el útközben minden egyre világosabb lesz, de addig is
kitartást és sok sikert az első egyetemi évedhez!

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar
intézetei



A Fogorvostudományi Kar
tanévbeosztása

Őszi szemeszter
Tanévnyitó ünnepély: 2010. szeptember 5., vasárnap, 10:00 óra
Első tanítási nap: 2010. szeptember 6., hétfő
Beiratkozási időszak az I. évfolyam részére:

2010. szeptember 3., péntek, 9:00 óra
Tanulmányok folytatásának bejelentése a II-V. évfolyam részére:

2010. augusztus 30-szeptember 3-ig
Pótbeiratkozás: 2010. szeptember 8-9.
Szorgalmi időszak: 2010. szeptember 6-től december 10-ig
Vizsgaidőszak: 2010. december 13-től 2011. január 21-ig
Ismétlő vizsgaidőszak: 2011. január 24-től január 28-ig

Tavaszi szemeszter
Tanulmányok folytatásának bejelentése:

2011. január 24-től január 28-ig
Pótbeiratkozás: 2011. február 2-3-ig
Szorgalmi időszak:

I-IV. évfolyam: 2011. január 31-től május 13-ig
V. évfolyam: 2011. január 31-től április 29-ig

Vizsgaidőszak:
I-IV. évfolyam: 2011. május 16-től június 30-ig
V. évfolyam: 2011.május 2-től június 10-ig

Őszi vizsgaidőszak: 2011. augusztus 22-tól augusztus 26-ig
Ismétlő vizsgaidőszak: 2011. augusztus 29-től szeptember 2-ig
Szakdolgozat leadási határideje:

2011. február 15-ig
Záróvizsga az V. évfolyam számára:

írásbeli: 2011. június 13., szóbeli:2011. június 15-16.
Orvossá avatás: 2011. július 2.
Szakmai /famulusi/ gyakorlat:

I-III-IV. évfolyam: 2011. június 27-tól augusztus 26-ig

Oktatási szünetek
2010. október 22., péntek, 9:30 órától
2010. november 1., hétfő
2011. február 16-17., szerda, csütörtök (TDK Konferencia, II-V. évf.számára)
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FOK Dékáni Hivatal
(1085 Bp. Üllői út 26. fsz. 15., tel.: 266-0453)

Ügyfélfogadás K, Sze, Cs: 11:00-14:00 óráig
P: 9:00-12:00 óráig
HÉTFŐN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!
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A FOK fontosabb intézetei
és szervezeti egységei

Itt csak a Kar saját, számotokra fontosabb intézeteit és szervezeti egységeit
soroljuk fel, mivel az AOK intézményeit ugyanez a kiadvány már tárgyalja. Bő-
vebb információt az egyes intézetek honlapján találhattok, melyek elérhetők a
www.sote.hu honlapról.

Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika (1085 Bp. Mária u. 52.)

Fogorvostudományi Kar HÖK (1089 Bp. Nagyvárad tér 4.)

Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum (1088 Bp. Szentkirályi u. 47.)
Fogorvostudományi Kar Önálló Radiológiai Részlege
Fogpótlástani Klinika
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Konzerváló Fogászati Klinika
Orális Diagnosztikai Részleg
Parodontológiai Klinika

Orálbiológiai Tanszék (1089 Bp. Nagyvárad tér 4. )

fok

2011. március 11., péntek, 10:30 órától
2011. március 15., kedd
2011. április 13., szerda (Egyetemi Nap)
2011. április 18-től április 25-ig (tavaszi szünet)



A Hallgatói Önkormányzat karunkon 30 tagot számlál. Minden évfolyam 6 főt
delegálhat, akiket a hallgatók maguk közül választanak titkos szavazással még
az őszi szemeszter első felében, és akiknek mandátumuk a következő választá-
sig érvényes. Ezen a választáson természetesen bárki indulhat. A megválasztott
hallgatók munkájukat az első választmányi ülésen, októberben kezdik meg. Ilyen
üléseken képviselik a kar és a hallgatók érdekeit 1 éven keresztül. Bármilyen ta-
nulmányi, szociális vagy egyetemet érintő kérdéssel nyugodtan fordulj hozzájuk.

