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1. Vezetői összefoglaló 

 

Adatok a szakról 

 

1.  Intézmény:    Debreceni Egyetem 

2.  Kar:     Fogorvostudományi Kar 

3.  A szak megnevezése:  fogorvostudományi szak 

4.  Képzési szint:   egyetemi 

5.  Képzési forma és idő:  nappali 10 félév 

6.  Szakfelelős adatai: 

név:      Dr. Hegedüs Csaba 

beosztás:     dékán 

tudományos fokozat:   Ph.D. 

jogviszony típusa:   teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 

 

A Kar bemutatása 

 

A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Fogorvostudományi Kara a 

Kormány 2003. február 19.-i rendeletének értelmében 2003. szeptember 1- én alakult önálló 

karrá. A Kar dékáni teendőit 2003. szeptember 1-től 2009. június 30-ig Prof. Dr. Márton 

Ildikó, majd 2009. július 1-től Prof. Dr. Hegedűs Csaba végzi.  

A fogászat oktatását, a betegellátást, a fogászati tanszék felállításának gondolatát a debreceni 

Tisza István- Tudományegyetem alakulásának első évében, már 1912-ben felvetették, majd 

1934 decemberében megismételték. Az 1934/35-es tanév második félévében indult el a 

sztomatológia tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása. 1976-ban Budapest, Pécs és Szeged 

után Debrecenben is megindult a fogorvosképzés. Az 1981/82-es tanévnyitó után 

ünnepélyesen felavatták, az akkor 60 millió forint beruházásból épült, 2000 négyzetméter 

alapterületű intézményt, hazánkban az első olyan épületet, melyet úgy terveztek, hogy a 

fogorvosképzés céljait szolgálja. 1996-ban a klinika bekapcsolódott az Egyetem Ph.D. 

programjába, és két osztály (Konzerváló Fogászat és Parodontológia) -nem önálló- Tanszékké 

alakult, a spektrum később a Fogorvosi Anatómiai Tanszékkel bővült. 1996-ban a Magyar 

Akkreditációs Bizottság a Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Szakának oktató, 

kutató és gyógyító munkáját kiválóra értékelte. Ettől az időszaktól kezdve a 

Fogorvostudományi Kar létrehozására irányuló előkészületek felgyorsultak. 1999-ben újabb 2 

nem önálló Tanszék: a Fogorvosi Biokémia és a Fogorvosi Orvostan létrehozásával 

megalakult a Fogorvostudományi Intézet. 2000-ben újabb négy Tanszék jött létre: a 

Fogpótlástani Tanszék, Fogorvosi Műtéttan Koordináló Tanszék, a Fogorvosi Élettani- és 

Gyógyszertani Tanszék, a Fogorvosi Mikrobiológiai- és Pathológiai Tanszék. A 9 új Tanszék 

megalakulása jelentősen javította a képzés minőségét és a karrá alakulás szükségességét húzta 

alá. 

A 2000/2001-es tanévben további igen jelentős fejlődés vette kezdetét. Az Általános 

Orvostudományi Kar többéves és elismert angol nyelvű általános orvosképzésének 

hagyományait követve, a Fogorvostudományi Intézetben is megkezdődött az angol nyelvű 

fogorvos képzés. Az első végzős évfolyam a 2004/2005 tanévben államvizsgázott. A 

Kormány 2003. február 19-i rendeletének értelmében pedig 2003. szeptember 1-i hatállyal a 

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Szak Fogorvostudományi Karrá alakulhatott. A 

MAB 2005. évi párhuzamos akkreditációs eljárása keretében a Karon folyó fogorvosképzést 
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feltétel nélkül akkreditálhatónak értékelte, valamint a „Kiválósági hely” cím odaítélésére 

érdemesnek találta, ami nagyon nagy eredménynek tekinthető, mivel a nagy hagyománnyal 

bíró, több mint 50 éves múlttal rendelkező Budapesti Fogorvostudományi Kar mellett az 

ország legfiatalabb fogorvosképző helye, a debreceni Kar nyerte el a „Kiválósági hely” 

minősítést. 

A Fogorvostudományi Karon dolgozók száma 148 fő. Ebből orvos 54 fő, (minősített 29, 

ebből MTA doktora 4 fő), oktató 40 fő, nem oktató szakorvos 14 fő. A 2011/12. tanévben 

oktatott fogorvostan hallgatók száma 648, melyből 291 a magyar programban, 357 pedig az 

angol programban vesz részt. 

A Fogorvostudományi Karon folyó képzések: graduális fogorvos képzés magyar nyelven, 

graduális fogorvos képzés angol nyelven, általános orvos graduális képzés magyar nyelven, 

általános orvos graduális képzés angol nyelven, postgraduális fogorvos képzés, fogorvosok 

folyamatos továbbképzése, asszisztensi továbbképzés, fogtechnikusok továbbképzése. 

A graduális képzésünk célja - összhangban a képzési és kimeneti követelményekkel - olyan 

fogorvosok képzése, akik az elsajátított ismeretanyag és szakmai készségek birtokában 

megfelelő orvosi szemlélettel és magatartással rendelkeznek. Önálló fogorvosi tevékenységet 

folytatnak az egészségügyi ellátásban, melynek során figyelembe veszik a betegek eltérő 

sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek. 

Megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati készségek birtokában képesek bekapcsolódni a 

doktori és a szakképzési programba. 

A Fogorvostudományi Karon az ötéves fogorvos mesterszintű képzési ciklus osztatlan, a 

végzettek fogorvosdoktori diplomát kapnak. A képzés első két évében elsősorban az un. 

alapozó tárgyakat, majd a preklinikai és végül a szakirányú klinikai tárgyakat hallgatják a 

képzésben résztvevők. Az ezt követő szakorvosképzési rendszerben (öt alap szakképesítés: 

konzerváló fogászat és fogpótlástan, gyermekfogászat, fogszabályozás, parodontológia, 

dentoalveoláris sebészet) fogszakorvosi oklevelet kapnak a képzésben résztvevők, melyet a 

kreditrendszerben megvalósuló folyamatos továbbképzés követ.  

Az EszCsM rendelete alapján 2004. január 1-től a fogorvosi diploma önálló fogorvosi 

tevékenység végzésére ad lehetőséget. (73/2003. (XII.23) ESZCSM.) 

Debrecenben az 1976-tól elindított fogorvos képzés a kezdeti időszakban az Általános Orvos 

képzés keretei közt történt, azonban a karrá történő átalakulás számos strukturális változást 

hozott, többek között a 10 féléves képzés kurrikulumának reformját is. E folyamat során 

folytattuk az EU dokumentumok (78/686/EC), III/D/617/5/86-EN, 1987, XV./E/8316/8/93-

EN, 1996) alapján az 1995/96 tanévben elkezdett kurrikulum reform végrehajtását. 

Fokozatosan távolodtunk a nem szorosan vett fogászati tárgyak –alapozó tudományok és 

klinikai tárgyak- területén a stomatológus képzés gyakorlatától, amely szerint a 

fogorvostanhallgatók mindazt megtanulták, amire egy általános orvosnak szüksége van, 

viszont kevesebbet kaptak a fogorvos számára szükséges speciális ismeretekből. A 

fogorvosképzés kurrikulumainak fejlesztési folyamata jelenleg is tart. A létrehozott tanszékek 

vezetői nemcsak az általuk oktatott tárgy, hanem a tematikusan a kérdéskörhöz tartozó 

tárgyak oktatásának koordinálását is végzik, amely tevékenységbe beletartozik az oktatott 

tárgyak kurrikulumának ésszerűsítése, az átfedések kiiktatása. A tanszékvezető folyamatosan 

figyelemmel kíséri a tanszék koordinálásával oktatott tárgyak tananyagának nemzetközi 

fejlődését, végrehajtja a szükséges hiányzó területek tananyagba történő beépítését és 

megvalósítja azt a célkitűzést, hogy a fogorvostan hallgatóknak oktatott kurrikulum EU- 
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konform legyen, tartalmazza a fogorvosi munkavégzés szempontjából legrelevánsabb 

ismereteket. Az oktatott tárgy magas színvonalú oktatását lehetővé tévő tartalmi fejlesztés 

mellett a tanszékvezető gondoskodik az oktatási feladat elvégzésére legalkalmasabb oktatók 

kiválasztásáról, felkéréséről, a kurrikulum magas szinten történő oktatásának 

megvalósításáról. A minőségbiztosítás részeként gondoskodik hallgatói és oktatói 

teljesítmények folyamatos ellenőrzéséről, a hallgatói visszajelzések értékeléséről, a szükséges 

változtatások végrehajtásáról. A kurrikulum folyamatos fejlesztése során a tanszékvezető 

gondoskodik mindazon korszerű technikai lehetőségek oktatási struktúrába történő 

beépítéséről (számítógépes adat-, lelet,- dokumentum feldolgozás és felhasználás) amelyek 

hatékonyabbá teszik a hallgatók komplex probléma megértő és megoldó képességének 

fejlesztését 

A Kar már korábban is részt vett az egyetemen működő Multidiszciplináris 

Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások akkreditált programjában. 

2010 áprilisától már az önálló Fogorvostudományi Doktori Iskola (vezető: prof. Dr. Márton 

Ildikó) ad lehetőséget a tudományos kutatásokra. 

Minősített oktatóink száma 29 fő, ebből MTA doktora 4 fő. A Kar tanszékein jelenleg 16 

oktató dolgozik szervezett keretek között Ph.D. munkáján. Az elkövetkező 1-2 évben további 

8 oktató Ph.D. minősítésének megszerzése várható. 

 

A Kar létrehozási törekvéseivel párhuzamosan 2000 óta folyamatosan fejlődött az 

infrastrukturális háttér, az oktatás és betegellátás színvonala. A fejlődés részeként 

száznegyven millió forintos beruházással újítottuk fel a 20 kezelőegységes nagy oktató-

betegellátó helyiségünket. 

Az 1982/83-as tanévben átadott épület mellé 2004. február 12-én átadásra került a 

Fogorvostudományi Kar új, négyszintes épülete, ahol 32 kezelőegység, egy 100 fős tanterem, 

három 30 férőhelyes szemináriumi helyiség kapott helyet. Teljes körű felújításra kerültek a 

Parodontológiai Tanszék kezelői, valamint helyet kapott a Dékáni Hivatal.  

A korábbi MAB akkreditáció ajánlásának megfelelően többek között a maxillofaciális 

sebészet problémáinak megoldására 2011-ben fejeződtek be azok a beruházási kivitelezési 

munkálatok melyek a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának 

európai színvonalú, korszerű betegellátását a TIOP 2.2.7. pályázat keretében támogatják. A 

10,6 milliárd forintos uniós támogatásból és 1,2 milliárd forintos önrészből megvalósult 

Debreceni Egészség Központ Fejlesztési Projekt. A projekt részeként a Fogorvostudományi 

Karon is jelentős beruházások valósultak meg. Az összes bővítmény több mint 1500 m
2
-re 

terjed ki, ahol további kezelők, munkahelyek (27), orvosi szobák, előadó és tárgyalóterem lett 

kialakítva. 

Az oktatást korszerű számítógépes rendszer segíti (103 számítógép, 77 nyomtató, 7 szkenner, 

1 videokonferencia rendszer, 10 projektor, WI-FI hálózat, stb.). 

A fejlesztések eredményeként rendelkezésre állnak azok a felszerelések, műszerek, eszközök 

és technikák, amelyek ma a legkorszerűbb európai szintű fogorvosképzéshez és 

betegellátáshoz szükségesek. Mindez teljessé teszi azt a fejlesztési folyamatot, hogy a 

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumának Fogorvostudományi Kara 

mind a magyar, mind az angol nyelvű fogorvosképzés, a regionális betegellátás kiemelt 

fontosságú centrumává váljék az országban. 

További fejlesztéseket is tervezünk Karunkon. Egyeztetés kezdődött a hallgatói gyakorló 

terem és a fogtechnikai laboratóriumatóriumatórium bővítéséről. Reményeink szerint 
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világszínvonalú infrastruktúra fogja segíteni hallgatóink leendő szakorvosaink képzését, és a 

régió fogorvosaink továbbképzését.  

A Fogorvostudományi Kar minőségpolitikáját, minőségcéljait a DE OEC Minőségpolitikai 

Nyilatkozata és Küldetése alapján fogalmazza meg, melynek alapján alaptevékenységeinknek 

megfelelően Karunk célja a gyógyító-megelőző ellátás, az oktatás és kutatás minőségének 

folyamatos fejlesztése, nemzetközi normákhoz való igazítása. A fenti cél elérése érdekében 

fontosnak tartjuk: a Kar valamennyi munkatársa személyi fejlődésének, szakismeretének, 

készségeinek fejlesztését, a Kar munkatársainak, valamint a Kar szolgáltatásait igénybe vevők 

(hallgatók, betegek) elégedettségének javítását, a Kar lehetőségeihez mérten a minőségi 

ellátáshoz, szolgáltatáshoz szükséges infrastrukturális, informatikai és oktatástechnikai 

fejlesztést. 

