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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I. Rövid tartalmi összefoglaló 

Előzmények 

Dr. Merkely Béla rektor úr a Semmelweis Egyetem 250 éves fennállásának jubileuma 

alkalmából meghirdette az Általános Orvostudományi Kar kurrikulum reformját. Tekintettel 

arra, hogy - különösen az első két tanévben - a fogorvostan-hallgatók tárgyainak nagy részét 

az Általános Orvostudományi Kar intézeteiben/tanszékein oktatják, a Fogorvostudományi 

Karon is szükséges volt a kurrikulum reform. 

A FOK Kari Tanács és az Egyetem Szenátusa által 2019. augusztusban elfogadott 

Fogorvostudományi Kari kurrikulum néhány apró finomítására van szükség a gyakorlati 

tapasztalatok alapján. Ennek első lépése a jelen előterjesztés. 

 

Az előterjesztés célja 

Döntés         x  

Véleménynyilvánítás, állásfoglalás, egyetértés   x 

Tájékoztatás         

 

Az előterjesztés tartalma és indoka  

A Kari Tanács 36/2019. (VIII.10) sz. határozatában elfogadta a Fogorvostudományi Kar – 

kreditszámokkal csökkentett – átdolgozott kurrikulumát. Ebben a módosításban került a 

mintatantervbe az „Egyetemi szaknyelvi alapvizsga” című kurzus 0 kreditértékkel, a 10. 

szemeszter végére teljesítendő kritériumtárgyként. Az „Egyetemi szaknyelvi alapvizsga” 

kurzus felmenő rendszerben lesz kötelezően teljesítendő kritériumtárgy (a 2019/2020. 

tanévben I., II. és III. éves hallgatók és a képzést a későbbiekben megkezdő évfolyamok 

hallgatói számára). 

Amennyiben a Kari Tanács elfogadja a módosítást, a változtatás a Kari Tanács határozatának 

időpontjától kerül bevezetésre. 

 

II. Költségvetési hatások bemutatása, egyéb 

a) Az előterjesztés bevezetésével, végrehajtásával járó költségek: 

nincs  x 

van   

 

b) A határozattal elfogadott valamely rendelkezésnek - pl. szabályzat elfogadásáról (is) szól, 

intézkedési tervezet fogad el - költségvetési hatása: 
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nincs  x 

van   

 

c) Az előterjesztés elfogadásához szükséges a hallgatói önkormányzat egyetértése (Nftv. 61. § 

(1)-(2) bek.): 

nem  x  

igen   

 

d) A szenátus döntésének érvényességéhez szükséges-e a konzisztórium előzetes egyetértése 

(Nftv. 13/C. § (1) bek.): 

nem  x 

igen    

 

 

Budapest, 2020. március 5. 

 

Dr. Gerber Gábor  

egyetemi docens, dékán 

előterjesztő vezető aláírása 

 

III. Határozati javaslat:  1. sz. melléklet szerint 
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…../2020.(III.12.) sz. KT. határozat 1. sz. melléklete 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

2019/20. tanév 

…../2020.(III.12.) sz. 

kari tanács határozata 

a Fogorvostudományi Kar Kurrikulum  

módosítására 2019/2020. II. félévtől  

(„Egyetemi szaknyelvi alapvizsga”) 

 

A Kari Tanács nyílt szavazással a Fogorvostudományi Kar kurrikulum kiegészítését, amely 

szerint az „Egyetemi szaknyelvi alapvizsga” kurzus felmenő rendszerben lesz kötelezően 

teljesítendő kritériumtárgy (a 2019/2020. tanévben I., II. és III. éves hallgatók és a képzést a 

későbbiekben megkezdő évfolyamok hallgatói számára) 

 

igen    nem    tartózkodás 

 

szavazati aránnyal elfogadta/nem fogadta el azzal, hogy a kurrikulum változás 2019/2020. 

tanév II. félévtől, a Kari Tanács határozatának időpontjától bevezetésre kerül.  

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, dékán  