Karunkon a hatékony munkavégzés érdekében a különböző problémák meg-
oldásával munkacsoportok foglalkoznak, minden megválasztott hallgató vala-
melyik munkacsoportban tevékenykedik.

A Diákjóléti Bizottság (DJB) bírálja el első körben a szociális támogatást, és
az ösztöndíj-átlag kiszámítása is a hatáskörébe tartozik. A DJB-nek minden év-
folyamon van egy felelőse, aki az adott évfolyamot érintő feladatokat látja el.

A Tanulmányi munkacsoport minden évben az OHV (Oktatók Hallgatói Véle-
ményezése) kérdőívek kitöltetését és kiértékelését végzi. Részt vesz a Tanul-
mányi Bizottság tevékenységében, és a hallgatók tanulmányi ügyekben való
képviselésében.

A Sport és Informatikai munkacsoport feladatai közé tartozik a Sport-, és
Kulturális napok szervezése, az informatikai részről a Hallgatói Levelezőrend-
szer népszerűsítése, hallgatók segítése (elfelejtett jelszó, segédanyagok).

A Menedzser munkacsoport irányítása alatt zajlik a nyílt nap, a Semmelweis
Börze, és nem utolsó sorban az évenként megrendezett EDUCATIO kiállítás
megszervezése.

A Külügyi munkacsoport cseregyakorlatokkal, külföldi ösztöndíj-, és tanul-
mányi lehetőségekkel foglalkozik.

A kar legmagasabb döntéshozó testületébe, a Kari Tanácsba 2009-től már 5
főt, évfolyamonként egyet-egyet, küldhet a hallgatói önkormányzat, így hatéko-
nyan képviselhetik diáktársaikat.

Választmányunk tagjai munkájuk eredményéről, a felmerülő problémákról, a
legfontosabb jövőbeni feladatokról, a havi rendszerességgel tartott választmányi
üléseken számolnak be.

36 www.ehok.sote.hu
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A FOK HÖK felépítése és működése



Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Ez egy olyan tájékoztató, melyben minden lényeges információt megtalálhattok,
amire szükségetek lehet. Tájékoztatást ad a kötelezően telejésítendő óraszá-
mokról, a megengedett hiányzásokról, utóvizsgákról és még számos, számo-
tokra igen lényeges információról. Nagyon fontos, hogy az egészet alaposan
olvassátok el, mivel sok hátrányotok származhat a jövőben, amennyiben ezt el-
mulasztjátok. A TVSZ-t mindannyian meg fogjátok kapni a beiratkozásnál, de
szükség esetén ezen a linken is elérhetitek:

www.sote.hu/download/inst145/tvsz.2009.febr.htm.

Ami még lényeges, hogy ez a szabályzat áteshet módosításokon így ezekre
mindig figyeljétek!

TVSz, vizsgák és rendezvények
a FOK-on

37www.ehok.sote.hu
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A fent vázolt szervezeti egység évek óta jól működik, azonban hogy hatékony-
ságunkat növelni tudjuk a következő tanévben, szeretnénk az imént leírtakhoz ké-
pest bizonyos változásokat eszközölni, ezért mindenképpen figyeljétek a
kiírásokat, hogy naprakészek legyetek!

Az egyetem hallgatói önkormányzatai közösen képesek nagyszabású progra-
mokat szervezni, mint például a Jégfarsang vagy a Sportnap. Mégis talán a leg-
fontosabb rendezvényünk a Fogorvos Kari Napok megszervezését tekintjük. Ez
az esemény a Fogorvos Délutánból nőtte ki magát, jelenleg több napot ölel fel.
Programjai között szerepelnek: közös bólézás, filmnézés a FOCI tetején (gyö-
nyörű kilátás), tanár-diákvetélkedő, különleges tanulmányi verseny és termé-
szetesen egy fergeteges záróbuli. További önálló rendezvényünk az Educatio
kiállítás, ahol külön standnál segítünk továbbtanulási kérdésekben.