A Fogorvostudományi Kar 2011. évre kibővített fejlesztési célkitűzéseket határozott meg: a 

sikeresen elnyert TIOP 2.2.7. pályázat eredményeként létrejött infrastrukturális bővülés 

komplex fogászati gyakorlatok kialakítás lehetőségének áttekintése, a TIOP 2.2.7. pályázat 

keretében megvalósuló fogyatékos gyermekek fogászati ellátásának bevezetése és szakmai 

protokolljának elkészítése, a kar külső és belső oktatóinak egységes oktatási szemléletének 

kialakításának érdekében belső továbbképzések szervezése történjen meg, a harmadéves 

„fantom” gyakorlatok színvonalának emelése, a Fantom és a Fogtechnikai laboratóriumok 

bővítésének elindítása, a végzett hallgatók pályájának nyomon követése, valamint a 

fogadóintézmények véleményének mérését a Kar honlapján a speciálisan erre a célra 

kialakított ALUMNI programmal, elégedettségi vizsgálatok eredményeinek szinten tartása, 

esetleges javítása, minősített oktatók számának növelése, a betegdokumentáció 

hatékonyságának javítása, az oktatók angol nyelvi készségének fejlesztése a TÁMOP 4.1.2. 

Képzők képzése pályázat keretében.  

A MAB 2004/7/VII/1 határozatának megfelelően a fogorvostudományi szakon folyó 

képzések párhuzamos akkreditációs vizsgálatát a felkért bizottság 2005. április 24 - május 13 

között végezte el. Az értékelést a Látogató Bizottság az előzetesen benyújtott önértékelés és a 

látogatások alkalmával tapasztaltak alapján (A MAB 2006/2/II/1/2/1. sz. HATÁROZATA) a 

szak-akkreditáció követelményrendszerének elvárásai teljesülnek, a megkívánt minőségű 

képzés biztosított, a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán a fogorvos-tudományi 

szakon folyó képzés feltétel nélkül akkreditálható. Az akkreditáció érvényességének 

időtartama 8 év. A Karon rendkívül dinamikusan fejlődő angol nyelven folyó fogorvos 

képzésben az oktatás a magyar nyelvű képzéssel teljes mértékben egyező tematika és 

módszerek alapján történik. Ennek, valamint a MAB 2006/2/II/1/2/1. fenti határozatában 

foglaltak alapján, az angol nyelven folyó fogorvos képzés feltétel nélkül akkreditálható. Az 

intézmény által benyújtott kiválósági pályázat és az akkreditációs látogatás tapasztalatai 

alapján a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának fogorvosképzése - a magyar 

felsőoktatás egyetemi szintű fogorvos szakon folyó képzései egyikeként - a „Kiválósági hely” 

cím viselésére érdemes. A „Kiválósági hely” cím érvényessége 5 év. 

A Látogató Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán a 

fogorvos képzés egy terület (maxillo-facialis sebészet) kivételével rendkívül jó 

infrastrukturális körülmények között folyik.  

Ez évben befejeződött a régió megnőtt igényeinek megfelelően a Fej- Nyaksebészeti Centrum 

kialakítása, amely a Fül-Orr-Gégeklinikával közös épületszárnyban került elhelyezésre. Az új 

épületszárnyban kapott helyet az Arc- Állcsont és Szájsebészeti Tanszékhez tartozó 15 

fekvőbetegágy és a műtő. A fejlesztés a Maxillo-faciális sebészet infrastrukturális helyzetét 
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jelentősen javította. Ezt a fejlesztést az Látogató Bizottság ajánlásán túl az is indokolta, hogy 

az elmúlt években rohamosan megnőtt azoknak a betegeknek a száma (fej-nyaktájékot, 

szájüreget érintő traumás sérülések, helyreállítást és folyamatos korrekciót igénylő fejlődési 

rendellenességek, rágóapparátus és fájdalom díszfunkció) akik ellátása korszerű műtői 

hátteret és többirányú szakorvosi képesítéssel rendelkező sebészi csoportok jelenlétét 

igényelte. Az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően az Arc- Állcsont és Szájsebészeti 

Tanszék oktatási körülményei jelentősen javultak. 

A bizottság véleménye szerint néhány részterületen (pl.: fogszabályozás) célszerű lenne a 

gyakorlati munka mennyiségének növelése, valamint egyes fogorvosi szakterületeken (pl.: 

gyermekfogászat) kevés volt a tudományos fokozattal rendelkező oktató. Az elmúlt 

időszakban ezen területeken két fő szerezte meg tudományos fokozatát, egy fő pedig 

doktorjelöltként téziseinek megvédésére készül. A Gyermekfogászat és Fogszabályozás 

Tanszék tanszékvezetője által kezdeményezett, e két tantárgyat érintő kurrikulum reform 

eredményeként a Fogszabályozás IV. évfolyamra, a Gyermekfogászat V. évfolyamra 

csoportosításával optimalizáltuk az oktatási folyamatot, valamint a tantárgyi gyakorlatok 

mennyiségét, hatékonyságát. 

Az elmúlt időszakban megvalósított infrastrukturális fejlesztések, az oktatás, kutatás, és 

betegellátás eredményeinek mutatói megfelelő feltételeket biztosítanak a Debreceni Egyetem 

Orvos és Egészségtudományi Centrum Fogorvostudományi Karának további fejlődéséhez. 

A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 2011. október 25.-én a FOK 2011/X.25./1 számú 

határozatával, 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati eredménnyel elfogadta a kari 

akkreditációs önértékelést és annak mellékletét. 

 

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2011. november 10.-én a 16. számú határozatával, 57 igen, 0 

nem, 1 tartózkodás szavazati eredménnyel elfogadta a DE Fogorvostudományi Kar 

akkreditációs önértékelését és annak mellékletét. 
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2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése 

 

A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara szervezetének és működésének áttekintése, 

értékelése során - összhangban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ajánlásával – 

három témát helyezünk a középpontba. Egyrészt a Kar szervezetének és vezetési 

rendszerének értékelését, másrészt az akkreditációs feltételek tényszerű bizonyítását, 

harmadrészt a tudományos és gazdálkodási eredményeket. 

 

2.1. A Fogorvostudományi Kar szervezete, vezetési rendszere 

 

A FOK organogramja: 

 
 

A FOK Működési Rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.1.1. A minőségfejlesztés szervezeti keretei 

 

 

Az Egyetem minőségirányítási rendszerét – a 2005. évi CXXXIX törvény a felsőoktatásról 

21.§ (2) bekezdésének, az V. Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szempont 

rendszerének, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium útmutatásai alapján – a 

Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (www.unideb.hu/portal/hu/node/47) 

határozza meg. 

A Fogorvostudományi Kar a DE SZMSZ V. 52.§ (9) bekezdésben, a DE Minőségügyi 

Kézikönyvében (www.unideb.hu/portal/hu/node/47), valamint a Centrum Minőségirányítási 

Kézikönyvében (www.med.uni9deb.hu/generalinfo/qassurance/regulations/docs/csntrum) 

meghatározottak alapján a DE OEC részeként, centrumszinten valósítja meg 

minőségirányítási feladatait. 

A Fogorvostudományi Kar minőségpolitikáját, minőségcéljait a - DE OEC hármas 

feladatának szellemiségét tükröző – Minőségpolitikai Nyilatkozata 

(www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=356) és Küldetése 

http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47
http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47
http://www.med.uni9deb.hu/generalinfo/qassurance/regulations/docs/csntrum
http://www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=356
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(www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=355) alapján fogalmazza meg, melynek alapján 

alaptevékenységeinknek megfelelően Karunk célja: 

- a gyógyító-megelőző ellátás, az oktatás és kutatás minőségének folyamatos 

fejlesztése, nemzetközi normákhoz való igazítása. 

A fenti cél elérése érdekében fontosnak tartjuk: 

- a Kar valamennyi munkatársa személyi fejlődésének, szakismeretének, 

készségeinek fejlesztését, 

- a Kar munkatársainak, valamint a Kar szolgáltatásait igénybe vevők (hallgatók, 

betegek) elégedettségének javítását, 

- a Kar lehetőségeihez mérten a minőségi ellátáshoz, szolgáltatáshoz szükséges 

infrastrukturális, informatikai és oktatástechnikai fejlesztést. 

A Kar minőségirányítási tevékenységét a Kari Tanács Minőségirányítási Bizottsága irányítja, 

amely évente legalább egyszer, meghatározott napirendi pontok alapján ülésezik. 

A Kar minőségirányítási folyamatleírása az MF 01.ST A minőségirányítási rendszer 

irányítása, (www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=1135) amely meghatározza a rendszer 

folyamatát. 

A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának Minőségirányítási Bizottsága a 2005. évi 

CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21.§ (6) bekezdése szerint minőségfejlesztési 

célkitűzéseket határoz meg, melyeket minden év végén értékel és az értékelést követően 

meghatározza a következő évre vonatkozó fejlesztési irányokat, amit megküldünk az OEC 

Minőségügyi Központba. 

Az elmúlt évek eredményeit az alábbiakban összegezzük: 

 

- A hallgatói létszám folyamatos emelkedése, valamint az oktatás színvonalának 

növelése szükségessé tette a Kar Fantom Laboratóriumának bővítését, amelynek 

eredményeként 2009. év nyarán 10 db új propedeutikai munkahely kialakítására 

került sor. 

- Az új munkahelyek lehetővé teszik a fogorvostan hallgatók biztonságos, korszerű, 

magas színvonalú gyakorlati oktatását. 

- 2009-ban a DE OEC Minőségügyi Központ koordinálásával, más karokhoz 

hasonlóan, elektronikusan értékelhető és feldolgozható, statisztikai elemzések 

készítésére alkalmas új feed-back (EvaSys) rendszert vezettünk be. 

- A tendencia- és összehasonlító elemzésekre is kiválóan alkalmas rendszert 

alkalmazzuk a hallgatók, munkatársak, fekvő- és járóbetegek elégedettségének 

felmérésére egyaránt. 

- Karunk egyik legfontosabb célkitűzése a Kar szolgáltatásit igénybevevők valamint 

a munkatársak elégedettségének növelése, ezért Karunk folyamatos követi, 

értékeli, elemzi az elégedettség vizsgálatok eredményeit és szükség esetén javító 

intézkedéseket hoz. 

- A hallgató létszám folyamatos emelkedése szükségessé tette a IV-V. éves 

fogorvostan hallgatók fogászati gyakorlatának strukturális átszervezését. A 

2010/2011 év I. oktatási félévében a korábban napi 6 órás gyakorlatot felváltotta a 

napi 2x5 órás gyakorlati beosztás.  

- A Centrum TIOP 2.2.7 pályázatának részeként Karunk a „Gyermekellátás 

fejlesztése: gyermekfogászat, fogszabályozás, fogyatékos gyermekek fogászati 

ellátása, helyreállító szájsebészet” című alprojekttel vett részt. 

A sikeresen elnyert pályázat keretében 2010. év novemberi átadással megvalósult 

http://www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=355
http://www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=1135
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a fogyatékos gyermekek ellátását és az Arc- Állcsont és Szájsebészeti Tanszék 

bővítését biztosító új infrastruktúra, mely a Karon folyó betegellátási és oktatási 

tevékenység minőségi fejlődését egyaránt szolgálja.   

- Hallgatóinknak a képzés befejezését követő helyzetének elemzése nehezen 

megoldható ugyanis a fogorvosi diploma önálló munkavégzésre jogosít, ezért 

végzett hallgatóink az ország bármely rendelőjében, de akár külföldön is tudnak 

munkát vállalni. Ezen nehézségek ellenére a Kar törekszik hallgatóinak pályáját 

nyomon követni, ezért a FOK új weblapján lehetőség van arra, hogy hallgatónkkal 

a végzést követően is tarthassuk a kapcsolatot. Az előző évek gyakorlatának 

megfelelően azoknak a végzett hallgatóknak tudjuk pályájukat három évig 

nyomon követni, akik részt vesznek a rezidensi képzésben, valamint akik a 

folyamatos továbbképzéshez Karunkon kérik az OFTEX programban a 

regisztrálásukat. Ebben az esetben Karunk tartja nyilván a kredit pontjaikat és 

továbbképzéseiket. A rezidensi képzés végén a Tanulmányi Osztály végez 

kérdőíves felmérést a rezidensi képzéssel kapcsolatban. A kérdőívek értékelését is 

a Tanulmányi Osztály végzi. 

