1/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. április 4-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács a 2008. évi Záróvizsga Bizottság elnökeire tett javaslatot
egyhangú
szavazati aránnyal elfogadta.

Budapest, 2008. április 4.

2/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. április 4-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács Az Erasmusos hallgatók fakultatív kreditpontjainak elfogadása
ügyében az alábbi határozatot hozta:
1. ) A Felsőoktatási Tv. értelmében a kar Oktatási-, Kredit és
Kreditátviteli Bizottságának hozzájárulásával
külföldön töltött gyakorlat kredit pontjai elfogadhatóak, amennyiben
annak legalább 75%-a megegyezik a Fogorvostudományi Kar
kurrikulumának tematikájával
2. ) a kötelező szinten tartó továbbképző konferenciát a Kar
elfogadja = 3 kredit

Budapest, 2008. április 8.

3/2008. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2008. április 4-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Fogorvostudományi Kar Tanácsa Dr. Anton Sculean, a Department of
Periodontology, University Medical Center Nijmegen , Hollandia tanszékvezető
egyetemi tanárának Doctor Honoris Causa cím odaítélését az alábbi szavazati
aránnyal javasolja.

Dr. Anton Sculean

19 igen

0 nem

Budapest, 2008. április 8.

0 tartózkodás

4/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. április 4-én megtartott Kari Tanácsülésén

A

Fogorvotusományi

Kar

Tanácsa

a

Hallgatói

Önkormányzat

felterjesztését; Dr. Suba Zsuzsanna egyetemi tanár (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és
Fogászati Klinika) a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntető címre

18 igen

0 nem

0 tartózkodás

szavazati aránnyal támogatja
A Fogorvostudományi Kar Tanácsa a Kar dékánjának felterjesztését; Dr.
Kóbor András egyetemi docens ( Fogpótlástani Klinika) „Apáczai Csere János-díj„
oktatási miniszteri kitüntetésre

18 igen

0 nem

szavazati aránnyal támogatja

Budapest, 2008. április 8.

0 tartózkodás

5/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. április 4-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Fogorvostudományi Kar Tanácsa a mellékelt „ Központi Gyakornoki
Rendszerbevételi Eljárás”-ról szóló szabályzat módosítására tett javaslatot
egyhangú
szavazati aránnyal elfogadta

Budapest, 2008. április 8.

6/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. április 4-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Fogorvostudományi Kar Tanácsa a Hallgatói Önkormányzat által elkészített és
beterjesztett „Kari Térítési és Juttatási Szabályzat”-ot
egyhangú
szavazati aránnyal elfogadta

Budapest, 2008. április 8.

7/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. április 4-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács a nyári gyakorlatokra vonatkozó javaslatot:
1. Odontotechnológia gyakorlat elvégzése kizárólag a Semmelweis
Egyetem Fogorvostudományi Karán végezhető el
2. A III. évet követő nyári extrakciós gyakorlat minimum egy hét,
melynek helyszíne a FOK Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati
Klinika. A IV. évfolyam utáni 4 hetes nyári általános fogászati
gyakorlat elvégzése az SE Fogorvostudományi Karán, kétműszakos
beosztás szerint történik.
3. A III. és IV. évesek számára a fentiek alapján meghatározott nyári
szakmai gyakorlat teljesítése előzetes befogadó nyilatkozat bemutatása
alapján más akkreditált rendelőben és külföldön is elvégezhető.
egyhangú szavazati aránnyal elfogadta.

Budapest, 2008. április 8.

8/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. április 4-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Fogorvostudományi Kar a beterjesztett kurrikulum reform javaslatot
újratárgyalásra visszaküldte az Oktatási Kredit és Kreditátviteli bizottságnak
azzal, hogy a következő Kari Tanácsülésen egy blokkban terjessze elő javaslatát
mind a 10 szemeszterre vonatkozóan.

Budapest, 2008. április 8.

9/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. május 23-án megtartott Kari Tanácsülésén

A Fogorvostudományi Kar módosított kurrikulumát a melléklet szerint
egyhangú
szavazati aránnyal elfogadta.

Budapest, 2008. május 26.
határidő: azonnal
felelős: Dékán

10/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. május 23-án megtartott Kari Tanácsülésén

A Fogorvostudományi Kar a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikára egy
fő egyetemi docensi állás kiírását
Egyhangú
szavazati aránnyal javasolja

Budapest, 2008. május 23.

