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Egészségtudományi Kar 
 
A Karon a csoportképzés az általános elvektől eltérő módon történik. A csoportbontás során a 4. 
szemeszterig nem kell figyelembe venni az egyes szakoknál a szakirányokat. 
 
Az 50%-os jogosultsági határ meghúzásán kívül csak az a Hallgató részesülhet tanulmányi 
ösztöndíjban, akinek a korrigált kreditindexe a 3-as határt eléri. 
 
A Korrigált kreditindex határok a 2016/2017-es tanév II. félévében az alábbiak szerint alakulnak: 
 

Aktív 
félévszám a 
2016/2017. 

tanév II. 
félévében 

Szak megnevezése (csoport) 
KKI 

határ 

2 ápolás és betegellátás 3,03 

3-4 ápolás és betegellátás 3,96 

5-6 ápolás és betegellátás [ápoló] 3,83 

7-10 ápolás és betegellátás [ápoló] 3,53 

5-6 ápolás és betegellátás [dietetikus] 3,83 

7-10 ápolás és betegellátás [dietetikus] 3,77 

5-6 ápolás és betegellátás [gyógytornász] 4,13 

7-10 ápolás és betegellátás [gyógytornász] 4,03 

5-6 ápolás és betegellátás [mentőtiszt] 3,26 

7-10 ápolás és betegellátás [mentőtiszt] 3,43 

5-6 ápolás és betegellátás [szülésznő] 4,63 

7-10 ápolás és betegellátás [szülésznő] 4,67 

2 csecsemő- és kisgyermeknevelő 4,47 

3-4 csecsemő- és kisgyermeknevelő 4,87 

6 csecsemő- és kisgyermeknevelő 4,1 

2 egészségügyi gondozás és prevenció 3,17 

3-4 egészségügyi gondozás és prevenció 3,27 

5-6 egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] 4,33 

7-10 egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] 3,53 
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Aktív 
félévszám a 
2016/2017. 

tanév II. 
félévében 

Szak megnevezése (csoport) 
KKI 

határ 

5-6 egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] 4,33 

7-10 egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] 3,93 

2 egészségügyi szervező 4,27 

3-4 egészségügyi szervező 4,2 

5-6 egészségügyi szervező (egészségturizmus szakirány) 4,4 

2 orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 3,02 

3-4 orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 3,43 

5-6 
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus  

(képalkotó diagnosztikai analitika szakirány) 3,24 

7-10 
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus  

(képalkotó diagnosztikai analitika szakirány) 5 

5-6 
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus  

(orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika szakirány) 3,07 

7-10 
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus  

(orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika szakirány) 5 

2 rekreációszervezés és egészségfejlesztés 3,24 

3-4 rekreációszervezés és egészségfejlesztés 4,47 

5-8 
rekreációszervezés és egészségfejlesztés  

(egészségfejlesztés szakirány) 4,57 

5-8 
rekreációszervezés és egészségfejlesztés  

(rekreációszervezés szakirány) 4,16 

2 sportmenedzser 5,3 

  kislétszámú csoport 3,37 

 

  