A TÁMOP-4.1.1.-08/1-2009-0003 pályázat keretében a Diplomás Pályakövető 

Rendszer kiépítéséhez kapcsolódó munkában Karunk is részt vesz. 

A végzett hallgatók pályájának nyomon követését 2011-ben a Kar honlapján a 

speciálisan erre a célra kialakított ALUMNI programmal szeretnénk 

megvalósítani.  

- A hallgatói létszám folyamatos növekedése, az oktatás színvonalának emelése 

érdekében az oktatás szolgáló infrastruktúrát valamint az oktatástecnikai 

eszközöket folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. 

A TIOP 2.2.7 pályázat során kialakított új infrastruktúra lehetővé tette – a már 

meglévő előadótermek (1 db 100 fős, 3 db 30 fős) mellett 1 db, korszerű 

oktatástechnikai eszközökkel felszerelt 100 fős oktató helyiség kialakítását. 

- Minősített oktatóink számát folyamatos fejlesztjük.  

 

 

A Kar Minőségirányítási Bizottsága minden év elején az OEC Küldetésével, Minőségpolitikai 

Nyilatkozatával valamint a Centrum aktuális Minőségcéljaival összhangban határozza meg 

saját minőségcéljait. 

A célok kitűzésénél a Minőségirányítási Bizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

- megelőző MB ülésen meghatározott célok és azok végrehajtásáról szóló 

elemzések, 

- DE OEC Stratégiát, 

- DE OEC Minőségcéljait, 

- az aktuálisan érvényes egészségpolitikai prioritásokat, szakmai irányelveket, 

- az érdekelt felek igényeit és visszajelzéseit 

- szállítókkal kapcsolatos információkat 

- a minőségirányítási rendszer működésének tapasztalatait, 

- a klinikai hatékonyságra való törekvést, 

- a korábban elhatározott helyesbítő, megelőző és továbbfejlesztési 

tevékenységekről készült elemzéseket. 

A Kar minőségcéljai meghatározott módszerekkel és mérőszámokkal objektíven mérhetőek, 

szorosan kapcsolódnak a Kar alaptevékenységeihez, és követésük, rendszeres elemzésük 

biztosítja a célkitűzések magas szintű megvalósulását és a folyamatos fejlődést. 
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A minőségcélok megfogalmazásakor a módszereken és mutatószámokon kívül felelősöket és 

határidőket határozunk meg a pontos követés érdekében. 

 

 

Kari teljesítmény mutatók  

 

2. sz. melléklet: Hallgatói létszámadatok 

3. sz. melléklet: Oktatói létszámadatok 

 

2.1.2. A Kar minőségbiztosítási rendszere, az alkalmazott minőségfejlesztési eszközök 

 

A Fogorvostudományi Kar minőségirányítási rendszerének kialakítása – a DE OEC több 

szervezeti egységével egy időben - 2000-ben indult az ISO 9001:2000 szabvány 

követelményeinek megfelelően. A tanúsítás 2002 decemberére valósult meg. Az ISO 

9001:2000 szabvány követelményeinek átdolgozását követően a 2009 decemberi felügyeleti 

audit már ezen szabvány követelményi teljesülését vizsgálta. 

A Kar minőségirányítási rendszerét jelenleg képező tevékenységek: 

- fekvő- és járóbeteg ellátás 

- diagnosztikus tevékenységek 

- oktatás 

- kutatás 

- műszaki-gazdasági és pénzügyi folyamatok 

- szolgáltató folyamatok 

- valamint a fentieket támogató és a rendszert irányító tevékenységek. 

A Kar a minőségirányítási rendszer részeként az előzőekben felsorolt tevékenységeknek 

megfelelően elkészítette a teljes kari működést lefedő folyamatleírásokat (13 db) szakmai 

protokollokat (szakdolgozói protokoll 35 db) és működési rendeket (2db), amelyeket 

folyamatosan követünk és aktualizálunk. 

A Kari Tanács egyik bizottsága a Minőségirányítási Bizottság. 

A Bizottság évente legalább egyszer, az OEC Minőségügyi Tanácsának ülése után 1 hónapon 

belül ülésezik. 

A Kar Minőségirányítási Bizottsága minden év végén, az alábbi szempontok alapján értékeli 

és dokumentálja a Kar minőségirányítási tevékenységét: 

- A minőségirányítási rendszer dokumentációs rendszerének felügyelete, 

tájékoztatás a változásokról. 

- A minőségirányítási rendszer működési (személyi, tárgyi, pénzügyi) feltételei 

meglétének és javításának vizsgálata, és a szükség szerinti intézkedés 

meghatározása. 

- A szolgáltatás (betegellátás, oktatás) műszaki-technikai feltételrendszerének 

értékelése. 

- A gazdasági-pénzügyi tevékenység eredményeinek áttekintése. 

- Az egészségügyi szolgáltatás hatékonyságának vizsgálata. OEP és ÁNTSZ 

elvárásoknak való megfelelés értékelése. Az Egészségbiztosítási Felügyelet 

követelményeiből adódó feladatok ellátása. 

- Összefoglaló a térítéses betegellátási tevékenységről.  
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- Helyesbítő, megelőző intézkedések és a folyamatos fejlődést biztosító 

intézkedések áttekintése, értékelése. 

- Minőségcélok megvalósulásának értékelése. 

- A belső minőségügyi felülvizsgálatok eredményeinek áttekintése és a szükséges 

intézkedések meghatározása.  

- Tanúsító szerv által végzett auditok eredményeinek áttekintése és a szükséges 

intézkedések meghatározása.  

- A DE OEC szolgáltatásait igénybevevők panaszainak, reklamációinak 

kivizsgálásáról értékeléséről készült összefoglaló áttekintése és a szükséges 

intézkedések meghatározása. 

- A betegelégedettségi és a munkatársi elégedettségi vizsgálatok eredményeinek 

áttekintése és a szükséges intézkedések meghatározása. 

- A hallgatói elégedettségi vizsgálatról készült értékelés áttekintése és a szükséges 

intézkedések meghatározása.  

- Az Intézet/Tanszék/Klinika oktatási feladatainak éves értékelése. 

- A minőségirányítási rendszer folyamatainak működését jelző mérőszámok, 

indikátorok alakulásának áttekintése és a szükséges intézkedések meghatározása. 

- Külső kapcsolatok alakulásának értékelése, PR tevékenység. 

- Tudományos tevékenység összefoglalása, értékelése. 

- Az Intézet/Tanszék pályázati tevékenységének összefoglalása 

- Szak-és továbbképzéssel kapcsolatos tevékenység összefoglalása. 

- Munkatársak képzésének értékelése. 

- A humánerőforrással való gazdálkodás helyzetelemzése. 

- Kari fejlesztési célkitűzések megvalósulása. 

- A Kar minőségirányítási rendszer folyamatainak működését jelző mérőszámok, 

indikátorok alakulása. 

 

2.1.3. Kari kapcsolatok kezelésének módja 

 

A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar oktatási együttműködése más hazai és 

külföldi karokkal, egyetemekkel, intézetekkel és személyekkel 

 

A Debreceni Egyetem (DE) Fogorvostudományi Kara (FOK) a DE, ezen belül a DE Orvos- 

és Egészségtudományi Centrum (OEC) részeként működik. A kari vezetés az egyetemi és a 

centrum szervezeti és működési szabályzatoknak (SzMSz) megfelelően részt vesz az 

egyetemi és centrum-szintű testületek és bizottságok munkájában, különös tekintettel az 

alapvető graduális, posztgraduális és folyamatos szakképzési feladatokra. A FOK oktatói részt 

vesznek a DE OEC Általános Orvostudományi Karán tanuló egyetemi hallgatók oktatásában 

is. Tudományos diákköri tevékenység és diplomamunka/szakdolgozat elkészítésének 

lehetőségét is felkínáljuk ezen hallgatók számára. Hasonlóképpen, igény esetén részt veszünk 

a társ karok egyetemi doktori (PhD) hallgatóinak képzésében: akkreditált kreditpontos PhD 

kurzusaink nyitottak a társkarok doktorandusz munkatársai számára, igény esetén PhD 

témavezetést vállalnak akkreditált oktatóink. Rendszeresen részt veszünk a társkarok által 

szervezett folyamatos szakképzési oktatási formákban. 
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Rendszeres kapcsolatban állunk a budapesti, és szegedi egyetemek Fogorvostudományi 

Karaival, és a pécsi egyetem Általános Orvostudományi Karának Fogorvostudományi 

Szakával. Az együttműködés nagy hangsúlyt fektet a kurrikulumok harmonizálására, az 

egységes vizsgakövetelmények, kompetencia szintek megfogalmazására, különös tekintettel 

az országosan egységes záróvizsgára. A rendszeres együttműködés eredményeképpen a 

hazánkban kibocsátott fogorvosdoktori diplomák egységesen magas színvonalúak. A 

Fogorvostudományi Karok, Szakok oktatási együttműködésének ugyancsak fontos területe a 

posztgraduális képzés. Egységes a fogorvos rezidensek rendszerbeléptetési folyamata és 

szakorvosképzése. Rendszeres és intézményesített az együttműködés a PhD képzés és a 

habilitáció területén. A kar oktatói felkérés alapján részt vesznek a többi kar és szak 

oktatóinak minősítési eljárásában és habilitációs folyamatiban. Ilyen módon biztosítható a 

PhD fokozat és a habilitáció országosan egységes, magas színvonalú kialakítása is. Az 

együttműködés a folyamatos orvosképzés területén is megvalósul. Ingyenes és fizető 

tanfolyamok lehetőségét kínáljuk fel valamennyi, az ország területén működő szakorvos 

számára, illetőleg a régióban működő szakorvosok számára elismerjük a társkarok által 

szervezett továbbképzés keretében megszerzett kreditpontokat.  

Karunk térítéses angol nyelvű orvos-és fogorvosképzést (TOK) is folytat. Ebből a 

szempontból is kiemelt súlyt fektetünk a kar külföldi egyetemekkel, szakokkal, intézetekkel 

és oktatókkal folytatott intenzív kapcsolataira. Országunk európai uniós csatlakozását 

követően az egyetemünk által kiállított orvos-és fogorvosdoktori diplomát az Európai Unió 

valamennyi tagállamában elismerik. Együttműködésünk egyik fő irányvonalát ennek 

megfelelően más európai uniós országok egyetemeinek fogorvostudományi karaival folytatott 

együttműködésünk képviseli. A TOK képzés angol nyelvű jellegéből és a TOK képzésben 

résztvevő nagyszámú külföldi hallgatójából eredően a külső kapcsolatok másik fő 

irányvonalát a más országbeli egyetemekkel, oktatási intézményekkel és szervezetekkel 

megvalósított együttműködés képviseli. Az Európai Unió és az Egyesült Államok 

egyetemeivel folytatott együttműködés nemcsak az angol nyelvű, hanem a magyar nyelvű 

képzésben résztvevő egyetemi hallgatók, doktoranduszok, szakorvosjelöltek és egyetemi 

oktatók szempontjából is alapvető.  

A rendszeres kapcsolatoknak köszönhetően kurrikulumaink megfelelnek az európai uniós 

elvárásoknak, az Egyetem által kibocsátott fogorvosdoktori diploma nemcsak euro-

konformok, hanem kompetitívek is.  

A külföldi egyetemekkel, egészségügyi intézményekkel és személyekkel folytatott 

együttműködés másik alapvető célja a környező, már európai uniós, tagjelölt és európai uniós 

csatlakozási folyamatba még be nem kapcsolódott országok fogorvostan hallgatóival, 

fogorvosaival és egészségügyi szakembereivel történő kapcsolatok rendszeres, 

intézményesített ápolása és fejlesztése, különös tekintettel a környező országok magyar 

anyanyelvű állampolgáraira. Karunk hallgatói, doktoranduszok és oktatók rendszeres 

cseréjével, tanfolyamok szervezésével és oktatási tapasztalataink átadásával és cseréjével járul 

hozzá az együttműködéshez. Célunk, hogy karunk regionális integráló szerepet töltsön be a 

kelet közép-európai és balkáni térség fogorvosképzésében, és szakképzésében. A célok 

megvalósítása érdekében a kar oktatói részt vesznek a környező országok egyetemeinek 

fogorvostudományi karai és szakmai, tudományos testületei által szervezett rendezvényeken. 

4. sz. melléklet tartalmazza a Kar együttműködési szerződéseit. 

