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Preambulum
A Fogorvostudományi Kar mintatanterve alapján a fogorvostan-hallgatóknak képzésük során szakmai
gyakorlatot kell teljesíteniük az I., a III. és a IV. évfolyam elvégzését követően.
A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

–

III. KÖNYV Hallgatói

Követelményrendszer – III. 2. RÉSZ Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSz) 10-11.§
rendelkezései alapján, a kari sajátosságokat figyelembe véve, a Fogorvostudományi Kar az alábbi nyári
szakmai gyakorlatokról szóló eljárásrendet (továbbiakban: Eljárásrend) vezeti be.

I.

Kritériumkövetelmény

1.§ (1) A TVSz 10. § (1) bekezdése értelmében a szakmai gyakorlatok óraszámát, kreditszámát és
vizsgatípusát a mintatanterv írja elő.
(2) A Karon a szakmai gyakorlatok kritériumkövetelmények, azaz a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott olyan kötelezően teljesítendő követelmények, amelyekhez nem
tartozik kredit teljesítése. A mintatantervben meghatározott időben történő teljesítésük nélkül a hallgató
nem folytathatja tanulmányait a következő felsőbb évfolyamon.

II.

Szakmai gyakorlatok

2.§ A Kar hallgatói az alábbi kötelező nyári gyakorlatokat teljesítik tanulmányaik során.
(1)

I. évfolyamon teljesítendő gyakorlatok:

Asszisztensi nyári gyakorlat: A két hetes (60 óra) Asszisztensi nyári gyakorlatot a hallgatók elsősorban
az Egyetem klinikáin teljesítik a IV. éves Általános fogászati nyári gyakorlatot teljesítő hallgatók mellé
beosztva.
Odontotechnológiai nyári gyakorlat: A két hetes (60 óra) Odontotechnológiai nyári gyakorlatot a
hallgatók elsősorban a Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinikáján (Propedeutikai Tanszék
laborjában) teljesítik.
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(2)

III. évfolyamon teljesítendő gyakorlat:

Extractiós nyári gyakorlat: Az egy hetes (30 óra) Extractiós nyári gyakorlatot a hallgatók elsősorban a
Fogorvostudományi Kar Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján, a Fogászati és
Szájsebészeti Oktató Intézetében és az Orális Diagnosztikai Tanszéken található Dentoalveolaris
Sebészeti Osztályon végezhetik el.
(3)

IV. évfolyamon teljesítendő gyakorlat:

Általános fogászati nyári gyakorlat: A négy hetes (120 óra) Általános fogászati nyári gyakorlatot a
hallgatók elsősorban a Kar alábbi szervezeti egységeiben teljesíthetik: Fogászati és Szájsebészeti Oktató
Intézet, Fogpótlástani Klinika, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, Konzerváló Fogászati
Klinika, Orális Diagnosztikai Tanszék, Parodontológiai Klinika.
A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben, illetve az Orális Diagnosztikai Tanszéken valamennyi
fogorvosi szakirány gyakorlására módja van a hallgatóknak, ezért az ezekre a gyakorlati helyekre
jelentkező hallgatók számára a képzés mind a 4 hete teljesíthető valamelyik előbbi képzőhelyen.
A „rotációs képzésre” jelentkező hallgatók a négy hetes gyakorlatból a megadott beosztás szerint 2-2
hetet a Fogpótlástani Klinikán vagy a Konzerváló Fogászati Klinikán, a fennmaradó két hetet pedig vagy
a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán, vagy a Parodontológiai Klinikán, vagy megosztva e
két hely között teljesítenek. A Karon a hallgatók napi hat órában a négykezes kezelés elvei szerint
dolgoznak úgy, hogy az előírt időtartam egyik felében a fogorvosi, másik felében a szék melletti
asszisztensi feladatokat teljesítenek.

III.

