
  

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika 

 

A tárgy neve: Odontotechnológiai nyári gyakorlat 

Angol nyelven1:  

Német nyelven1: Odontotechnologisches Praktikum 

Kreditértéke: -                     

Teljes óraszám:  előadás: 0  gyakorlat: 60 óra 2 hétig  szeminárium: 

Tantárgy típusa: kritériumkövetelmény           

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente): Évente 

Tanév: 2021/2022 II. félév 

Tantárgy kódja2: FOKOODO028_1M 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kispélyi Barbara 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: 

SE FOK Fogpótlástani Klinika 

kispelyi.barbara@dent.semmelweis-univ.hu 

 

Titkárság nyitva tartási ideje: 

Hétfő: 8:00 – 12:00 

Kedd: 8:00 – 12:00 

Szerda: 8:00 – 12:00 

Csütörtök: 8:00 – 12:00 

Péntek: Zárva 

 

A Titkárság csak a megadott időtartamban tudja fogadni a hallgatókat, kérjük annak 

betartását, egyéb időpontban érkező hallgatók kéréseit sajnos nem áll módunkban teljesíteni.  

Beosztása: egyetemi docens, igazgatóhelyettes 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

A nyári gyakorlat célja az odontotechnológiai ismeretek átadása, az alapvető gyakorlati és 

elméleti ismeretanyag elsajátítása. Kézügyesség fejlesztése. 

A nyári gyakorlat magába foglal laborlátogatást, melyen a hallgató ismeretszintű tudást kap 

rögzített és kivehető fogpótlások készítésének laboratóriumi munkafázisaiból.  

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

Dr. Földvári Imre Tanlaboratórium (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. 2. emelet) 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

Alapvető gyakorlati és elméleti ismeretanyag elsajátítása odontotechnológiából. Kézügyesség 

fejlesztése. 
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A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

Kritérium követelmény 

Fogászati Általános Anyagtan 

Makroszkópos anatómia és fejlődéstan II 

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  

kiválasztásának módja: 

Az évfolyam létszámának megfelelően. 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

Neptun rendszer 

 

A tárgy tematikája: 

A gyakorlatok tematikája:  

1. hét: laborlátogatás 

- labor bemutatása, felépítése, ismerkedés a gipszelővel a fémes- és 

leplezőmunkával 

- rögzített és kivehető fogpótlások laboratóriumi munkafázisaival az ismerekedés 

- egy-egy odontotechnológiai munkafázis ismertetése 8 perces előadás formájában – 

csoportmunka 

2. hét:  

- tanlabor bemutatása műszerfelvétel, ismerkedés a műszerekkel 

- mintakészítés 

- metszőfog és kisőrlő viaszmintázatának készítése 

- viaszból rágófelszín mintázása 

- műfogak 

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható 

tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: 

Fogászati Általános Anyagtan 

Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika I – III.  

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: 

- 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának 

lehetősége: 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. 

A hiányzás semmilyen címen, még orvosi igazolással sem haladhatja a gyakorlatok 25%-át.  

Az esetleges orvosi igazolást - hitelesítés végett - az igazolást kiállító egészségügyi 

intézmény felügyeleti szervéhez továbbíthatjuk.  

Gyakorlatokról való késésnek minősül az órarendben jelölt kezdési időponthoz képest, 

maximum 15 perc késés, melyet a jelenléti íven tüntetünk fel. A kéthetes nyári gyakorlat 

során 3 késés 1 hiányzással egyenértékű. A 15 percet meghaladó késés hiányzásnak számít 

és a gyakorlaton a hallgató fakultatív vehet részt. 

Gyakorlati hiányzás esetén pótlásra nincs lehetőség.  

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:  

A nyári gyakorlat során dolgozatírásra, beszámolókészítésére nem kerül sor sem írásban, sem 

szóban.  



  

A félév aláírásának követelményei:  

Egy odontotechnológiai munkafázis ismertetése 8 perces előadás formájában – 

csoportmunka. 

A hiányzás semmilyen címen, még orvosi igazolással sem haladhatja meg a gyakorlatok 

25%-át.  

 

A vizsga típusa:  

nincs vizsga 

 

Vizsgakövetelmények6:  

nincs vizsga 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: 

Gyakorlati jegy:  
Nincs gyakorlati jegy, csak aláírás 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:  

nincs vizsga 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:  

nincs vizsga 

  

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  

Tankönyvek:  
Kóbor A., Kivovics P., Hermann P.: Fogpótlástani anyagtan és odontotechnológia 

(Semmelweis Kiadó , 2015)  

Fábián és mtsai: A fogpótlástan alapjai.  (Semmelweis Kiadó 1997)  

Hermann Péter, Szentpétery András: Gnatológia (Semmelweis Kiadó, 2018) 

http://semmelweis.hu/fszoi/files/2015/02/Teljes-foghi%C3%A1nyok-

gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa-E-learning.pdf 

Jegyzetek: 

Ajánlott irodalom: Fejérdy P, Nagy G, Orosz M: Gerosztomatológia- az időskor fogászata 

(Semmelweis kiadó 2007) 

További segédanyagok: 

Gyakorlatok anyaga. 

http://semmelweis.hu/fogpotlastan/oktatas 

 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 2022. január 31. 

 

 

 

OKB véleménye:  

 

 

 

http://semmelweis.hu/fszoi/files/2015/02/Teljes-foghi%C3%A1nyok-gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa-E-learning.pdf
http://semmelweis.hu/fszoi/files/2015/02/Teljes-foghi%C3%A1nyok-gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa-E-learning.pdf
http://semmelweis.hu/fogpotlastan/oktatas


  

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 

 
1  Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül. 
2  Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően. 
3  Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az 

előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható! 
4 Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb. 
5 Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége. 
6 Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját 

.  
7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási 

módja. 