 

DEOEC Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának feladatai 

 

Közösen az Általános Orvostudományi, Gyógyszerésztudományi és Népegészségügyi Kar 

Hallgatói Önkormányzataival alkotják a Hallgatói Központot, mely az OEC-es karok 
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tanulmányi és szociális ügyeivel foglalkozik, kollégiumi elhelyezések elbírálását végzi, 

rendezvényeket szervez, illetve a PR és marketing bizottság segítségével webes felületeken, 

plakátokon nyújt széleskörű tájékoztatást a hallgatóknak. 

A Tanulmányi és Szociális Bizottság a hallgatók tanulmányokkal kapcsolatos ügyeivel 

foglalkozik, az Oktatási Bizottságban képviselik a hallgatókat. A Biztossághoz lehet fordulni 

szociális ügyekkel. Feladatihoz tartozik továbbá ösztöndíj lehetőségek kihirdetése és 

elbírálása. 

A Sport és Rendezvényszervező Bizottság felelős minden OEC-es hallgatói rendezvényért, 

mint a Gólyatábor, Gólyabál, Gólyahét, vagy a Medikus Hét.  

A PR és Marketing Bizottság irányítása alatt működik a Hallgatói Központ honlapja, 

kiadványuk a Medikus Lap, melyet ők írnak és szerkesztenek, rendezvényekre plakátokat 

terveznek. 

A Kollégiumi Kulturális Bizottság feladata a kollégiumi élet szervezése, a kollégisták 

mindennapjainak megkönnyítése. 

A Hallgatói Önkormányzat, mint érdekvédelmi és képviseleti szervezet, kapcsot jelent az 

egyetemi vezetés és a hallgatók között. A hallgatók mindenféle problémáját próbálják 

megoldani, legyen szó vizsgákról vagy órarendi beosztásról. Tagjaik képviselik a hallgatókat 

a Kari Tanács, a Centrum Tanács, a Tanulmányi Bizottság ülésein, hogy mindezt 

megvalósíthassák. 

A Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagjai részt vesznek a fentebb 

említett bizottságok munkájában, külön figyelmet szentelve a Kar hallgatóinak problémáira, 

igényeire. Önálló rendezvényük a szemeszterenként megrendezésre kerülő Fogászest, mely a 

fogorvostan hallgatók, illetve rezidens orvosok, oktatók, fogtechnikusok és a kar dolgozói 

közelebbi megismerkedésére, összekovácsolódására szolgál. 

A Magyar Fogorvostan hallgatók Egyesületének debreceni tagjaival közösen prevenciós 

programok, fogászati szűrőnapok szervezését és lebonyolítását végzik. Fogászati 

szűrővizsgálatot végeznek az Egyetemi Egészség Napon, Campus Fesztiválon és egyéb 

rendezvényeken. 

Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a külföldi és magyar hallgatók között szorosabb 

együttműködés alakuljon ki, ezért minden általuk szervezett rendezvényre meghívják a 

külföldi hallgatókat is. 

Törekszenek arra, hogy a továbbiakban is hasonlóan jól működő szervezetként segítsék, 

megkönnyítsék, színesebbé tegyék az egyetem alatt eltöltött éveket. 

 

2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerű bizonyítása 

 

2.2.1. A képzési szerkezet bemutatása 
 

Magyarországon, így a DE Fogorvostudományi Karán is a fogorvosképzés osztatlan 

mesterképzés keretei között folyik. A képzést a (36/1996. (III.5.) Kormányrendeletben leírt 

képesítési követelményeknek megfelelően alakítottuk ki. A szakon folyó képzés, az elméleti 

és gyakorlati órák aránya megfelel a képesítési követelményekben leírtaknak. A kurrikulum a 

képesítési követelményekben megfogalmazott témákat, tanulmányi részterületeket 

tartalmazza. A gyakorlati képzés során a hallgatók megfelelő manuális képességekre tesznek 

szert a mindennapos fogorvosi tevékenység ellátására. Az elméleti oktatás az alapokon túl 

magába foglalja az egyes részterületek legújabb eredményeinek ismertetését is. Az egyes 

részterületek és tantárgyrészek egymásra épülő struktúrában kerülnek oktatásra, a tanuláshoz 

mind a kötelező irodalom, mind a további információkat nyújtó ajánlott irodalom 
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megjelölésre kerül. Ezen túl felhasználásra kerül a Kar könyvtárában megtalálható számos 

idegennyelvű folyóiratban megjelenő legfrissebb információ, ill. alkalmazzuk a modern 

informatika által nyújtott lehetőségeket is. A hallgatók a kurrikulumban előírt vizsgákon 

számolnak be tudásukról, a szorgalmi időszakban ismételt számonkérés teszi lehetővé a 

hallgatók tudásának, tudásgyarapodásának ellenőrzését. 

 

A kurrikulumok létrehozásánál figyelembe vettük az EU fogorvosképzésre vonatkozó alábbi 

dokumentumokban leírtakat: 

1.The Council of the European Communities, Council Directive (78/686/EC),  

Commission of the European Communities Directorate General,  

2.III/D/2 Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners III/D/617/5/86-EN, 

1987,  

3.Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners Harmonization of standards in 

Dental Education, European Commission Directorate General XV./E/8316/8/93-EN, 1996 

4.Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners. Report and Recommendation 

Concerning Clinical Proficiencies Required for the Practice of dentistry in the European 

Union. 

A képzés a 2002/2003 tanévtől felmenő formában, kreditrendszerben, az annak megfelelően 

kialakított mintatanterv szerint történik.  

A Kormány 2003. február 19.-i rendeletének értelmében önálló karrá alakult az addig az 

ÁOK-hoz tartozó intézetünk. A karrá történő átalakulás számos strukturális változást hozott, 

többek között a 10 féléves képzés kurrikulumának reformját is. E folyamat során folytattuk az 

EU dokumentumok (78/686/EC), III/D/617/5/86-EN, 1987, XV./E/8316/8/93-EN, 1996) 

alapján az 1995/96 tanévben elkezdett kurrikulum reform végrehajtását. Fokozatosan 

távolodtunk a nem szorosan vett fogászati tárgyak –alapozó tudományok és klinikai tárgyak- 

területén a stomatológus képzés gyakorlatától, amely szerint a fogorvostanhallgatók mindazt 

megtanulták, amire egy általános orvosnak szüksége van, viszont kevesebbet kaptak a 

fogorvos számára szükséges speciális ismeretekből. A fogorvosképzés kurrikulumainak 

fejlesztési folyamata jelenleg is tart. A létrehozott tanszékek vezetői nemcsak az általuk 

oktatott tárgy, hanem a tematikusan a kérdéskörhöz tartozó tárgyak oktatásának koordinálását 

is végzik, amely tevékenységbe beletartozik az oktatott tárgyak kurrikulumának ésszerűsítése, 

az átfedések kiiktatása. A tanszékvezető folyamatosan figyelemmel kíséri a tanszék 

koordinálásával oktatott tárgyak tananyagának nemzetközi fejlődését, végrehajtja a szükséges 

hiányzó területek tananyagba történő beépítését és megvalósítja azt a célkitűzést, hogy a 

fogorvostan hallgatóknak oktatott kurrikulum EU-konform legyen, tartalmazza a fogorvosi 

munkavégzés szempontjából legrelevánsabb ismereteket. Az oktatott tárgy magas színvonalú 

oktatását lehetővé tévő tartalmi fejlesztés mellett a tanszékvezető gondoskodik az oktatási 

feladat elvégzésére legalkalmasabb oktatók kiválasztásáról, felkéréséről, a kurrikulum magas 

szinten történő oktatásának megvalósításáról. A minőségbiztosítás részeként gondoskodik 

hallgatói és oktatói teljesítmények folyamatos ellenőrzéséről, a hallgatói visszajelzések 

értékeléséről, a szükséges változtatások végrehajtásáról. A kurrikulum folyamatos fejlesztése 

során a tanszékvezető gondoskodik mindazon korszerű technikai lehetőségek oktatási 

struktúrába történő beépítéséről, (számítógépes adat-, lelet,- dokumentum feldolgozás és 

felhasználás) amelyek hatékonyabbá teszik a hallgatók komplex probléma megértő és 

megoldó képességének fejlesztését 

A reform részeként csökkentettük az anatómia tantárgy óraszámát, valamint megszüntettük az 

anatómia első félévben történő oktatását, ezzel lehetőséget teremtettünk arra, hogy a két fő 

alapozó tárgyra koncentráljanak a hallgatók. Ezzel egy időben, az első évben a korábban egy 

éves orvosi kémiát és biofizikát félévre csökkentettük, ezen kívül a tudomány új ismereteivel 
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való szinten tartás érdekében új tárgyat, a molekuláris biológiát vezettünk be. A korábban első 

éven oktatott biológia két részre tagozódott: sejtbiológiára és genetikára, melynek az 

oktatásában a Biofizikai és Sejtbiológiai és a Humángenetikai Intézet oktatói vesznek részt. 

Az első év második félévében kezdődik az anatómia oktatása. Az informatika széles körű 

elterjedése szükségessé tette, hogy ezeket az ismereteket a hallgatók minél előbb tudják 

használni az egyetemi tanulmányok során, ezért első éven bevezettük az informatikát és 

könyvtárismeret tantárgyat, valamint a kommunikáció alapjait, melyek a korábbi évek 

hiányosságait pótolták ezen a téren. A másodév első félévében folytatódik az anatómia 

oktatása és félévkor szigorlati vizsgával zárul. Másodévben kezdődő élettan és biokémia 

oktatása a másodév végén szigorlati vizsgával zárul. Az anatómia félévi záróvizsgájával azt 

szerettük volna elősegíteni, hogy a hallgatók a másodév második félévétől nagyobb 

mértékben koncentráljanak az élettan és a biokémiai tanulmányokra, valamint ezzel a 

vizsgaidőszaki terhelés is egyenletesebbé váljon. Másodév második félévében vezettünk be 

egy új tárgyat, a neurobiológiát, melyet az Anatómiai, Élettani és Biokémiai és Molekuláris 

Biológiai Intézetek összehangoltan oktatnak. Ezzel is szerettük volna elősegíteni a 

morfológiai tárgyak oktatásának funkcionálisabbá tételét. Harmadéven a preklinikai ismeretek 

integráló tárgyaként vezettük be a komplex patológia oktatását, melyet a Klinikai Biokémiai 

és Molekuláris Patológiai Intézet koordinál. Fenti tárgy oktatásában a Klinikai Biokémiai és 

Molekuláris Patológiai, a Patológiai, a Kórélettani, illetve jelenlegi jogutódja az 

Immunológiai Intézet, a Klinikai Fizológiai Tanszék, a Megelőző Orvostani Intézet és a 

Gerontológiai Tanszék munkatársai vesznek részt.  

A kreditrendszer bevezetése újabb lehetőséget teremtett kisebb kurrikulum reform 

végrehajtására. Néhány korábban kötelező kurzus vagy annak egy része átkerült az ún. 

kötelezően választható kurzusok közé. Ezzel csökkentettük a kötelező kurzusok óraszámát, de 

lehetőséget adtunk rá, hogy az ez irányban érdeklődők választhassák, és jobban 

elmélyedhessenek benne. Ezen kívül a kreditkurzusok során arra törekedtünk, hogy a 

kötelezően és szabadon választható kurzusok széles választékával már a graduális képzés 

során segítsük a hallgatók specializálódási területek iránt megfogalmazott fokozott 

érdeklődését. 

A tavalyi kurrikulum reform alkalmával tovább optimalizáltuk a nem szakmaspecifikus 

tantárgyak óraszámát, a felszabadult óraszámokat a szakmasecifikus tantárgyak óraszámának 

növelésére fordítottuk. 