Ha jó vagy a szervezésben, kedvet érzel magadban jó hangulatú csapatmun-
kához és az egyetem ügyei is, érdekelnek, ne habozz, jelentkezz szeptemberben
Te is HÖK-ösnek!
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Vizsgák

Minden szemesztert vizsgaidőszak zár. A kezdetéről és végéről mindig kapni
fogtok Neptun üzenetet. A télihez képest a nyári annyiban különbözik, hogy Au-
gusztus végén is nyílik lehetőség a hiányzó vizsgák pótlására.

A vizsgaidőszakot követi az UV hét, mely egybe esik a regisztrációs héttel. Ezen
időszak alatt is lehet még vizsgázni, de csak azoknak, akik már minimum egyszer
nem teljesítették a vizsgát, vagyis megbuktak. Egy vizsgaidőszakban egy tárgy-
ból háromszor lehet próbálkozni levizsgázni. Az első UV vizsga még ingyenes, de
amennyiben ez sem sikerül úgy ezt követően már fizetni kell az adott pótvizsgá-
ért. Ehhez fontos, hogy a Neptunon csekket kell igényelni! Amennyiben három-
szori próbálkozás után sem sikerülne megfelelni a vizsgáztató elvárásának, úgy
lehetőség van arra, hogy negyedére is megpróbálkozzatok vele. Ezt viszont csak
egy tárgynál lehet kérvényezni, és évente csak egyszer! Fontos tudnotok, hogy
a Semmelweis Egyetemen nem létezik olyan, hogy kereszt félév. Nagyon kevés
az olyan tárgy, amelyet ha nem teljesítetek, akkor nem fogtok évet csúszni miatta.
Ezért akármennyire is nehéz lesz, de próbáljatok meg évközben folyamatosan ta-
nulni, mert akkora mennyiségű információt kell elsajátítanotok, amire nem lesz-
tek képesek a vizsgaidőszak alatt. Sajnos minden évben előfordul, hogy valaki
nem tudja teljesíteni őket. Ilyenkor lehet kérvényezni, hogy felvehesd a ráépülő
modult és majd a következő vizsgaidőszak során utólag vizsgáz le újra, azon-
ban ezt ritkán engedélyezik. Leggyakrabban nem marad más, mint az évismét-
lés. Ismétléskor lényeges, hogy adott tárgyat csak háromszor lehet felvenni,
azonban a harmadik alkalommal már kreditarányosan fizetni is kell érte, és ha ez-
után se sikerül teljesíteni, akkor az egyetem elbocsájtja az érintett hallgatót.
sztus végén is nyílik lehetőség a hiányzó vizsgák pótlására.

Rendezvények

A korábban említetteken (Jégfarsang, Sportnap, Fogorvos Kari Napok, EDU-
CATIO kiállítás) kívül mindenképp szólni kell egy nagyon fontos eseményről,
mégpedig a magyar Fogorvostanhallgtók Egyesületének (MFHE) országos ta-
lálkozójáról, mely minden évben októberben kerül megszervezésre. Ilyenkor az
ország fogorvosi karain tanuló diákok találkoznak pár nap erejéig, ahol konfe-
renciákon, városnézéseken, bulikon és még sok érdekes programon vesznek
részt.
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Őszi szemeszter
Beiratkozás:

I. évf. 2010. szeptember 2., csütörtök
Szorgalmi időszak:

I – IV. évf. 2010. szeptember 6-tól december 10-ig
V. évf. (zv. gyakorlat) 2010. augusztus 2-től szeptember 24-ig
V. évf. 2010. szeptember 27-től december 17-ig

