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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:  
A tárgyat a Fogpótlástani Klinikával közösen oktatjuk. Cél a beteg komplex fogászati ellátásának elsajátítása, 

ennek megfelelően mind a fogpótlástani mind a konzerváló fogászati ismeretekre szükség van, de a fogászat 

más ágai pl. parodontológia is fontos szerepet játszanak.  

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):  
A tárgy keretében csak klinikai gyakorlatok vannak, ennek során az adott beteg gyógyításához szükséges, 

első sorban konzerváló fogászati és fogpótlástani beavatkozásokat végzik el a hallgatók.  

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  
A gyakorlatokon való részvétel kötelező.  

A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg a gyakorlatok 25%-át.  

Pótlásra lehetőséget nem tudunk biztosítani.  

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:  

A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg a gyakorlatok 25%-át, ezért a távolmaradás igazolása 

nem szükséges.  

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk 

és javításuk lehetősége:  

A gyakorlatokon végzett munkát a gyakorlatvezetők ellenőrzik és értékelik.  

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak 

számát és típusát is):  

A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg a gyakorlatok 25%-át.  

A gyakorlatvezetők konszenzusán alapuló legalább elégséges jegy az aláírás feltétele. Minkét félévben 

gyakorlati jegyet kapnak a hallgatók.  

A gyakorlati, és elméleti jegyek átlagának külön-külön is el kell érniük a 2.0-ás átlagot.  

 

Az osztályzat kialakításának módja:  

A végzett gyakorlati munka folyamatos értékelése alapján alakul ki a félév végi gyakorlati jegy, melyet két 

oktató konszenzussal meghatároz meg.  

A vizsga típusa: nincs.  

Vizsgakövetelmények: --  

A vizsgajelentkezés módja: --.  

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: --  



A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: --  

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:  

Tankönyvek :  

1. Fazekas Á (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2006  

Ajánlott irodalom:  

1. Ritter AV, Boushell LW, Walter R: Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. 7th ed. 

St. Louis, Mosby, 2018. 

2. Stock CJR, Nehammer CF: Gyakorlati endodontia. 2. kiadás, Budapest, Medicina, 2006  

3. Torabinejad M, Walton RE, Fouad AF: Endodontics. Principles and Practice. 5th ed. St.Louis, 

Missouri, Saunders/Elsevier 2014 

4. Hargreaves KM, Berman LH: Cohen's Pathways of the Pulp. 11th ed. St. Louis, Missouri, 

Mosby/Elsevier 2015 

5. Győrfi A: Professzionális fogfehérítés. Budapest, Medicina, 2006 

 

 

 
 


