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A Bizottsághoz a következő beadványok/kérelmek érkeztek, melyeket a fenti időszakban tárgyalt.  

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep: 

Egészségfejlesztés és életmódváltás I.-II. (Aerobic, Golf, Zenés alakformáló torna, Tenisz, 

Boulder/falmászás, Jóga). 

Szabadon választható, kreditérték egyenként: 2.  

A tantárgy egyik célja az orvostanhallgatók egészségi állapotának javítása, szinten tartása, fizikai 

teljesítményük növelése, a jobb életminőség testi feltételeinek megteremtése. Másik célja, pedig az, hogy a 

sikeresen teljesített kurzusok után az orvos hitelesebben tudjon szakszerű életmódbeli tanácsot adni 

betegeinek saját tapasztalata révén. 

A Bizottság a kérelmeket támogatta.  

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság: 

Bevezetés a magyar nyelvbe/ Einführung in die ungarische Sprache. 

Kötelező, kreditérték: 2.  

B Magyar fogorvosi szaknyelv 1. /Zahnmedizinische Fachsprache Ungarisch 1. 

Kötelező, kreditérték: 2. 

Magyar fogorvosi szaknyelv 2./ Zahnmedizinische Fachsprache Ungarisch 2. 

Kötelező, kreditérték: 2.  
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Magyar fogorvosi szaknyelv 3./ Zahnmedizinische Fachsprache Ungarisch 3. 

Kötelező, kreditérték: 2.  

Magyar fogorvosi szaknyelv 4./ Zahnmedizinische Fachsprache Ungarisch 4. 

Kötelező, kreditérték: 2.  

Magyar fogorvosi szaknyelv 5./ Zahnmedizinische Fachsprache Ungarisch 5. 

Kötelező, kreditérték: 4.  

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság: 

Bevezetés a magyar nyelvbe (Introduction to Hungarian language, ED).  

Kötelező, kreditérték: 2.  

Magyar fogorvosi szaknyelv 1-4.  (Hungarian for Dental Medical Purposes 1-4.) 

Kötelező, kreditérték egyenként: 2.  

Magyar fogorvosi szaknyelv 5.  (Hungarian for Dental Medical Purposes 5) 

Kötelező, kreditérték: 4.  

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság: 

Orvosi terminológia (1. szemeszter). 

Kötelezően választható, kreditérték: 2. 

Az orvosi terminológia gyakorlatközpontú oktatásának célja, hogy a hallgató készségszinten elsajátítsa, 

felismerje és használja az orvosi–fogorvosi szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen szakkifejezéseket és 

nevezéktant. 

Fogorvosi és szakorvosi terminológia (2. szemeszter). 

Kötelezően választható, kreditérték: 2. 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók az Orvosi terminológia című kurzus során elsajátított 

ismereteiket bővítsék.  

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság: 

Haladó magyar orvosi és fogorvosi szaknyelv 1.  

(Hungarian Medical and Dental terminology for advanced learners 1.) 

Szabadon választható, kreditérték: 2. 

Haladó magyar orvosi és fogorvosi szaknyelv 2. 

(Hungarian Medical and Dental terminology for advanced learners 2.) 

Szabadon választható, kreditérték: 2.  

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság: 

Medical Terminology (1. félév, 1.term). 

Kötelezően választható, kreditérték: 2. 

Dental Medical Terminology (2. félév, 2nd term). 



Kötelezően választható, kreditérték: 2.  

 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság: 

Bevezetés a magyar nyelvbe/ Einführung in die ungarische Sprache. 

Kötelező, kreditérték: 2. 

BMagyar fogorvosi szaknyelv 1. /ZahnmedizinischeFachspracheUngarisch 1. 

Kötelező, kreditérték: 2. 

Magyar fogorvosi szaknyelv 2./ Zahnmedizinische Fachsprache Ungarisch 2. 

Kötelező, kreditérték: 2. 

Magyar fogorvosi szaknyelv 3./ Zahnmedizinische Fachsprache Ungarisch 3. 

Kötelező, kreditérték: 2. 

Magyar fogorvosi szaknyelv 4./ Zahnmedizinische Fachsprache Ungarisch 4. 

Kötelező, kreditérték: 2. 

Magyar fogorvosi szaknyelv 5./ Zahnmedizinische Fachsprache Ungarisch 5. 

Kötelező, kreditérték: 4.  

A Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság beadványai elnyerték a Bizottság támogatását.  

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet: 

Gerosztomatológia. 

Kötelező. Kreditérték: 1.  

2019/2020. II. félév 6. szemeszter. 

Az időskorúak fogászati sajátosságainak, fogászati epidemiológiai jellemzőinek részletes ismertetése. 

Fiziológiai, pszichológiai sajátosságok hangsúlyozása. 

A Bizottság támogatta a kérelmet.   

Semmelweis Egyetem, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika: 

Digitális fogszabályozás. 