Határidő: azonnal

11/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. május 23-án megtartott Kari Tanácsülésén

A Fogorvostudományi Kar javaslata alapján Dr. Kecskeméti Valéria egyetemi
tanárt (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet) az alábbi szavazati aránnyal
Professor Emeritus cím felterjesztésére javasolja.

10 igen

3 nem

1 tartózkodás

A Professor Emeritus cím anyagi fedezetét az Általános Orvostudományi Kar és a
Fogorvostudományi Kar egyaránt 50-50%-ban finanszírozza.
Budapest, 2008. május 23.
Határidő: azonnal

12/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. október 10-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács 13 igen 0 nem 3 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi döntést
hozta az ÁOK-át végzett, maxillofaciális rezidensek fogorvos diplomájának
megszerzése ügyében.
A felsorolt 7 fő hallgató
Dr. Bicsák Ákos
Dr. Bujtár Péter
Dr. Cséplő Krisztina
Dr. Kemecsei Péter
Dr. Kiss Tamás
Dr. Takács Dániel
Dr. Vaszilkó Mihály
a sikeres felvételi vizsgáját követően egy év alatt végzi el a Fogorvostudományi
Kar, általuk előzőleg nem teljesített tárgyait. Az előzőleg maxillofaciális
rezidensként elvégzett és vizsgával és aláírással minősített és teljesített fogorvosi
tárgyakat a graduális képzésben résztvevő fogorvos hallgatók által teljesített
vizsgákkal egyenértékűnek ismeri el. A curriculum idő közben megváltozott
számonkérési formájának történő megfelelést az egyes tantárgyi előadókkal kell
egyeztetnie a hallgatóknak.
A 7 fő hallgató egy tanévre kiszámított költségtérítési díjat köteles fizetni az
oktatásért.
Diplomájukat a 2008/2009-es tanévben végzős fogorvostan-hallgatókkal közösen,
sikeres

szakdolgozat

védés

és

júniusában/júliusában kaphatják meg.

sikeres

záróvizsga

esetén

2009.

Budapest, 2008. október 10.
13/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. október 10-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács a maxillofaciális sebész rezidensek fogorvosi diplomájának
megszerzését kari hatáskörben szabályozza, mely szabályozás kidolgozására
felkéri a Tanulmányi Bizottság és az Oktatási-,Kredit,-és Kreditátviteli
Bizottságot, hogy a következő (2008. december) Kari Tanácsülésre terjessze be
javaslatát.

Budapest, 2008. október 10.

14/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. október 10-én megtartott Kari Tanácsülésén
A Kari Tanács az alábbi szabályzatot és az abban foglaltak folyamatos betartását
tudomásul vette.
ERASMUS programban történő részvétel egyes szabályai
5.4.2.2. A mobilitásra és az intézményre vonatkozó feltételek
1.

Felsőoktatási intézmények közötti megállapodás

Az Erasmus hallgatói mobilitást az EUC-vel rendelkező felsőoktatási intézmények közötti
megállapodásra kell alapozni.
Ez a feltétel nem érvényes a küldő felsőoktatási intézmény és a fogadó vállalkozás között, szakmai
gyakorlat esetében.
2.

Teljes elismerés

A küldő felsőoktatási intézmény teljes mértékben be kell, hogy számítsa a külföldön szerzett
krediteket és a külföldön töltött időt az itthoni tanulmányokba.
A hallgató tanulmányainak részét képező féléváthallgatásokat és szakmai gyakorlatokat a küldő
felsőoktatási intézmény lehetőleg ECTS kreditekkel ismerje el. Amennyiben olyan szakmai gyakorlaton vesz
részt a hallgató, amely képzésének nem része, de kapcsolódik az itthoni tanulmányaihoz, akkor legalább olyan
módon biztosítja a tanulmányok elismerését, hogy feltünteti azokat az Oklevélmellékletben vagy más hivatalos
igazolásban a diploma mellé.
3.