Vizsgaidőszak:
I-IV. évf. 2010. december 13-tól 2011. január 21-ig
V. évf. 2010. december 20-tól 2011. január 28-ig

Pótvizsgaidőszak:
I-IV- évf. 2011. január 24-28.
V. évf. 2011. január 31-től február 4-ig

Tavaszi szemeszter
Tanulmányok folyatásának bejelentése:

I-IV. évf. 2011. január 24-28.
V. évf. 2011. január 31-től február 2-ig

Szorgalmi időszak:
I-IV évf. 2011. január 31-től május 13-ig
V. évf. (zv. gyakorlat) 2011. január 31-től május 20-ig

Vizsgaidőszak:
I-III. évf. 2011. május 16-tól június 24-ig; 2011. aug. 15–26.
IV. évf. 2011. május 16-tól július 8-ig

Pótvizsgaidőszak:
I-III. évf. 2011. augusztus 29-től szeptember 2-ig
IV. évf. 2011. július 11-15.

Oktatási szünetek
2010. október 22., péntek
2010. november 1., hétfő
2011. március 11., péntek
2011. március 15., kedd
2011. április 13., szerda (Egyetemi Nap)
2011. április 18-25. (tavaszi szünet)

A Gyógyszerésztudományi Kar
tanévbeosztása

gytk
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GyTK Dékáni Hivatal
Dékán Dr. Noszál Béla egyetemi tanár
Dékánhelyettesek Dr. Antal István egyetemi docens

Dr. Horváth Péter egyetemi docens

DÉKÁNI HIVATAL
(1085 Bp. Üllõi út 26. fsz.)

HIVATALVEZETŐ: Dr. Szabó Béla szaktanácsadó

Dékáni titkárság (tel.: 266-0449, fax: 317-5340)
Titkárnő: Bagi Józsefné (tel.:55315 mellék, e-mail: csocsi@rekhiv.sote.hu)
Gazdasági előadó: Kárpátfalvi Anna Mária (tel.:55316 mellék)
Tanulmányi csoport (tel.: 266-8884)
Csoportvezető: Kocsis Erika (tel.: 55319 mellék, e-mail: koceri@rekhiv.sote.hu)
Előadók: Czirjákné Bánlaki Tímea (tel.: 55329 mellék)

Vajvodáné Pénzes Eszter (tel.: 55323 mellék)
Szakértő-tanácsadó: Dr. Khin László
Szak- és továbbképzési csoport (tel.: 266-8411, fax: 266-8412)
Csoportvezető: Gábrielné Máté Edina (tel.: 55322 mellék,

e-mail: gabedi@rekhiv.sote.hu)
Előadók: Jakab Mária (tel.: 55322 mellék)

Tósaki Sándorné (tel.: 55244 mellék)

ÜGYFÉLFOGADÁS

A Tanulmányi, valamint a Szak- és Továbbképzési Csoportnál
H, K, Cs: 13.00–15.00 óráig
Sze: 10.00–13.30 óráig
P: 9.00–12.00 óráig

Szakmai gyakorlat
II és III. évf. 2011. július 4-29. vagy 2011. augusztus 1-26.

TDK Konferencia
2011. február 16-17.



Fontosabb intézetek a GyTK-n

Gyógyszerészeti Intézet (1092 Bp. Hőgyes Endre u. 7.)
tel.:476-3600/3066 tel., fax: 217-0914
Igazgató: Dr. Klebovich Imre egyetemi tanár

Gyógyszerhatástani Intézet (1089 Bp. Nagyvárad tér 4.)
tel.:459-1500/6217, 210-2927 tel., fax: 210-4411
Igazgató: Dr. Bagdy György egyetemi docens

Gyógyszerészi Kémiai Intézet (1092 Bp. Hőgyes Endre u. 9.)
tel.: 476-3600, 217-0891
Igazgató: Dr. Noszál Béla egyetemi tanár