A képesítési követelményben felsorolt főbb tanulmányi területek, témakörök mind az elméleti 

ismeretek és gyakorlati készségek, mind pedig a klinikai ismeretek és képességek 

vonatkozásában megtalálhatók a szakon oktatásra kerülő kurzusok elméleti és gyakorlati 

tematikájában. A képzési célok elérése érdekében a tananyagot az alábbi struktúrában és 

koordinációban oktatjuk. A Fogorvostudományi Kar tanszékei által koordinált kötelező 

tantárgyak:  

 

Arc, -Állcsont és Szájsebészeti Tanszék 

Szájsebészet propedeutika 

Szájsebészet 

 

Fogpótlástani Tanszék 

Fogászati anyagtan 

Bevezetés a rögzített fogpótlástanba 

Rögzített fogpótlások propedeutikája és technológiája 

Teljes és kivehető fogpótlások propedeutikája és technológiája 

Fogpótlástan 
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Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék 

Preventiv fogászat 

Gyermekfogászat 

Fogszabályozás 

 

Konzerváló Fogászati Tanszék 

Odontológia 

Orális biológia 

Cariológiai propedeitika 

Cariológia 

Endodontia propedeutika 

Endodontia 

 

Parodontológiai Tanszék 

Parodontológia 

Orális medicina 

Fogászati radiológia 

 

Fogorvosi Anatómiai Tanszék 

Fogorvosi anatómia- szövet és fejlődéstan* 

Neurobiológia* 

 

Fogorvosi Biokémiai Tanszék 

Orvosi genetika* 

Biofizika* 

Sejtbiológia * 

Orvosi vegytan* 

Biokémia* 

Molekuláris biológia* 

Informatika* 

Biostatisztika* 

 

Fogorvosi Élettan és Gyógyszertani Tanszék 

Orvosi élettan* 

Immunológia* 

Fogorvosi gyógyszertan* 

 

Fogorvosi Mikrobiológiai és Pathológiai Tanszék 

Igazságügyi orvostan* 

Orvosi mikrobiológia* 

Komplex pathológia* 

 

Fogorvosi Műtéttani Koordináló Tanszék 

Sebészet* 

Szülészet* 

Szemészet* 

Fül-orr-gégészet* 

Traumatológia* 
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Bőrgyógyászat* 

Műtéttani alapismeretek* 

 

Fogorvosi Orvostani Tanszék 

Belgyógyászat* 

Gyermekgyógyászat* 

Ideg és elmegyógyászat* 

Laboratóriumi diagnosztika alapjai* 

 

A Fogorvostudományi Kar és az ÁOK közösen koordinált tantárgyai 

Bevezetés az orvosi pszichológiába 

Kommunikáció alapjai 

Orvosi etika 

Orvosi pszichológia 

Orvosi szociológia 

Angol nyelv 

Angol nyelv orvosi (ESP) 

Informatika 

Könyvtárismeretek 

Latin nyelv 

Oxyológia 

Radiológia 

Újraélesztés és korszerű elsősegélynyújtás 

 

A karok közötti átoktatás az egyetemi szabályzatnak megfelelően történik. 

(http://www.unideb.hu/media/17_210.pdf) Ezen együttműködések alapja, hogy a FOK egykor 

a Debreceni Orvostudományi Egyetem intézete volt, így a kurrikulum kialakításakor az akkor 

még egységes egyetemi tanszékhálózatra támaszkodott. Az oktatási rendszerünk részint az 

ÁOK infrastrukturális, másrészről a saját oktatói létszám lehetőségeit felhasználva oktatja az 

általános orvosi témájú, de a fogászati sajátosságokat figyelembe vevő tantárgyakat. 

Meggyőződésünk, hogy az oktatás ilyen jellegű szervezése, az univerzitás adta lehetőségek 

kihasználása, a párhuzamosságok megszüntetése kedvezőbb lehetőséget teremt a karok 

részére, mint a korábbi időszakban bevált gyakorlatként alkalmazott csak önálló struktúrában 

történő oktatás. A fenti listában *-al jelzett tantárgyak oktatása a karok közötti 

megállapodások figyelembevételével folyik. Az Általános Orvostudományi Kar hallgatói 

részére magyar és angol nyelven a Fogászat tárgy oktatását végzi a Fogorvostudományi Kar.  

 

Képzési programot az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

 

2.2.2. A hallgatói létszámadatok 

A hallgatói létszámadatokat a 2. sz. melléklet, a Doktori iskola létszámadatai a 6. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

2.2.3. Tantermek, előadótermek, eszközellátottság 

1976-ban indult meg Debrecenben a fogorvosképzés az ország 4 képzőhelye közül utolsóként 

a Stomatológiai Klinikán. 1981-ban átadták a fogorvosképzés céljaira épített új 

épületszárnyat, amely az ország egyetlen fogorvosképzés céljára tervezett és kialakított épület 

http://www.unideb.hu/media/17_210.pdf
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volt. Az indulást követő években folyamatosan emelkedő hallgatói létszám, majd a kis 

csoportos oktatásra történő áttérés miatt megnövekedett kezelőegység használat azt 

eredményezte, hogy 2000-re, az addig folyamatosan 20 évet dolgozó kezelőegységek teljesen 

elöregedtek, amortizálódtak és már az alkatrész utánpótlás is lehetetlenné vált. A működését 

2000-ben megkezdő Fogorvostudományi Intézet azonnal megkezdődő fejlesztési terve több 

lépcsőben tűzte ki célul a kubaturális háttér és az oktatási infrastruktúra teljes körű fejújítását 

és bővítését.  

A megvalósulás ütemei a következők voltak: 2001-ben megtörtént a preklinikai, fantom 

laboratórium teljes körű fejújítása, 35 fantomfej, intraorális kamerás kivetítő rendszerrel 

felszerelt, gyakorlatvezetői, demonstrátori bemutató pult telepítésével. 

2002 és 2003-ban megtörtént a régi épületszárny 20 kezelőegységgel ellátott komplex klinikai 

gyakorló helyiségének teljes körű fejújítása, a kor minden igényét kielégítő, felső karos, 

száloptikás, ultrahangos depurátorral felszerelt új kezelőegységek és a kezelő személyzet, 

valamint a betegek magasabb komfortigényét kielégítő légkondicionálás telepítésével. 

2003-ban oktatói orvosi szobákat telepítettünk a régi épületszárnyban is, amely révén 

biztosítottuk azt a lehetőséget, hogy minden oktatónk önálló íróasztallal rendelkezik a 3-4 fős 

orvosi szobákban.  

2004-ben került átadásra az új, 4 emeletes épületszárny 35 fogászati kezelőegység, valamint a 

legkorszerűbb teljes körben digitalizált radiológiai diagnosztikai rendszer, amely egyedülálló 

az országban. A földszinten kapott helyet a 10 kezelőegységes Konzerváló Fogászati Tanszék 

és a 4 kezelőegységes Gyermekfogászati Osztály, a 2 db, 1-1 kezelőegységes vezető oktatói 

kezelőhelyiség és a Radiológiai Osztály új épületszárnyú részlege. Az I. emeleten helyezkedik 

el az ugyancsak 10 kezelőegységes Fogpótlástani Tanszék, valamint a 4 kezelőegységes 

Fogszabályozási Osztály és 2 db, 1-1 kezelőegységgel ellátott vezető oktatói rendelő és 1 db 

30 férőhelyes szemináriumi terem. Mindkét emeleten igen igényes, tágas, televízióval 

felszerelt váróhelyiség biztosítja, teszi könnyebbé a betegek rövid idejű várakozását. A II. 

emeleten oktatói és tanszékvezetői dolgozók kaptak helyet, valamint egy kétfelé, 50-50 

férőhelyessé nyitható 100 fős előadóterem. Az alagsorban kapott helyet az ország egyik 

legkorszerűbb sterilizáló helyisége, amely a legfejlettebb technológiával rendelkezik nemcsak 

a fogászati ellátásban, hanem más klinikai területeken alkalmazható műszerek sterilizálási 

folyamataiban is. Ugyancsak az alagsorban találhatók az igényes, tágas öltöző és 

pihenőhelyiségek.  

2004-ben megtörtént a Parodontológia Tanszék teljes körű, 7 új kezelőegység és 

légkondicionálás telepítésével egybe kötött felújítása. 

2004-ben alakítottuk ki a Dékáni Hivatalt, amely nagyban megkönnyíti a hallgatói ügyek 

gyors és szakavatott irányítását és elvégzését, a Neptun rendszer bevezetésével összekapcsolt 

feladatokat is beleértve. 

2004-ben megkezdtük a Fogtechnikai Laboratórium elöregedett műszerparkjának felújítását, 

amely munkálatok folyamatban vannak. Nagy jelentőségűnek ítéljük a korszerűen felszerelt 

épületen belüli fogtechnikai laboratórium jelenlétét, mivel lehetőséget biztosít a hallgatók 

fogpótlástani képzésének részeként a fogtechnikus mester által irányított önálló 

munkavégzésre, és a hallgatói munka konzultációs lehetőséggel egybekötött, rövidebb 

határidejű elkészítésére. 

A Kari Könyvtár ellátottsága könyv és folyóirat tekintetében az országban az egyik 

leggazdagabb. Rendelkezünk az elmúlt években kiadott minden szakterületre kiterjedő 

legújabb angol nyelvű szakkönyvekkel, amelyek nemcsak az angol nyelvű képzést segítik, 

hanem a magyar nyelvű hallgatók oktatását is tekintettel arra, hogy a kétnyelvű képzés 

tananyaga teljesen azonos, így a nyomatott angol nyelvű új ismeretek azonnal beépíthetjük 

tananyagunkba. Hasonlóan igen gazdag a könyvtár folyóirat ellátottsága is, a fogorvosképzés 
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minden területével foglalkozó jelentősebb oktatási szakfolyóiratok megrendelésre kerültek az 

elmúlt évek során.  (31 külföldi és magyar oktatási szakfolyóirat megrendelése)  

A TIOP 2.2.7. keretén belül a Debreceni Fogorvostudományi Kar tovább fejlődött, a régi 

épület egy emeletráépítéssel bővült. Az első emeleten dentoalveoláris sebészeti osztályt 

alakítottunk ki, a bővítményben orvosi szobák, könyvtár egy előadó és egy konferencia terem 

kapott helyet. A régi épületszárny bővítésén túl a Fül-Orr-Gégészeti Klinika oldalszárnyához 

egy négyemeletes épületszárnyat kapcsoltak ahol mindazon műtők, betegellátó, betegvizsgáló 

helyiségek kaptak helyet, amely az arc-, állcsont- és szájsebészeti műtétek minden típusának 

elvégzését lehetővé teszik. Az épületrész egyúttal elősegíti a maxillofaciális kórformák 

területén működő szakemberek integrálását, elősegítve a szakterület fejlődését. 

 

Az utolsó akkreditáció óta eltelt évek során véghezvitt fejlesztés azt eredményezte, hogy a 

Debreceni Fogorvostudományi Kar minden tekintetben megfelel a legkorszerűbb képzési 

elvárásoknak minden szinten: 

- fogorvosképzés 

- fogszakorvos képzés 

- folyamatos orvos továbbképzés 

- asszisztens képzés 

- szakasszisztens képzés 

- fogtechnikus képzés. 

 

Mindezen fejlesztések párhuzamosan szolgálják az oktatás és a betegellátás céljait, mivel a 

fogorvos-és rezidensképzés, valamint folyamatos továbbképzés igen hangsúlyos gyakorlati 

képzés, beteg bemutatáson, vizsgálaton és ellátáson alapul. A fogorvostan hallgatók magyar 

és angol nyelvű képzése mellett nem tekintjük kevésbé fontos feladatunknak az általános 

orvostanhallgatók magyar és angol nyelvű képzését sem, mivel számos olyan terület van a 

fogorvostudományon belül, amely általános orvostani jelentőséggel bír. Az általános orvostan 

hallgatóknak birtokában kell lenniük a legfontosabb elméleti ismereteknek, ezek közül 

említenénk, a szájüregi gyulladásos és szisztémás betegségeknek a kapcsolatát, vagy a 

szájüregi daganatos megbetegedések számának drámai hazai megnövekedését, amely javítása 

érdekében a fogorvosoknak és általános orvosoknak együtt kívánatos működniük a 

legkorszerűbb ismeretek birtokában a primer, szekunder és tercier prevenció terén. Mindezen 

célok elérésének a Kar infrastruktúrális háttere messzemenően eleget tud tenni. 

A kar teljes hozzáféréssel rendelkezik a centrum informatikai rendszeréhez. A DEOEC 

száloptikás Ethernet gerinchálózata kapcsolódik a DUE városi nagysebességű (FDDI, ATM) 

hálózatához és ezen keresztül az Internet világhálózatba. A gerinchálózat a campus minden 

épületébe be van kapcsolva, össz hossza több mint 10 km. Az Egyetemen belül az Intézetek, 

Klinikák Ethernet lokális hálózataikkal csatlakoznak a gerincre. Az oktatási célokat 

elsősorban a Könyvtár, az Informatikai Csoport Unix /Linux szerverei szolgálják. 