Eljárási rend:

Mielőtt egy hallgató megkezdi külföldi Erasmus tanulmányait, a küldő intézmény ellenőrzi, hogy a
fogadó intézményben végzendő tanulmányok megfelelnek a hallgató által a későbbiekben megszerzendő
diploma vagy képesítés céljainak és követelményeinek. Ennek az a célja, hogy a külföldi tanulmányok kielégítő
lezárása után, azok teljes tanulmányi elismerése megvalósulhasson.
Az Erasmus tanulmányi célú mobilitás esetében minden hallgatóval Tanulmányi Szerződést kell
kötni a tanulmányok megkezdése előtt. A Tanulmányi Szerződést a küldő és a fogadóintézmény továbbá a
hallgató is aláírják.
A külföldi tanulmányok kielégítő lezárása után, a fogadóintézmény Tanulmányi Átirattal látja el a
hallgatót (Transcript of Records), a Tanulmányi vagy Képzési Megállapodásnak megfelelően.
Csak akkor lehet a kreditek megítélését és elismerését vagy a szakmai gyakorlat elismerését
megtagadni, ha a hallgató nem felel meg a fogadó intézmény/ vállalkozás által megkövetelt tanulmányi /
szakmai elvárásoknak, vagy más módon nem teljesíti a résztvevő intézmények által kikötött, az elismeréshez
szükséges feltételeket.

Budapest, 2008. október 10.
15/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. október 10-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács a „Könyvtári Informatika” szabadon választható tárgy kredit
emelését elfogadta oly módon, hogy az eddigi 2 kreditet 3-ra emeli.
Bevezetés ideje: 2008. szeptember

Budapest, 2008. október 10.

16/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. október 10-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács a mellékelt szenátusi és kari bizottságok összetételének módosítását
egyhangú szavazati aránnyal elfogadta.

Budapest, 2008. október 10.

17/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. október 10-én megtartott Kari Tanácsülésén
A Fogorvostudományi Kar tanácsa a 2009. évi kitüntetési javaslatokat az alábbi
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja:
BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ DÍJ
Arc-,Állcsont-,Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Dr. Szabó György egyetemi tanár

16 igen

0 nem

0 tartózkodás

SEMMELWEIS EGYETEM KIVÁLÓ DOLGOZÓJA
Arc-,Állcsont-,Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Harmati Árpádné fogászati asszisztens

15 igen

0 nem

1 tartózkodás

Konzerváló Fogászati Klinika
Béres Edit fogászati asszisztens

15 igen

0 nem

1 tartózkodás

REKTORI DICSÉRET
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinka
Szabó Gyula Sándorné gazdasági vezető

15 igen

0 nem

1 tartózkodás

Dékáni Hivatal
Gasparikné Csatári Anikó előadó
Kovács Katalin titkárnő

16 igen
16 igen

0 nem
0 nem

0 tartózkodás
0 tartózkodás

Budapest, 2008. október 10.

18/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. október 10-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács a 2008. évi záróvizsgákról készült tájékoztatást egyhangú szavazati
aránnyal elfogadta.

Budapest, 2008. október 10.

19/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. október 10-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács döntése értelmében az ÁOK-án hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatók az ÁOK kurrikulum adott évfolyamra vonatkozó kredit értékeinek 5%ig fogorvosi tárgyakat is felvehetnek, melyekért külön költségtérítési díj a
hallgatótól nem szedhető.
Szavazás: egyhangú
Budapest, 2008. október 10.

20/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. október 10-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács a 2008. évi felvételi vizsgákról készült tájékoztatást egyhangú
szavazati aránnyal elfogadta.

Budapest, 2008. október 10.

21/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. december 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Hallgatói Önkormányzat javaslatát, mely szerint a Kari Tanácsban a hallgatói
képviselet növelését kéri oly módon, hogy 4 szavazati jogú + 1 fő tanácskozási jogú
hallgatót delegál
Egyhangú szavazati aránnyal
a Kari Tanács elfogadta.

Budapest, 2008. december 17.

22/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. december 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács a maxillofaciális rezidedensek törzsképzésének és szakképzésének
szabályozási javaslatát a mellékelt szabályzat szerint

egyhangú szavazati aránnyal elfogadta.

Budapest, 2008. december 17.