Kurzusok meghirdetése, jelentkezés módja, ideje, módosítása

3.§ (1) A 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyári szakmai gyakorlatokra meghirdetett helyek
száma a gyakorlatot az Egyetemen elvégezni kívánó magyar, angol és német hallgatók összlétszámánál
nem lehet kevesebb. A tervezhető hallgatói létszámokról a Dékáni Hivatal és a Nemzetközi Hallgatók
Képzéseinek Központja (továbbiakban: NHKK) az Eljárásrend 4.§ (2) és 5.§ (6) szerinti eljárást követően
tájékoztatja a szervezeti egységeket január második hetének utolsó napjáig.
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(2) Az érintett klinikák/tanszékek hirdetik meg a 2.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott egyes nyári
gyakorlatok kurzusait (külön-külön az egyes oktatott nyelveken) a fentieknek megfelelő létszámmal. A
kurzusok meghirdetésének határideje az őszi vizsgaidőszak utolsó napja. Amennyiben a megadott
létszámok összesítve kevesebbek a szükségesnél, a Dékáni Hivatal egyeztet a klinikával/tanszékkel és
intézkedik a létszámbővítésről. A végleges létszámokat a klinikáknak/tanszékeknek a tavaszi szorgalmi
időszak első hetének utolsó napjáig kell meghirdetniük a Neptun rendszerben.
(3) A „Külső hely/Abroad/Praktikum im Ausland” kurzusokat a Dékáni Hivatal és az NHKK hirdeti meg
a fenti határidőig.
(4) Az Általános fogászati nyári gyakorlat esetén a kurzusok központilag kerülnek meghirdetésre
mindhárom oktatott nyelven tanuló hallgatók számára, a fentebb megadott határidőket betartva.
(5) A szakmai gyakorlat kurzusokra a hallgatók jelentkeznek fel a megadott jelentkezési időszakban. A
jelentkezés módosítása megengedett a jelentkezési időszakban, de csak a szabad helyek függvényében.
A jelentkezési határidő leteltét követően, a jelentkezés hetét követő hét első három munkanapján
még van lehetőség pótjelentkezésre/módosításra, amennyiben egy még meglévő szabad helyre kíván
a

hallgató

jelentkezni,

de

már

csak

pótdíj

megfizetése

mellett.

Ebben

az

esetben

a

pótjelentkezést/módosítást már csak a Dékáni Hivatal, illetve az NHKK munkatársai végezhetik el. Ezt
követően jelentkezésre/módosításra már nincsen lehetőség.
(4) A kurzusok megnyitásáról és a jelentkezési időszakról a hallgatók Neptun üzenetben kapnak értesítést
(jelentkezési időszak: április első hete). A jelentkezési időszakban a klinikák/tanszékek által, illetve
központilag meghirdetett kurzusokra kell jelentkezni. A „Külső hely/Abroad/Praktikum im Ausland”
kurzusokra csak azok jelentkezhetnek, akik már a határidő letelte előtt kérvényezték azt és engedélyezték
is számukra, hogy a gyakorlatukat ne az Egyetemen végezzék el.

IV.

Felmentés (tárgybefogadás)

4.§ (1) Korábbi munkavégzés, illetve szakképesítés alapján felmentés adható a nyári gyakorlat elvégzése
alól.
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(2) A hallgató erre irányuló kérelmet (tárgybefogadási kérelem) a letölthető adatlapot kitöltve, a
tantárgybefogadásnak megfelelő szabályok alapján, legkésőbb az adott tanév őszi szorgalmi időszak
utolsó napjáig, illetve pótdíj megfizetése mellett az őszi vizsgaidőszak első hetének végéig adhat be.
A kérelmet a Tanulmányi és Vizsga Bizottság (továbbiakban: TVB) az illetékes klinika/tanszék
véleményét figyelembe véve bírálja el.

V.