 

Oktatóhelyiségek 

Előadó 

terem 

(férőhely) 

Szemináriumi 

terem 

(férőhely) 

Fantom 

laboratóriumatóriumatórium 

(munkahely) 

Klinikai 

munkahely 

2 (100) 3 (30) 1(35) 92 

 

A FOK tantermeinek oktatástechnikai felszereltsége igen jó. A kar a hallgatói létszám 

elhelyezésére szolgáló, jó felszereltségű, a szemináriumok és előadások megtartására 

alkalmas korszerű eszközökkel ellátott oktatási helyiségekkel rendelkezik. Minden 
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előadóterem fel van szerelve az alapvető eszközökön (diavetítő, írásvetítő) túl nagy–

teljesítményű videoprojektorral. Folyamatosan igyekszünk fejleszteni a Kar oktatástechnikai 

eszközparkját, hogy minél korszerűbb eszközökkel segítsük az oktatást. A szakmaspecifikus 

tárgyak előadásai és gyakorlatai a kar előadótermében, tantermeiben és gyakorlati termeiben, 

a nem szakmaspecifikus tárgyak előadásai és gyakorlatai az adott Intézetek/Klinikák 

előadótermeiben, gyakorlati termeiben kerülnek megtartásra. A MAB jelentéshez képest 

javítottuk az oktatási helyiségeink kihasználtságát, a szakmaspecifikus tárgyak óráin kívül 

több nem szakmaspecifikus tárgy oktatási óráit is a kar saját oktatóhelyiségeiben tartjuk a 

fogorvostan hallgatók számára, továbbá a szabad tantermi kapacitás terhére tantermet 

biztosítunk a nyelvi órák megtartásához, az ÁOK által átoktatott tantárgyak oktatásához. 

Az OEC többi karával közösen használjuk a régi I. kollégium épületében kialakított Karok 

Oktatási Igazgatóságának alábbi egységeit: Tanulmányi Osztály, Oktatás Szervezési Központ, 

Nemzetközi Oktatási Központ, ERASMUS iroda, ÁOK Dékáni Hivatal, Karrier Iroda, Idegen 

nyelvi Lektorátus. 

 

2.2.4. Főbb szolgáltatások 

 

A Debreceni Egyetemi- és Nemzeti Könyvtár (DEENK) Magyarország második legnagyobb 

könyvtára, honlapja: http://www.lib.unideb.hu. Az élettudományi terület speciális igényeit 

szolgálja ki a Kenézy Élettudományi könyvtár, honlapja: http://kenezy.lib.unideb.hu . A 

gyűjteményében mintegy 300 000 dokumentum található, amely teljes egészében elérhető a 

könyvtár honlapján: (http://webpac.lib.unideb.hu:8082/WebPac/CorvinaWeb).  

A könyvtár legfontosabb fejlesztése volt, hogy a MEDLINE orvosi adatbázisban történő 

keresések során automatikusan elérhető az egyetemi számítógépekről, illetve regisztrációt 

követően bárhonnan az adott közlemény elektronikus verziója, amennyiben arra aktuális 

könyvtári előfizetés van. Az elterjedtebb elektronikus publikációs adatbázisok közül elérhető 

a SCOPUS, Web of Science, Science Direct, valamint olyan referencia manager programok is 

biztosított, mint az EndNote, Reference manager. A beiratkozással az adatbázisokhoz otthoni 

elérését is biztosítja a könyvtár. 

Az egyetem által előfizetett vagy konzorciumi elérések által elérhető adatbázisok száma 57, 

ebből orvostudományi és általános vagy mutidiszciplináris 21. Az előfizetett és ingyenesen 

elérhető elektronikus információforrások szolgáltatásán túl az Egyetemi Könyvtár végzi az 

egyetemi tudásvagyon regisztrálását és archiválását. 

A Publikációs Adatbázis a Debreceni Egyetemen készült tudományos publikációk 

bibliográfiai adatait tartalmazó adatbázis. Célja, hogy összegyűjtse az Egyetem főállású 

oktatói, kutatói, munkatársai által egyetemi alkalmazásuk ideje alatt publikált szakirodalmi 

munkák adatait, és ezzel reprezentálja az egyes egyetemi egységek tudományos 

tevékenységét. 

Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (DEA) az egyetemen létrehozott dokumentumok 

digitális tárhelye. A Debreceni Egyetem szervezeti egységei (centrumok, karok) kategóriáin 

belül gyűjteményekbe szervezve kereshetünk/böngészhetünk a szakdolgozatok, PhD 

dolgozatok, oktatási anyagok, digitalizált dokumentumok, publikációk között. Az Open 

Access elveinek megfelelően a dokumentumok egy része mindenki számára hozzáférhető, 

mások kizárólag a Debreceni Egyetem számítógépein olvashatók. 

http://www.lib.unideb.hu/
http://kenezy.lib.unideb.hu/
http://webpac.lib.unideb.hu:8082/WebPac/CorvinaWeb
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A DEA és a katalógus adja a TANDEM nevű szolgáltatás hátterét, mellyel lehetővé válik, 

hogy az egyetem oktatói által előírt kötelező irodalom elektronikus formában is elérhető 

legyen. A hallgatók a TANDEM segítségével gyorsan és egyszerűen juthatnak hozzá az 

oktatási anyagokhoz. A szolgáltatás a szerzői jogi törvények adta keretek között, és kizárólag 

a könyvtár zárt hálózatán keresztül vehető igénybe. 

Az Élettudományi Könyvtár jelenleg 551 külföldi és 44 magyar nyomtatott folyóiratra fizet 

elő, melyek kölcsönzése során lehetőség van fénymásolásra és a folyóiratok elektronikus 

formában történő, akár könyvtárközi kölcsönzésére is. 

A könyvtári szolgáltatások és a világháló jelentette információforrások elérhetőségének határt 

szabhat az internettel való ellátottság. Ennek felismerése vezetett oda, hogy a számítógép 

elérés lehetővé vált könyvtári szolgáltatások keretében, illetve a Hallgatói Önkormányzat 

dedikált termeiben.  

A hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos adminisztráció az országosan elfogadott Neptun 

hallgatói információs rendszeren keresztül zajlik, mely gyors és biztonságos adatkezelést tesz 

lehetővé, ahonnan az információk a karok számára kinyerhetők. A rendszer a hallgatókkal 

való kapcsolattartásra is lehetőséget ad összekapcsolva az internet nyújtotta lehetőségekkel. 

Az oktatási ügyek intézése részben az OEC Oktatási Igazgatóságon, részben a Kar Oktatási 

Titkárságán zajlik, ahol a napi fogadórákon lehetőség van az ügyek személyes intézésére, ill. 

hetente egy alkalommal dékáni fogadóórát tartunk. A tantárgyi tanulmányi felelősök a 

hallgatók által választott képviselőik, a Neptun rendszer ill. a kari honlapon keresztül 

informálják és tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. 

 

2.2.5. Oktatási együttműködések 

 

A kar oktatói az ÁOK illetve a Népegészségügyi Kar hallgatói részére végeznek átoktatást. 

A Debreceni Egyetem ERASMUS szerződés keretén belül rendszeresen fogadunk hallgatókat 

egy vagy két féléves időtartamra, illetve saját hallgatóink is eljutnak külföldi oktatóhelyekre. 

A Balassi Intézet által támogatott ösztöndíjas részképzésben résztvevő nappali tagozatos 

hallgatókat fogadunk. A 4. sz. mellékletben részletezett külföldi egyetemekkel létesített 

szerződéseknek megfelelően oktatási és kutatási programokban veszünk részt. 

 

 

2.3. A Kar tudományos és gazdálkodási eredményeinek bemutatása 

 

2.3.1. Publikációs tevékenység bemutatása 

A Kar publikációs tevékenysége az elmúlt időszakban a többi hazai képzőhelyhez viszonyítva 

jónak mondható. A Ph.D. képzésbe belépett munkatársak aktivitásának eredményeként 

remélhetőleg a közeljövőben még hatékonyabb lesz a kar publikációs tevékenysége. 

A Fogorvosi Karon született közlemények megtalálhatóak az alábbi címen: 

http://ebib.lib.unideb.hu 

2.3.2. Pályázati eredményesség bemutatása 

A FOK-on az elnyert pályázatok száma a hazai pályázati lehetőségek szűkössége ellenére is 

kedvező. Sajnálatos módon a hagyományos pályázati rendszerek forráshiánnyal küzdenek, 

így az elérhető fogászati jellegű témakörök száma is országosan csökkent. Ezért fontos 

http://ebib.lib.unideb.hu/
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feladatnak tekintjük, hogy egyéb EU pályázatok rendszereihez csatlakozzunk a külföldi 

társegyetemekkel szorosabb kapcsolatot kialakítva. 

A Kar szervezeti egységeiben 2006-2011 között futó pályázatok listája megtalálhatók a 7. sz. 

mellékletben. 

2.3.3. A kari gazdálkodás eredményessége 

A Kar éves költségvetésének készítése és a gazdálkodás az OEC Karok közötti szoros 

együttműködésen alapul. A Kar költségvetésének két fő tételét a bevételek és kiadások 

képezik. A bevételek legnagyobb forrását eddig a költségvetési támogatás jelentette, ami 

elsősorban az államilag támogatott graduális és posztgraduális képzés után érkező normatív 

támogatási összegekből keletkezett. A normatív támogatás magába foglalja az államilag 

támogatott fogorvostan hallgatók után átutalt képzési támogatást, a hallgatói létszámmal 

valamint az oktatók létszámával és minősítésével összefüggő tudományos támogatást, a 

létesítmény fenntartói támogatást, a klinika támogatást, az egyetemi doktori képzést (a 

nappali tagozatos, államilag támogatott PhD hallgatók létszáma alapján), valamint egyéb 

kisebb költségvetési támogatási tételeket. Az elmúlt években dinamikusan emelkedett mind a 

magyar nyelvű költségtérítéses, mind az angol nyelvű képzés bevétele és a jövőben pedig meg 

kívánjuk vizsgálni e rendszeren belül az idegen nyelvű szakorvosképzés lehetőségeit is. 

A fogorvostan hallgatók oktatási tevékenysége – miután OEP által finanszírozott ellátást is 

végeznek a képzés során - szorosan kapcsolódik a betegellátási finanszírozásához, ezért a kar 

gazdálkodásában nem minden esetben választható szét pontosan az OEP ill. az Oktatási 

Minisztériumi bevétel.  

A gazdálkodás szempontjából ebben az időszakban is a kiadások optimalizálása, valamint a 

bevételeink növelése volt legfontosabb teendőnk. Az OEC Fogorvostudományi Kar 

bevételeinek növelésével elértük, hogy a kar gazdálkodása nem veszteséges. 

 

A bevételek és kiadások alakulása 2006-2011 között a 8. sz. mellékletben találhatóak. 

 

2.3.4. Egyéb kulcsfontosságú eredmények bemutatása 

 

A hazai fogorvostudományi kutatás fejlesztése terén, a MAB 2010. január 22-én kelt 

2010/1/XI/2/358. számú határozata alapján megalakult a Debreceni Egyetem 25. Doktori 

Iskolája Fogorvostudományi Doktori Iskola néven, amely hazánkban az első 

fogorvostudományi doktori iskola. 

 

A Doktori Iskola belső szervezete 

 

A Doktori Iskola vezetője, Prof. Márton Ildikó, az egyetemmel teljes idejű 

munkaviszonyban álló, az MTA Doktora (tudomány doktora) címmel rendelkező 

tanszékvezető egyetemi tanár. A doktori iskola vezető megbízásának megszűnése esetén a 

doktori iskola törzstagjai közül a doktori iskola tanácsa tesz javaslatot az új vezető 

személyére. A doktori iskola vezetőjének feladatai: 

- a doktori iskola létesítési eljárása során felelős annak sikeres koordinálásáért; 

- felelősen irányítja a doktori iskola tanácsának munkáját és felelős a tanács döntéseinek 

végrehajtásáért; 

- koordinálja a szakmai munkát és felelős annak minőségéért; 

- képviseli a doktori iskolát; 
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- irányítja a doktori iskola adminisztrációját és információcserét folytat az illetékes doktori 

tanácsokkal; 

- felelős az iskolára jutó doktori képzési támogatásnak és a doktori iskola által elnyert egyéb 

pénzügyi forrásoknak az egyetem gazdálkodási szabályzata szerinti felhasználásáért. 

A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket a 

doktori iskola tanácsa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és 

témavezetői feladatok ellátására. A doktori iskola oktatói a szervezett képzés keretében 

témákat és oktatási foglalkozásokat hirdethetnek meg. 

Az oktatók a doktori iskola tanácsának javaslatára, a tudományterületi doktori tanács döntése 

alapján témavezetői feladatokat vállalhatnak. A témavezető a doktorjelölt tanulmányait és 

kutatásait felelősen irányítja.  

Egy felvételi időszakban egy témavezetőhöz maximum 2 új doktorandusz vehető fel. A 

témavezetői megbízás jóváhagyása során a tudományterületi doktori tanács figyelembe veszi 

a korábbi témavezetői tevékenység eredményességét. 

A doktori iskola szakmai tevékenységét az iskola vezetője és a 3 tagú doktori iskola tanácsa 

irányítja. Ez utóbbi elnöke a doktori iskola vezetője. A doktori iskola titkára a tanács ülésein 

tanácskozási joggal vesz részt.  
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3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 

 

3.1. Stratégia és eljárások a minőség biztosítására 

A Fogorvostudományi Kar az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelő 

minőségirányítási rendszert működtet. 