22/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. december 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

Tárgya a maxillofaciális rezidens képzés törzsképzési programja és a maxillofaciális rezidensek
másoddiplomaként a fogorvosi diploma megszerzése.
Alapelvként elfogadást nyert, hogy a maxillofaciális törzsképzési rendszerben résztvevő szakorvos
jelölteknek a Fogorvostudományi Kar két típusú rezidensképzési programot szervez. Az első program
eleget tesz a törvényben előírt követelményeknek, miszerint a szakorvos jelöltek 26 hónapos, heti 20
órányi, a törvényben meghatározott szakterületeken elméleti és gyakorlati képzést kapnak. A második
képzési forma azoknak a szakorvos jelölteknek szerveződik, akik legkésőbb az első törzsképzési évük
február hónapjáig felvételi kérelmüket nyújtják be, a SE FOK-ra mint költségtérítéses, nappali
tagozatos fogorvostan hallgató. Ezeknek a jelölteknek a Kar lehetővé teszi, hogy a törzsképzési idő és
+ 1 év azaz, összesen három akadémiai év alatt az alábbiakban részletezett feltételek és kurrikulum
szerint fogorvosdoktori diplomát szerezzenek.
Mind a rezidensek, mind pedig a második diplomára pályázók első évének törzsképzési kurrikuluma
megegyezik és magába foglalja a fogorvos képzés három első évfolyamának fogászati, elméleti és
preklinikai tárgyait. Ezt a jelölteknek a fogorvosi órarend szerint egy adott tanulócsoporthoz
kapcsolódva, a Központi gyakornoki indexbe felvett és teljes kredittel, valamint az undergraduális
kurrikulum szerinti érdemjeggyel kell abszolválniuk. Azoknál a jelölteknél, akik úgy döntenek, hogy
másoddiploma

megszerzése érdekében felvételit tesznek a FOK-ra mindezeket a tárgyakat a

megfelelő kredittel és vizsga minősítéssel a majdani diploma kiállításakor és teljes értékkel a Kar
beszámítja. Azoknál a jelölteknél, akik nem kívánnak másoddiplomát szerezni, a megszerzett kreditek
és a letett vizsga a rezidensképzés részét és rész-vizsgajegy osztályzatot jelentenek.
Az első éves fogászati törzsképzés anyaga, kreditjei és vizsgakövetelményei a FOK I,II,III éves
fogászati elméleti és preklinikia kurrikulumából áll össze, egyéni tanrend alapján a következő táblázat
szerint: .

TÖRZSKÉPZÉS I. ÉVES KURRIKULUMA
ÖSZI FÉLÉV
Tantárgy
Előadás/gyak
Fogorvosi
E2
anyagtan fizikai
alapjai
Preventív fogászat GY1
I
Odontotechnológia E1GY2
I

TAVASZI FÉLÉV
Kredit/vizsga Tantárgy
Előadás/gyak Kredit/vizsga
Kollokvium
Fogászati általános E2
Kollokvium
K:2
anyagtan
K:2

Orális
mikrobiológia
Orális
patofiziológia
Oralis patológiaI
Konzerváló
Fogászat
Propedeutikai II
Fogpótlástani
propedeutika
Sugárvédelmi
ismeretek

Csak vizsga
szigorlat
Csak vizsga
szigorlat
kollokvium
Kollokvium
K:4

Preventív fogászat
II
Szájsebészeti
propedeutika
Összes

E2
E1GY3

E1GY3
E1,5GY1

E1GY2
GY2

Gyak jegy
K:1
Gyak jegy
K:3

Szigorlat
K:4
Kollokvium
K:2
Gyak jegy
K:3
Gyak jegy
K:2
K:21

Odontotechnológia Gy5
II
Konzerváló
E1GY3
Fogászat
Propedeutikai I

Gyak jegy
K:5
Gyak jegy
K:4

Oralis patológia II
Oralis biológia

E1GY1
E1 GY2

Szigorlat
Szigorlat

Preventív fogászat
III
Általános és
fogászati
rediológia

E1

Szigorlat
K:1
Szigorlat
K:4

E2GY2

K:16

A II. éves, másoddiplomát nem szerző jelöltek a maxillofaciális sebészeti klinika által
megadott program szerint teljesítik klinikai rotációban az előírt klinikai ismeretek, készségek és
kompetenciák megszerzését a törvényben előírt szaktárgyakból. Ezen tárgyakból a jelöltek gyakorlati
aktivitását a kijelölt konzulensük ( gyakorlatvezetők) igazolják és a tárgyból a szemeszterek végén
részvizsgát tesznek. Tekintettel arra, hogy a II. törzsképzési évben a törvényben előírt fogászati
tárgyak rotációban történő látogatása során nem teljesülhet azon Bolognai kritérium, hogy ez a
teljesítmény megfeleljen az öt szemeszter kurrikulumában előírt undergraduális penzum legalább
75%-nak,