Szerves Vegytani Intézet (1092 Bp. Hőgyes Endre u. 7.)
tel.: 217-0851, intézeti e-mail: iroda@szerves.sote.hu
intézeti honlap: http://www.orgchem.usn.hu
Igazgató: Dr. Mátyus Péter egyetemi tanár

Hőgyes Tömb (1092 Bp. Hőgyes Endre u. 7.)
tel., fax: 217-1670 tel.: 476-3600/3022 fax: 3015
Tömbigazgató: Dr. Stampf György ny. egyetemi docens, szaktanácsadó

41

gytk

www.ehok.sote.hu

HALLGATÓI
KISOKOS

A GyTK-s hallgatóknak szóló
pályázati felhívások

1. Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért alapítványt 1997-ben hoz-
ták létre az Alapítók, és 1998-ban nyilvánította közhasznú szervezetté a Fővárosi
Bíróság.

A Kuratórium Székhelye: Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Inté-
zet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.
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Az alapítvány célja:

• a hazai gyógyszerkutatás és gyógyszertechnológia-kutatás és az ezekhez kap-
csolódó tudományterületek fejlődésének,
• a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése, valamint
• a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság szakmai tevé-
kenységének elősegítése, támogatása.

Alapító tagjai: Prof. Dr. Hermecz István, Takácsné Prof. Dr. Novák Krisztina,
Prof. Dr. Schőn István

1999. május 15-tõl az Alapítvány Kuratóriumának Titkára: Dr. Zelkó Romána.
2000. augusztus 1-tõl Dr. Schőn István váratlan halálát követően, a Kuratórium
tagjai sorába választotta Dr. Greiner Istvánt.

Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében:

• Tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, illetve hozzájárul a
kutatók azokon való részvételének finanszírozásához,
• lehetõségeihez mérten bekapcsolódik a posztgraduális képzésbe, annak tá-
mogatásába,
• szakmai díjat adományoz PhD-fokozatot szerzett kutatók részére,
• kutatási tevékenység elismeréséhez külön díjazás juttatásával is hozzájárul,
• kutatásokat szervez és finanszíroz,
• egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.

2. Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány

A Gyógyszerésztudományi Kar első dékánjának, professzor Dr. Mozsonyi Sán-
dornak emlékére alapítvány létesült. Az alapítvány kamataiból a Semmelweis
Egyetem kiemelkedően tanuló gyógyszerész- hallgatói, PhD-ösztöndíjasai a
gyógyszerészeti tudomány művelésében és a hallgatók oktatásában jó eredmé-
nyeket felmutató egyetemi oktatók, az Egyetemen kívüli oktatásban részt vevő
oktató gyógyszerészek, valamint fiatalon doktorált szakemberek jutalmazhatók.

Az alapítványi ösztöndíjak összege gyógyszerészhallgatók számára:

I. díj 20 000,- Ft
II. díj 12 000,- Ft
III. díj 8 000,- Ft

Az alapítványi ösztöndíjak pályázat útján nyerhetõk el. Pályázatot nyújthatnak
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be a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatói, PhD-
ösztöndíjasai, a Kar hallgatóinak oktatásában részt vevõ – elsõsorban fiatal, 40
évesnél nem idõsebb – egyetemi oktatók, az Egyetemen kívüli gyakorlati okta-
tásban részt vevõ oktató gyógyszerészek, valamint a fiatal doktorok.

A pályázat feltételei gyógyszerészhallgatók számára: Az előző két félévben –
legalább 4,00 tanulmányi átlageredmény. Elõnyben részesülnek azok a pályá-
zók, akik tanulmányi versenyen helyezést értek el, rektori pályázaton vagy tudo-
mányos diákköri konferencián díjazásban részesültek, illetőleg a pályázatra
10–15 oldal terjedelmű dolgozatot nyújtanak be a különböző szintű gyógyszer-
gyártás, gyógyszer ellenőrzés, gyógyszerfelhasználás (farmakológia, marketing
stb.) tárgyköréből, illetve a gyógyszerek eltartása, expedíciója, a magisztrális
gyógyszerkészítés vagy a gyógyszergazdálkodási szervezés témaköréből: azo-
nos feltételek esetén az állami nyelvvizsga- bizonyítvánnyal rendelkezők pályá-
zatát kell kedvezőbben értékelni.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell a szakmai (tanulmányi) tevékenységet is
ismertető önéletrajzot.

