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• A gyakorlatokról való több mint 25% késés = hiányzás
• 3 késés = 1 hiányzás
• Max. 25% hiányzás lehet a félévben
• Pótlásra lehetőség nincs! 
• Manipuláció a jelenléti ívvel fegyelmi eljárást von 

maga után
• Tematika : http://semmelweis-egyetem.hu/ 

konzervalo-fogaszat/oktatas/ 
• Kép- és hangfelvétel tilos!

• A 2019. aug. 30. óta hatályos TVSZ és a Hallgatói 
házirend ismerete és betartása oktatóra, hallgatóra 
egyaránt kötelező



Értékelés:
félév végén gyakorlati jegy a következők beszámításával:

• elméleti és gyakorlati felkészültség heti ellenőrzése alapján (szóbeli , írásbeli 
számonkérés) 

• modulonként megírt témazáró dolgozatok (2 db), 

• gyakorlati vizsga 

• elvégzett gyakorlati munka, aktivitás 

• a gyakorlati  jegy nem vita tárgya!

• aláírás megtagadása (= félév ismétlése), ha:

 3 elégtelen gyakorlati  jegy, nem elégséges elméleti felkészültség 

 nincs meg a legalább elégséges gyakorlati jegy

 egyik, vagy mindkét modul nem éri el a legalább elégséges értékelést

 a hiányzás több, mint 25% (3-nál több alkalom!)

• a gyakorlatokon végzett nem megfelelő munka alapján a gyakorlatvezető 
akkor is megtagadhatja az aláírást, ha egyébként a fent említett feltételeket a 
hallgató teljesítette!!!



• Propedeutika II

Szigorlat két elméleti tétel 

fogfelismerés

• Konzerváló fogászat IV

Kollokvium két elméleti tétel (endodontia)

rtg elemzés 

egy endodontiai eset bemutatása

• Konzerváló fogászat V

Szigorlat három elméleti tétel 

3 esetbemutatás



Nincs index!

• jegybeírás: a  szemeszter utolsó gyakorlatán a 
gyakorlatvezető által a Neptun-ba

• vizsgára el lehet hozni az előzetesen kinyomtatott 
vizsgalapot
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