Külső helyen teljesített gyakorlat

5.§ (1) Elsősorban a nemzetközi hallgatók számára engedélyezhető a külső helyen végzett gyakorlat.
Magyar nyelvű oktatásban részt vevő hallgatók csak kellően indokolt esetben, engedélyezést követően
teljesíthetik külső helyen a gyakorlatot (más hazai egyetemen, a Kar vagy más hazai egyetem azonos
képzést nyújtó kara által az adott nyári gyakorlatnak megfelelő szakirány szerinti akkreditált
gyakorlóhelyen, illetve külföldi kórházban, rendelőben).
(2) A kérvényt az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a TVB részére.
(3) Belföldön a gyakorlatok a gyakorlat típusának megfelelő, a 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet 7.§ (1)
bekezdés szerint igazoltan akkreditált szakképzőhelyen teljesíthetők. A kérvény kötelező melléklete a
fogadóhely érvényes akkreditációjáról szóló Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), illetve jogelődjei
által kiállított határozat másolata.
(4) Érvényes akkreditáció hiányában, illetve nem a megfelelő fogászati szakirány szerinti akkreditáció
esetén belföldi rendelőben a gyakorlat elvégzését a TVB nem engedélyezi.
(5) A kérvény kötelező melléklete a fogadó intézmény befogadó nyilatkozata is (a befogadó nyilatkozat
eredeti/hiteles példányát elegendő legkésőbb a tavaszi szemeszter első napjáig leadni, ellenkező esetben
a korábban megkapott engedély érvénytelenné válik), amelyben vállalják a hallgató szakmai
gyakorlatához szükséges feltételek biztosítását és a gyakorlat szakmai felügyeletét. A befogadó
nyilatkozat kitöltésével a fogadó intézmény egyúttal felelősséget vállal a gyakorlat megadott tematika
szerinti oktatására is, amely a gyakorlat teljesítése utáni elismerésének feltétele (a gyakorlat sikeres
teljesítését a gyakorlat teljesítését követően külön nyomtatványon szükséges igazolnia a fogadóhelynek).
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(6) A kérvények benyújtási határideje az adott tanév őszi szorgalmi időszak utolsó napja. Késedelmes
benyújtásra, pótdíj megfizetése mellett, az őszi vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig van
lehetőség. A póthatáridő lejárta után benyújtott kérvények minden esetben automatikusan
elutasításra kerülnek.

VI.

Fizetési határidő, díj visszatérítés

6.§ Azok, akiknek a nyári gyakorlat teljesítése díjköteles, május 15-ig kötelesek megfizetni a díjat.
Rendkívüli esetben, amennyiben a hallgató önhibáján kívüli okból nem tud részt venni a nyári szakmai
gyakorlaton, június 15-ig kérvényezheti a befizetett díj visszatérítését. Ezt követően a díj visszatérítésére
nincsen mód.