A pályázatokat minden évben február 20-ig lehet benyújtani a Semmelweis
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Dékáni Hivatalába. A pályázatok el-
készítésének és elbírálásának megkönnyítése érdekében pályázati űrlapok a Dé-
káni Hivatalban vehetők át.

A pályázatok elbírálásáról és az ösztöndíjak odaítéléséről a Kar dékánja által
felkért és a Kari Tanács által jóváhagyott összetételű kuratórium dönt.

3. Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj

A Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj alapításának célja a
gyógyszerészhallgatók tudományos érdeklődésének ösztönzése és kiemelkedő
tudományos munkájának elismerése.

A Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának
rendje:

az Ifjúsági Emlékéremmel és Jutalomdíjjal jutalmazhatók:

– a hallgatók számára évenként kiírt pályázatokra készített kiemelkedő színvo-
nalú pályamunkák, a rektori pályázatok,
– a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott elõadások (írásbeli formá-
ban),
– a Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj elnyerésére meghirde-
tett pályázatra benyújtott, önálló eredményeket és megállapításokat tartalmazó
dolgozatok.

Az elismerést a megbízott előadók, illetve a Tudományos Diákköri Tanács El-



nöke kezdeményezhetik. A kitüntetésre – a Kari Hallgatói Önkormányzat egyet-
értésével – a Kar Dékánja tesz javaslatot.

Az Ifjúsági Emlékérmet a Kari Tanács ítéli oda, valamint a jutalomdíj összegét
is meghatározza.

Évenként 1 db emlékérem adományozható. Egy pályamunkát legfeljebb két
társszerző nyújthat be. Ebben az esetben a szerzők külön-külön emlékérmet kap-
nak, a jutalomdíj azonban megosztott.

A pályázatokat minden évben január 25-ig lehet benyújtani a Semmelweis
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Dékáni Hivatalába.

Az Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj átadására minden évben a március 15-i
Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett egyetemi ünnepélyen kerül sor.

4. Aesculap a Gyógyszerésztudományért és Oktatásért Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1085 Budapest, VIII. Üllői út 26.
Az alapítók az Alapítvány javára átadott vagyoni erejükkel hozzájárulnak a

Gyógyszerésztudományi Kar működésének fenntartásához, a kari intézmények,
valamint a gyógyszerészképzés fejlesztéséhez és feltételeinek javításához.

Az alapítvány célja: Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, ké-
pességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az Alapítvány támogatja a Semmelweis
Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar fenntartását, elősegíti a Kar oktatóinak tu-
dományos rendezvényeken való részvételét, kiküldését a költségek részbeni át-
vállalásával, támogatja a Kar hallgatóinak nemzetközi és hazai rendezvényeken
való részvételét, elősegíti sikeres működésüket a jövőjüket megalapozó nem-
zetközi kapcsolatok építésében, oktatási és tudományos feladatok, kutatási ter-
vek költséghányadainak átvállalása, pályázatok kiírása és lebonyolítása, a
sikeres pályázók és műveik díjazása és gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat
különböző területein, kapcsolatteremtés más magyar és külföldi társalapítvány-
nyal, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, amelyek hasonló célok meg-
valósítását tűzték ki célul.

5. Merck tanulmányi támogatás

A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa
a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmá-
nyi eredményt elérő diákokat, hogy az ország kiemelt felsőoktatási intézményé-
ben folytathassák tanulmányaikat.