ezen jelöltek esetében sem a gyakorlati kreditek, sem, a rész-vizsga érdemjegyek, a

későbbiekben,

nem számíthatók be a fogorvostudományi undergraduális képzés rendszerébe. Ez

azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy amennyiben a későbbiekben ezek a szakorvosjelöltek is
fogorvosi másoddiplomát kívánnának szerezni, hogy a Fogorvostdományi Karra felvételt nyerjenek.
Ebben az esetben az első három év kreditjeit, mivel abból teljes értékű penzumot és vizsgát
teljesítettek, a Kar beszámítja és ekkor a IV. és V. év teljes fogászati elméleti és gyakorlati

penzumának megszerzése után két év alatt szerezhetnek költségtérítéses hallgatóként fogorvosi
diplomát.
Azok a jelöltek, akik az első év február végén felvételi vizsgára regisztráltatják magukat és a
Fogorvostudományi Karra felvételt nyernek, azok II. évüket, mint a IV. évfolyamra beiratkozott,
rendes, költségtérítéses hallgatók végzik a Kar által kiadott, mindenkori órarend szerint. felmentést
kapva minden ÁOK-s tárgy látogatása alól. Ugyancsak mint IV. éves hallgatók kötelesek a rendes
fogorvosi kurrikulumban

a VI. szemeszterben szerelő KONZ.FOG.1,

és FOGPÓTLÁSTAN1

tárgyakat egyéni tanrendben felvenni csatlakozva valamelyik III. éves fogorvosi csoporthoz. A IV.
évben kötelesek szakdolgozat témát és konzulenst választani.

A krereditek és vizsgák a

fogorvostudományi képzésben mint gyakorlati jegyek, kollokviumok ill. szigorlatok jelennek meg, de
mint II. éves szakorvosjelöltek, ugyanezek a vizsgák az ÁOK Szakképzési Titkársága által
részképzési vizsgának fogadandók el.
A jelöltek a törzsképzés befejeztével szakgyakorlati képzésük első évének halasztását kérik
annak érdekében, hogy a teljes V. éves fogorvosi kurrikulumot teljesíteni tudják, megszerezve annak
összes kreditjét, letéve ezek vizsgáit. A tavaszi szemeszterben megvédeni szakdolgozatukat és az
összes fogászati klinikai tárgyban megszerzett szigorlatok birtokában írásbeli és szóbeli záróvizsgát
tenni. A jelöltek kérvényezhetik, hogy a halasztott szakgyakorlati évük felét (6 hónapot) a dentoalveoláris sebészeti szakgyakorlati idejükbe beszámítsák és ezzel a teljes szakképzési idő

fél évvel

kitolódik.
Ennek értelmében az undergraduális IV. éves fogászati kurrikulum teljes egészét az ÁOK
Szakképzési Bizottságának el kell fogadnia a második törzsképzési évüknek. A fogorvostudományi
kurrikulum V. évfolyamát pedig a szakgyakorlati dento-alveoláris sebészet két féléves képzés első fél
évének. Amennyiben a jelöltnek már a szakgyakorlati idejére állása van, akkor munkaadójának
vállalnia kell, hogy a szakgyakorlati első évében a hallgató másoddiplomás képzésben részt vesz.
Amennyiben ez nem teljesíthető, akkor a jelölt egy év halasztást kérhet szakgyakorlati képzésében.
A képzés financiális feltételei: A csak szakorvosi képzésben részt vevő központi gyakornokok
képzési költségét a rezidensek képzési normatívája, azaz a havi 26.000 Ft-os dologi rész fedezi. Ezt a
FOK-nak a képzés fejében a az ÁOK Szakképzési Bizottságától meg kell kapnia. A másoddiplomás
programba beiratkozó hallgatók I éves alapozó képzését a fentiekhez hasonlóan a törzsképzési
normatíva fedezi.
A II. évben a IV. évre, mint költségtérítéses hallgató tandíját a kar következőképpen állapítja
meg:
a.) A szakorvosjelölt 2-ik éves törzsképzési normatívája ( havi 26.000..-Ft)