VII. A szakmai gyakorlat teljesítése
7.§ (1) A szakmai gyakorlatok teljesítéséhez kötelező alkalmassági vizsgálat elvégzésének szabályait a
TVSz. 10.§ tartalmazza. A vizsgálatok részletszabályairól a Dékáni Hivatal évente tájékoztatja a
hallgatókat.
(2) A TVSz. 11.§ (4) bekezdése szerint a szakmai gyakorlatok esetében meg kell tagadni az aláírást és
egyben elégtelenre kell értékelni a gyakorlatot, ha a hiányzás elérte az adott gyakorlat időtartamának
25%-át. Kari szabályozás szerint több hetes gyakorlat esetében a 25%-os hiányzás a gyakorlat egyes
heteire külön-külön értendő.
(3) A TVSz. 11.§ (5) bekezdése szerint „elégtelen (1)” minősítés esetén a hallgató tanulmányait a szakmai
gyakorlat teljesítéséig nem folytathatja.
(4) A TVSz. 10.§ (5) bekezdése szerint a szakmai gyakorlatot ötfokozatú minősítéssel értékeli a szakmai
gyakorlat tantárgyfelelőse. Az osztatlanul, egyetlen helyen végzett szakmai gyakorlat teljesítését és a
megállapított gyakorlati jegyet az adott szakmai gyakorlat tantárgyfelelőse rögzíti a Neptun rendszerben.
„Rotációs képzés” esetén mindegyik héten külön-külön kell értékelni (osztályozni) a hallgatók
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teljesítményét, amelyet a jelenléti íven rögzíteni kell és a jegyet a gyakorlatvezető aláírása hitelesíti. A
szakmai gyakorlat teljesítését és az előző hetek osztályzatai alapján megállapított gyakorlati jegyet az az
oktató jegyzi be a Neptun rendszerbe, aki a gyakorlat utolsó hetében volt a hallgató gyakorlatvezetője.
Azoknak az aláírását és a jegyét, akik nem a Karon teljesítették a nyári gyakorlatot a Dékáni Hivatal
illetve az NHKK illetékes munkatársa jegyzi be a Neptun rendszerbe.
(5) Az engedély alapján külső képzőhelyen teljesített szakmai gyakorlat esetében a teljesítésről szóló
igazolást legkésőbb a következő őszi szemeszterre történő beiratkozási időszak utolsó napjáig kell
benyújtani a Dékáni Hivatal részére. Ennek elmulasztása esetén a hallgató a következő félévre nem
iratkozhat be.

VIII. Határidők
-

őszi szorgalmi időszak utolsó napja – tárgybefogadási (felmentési) kérelem benyújtása

-

őszi szorgalmi időszak utolsó napja - szakmai gyakorlat külső képzőhelyen/külföldön történő
teljesítése iránti kérelem benyújtása (a befogadó nyilatkozat eredeti/hiteles példányát elég a
tavaszi szemeszter első napjáig leadni, ellenkező esetben az engedély érvénytelenné válik)

-

őszi vizsgaidőszak első hetének utolsó napja - tárgybefogadási (felmentési) kérelem
pótbenyújtása pótdíj megfizetése mellett

-

őszi vizsgaidőszak első hetének utolsó napja - szakmai gyakorlat külső képzőhelyen történő
teljesítés iránti kérelem pótbenyújtása pótdíj megfizetése mellett

-

január második hetének utolsó napja – Dékáni Hivatal és NHKK tájékoztatja a szervezeti
egységeket a tervezhető hallgatói létszámokról

-

őszi vizsgaidőszak utolsó napja – kurzusok meghirdetése a Neptun rendszerben
(klinikák/tanszékek)

-

tavaszi szorgalmi időszak első hetének utolsó napja – végleges létszámok meghirdetése a
Neptun rendszerben (klinikák/tanszékek + a központilag meghirdetettek)

-

április első hete – szakmai gyakorlatokra történő jelentkezési időszak

Szabályzat elnevezése: FOK Nyári gyakorlatok eljárási rend
Szabályzat hatálybalépésének dátuma: 2021. október 15.
35/2021 (X.15.) sz. Kari Tanács határozat alapján

Oldal 7 / 8

SEMMELWEIS EGYETEM
Fogorvostudományi Kar
Dékán: Dr. Gerber Gábor egyetemi docens

-

május 15. – szakmai gyakorlat díjának megfizetése azok számára, akiknek a szakmai gyakorlat
teljesítése díjköteles

-

június 15. – befizetett díj visszatérítésének kérvényezése, amennyiben a hallgatói önhibáján
kívüli ok miatt nem tud részt venni a szakmai gyakorlaton

-

következő őszi félévre történő beiratkozási időszak utolsó napja – a külső képzőhelyen
teljesített szakmai gyakorlatról szóló teljesítésigazolások benyújtása a Dékáni Hivatalba

IX.

Záró rendelkezések

7.§ Jelen, a nyári szakmai gyakorlatok rendjét szabályozó Eljárásrend elfogadásával és hatályba lépésével
egyidejűleg a 9/2016. (III.18.) sz. Kari Tanács határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

Budapest, 2021. október 15.
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