Pályázhatnak: a 2009/2010-es tanévben bármely magyarországi középiskola
nappali tagozatán végzett hallgatók

-minimum 4,5 tanulmányi átlag
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-államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben részt-
vevők, akik első diplomájukat kívánják megszerezni

-a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes mi-
nimálbért (2009-ben: 71.500 Ft-ot)

-akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt sza-
kon: Semmelweis Egyetem

- Gyógyszerésztudományi Kar
- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos szak)

A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósí-
tása a pályázat benyújtásának nem akadálya.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
- tanulói jogviszony igazolása (mellékelt adatlap szerint)
- az utolsó két tanév év végi bizonyítványainak az oktatási intézmény által hi-

telesített fénymásolata
- a 2008. évi családi jövedelmi adatok (pályázati adatlap alapján, mellékelve a

munkáltatói igazolást, nyugdíjszelvény másolatot, jövedelemigazolást)
- a pályázó nyilatkozata (adatlapon)

Az elbírálás szempontjai:
A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó

tanulmányi eredményeit veszi figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt
elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított sorrend fog dönteni.

A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó
tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden eset-
ben hitelt érdemlően dokumentálni szükséges.

A pályázat elbírálásánál figyelembe vesszük:
- közép vagy felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgát (szerezhető pontszám:

alap: 1, közép: 3, felsőfokú: 5)
- országos tanulmányi versenyen elért 2 évnél nem régebbi 1-3 helyezést (sze-

rezhető pontszám: 1. helyezés: 5 pont, 2. helyezés: 3 pont, 3. helyezés: 1 pont)
- ECDL vizsga (szerezhető pontszám: 3).



HALLGATÓI
KISOKOS

www.ehok.sote.hu

karrier

46

Szia, kedves Gólya!

Köszöntünk az Egyetemükön, és reméljük, hogy élményekkel teli, eredményes
és sikeres éveket fogsz nálunk eltölteni. Ehhez a karrierközpont és a karrieriro-
dák lelkes csapata miden segítséget szeretne neked megadni. A mi feladunk és
célunk, hogy a hallgatók egyetemi és egyetem utáni boldogulását és sikeressé-
gét elősegítsük. Mivel ez egy elég tág fogalomkör, ezért az irodák tevékenységi
köre is meglehetősen sokrétű. Többféle tanácsadással, képzéssel, előadással
és minikonferenciával igyekszünk megkönnyíteni az egyetemi pályafutásodat, de
a profilunkba belefér állásbörzék szervezése vagy épp a mentális és pszichés
támogatás, tanácsadás.

Segítünk, hogy jó technikával, hatékonyan tanulj, adhatunk jó tanácsokat és
tippeket a TDK-val vagy a PhD képzéssel kapcsolatban és segíthetünk, hogy tu-
datosan készülj az egyetem utáni időszakra, a felvételikre, az állásinterjúkra.

Útmutatót adunk eligazodáshoz az ösztöndíjak rengetegjében és adunk tippe-
ket a külföldi tanulmányutakhoz is. Önismereti képzéseket indítunk, hogy reálisan
meg tudd ítélni képességeidet, hogy kiválaszd a neked leginkább tetsző irányt az
egészségügyben.

Képzeld el minket úgy, mint a „Tudakozó Pluszt” – mindig lehet egy-két extra
kérdésed hozzánk. Ha valami kétséged vagy problémád támad, akkor felkeres-
hetsz minket, és igyekszünk választ adni gondodra-bajodra – vagy legalábbis út-
baigazítunk, hogy ki tud neked segíteni, kihez kell fordulnod a gondoddal.

Elérhetőségeink

ÁOK-FOK-GyTK Karrieriroda – NET Sz-10
Sándor Imola +36-1-210-2930 sanimo@net.sote.hu
Dr. Lőrincz M. Ákos +36-20-663-2614 akos.lorincz@eok.sote.hu

Semmelweis Egyetem Karrier Központ
és Karrierirodák