A szabvány rendszerbe beépülő alapelvei (vevőközpontúság, támogató vezetés, munkatársak 

bevonása, folyamatszemléletű megközelítés, rendszerszemlélet az irányításban, folyamatos 

fejlesztés, tényeken alapuló döntéshozatal, kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal) 

biztosítják a Kar tevékenységeinek és minőségi mutatóinak folyamatos fejlesztését, a 

szolgáltatást igénybe vevők (betegek, hallgatók), munkatársak és egyéb partnerek 

elégedettségének növelését. 

Karunk Minőségirányítási Bizottságának feladatai: 

- a Kar tanszékeinek minőségirányítási munkájának segítése, 

- a Kar tanszékein végzett gyógyító és oktató tevékenység egységes szemléletű, a 

Debreceni Egyetem valamint az OEC Küldetésével és Minőségpolitikai 

Nyilatkozatával összhangban álló minőségügyi célrendszer mentén szervezett, 

önfejlesztő, EU-konform, nemzetközi standardok mentén auditálható 

minőségbiztosításának elősegítése. 

A Bizottság állandó tagjai: 

- a Dékán, 

- a Kar Minőségirányítási csoportvezetője 

- a tanszékek képviselői 3 fő, 

- a hallgatók képviselője 1 fő (a FOK HÖK elnöke delegálja), 

- a dolgozók képviselője 4 fő. 

A Bizottság meghívott tagjai: 

- a folyamatgazdák 

- Oktatási Titkárság vezetője 

A Minőségirányítási Bizottság szervezetben elfoglalt helyét a 2.1.1. pontban bemutatott 

organogram mutatja. 

A minőségirányítási rendszer részét képező, a teljes kari működést lefedő dokumentumok 

(folyamatleírás 13 db, protokoll 35 db, működési rend 2 db) eredeti példányát a Kar 

Dokumentációs Könyve tartalmazza, azonban valamennyi érvényes dokumentum felkerül a 

Centrum és a Kar honlapjára is, így valamennyi munkatársunk és hallgatónk számára 

hozzáférhető.   

A minőségirányítási rendszer működésének szabályozását az MF 01.ST A Minőségirányítási 

rendszer irányítása, az oktatás szabályozását az MF 11.ST Graduális 

képzés(www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=1143 ), valamint az MF 12.ST Postgraduális 

képzés (www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=1144 )című folyamatleírások tartalmazzák.  

A Kar folyamatleírásainak felelősei a folyamatgazdák, akiknek feladata a folyamatok 

folyamatos követése, a változások átvezetése, aktualizálása a Centrum szintű szabályozások 

ill. változások figyelemmel kísérése. 

A minőségirányítási rendszer meghatározott tevékenységeinek felelősségét, részletes 

feladatait és a beszámolási kötelezettséget a Kar dolgozóinak munkaköri leírása ill. a 

munkaköri leírás kiegészítéseként megfogalmazott felelősi megbízások tartalmazzák. 

Minőségirányítási oktatásaink: 

Ismétlő oktatás - minden tanév kezdetén munkatársainknak munkaértekezlet keretében 

minőségirányítási oktatást tartunk, ahol tájékoztatjuk őket az aktualitásokról, változásokról. 

http://www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=1143
http://www.med.unideb.hu/docs/read.rxml?id=1144
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Új belépő dolgozó oktatása – minden új belépő dolgozót munkába állásakor tájékoztatjuk a 

Kar minőségirányítási rendszerének alapjairól, a feladatokról, a minőségirányítási 

dokumentumok elérhetőségéről. 

 

A hallgatókat Centrum és Kari szinten is bevonjuk a minőségirányítási rendszer folyamataiba. 

A Centrum Minőségirányítási Bizottságának tagja a HÖK elnöke, a Kari Tanács 

Minőségirányítási Bizottságának tagja a HÖK FOK elnök által delegált hallgató. 

A hallgatók bevonásával lehetővé válik aktív részvételük a Kar különböző minőségfejlesztési 

terveinek megfogalmazásában és megvalósításában, amelyek biztosítják törekvéseik, 

elképzeléseik érvényesülését és   elégedettségük növelését. 

Minden évben elvégezzük a hallgatói elégedettségi vizsgálatokat. A vizsgálatok részletezése a 

3.2.4. pontban. 

A Kar Minőségirányítási Bizottsága a 2.1.2 pont szempontjai alapján minden év végén 

értékeli és dokumentálja a Kar minőségirányítási tevékenységét. 

Az értékeléssel egyidőben meghatározza a fejlesztendő területeket, azok felelőseit és a 

határidőket. 

A folyamatok működéséért felelős munkatársak folyamatosan követik és aktualizálják a 

változásokat, a minőségirányítási rendszer részét képező feladattal megbízottak határidőre 

elkészítik beszámolójukat. 

Minden évben független belső-, és külső auditorok mintavételszerűen ellenőrzik a 

minőségirányítási rendszert. 

Az adatgyűjtéseket és elemzéseket az alábbi területeken végzünk: 

- minőségirányítási folyamatok   

- elégedettségi vizsgálatok (beteg, hallgató, munkatársi)  

- minőségcélok  

- a Kar működésére jellemző indikátorok  

Az adatgyűjtést követően tendenciaelemzést, értékelést végzünk és meghatározzuk a 

szükséges intézkedéseket. 

 

3.2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése 

 

3.2.1. Képzési programok létesítésével, indításával kapcsolatos technikák általános 

jellemzői, a szak képzési és kimeneti követelményei 

 

A képzési cél 

A szakképzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan fogorvosok képzése, akik az elsajátított ismeretanyag és szakmai 

készségek birtokában megfelelő orvosi szemlélettel és magatartással rendelkeznek. Önálló 

fogorvosi tevékenységet folytatnak az egészségügyi ellátásban, melynek során figyelembe 

veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek megfelelően 

döntenek, illetve cselekszenek. Megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati készségek 

birtokában képesek bekapcsolódni a doktori és a szakképzési programba. 

 

A kurrikulumok kialakítása és fejlesztése nemzetközi trendeknek és a hazai igényeknek 

megfelelően, a társintézményekkel történő konzultáció alapján zajlik. A képzésben 

használható tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagokat folyamatosan frissítjük, ill. az 
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elkészítésükben részt veszünk. Fontosnak tartjuk a gazdaságilag hasznosítható képzési cél 

elérését, mely illeszkedik az új nemzetközi eredményekhez és a társadalmi elvárásokhoz. 

Graduális képzésünk osztatlan jellegéből adódóan sem levelező, sem távoktatás nem 

lehetséges, kizárólag posztgraduális képzés esetén valósítható meg, hogy csak az évközi 

számonkérések és a vizsgák alkalmával jelenjenek meg a hallgatók. 

 

A szakorvosképzési rendszer: 

 

A szakfogorvos képzés rendszere - az Európai Uniós csatlakozás következményeként - a 

közelmúltban szükséges és elengedhetetlennek látszó "jogharmonizáción" ment keresztül. A 

kétéves képzési idejű fog- és szájbetegségek alapszakképesítés és a ráépített szakképesítési 

lehetőségek a 66/1999. (XII. 25.) EüM. rendelet 45/2003. (VIlI. 6.) ESzCsM rendelet szerinti 

módosításával 2004. január elsejével gyakorlatilag megszűntek. Az idézett rendelet 

ugyanakkor tartalmazza a fogorvosi diplomával megszerezhető öt alap-szakképesítés képzési 

célját és idejét. A fogorvosi diplomával megszerezhető szakképzésben a legjelentősebb 

változásokat a ráépített szakképesítések alap-szakképesítéssé válása, valamint a "Konzerváló 

fogászat és Fogpótlástan" új alap-szakképesítés megszerezhetőségének lehetősége és az 

egységes, 36 hónapos képzési idő jelentik.  

A fogorvosi diplomával megszerezhető öt alap szakképesítés:  

- Konzerváló fogászat és fogpótlástan 

- Gyermekfogászat 

- Fogszabályozás 

- Parodontológia 

- Dentoelveoláris sebészet 

 

Karunkon és régiónkban jelenleg 6 fő arc-állcsont szájsebészet, 53 fő konzerváló fogászat és 

fogpótlástan, 5 fő fogszabályozás, 8 fő dentoalveoláris sebészet, 1 fő parodontológia 

szakvizsgára készülő tölti szakgyakorlatát. 5 fő készül a második szakvizsga megszerzésére. 

 

A Fogorvostudományi Kar tudományos tevékenysége, a fogorvosi szaktudás gyarapítása 

érdekében: 

 

A terápiás eredményesség fokozásának egyértelmű hasznossága mellett nem kevésbé fontos 

célkitűzésünk az, hogy elősegítsük a tehetséges, fiatal, tudományos munka iránt érdeklődő 

fiatal kollégáink minősítésének megszerzését, növelve ezzel a fogorvosi szakma tekintélyét és 

súlyát az ország legrosszabb ellátottságú régiójában. 

A Fogorvostudományi Kar akkreditált témavezetői, önálló Ph.D. kurzusokat, speciális képzési 

profilú témákat vezetnek, továbbá vannak olyan nem közvetlen fogorvosi témák, amelyen 

fogorvosi diplomát szerzettek dolgoznak. Az akkreditált programok alkalmasak a 

fogorvostudományi kutatások fejlesztésére, nemzetközi szintű kutatások végzésére és a 

tudományterület minőségi oktatógárdájának fejlesztésére. 

A programban meghirdetett kurzusok lefedik az orvos- és fogorvostudományi kutatásokhoz 

szükséges ismeretek széles spektrumát a molekuláris biológiától az alkalmazott klinikai 

kutatásig. A meghirdetett új kutatási témák közvetlenül kapcsolódnak a fogorvostudományi 

kutatásokhoz. 

 

Kötelező folyamatos továbbképzés 
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A továbbképzési pontok elméleti és gyakorlati képzés során szerezhetőek meg. Az elméleti 

képzések pontjait munkahelyen belül, ill. munkahelyen kívül szervezett továbbképzéseken, 

kongresszusokon való részvétellel és a rendeletben meghatározott egyéb továbbképzési 

tevékenységgel lehet megkapni.  

A tanfolyamok akkreditálása évente kétszer történik, melyet az adott év január 15-ig, ill. 

augusztus 01-ig kell a Centrumba benyújtani az OFTEX programon keresztül. A tanfolyamok 

meghirdetésére a részlegvezetők, munkacsoport vezetők tesznek javaslatot. A javaslatokat a 

dékán által megbízott továbbképzési felelős gyűjti össze. Orvosi értekezleten történő 

egyeztetés után a dékán jóváhagyásával ő állítja össze az intézeti javaslatokat, illetve 

továbbítja a továbbképzési központ felé.  

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen 250 pontot kell 

teljesítenie. A továbbképzési pontok az e rendeletben meghatározott elméleti továbbképzések 

és szakmai gyakorlati tevékenység keretében szerezhetők meg.  

Az elméleti továbbképzés:  

a) szervezett továbbképzési tanfolyamok,  

b) munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés,  

c) szakmai célú tanulmányút,  

d) az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység,  

e) egyéni továbbképzés, illetve  

f) távoktatás formában történik. 

A tanfolyamokon a pontok az alábbi formákban szervezhetők meg: 

a) a szakirányú szakképesítésnek megfelelő szakterületenként szervezett 50 kötelező szinten 

tartó tanfolyamon szerzett pont 

b) a szakirányú szakképesítésnek megfelelő szakterületenként szervezett 25 kötelezően 

választható tanfolyamon szerzett pont  

c) szabadon választható tanfolyam 

 

Karunk 839 fő regisztrált fogorvost tart nyílván. A továbbképzési időszak öt éves tartalma 

alatt rendszeresen szervezünk mind az öt alapszakvizsgához kötelező szinten tartó, kötelezően 

választható és szabadon választható tanfolyamokat. 

 

A saját oktatási program összeállítását (előadás tematikája, előadó személye, kötelező, 

kötelezően választható és szabadon választható kreditpontos kurzusok, diplomamunka, 

pályamunka) a FOK dékánja, oktatási dékán-helyettese, a FOK Oktatási Titkárság vezetővel 

és az oktatói karral folytatott oktatói értekezleten egyezteti. A Kar dékánja az orvosi karral 

történt megbeszélés után dönt a következő tanév oktatási programjáról. Ezt az anyagot küldi 

meg Kar a TO felé. Az anyag végső összeállításáért, a TO és a Nemzetközi Oktatási Központ 

felé történő továbbításáért az FOK Oktatási Titkárságvezető ellenőrzése mellett az FOK 

Oktatási Titkárság tanügyigazgatási munkatársa felelős. 

