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SEMMELWEIS  EGYETEM 
Fogorvostudományi Kar  

Tanulmányi és Vizsga Bizottság 

Elnök: Dr.  Bartha Károly egyetemi docens 

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. sz. 

Átvételi kérelem Egyetemen belül  

 

Előzetes tanulmányok 

A felsőoktatási intézmény neve: Semmelweis Egyetem 

Kar: Évfolyam: 

A tanulmányok kezdete: A tanulmányok vége: 

Hallgató adatai: 

Vezetéknév: Keresztnév: 

Születési hely és idő: NEPTUN - kód: 

Telefon: E-mail: 

Lakcím:  

Finanszírozás formája: Szak/Tagozat: 

 

SE-FOK kurzusok, melyek alól felmentését kéri: 

Elméleti modul 

1. szemeszter 2. szemeszter 

Anatómia, szövet és fejlődéstan I. 

Orvosi kémia 

Orvosi biológia (sejtbiológia) 

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 

Biofizika I. 

Elsősegélynyújtás 

Testnevelés I. 

Polgári védelmi- és katasztrófavédelmi ismeretek 

Orvosit informatika 

Orvostörténet 

Latin nyelv I. 

Anatómia, szövet és fejlődéstan II. 

Biofizika II. 

Biokémia, molekuláris és sejtbiológia I. 

Fogászati általános anyagtan 

Testnevelés II. 

Polgári védelmi- és katasztrófavédelmi ismeretek II. 

Latin nyelv II. 

Fogorvosi pszichológia 

Orvosi szociológia 

 

3. szemeszter 4. szemeszter 

Anatómia, szövet és fejlődéstan III. 

Biokémia, molekuláris és sejtbiológia II. 

Orvosi és fogorvosi élettan I. 

Odontotechnológia és fogpótlástani propedeutika I. 

Fogászati általános propedeutika 

Testnevelés III. 

Polgári védelmi- és katasztrófavédelmi ismeretek III. 

 

Anatómia (Maxillofaciális anatómia) IV. 

Orvosi és fogorvosi élettan II. 

Biokémia, molekuláris és sejtbiológia III. 

Odontotechnológia és fogpótlástani propedeutika II. 

Konzerváló fogászati propedeutika I. 

Testnevelés IV. 

Polgári védelmi- és katasztrófavédelmi ismeretek IV.  
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Preklinikai modul 

5. szemeszter 6. szemeszter 

Általános és orális patofiziológia 

Patológia 

Immunológia alapjai 

Általános és orális mikrobiológia 

Konzerváló fogászati propedeutika II. 

Odontotechnológia és fogpótlástani propedeutika III. 

Szájsebészeti propedeutika  

Sugárvédelmi ismeretek 

Preventív fogászat I. 

Orális biológia 

Orális patológia 

Genetika és genomika 

Belgyógyászat I. 

Szájsebészet I. 

Fogpótlástan I. 

Konzerváló fogászat I. 

Orális diagnosztika I. 

Preventív fogászat II. 

Klinikai modul 

7. szemeszter 8. szemeszter 

Gyógyszertan I. 

Belgyógyászat II. 

Konzerváló fogászat II. 

Fogpótlástan II. 

Szájsebészet II. 

Parodontológia I. 

Fogszabályozási propedeutika 

Fül-orr-gégegyógyászat 

Szemészet 

Gyermekgyógyászat 

Népegészségtan 

Sebészet 

Gyógyszertan II. 

Belgyógyászat III. 

Konzerváló fogászat III. 

Fogpótlástan III. 

Szájsebészet III. 

Parodontológia II. 

Implantológia I. 

Gnatológia 

Ideggyógyászat 

Elmegyógyászat 

Orvosi etika 

9. szemeszter 10. szemeszter 

Fogpótlástan IV. 

Konzerváló fogászat IV. 

Szájsebészet IV. 

Gyermekfogászat I. 

Fogszabályozás I. 

Parodontológia III. 

Orális diagnosztika II 

Orális medicina  

Klinikai fogászat 

Implantológia II. 

Bőrgyógyászat 

Igazságügyi fogorvostan 

Oxiológia 

Fogpótlástan V. 

Konzerváló fogászat V. 

Szájsebészet V. 

Gyermekfogászat II. 

Fogszabályozás II. 

Parodontológia IV. 

Klinikai fogászat II. 

Praxisszervezés 

Szülészet és családtervezés 
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Kérelem:                   ________________________________________________________________________________  

                  _________________________________________________________________________________  

                  _________________________________________________________________________________  

                  _________________________________________________________________________________  

                  

Melléklet 

  

 

Nyilatkozat 

Kijelentem, hogy a megadott adatok valósak, és minden szükséges iratot (oktatói nyilatkozat, indexkivonat, hallgatói jogviszony 

igazolás részletes kurzustematika) csatoltam a kérelmemhez. Kijelentem, hogy olvastam és megértettem a kreditelismerés 

szabályait. Megértettem, hogy a kérelmeket egyénileg bírálják el és végső döntés a Tanulmányi és Vizsgabizottság hozza az 

Egyetemi Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 21.§. (1)-(9). pontjai, a Kar Oktatási, Kredit- és Kreditátviteli 

Bizottság szakmai javaslata valamint a tárgyak oktatóinak véleményezése alapján.   

Aláírás: Dátum: 

 

Dékáni Hivatal  

Ügyintéző: Beérkezés: Véleményezésre kiküldve: 

   

 

  

        
 

Tanulmányi és Vizsga Bizottság 

 

                       EGEDÉLYEZEM a TVSZ. 11.§. alapján 

 

 

 

 

 

 

 

                         NEM ENGEDÉLYEZEM 

Aláírás: Dátum:  