Szabadon választható, kreditérték: 1.  

Tantárgy a magyar, német és angol nyelvű oktatásban részt vevő hallgatók részére, mely a digitális 

fogszabályozás alapjait mutatja be. A hallgatók ismertetést kapnak a digitális diagnosztikai, kezeléstervezési 

és kezelési módszerekről a fogszabályozásban. 

Digital Orthodontics I. 

Optional. Creditpoints: 1.  

A Bizottság véleménye: hiánypótlás után támogatható.  

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék: 

Fogorvosi kutatások módszertana. 

Szabadon választható, kreditérték: 1.  



A Bizottság véleménye: kiegészítés és pontosítás szükséges.  

Utóbbi két beadvány a hiánypótlás, illetve a kiegészítés és pontosítás után elnyerte a Bizottság támogatását.  

 

A más egyetemekről átjelentkező hallgatók teljesítményének és a megszerzett kreditjeinek értékelése 

és befogadása. 

 

 A Bizottság számára az egyik leginkább munkaigényes feladat a más egyetemekről átjelentkező magyar és 

különösen a külföldi hallgatók korábbi tárgyainak és azok kurrikulumának értékelése és a kreditek 

elfogadása vagy elutasítása.  Mivel jelentős különbség van az első négy szemeszter kurrikulumában a 

Semmelweis Egyetem és a másik három magyar fogorvos-képző hely között is, ezért a 2. év végén 

átjelentkező, magyar vagy angol nyelvű hallgatók legtöbbször csak egyéni tanrend szerint pótolhatják 

azokat a hiányzó tárgyakat. Ugyanez érvényes a IV. évfolyamra átjelentkező hallgatók esetében is. Mivel 

egyes társ egyetemeken a III. évben még nincs székmelletti betegellátás, így sem fogpótlástanból, sem 

konzerváló fogászatból, vagy szájsebészetből sem vehetők fel a IV. éves klinikai tárgyak, mert hiányzik 

előtanulmányi követelményük, SE FOK-on ugyanis már mind a három tárgyból a 6. szemeszterben szék 

melletti gyakorlatok folynak (Szájsebészet I, Fogpótlástan I, Konzerváló Fogászat I.) . Ebben az évben már 

javult a helyzet, mert a másik három kar kurrikuluma egyre jobban közelít a Semmelweis FOK 

kurrikulumhoz.     

 A legnagyobb részét a Bizottságunk munkájának Tanulmányi Bizottsághoz beadott tantárgyfelmentések 

előbírálata jelentette. Az idegen nyelvű képzésre felvett, valahol korábban már BsC vagy esetleg MsC 

diplomát szerzett hallgatók elméleti tárgyainak befogadása. Ez mindig az adott tantárgya előadójának 

véleményével adjuk meg, vagy utasítjuk el. Többnyire a biológia, kémia, biokémia, molekuláris biológia, 

genetika tárgyak fordulnak elő leggyakrabban. A 2019-es évben 22 kérelmet, ill. kérelem kiegészítést kellett 

bírálni. Csak a tanszékek által elutasított kérelmeket nem támogattuk, fellebbezések már a Tanulmányi 

Bizottságnál történtek. 

A dékán felkérésére a külföldön megszerzett fogorvosdoktori diplomák ekvivalenciájának vizsgálata és 

véleményezése (1). Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Migrációs és Monitoring Főosztály 

Főosztályvezetője rendszeresen szakértőnek rendeli ki karunkat. Itt dönteni kellett a más országban 

megszerzett diploma egyenértéküségéről, valamint arról, hogy milyen feltételek mellett kaphat működési 

engedélyt hazánkban. 

Az Oktatási Hivatal a külföldön nem EU országokban végzett fogorvosok diplomájának elfogadása 

ügyében. 2019 évben összesen 3 kérelmet kellett véleményezni.   

ERASMUS Mobilitási program.  Amennyiben nincs meg az adott klinikai tárgya esetében a hallgató 

hazájában megszerzett előtanulmányi követelmény tantárgy kreditje, akkor csak alsóbb évfolyamba osztható 



be. Ezek a vendéghallgatók az idegen nyelvű képzésbe kapcsolódnak be, oda, ahol a hallgatók magas 

tandíjért tanulnak, és a vendéghallgatók pedig térítésmentesen foglalják el a szék kapacitást, ez sokszor 

feszültséget okoz a kiscsoportos képzésünkben. 

  

A Bizottsági üléseket csak a stratégiailag fontos ügyekben tartott (kurrikulum változások), mert a Kari 

Tanács határozata értelmében a folyó ügyekben az elnök dönthet, alkalom adtán a bizottság tagjainak 

véleményét kikérve.  

 

  

  

Budapest, 2020. március 02. 

                       Tisztelettel: 

      

                           Dr. Dőri Ferenc  

                          egyetemi tanár  

                      FOK OKB elnöke 


