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Kurrikulum reform, kurrikulum gondozás.  

 

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

A Bizottság a kérelmeket támogatta.  

Az OK Bizottság egyhangúlag támogatta, hogy a Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar 

Szaknyelvi Intézet  által korábban meghirdetett szabadon választott tárgyak kredit értéke     a 2021/22-es 

tanévtől   2K legyen.    

Bizottsági vélemény 

Universitäre Grundprüfung im Zahnmedizinischen Bereich: Französisch/  Italienisch / Russisch / Spanisch. 

Kreditwert: 2  

Angol nyelven: University Elementary Exam in French / Italian / Russian / Spanish for Dental Medical 

Purposes. Credit value: 2 Credits 

Egyetemi szaknyelvi alapvizsga francia fogorvosi szaknyelvből. Angol nyelven: University Elementary 

Exam in French for Dental Medical Purposes. Német nyelven: Universitäre Grundprüfung im 

Zahnmedizinischen Bereich, Französisch. Kreditértéke: 2 

 

Az OK Bizottság egyhangúlag támogatta  Prof. Dr. Hermann Péter igazgató szabadon választható két 

nyelven meghirdetendő  tantárgyának a kurrikulumba való felvételét a 2021/22-es tanév második félévére.  

Mellékelve megkaptuk a tantárgyleírást magyar és angol nyelven, a pontos követelmény rendszert és a tárgy 

bevezetésének indoklását, valamint a sikeres vizsgával megszerezhető kompetenciákat.  

A tárgy neve: Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom. Angol nyelven: 

Temporomandibular disorders. Német nyelven: Kraniomandibuläre Dysfunktion 

Kreditértéke: 2.  

Teljes óraszám:28; szakszeminárium: 17, távoktatás: 11  
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Tantárgy típusa: szabadon választható   

Tanév: Negyedik és ötödik évfolyam, 2020/2021 II. félév, (2021/2022 tanévtől I. félév); őszi félév: magyar, 

tavaszi félév: angol 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Hermann Péter   

  

  
  

Az OK Bizottság egyhangúlag támogatta  a  Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogászati és 

Szájsebészeti Oktató Intézet, Dr. Németh Orsolya által meghirdetendő  tantárgynak a kurrikulumba való 

felvételét a 2021/22-es tanév második félévére. Mellékleve megkaptuk a tantárgyleírást magyar nyelven, a 

pontos követelmény rendszert és a tárgy bevezetésének indoklását, valamint a sikeres vizsgával 

megszerezhető kompetenciákat.  

A tárgy neve: Teledentistry.    

Kreditértéke: 1  

Teljes óraszám: 20 óra, 14 előadás, 6 online vizit  

Tantárgy típusa: szabadon választható   

Tanév: Negyedik és ötödik évfolyam, 2020/2021 II. félév, (2021/2022 tanévtől I. félév); magyar nyelven   

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Orsolya 

 

 

 Az OK Bizottság egyhangúlag támogatta a maxillofaciális rezidensek, illetve azon maxillofaciális 

rezidensek számára, akik a fogorvosdoktori diplomát is meg akarják szerezni, a korábban     a 

maxillofaciális rezidensek törzsképzési programjának meghatározásával kapcsolatban a 2013/2014-es 

mintatanterv  módosítását, amelyet  2. sz. melléklet – Maxillofaciális rezidensek törzsképzési programja 

(2020/2021. tanév) és 3. sz. melléklet – ÁOK diplomás másoddiplomások kurrikuluma (2020/2021. tanév) 

foglal össze. 

 

Az OK Bizottság egyhangúlag támogatta a Semmelweis Egyetem, ÁOK,  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Klinika, Prof. Dr. Tamás László kérvényét  „A Koronavírus komprehenzív elmélete és a 

helyes felső légúti mintavétel gyakorlata” meghirdetendő  tantárgyának a kurrikulumba való felvételét. 

Mellékleve megkaptuk a tantárgyleírást magyar nyelven, a pontos követelmény rendszert és a tárgy 

bevezetésének indoklását, valamint a sikeres vizsgával megszerezhető kompetenciákat.  

A tárgy neve: A Koronavírus komprehenzív elmélete és a helyes felsőlégúti mintavétel gyakorlata 

Kreditértéke: 1  

Teljes óraszám: 8x30 perc előadás távoktatásban (ZOOM), gyakorlat: egy nap 240 perc    

Tantárgy típusa: szabadon választható   

Tanév: ötödik évfolyam, 2020/2021 II. félév, (2021/2022 tanévtől I. félév)   

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Tamás László 

  
  

Az OK Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a FOK oktatási  dékán-helyettes által beterjesztett 

magyar, angol és német 1-10 szemeszteres fogorvosi kurrikulum módosítási indítványokat.  

Az más egyetemekről átjelentkező hallgatók teljesítményének és a megszerzett kreditjeinek értékelése és 

befogadása. 

Az Oktatási Hivatal felkérésre véleményeztük egy külföldön megszerzett diploma egyenértékűségét. 

Összességében megállapítható volt, hogy a fogorvosi tárgyak és ismeretek, gyakorlatok tekintetében a 

bolíviai egyetem fogászati kurrikuluma sem felel meg legalább 75%-ban a hazainak, mert több fontos 

klinikai tárgy, parodontológiai, orális medicina, orális biológia, implantológia teljesen hiányzik a 

képzésében. Ami még nagyobb hiányosság, hogy az általános orvosi klinikai képzés, és ilyen ismeretek 



átadása nem volt célja a bolíviai fogorvosképzésnek, ennél fogva a hazai DMD jellegű diplománkkal nem 

összemérhető.  
 

 

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 2020-as évben 66 kérelmet, ill. kérelem kiegészítést kellett 

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

Bizottságnál történtek. 

 

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, 2021. február 17. 

                       Tisztelettel: 

      

                           Dr. Dőri Ferenc  

                          egyetemi tanár  

                      FOK OKB elnöke 