b.) A karon mindenkor érvényes magyar hallgatói költségtérítéses tandíj kreditarányos mérséklése,
ami szerint a mindenkori tandíj 50%-a + a másik 50% kreditarányos csökkentése. A csökkentés
mértékét a IV. év összkreditje ill. a II. éves rezidens ÁOK-ás tárgyakkal csökkentett kreditjének
aránya adja.
Az V. évfolyam költségtérítése a mindenkori kari költségtérítéses díj kreditarányú csökkentésével
kerül meghatározásra fenti elvek figyelembe vételével.
Megoldandó feladatok és a végrehajtás ütemezése.
1. Dr. Karádi István ÁOK dékánnal egyeztetni és írásos nyilatkozatot kapni arról, hogy az ÁOK
az undergraduális fogorvosképzés keretében folytatott második éves törzsképzést és első éves
részképzést a maxillofaciális szájsebész szakorvos képzés egyenértékű részének fogadja el.
Továbbiakban felmentést ad az alól, hogy a szakgyakorlati képzésbe lépő jelöltnek bizonyos, a
kurrikulumban csak V. évben szereplő tárgyakból részvizsgája a törzsképzési idő alatt még
nem lehet és ezt csak az első szakgyakorlati, azaz az V. éves fogorvoshallgatói kurrikullimban
szerzi meg. Egyben a

Fogorvostudományi Kar biztosítékot szeretne kapni afelől, hogy

lehetőség legyen fogorvosok számára is három év alatt egy később kidolgozandó eljárás
szerint ÁOK-s diploma megszerzésére költségtérítéses formában. (Felelős.: Dr. Gera István
dékán)
2. A Fogorvostudományi Kar Oktatási és Kredit Bizottsága a dékáni előterjesztést legkésőbb a
december Kari Tanács ülése előtt egy héttel megtárgyalja, észrevételezi. (Felelős: Dr. Gera
István dékán, Dr. Fazekas Árpád egyetemi tanár OK Bizottság elnöke)
3. A decemberi rendes Kari Tanács egyik napirendi pontjaként a Kari Tanács a dékán és az
Oktatási és Kreditbizottság előterjesztését megtárgyalja és egyben felkéri Dr. Barabás József
dékánhelyettes urat, hogy a másoddiplomás képzésre nem pályázó szakorvosjelöltek számára a
II. éves törzsképzési fogászati kurrikulumot a képzésben részt vevő klinikák képviselőinek
közreműködésével a 2009.évi első Kari tanácsülésre állítsák össze.

23/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. december 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács a mellékelt, 105/2008 sz. szenátusi határozat alapján egyhangúlag
elfogadta, hogy az Karon az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
1. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság kidolgozza a szenátusi határozat
alapján a Bizottságra vonatkozó változtatásokat és döntéseit ennek
megfelelően hozza.
2. Tanulmányi szerződések megkötése ügyében felhatalmazza a dékánt, hogy
az oktatási rektorhelyettesnél járjon el a szerződések egyetemi szinten
történő egységesítése, valamint az egyetemi formanyomtatványok jogilag
elfogadott elkészítése érdekében.
3. Eljárási, ügyrendi határidő 2008. január 23.

Budapest, 2008. december 17.
felelős: 1.) Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Dékán

24/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. december 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács az oktatás hallgatói véleményezését megtárgyalta és felhatalmazza
a dékánt, hogy azon intézeteket, ahol a minősítés értékelése 3,5 alatti, írásban
kérjen az adott intézet vezetőjétől intézkedési tervet, arra vonatkozólag, hogy
milyen módon lehet javítani a hallgatók megelégedettségét adott tantárgy
vonatkozásában.

Budapest, 2008. december 17.

Felelős: Dr. Hermann Péter dékánhelyettes

25/2008. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2008. december 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

A Kari Tanács egyhangú szavazati aránnyal elfogadta, hogy a hallgatók
szakdolgozatának leadási határideje az intézetekhez, 2009. február 15-re
módosult. Ez a határidő módosítás kizárólag a 2009-es évre érvényes.

Budapest, 2008. december 17.