A kurrikulumban történő változtatásokat a kari Oktatási Bizottság támogató határozata 

alapján a Kari Tanács, a Centrum Tanács, ill. a Szenátus fogadja el. 

Átfogó és miden nálunk végzett hallgatóról visszacsatolási adatokkal nem rendelkezünk, 

azonban a nálunk szakképzésbe bekapcsolódott szakorvos jelöltek munkavállalói és 

munkaerő piaci helyzetéről konkrét, részletes adatokkal rendelkezünk. 

Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk minden nálunk végzett hallgató részére hogy 

honlapunkra bejelentkezve munkájáról, szakképzettségeiről adatot szolgáltasson, ill. szakmai 

információkhoz, továbbképzések anyagához hozzájusson. A Debreceni Egyetem pályakövető 

kérdőívének adaptálását tervezzük a végzett fogorvostan hallgatóktól nyerhető információk 

tekintetében.  
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Új képzési programok kidolgozása 

A képzési programok kialakítása a képzési kimeneti követelményeknek megfelelően történik, 

melyet folyamatosan frissítünk, ill. módosítunk a szakma fejlődésének, ill. követelményeink 

megfelelően. Az oktatási program a Kari Tájékoztatóban és a kar honlapján részleteiben 

megismerhető, elérhető. A Kari Tájékoztató egy példányát minden hallgató a beiratkozáskor 

kézhez kapja, míg a honlap általános információi bárki számára elérhetőek, a részletes 

oktatási segédanyagok pedig jelszóval (hallgatói kód) védettek.  

A minisztérium által meghatározott képzési kimeneti követelményeknek megfelelő képzési 

program kialakítása dékáni hatáskör, a kialakítása során a kurrikulum alapozó, preklinikai és 

klinikai tantárgyakra tagozódik. A dékán konzultál a beoktató karok képviselőivel és a 

szakmai prioritások figyelembe vételével meghatározza az átoktatás mértékét. 

 

A kreditrendszer 

 

2003 szeptemberétől minden magyarországi egyetemen kötelezővé vált a kreditrendszer 

bevezetése. A kreditrendszer a hallgatói munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál. 

A kreditpont a tantervben szereplő valamely kötelező, kötelezően választható vagy szabadon 

választható tárgyra fordítható együttes munkamennyiség relatív mérőszáma. A tárgy 

elsajátításához szükséges munkamennyiségbe a tárgy előadásain, szemináriumain, 

gyakorlatain (ezek óraszámát kontaktórának nevezzük) való aktív részvételen kívül beleértjük 

a hallgatói egyéni (könyvtárban, otthon végzett) munkáját, a vizsgára készülést is. A tárgyhoz 

rendelt kreditponton (mennyiségi mutató) túlmenően a hallgató a tárgy eredményes 

teljesítésekor érdemjegyet (minőségi mutató) is kap. A Magyarországon bevezetésre kerülő 

kreditrendszernek az Európai Kreditátviteli Rendszerhez (ECTS) kell igazodnia. Az ECTS 

elsődleges célja a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott résztanulmányok 

leghatékonyabb megszervezése, a hallgatói mobilitás elősegítése és a hallgató külföldi 

teljesítményének az anya intézményben való teljes elismerése.  

A kreditrendszerű képzés rugalmasabb, a hallgató számára nagyobb választási lehetőséget, a 

tanulmányok során egyéni előrehaladási ütemet tesz lehetővé, valamely kötelező vagy 

kötelezően választható tárgynak más egyetemen, külföldön való teljesítését teszi lehetővé. A 

rugalmas kreditakkumulációs rendszer esetén az évismétlés fogalma értelmetlenné válik.  

Fontos azonban megemlíteni, hogy a hallgató a kreditrendszerű képzésben sem élvez 

tökéletes szabadságot. A kreditrendszer sem engedi, hogy a hallgatók önkényesen vegyenek 

fel tárgyakat, összekeverjenek modulokat.  

Az ismeretek egymásra épülése miatt szükséges, hogy az egyes tantárgyakat oktató tanszékek 

meghatározzák azokat az előfeltételeket, amelyek teljesítése szükséges ahhoz, hogy az adott 

tantárgyat a hallgató felvegye. 

A rendelet értelmében a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumában 

tanuló fogorvostan hallgatókra a következő szabályok vonatkoznak: 

 

300 kreditpont szükséges ahhoz, hogy az egyéb kritérium feltételek teljesítése mellett, 

diplomát kaphasson a hallgató, mely az ajánlott tanmenetben öt év alatt érhető el.  

A kreditrendelet értelmében egy félév alatt a hallgatónak átlagosan 30 kreditpontot kell 

teljesítenie.  

Egy kreditpont megszerzésének kritériuma 30 munkaóra, mely magába foglalja a kontaktórán 

kívül a nem kontaktórák számát is.  

Kredit akkor adható, ha egy tantárgyból a hallgató sikeres vizsgát tett. 
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A diploma megszerzéséhez szükséges kreditértéket a hallgató kötelező, kötelezően 

választható és szabadon választható tantárgyakból tett sikeres vizsgák letételével érheti el. 

(kötelező kreditpontos kurzus: teljesítése elengedhetetlen a diploma megszerzéséhez; 

kötelezően választható kreditpontos kurzus: meghatározott számú kreditpontot az ebben a 

csoportban meghirdetett kurzusokból kell a hallgatónak teljesítenie; szabadon választható 

kreditpontos kurzus: témájában szabadon választható kurzusok) 

A 300 kreditpont 80 %-át a kötelező, 15 %-át, a kötelezően választható kurzusokból 

megszerezni. A maradék 5 %, szabadon választható kurzusok letételével szerezhető meg. 

A szakmai kurzusok a képesítési követelményben meghatározott módon négy modulba 

(Alapozó, Általános és fogászati preklinikai, Általános klinikai, Fogászati klinikai) 

sorolhatók. Az egyes modulokban az összkreditszám rendeletben meghatározott százalékát 

kell teljesíteni. 

A későbbiekben ismertetésre kerülő mintatantervekben a kötelező kurzusok ajánlott 

ütemezését mutatjuk be, melyekhez a kötelezően választható és szabadon választható 

kurzusokból megfelelően választott tárgyak kreditpontjának teljesítésével a diploma 

megszerzéséhez szükséges kreditpontok 10 szemeszter alatt megszerezhetők. 

A két féléves tárgyaknál abban a félévben, amikor a tárgyból a hallgató szigorlatot tesz, 

magasabb kreditértéket kap, hiszen a szigorlatra történő felkészülés több nem kontaktórát 

igényel a hallgatótól.  

A kötelező szigorlatok száma 12, a diplomaminősítésbe ezen felül 12 kiemelt kollokvium 

eredménye számít. 

A szakdolgozat 20 kreditpont értékű.  

A testnevelés, a nyári szakmai gyakorlatok után kredit nem adható, ám azokat a diploma 

megszerzéséhez a Tájékoztatóban leírt módon kötelező teljesíteni. 

Azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaikat 2007 szept. után kezdték meg államilag 

finanszírozott képzésben, az utolsó két aktív félévben meg kell szerezniük az ajánlott 

mintatantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven százalékát, azaz 30 kreditpontot ahhoz, 

hogy állami finanszírozott képzésben maradjanak. Amennyiben a 30 pontot nem teljesítik, 

tanulmányaikat a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatják. 

A további kérdésekben a Kari TVSZ az irányadó. 

 

Kritériumkövetelmény:  
 

Magatartástudomány szigorlat, melyhez kötelező a pszichológia I és II, valamint az etika, 

plusz két kötelezően választható magatartástudományi tárgy letétele.  

A tantervben előírt testnevelési órák letétele.  

A nyelvi követelmények teljesítése.  

A nyári gyakorlatok teljesítése.  

Pathológia szigorlat, melynek anyaga a Pathológia I és II, valamint a fogorvostan 

hallgatóknak meghirdetett két kötelezően választható pathológia kurzus egyike.  

Diplomamunka megvédése 

 

A teljesítendő 300 kreditpontból 285-öt a kötelező és a kötelezően választható kurzusok 

lehallgatásával kell teljesíteni. 

 

 

Az oktatás módszertana 
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A felsőoktatási törvényben maghatározott képzési követelményeknek megfelelően a korábbi 

kurrikulum és az Oktatási Bizottság által meghatározott, FOK Kari Tanács által jóváhagyott 

program szerint történik az oktatás. 

 

Az oktatási tevékenységben valamilyen szinten a FOK valamennyi orvosa és a FOK oktatási 

munkájában résztvevő külső óraadó vállalkozó orvosok is részt vesznek. A graduális képzés 

alapját a Tanulmányi Osztály által – előzetes egyeztetést követően – összeállított tanrend, 

illetve órarend jelenti (Graduális képzés MF 11.C). Az órarend tervezetét a TO megküldi a 

FOK dékánjának. A tervezetet a FOK oktatási dékán-helyettese, az Oktatási Titkárság vezető 

(a magyar és angol nyelvű képzés FOK kari tanulmányi felelőse) az oktatókkal együtt 

áttekinti és a szükséges visszajelzést írásban teszik meg a Tanulmányi Osztály felé a kitűzött 

határidő betartásával. A tanrend összeállításához szükséges kari adatokat (oktatói kar névsora, 

előadások és gyakorlatok tematikája, a kar által meghirdetett diploma- és TDK munkák 

címjegyzéke, kötelező, kötelezően választható és szabadon választható kreditpontos 

kurzusokra vonatkozó adatok) a FOK még a megelőző oktatási év vége előtt (TO és a 

Nemzetközi Oktatási Központ által előírt határidőre) írásban és elektronikus formában is 

megküldi a TO-nak és a Nemzetközi Oktatási Központnak.  

A saját oktatási program összeállítását (előadás tematikája, előadó személye, kötelező, 

kötelezően választható és szabadon választható kreditpontos kurzusok, diplomamunka, 

pályamunka) a FOK dékánja, oktatási dékán-helyettese, a FOK Oktatási Titkárság vezetővel 

és az oktatói karral folytatott oktatói értekezleten egyezteti. A Kar dékánja az orvosi karral 

történt megbeszélés után dönt a következő tanév oktatási programjáról. Ezt az anyagot küldi 

meg Kar a TO felé. Az anyag végső összeállításáért, a TO és a Nemzetközi Oktatási Központ 

felé történő továbbításáért az FOK Oktatási Titkárság vezető ellenőrzése mellett az FOK 

Oktatási Titkárság tanügyigazgatási munkatársa felelős. 

A szakfelelős dékán határozza meg a tantárgyfelelősöket, tudományos minősítése, szakmai 

alkalmassága alapján 

A kar ill. szak iránti érdeklődést rendszeres kari nyíltnap szervezésével, nyomtatott ill. 

elektronikus hirdetések alkalmazásával kívánjuk fokozni. A www.felvi.hu  honlapon a 

tanulmányokkal kapcsolatos tudnivalók a potenciális fogorvostanhallgatók részére 

hozzáférhetőek.  

 

A hallgatók oktatása 

 

A „Tanrend” és az „Órarend” adatainak figyelembevételével a FOK oktatási dékán-helyettes, 

az Oktatási Titkárság vezető és a tantárgyak felelőseivel történt egyeztetés után a FOK 

Oktatási Titkárság tanügyigazgatási munkatársa írásban rögziti a részletes oktatási programot. 

Ezt a Kar dékánja hagyja jóvá és a véglegesített formát a szemeszter megkezdése előtti héten 

tartandó oktatási értekezleten ismerteti az orvosi karral. A hallgatók tájékoztatás a 

követelményekről a TVSZ-ben foglaltak szerint történik. Az írásban is rögzített előadások 

tematikáját, gyakorlatok beosztását az orvosi megbeszélésekre is szolgáló Hallgatói 

információs hírdető táblájára kifüggeszti a FOK Oktatási Titkárság tanügyigazgatási 

munkatársa, hogy minden orvos és hallgató számára elérhető legyen. A tematikát (törzsanyag, 

tételsor) az oktatók továbbítják a hallgatók felé az első két oktatási héten.  

A hallgatók regisztrálása a Tanulmányi Osztály és a Nemzetközi Oktatási Központ 

tájékoztatása alapján történik. A TO a beiratkozás befejezését követő első héten megküldi a 

Fogorvostudományi Karra beiratkozott (magyar és angol nyelvű) hallgatói névsort és az 

évfolyamok csoportbeosztását. 

A tantermi előadások a tanrendben megadott gyakorisággal, ütemezéssel kerülnek beosztásra. 

http://www.felvi.hu/
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Helyszín: a TO/Kar beosztása szerinti előadótermben. Az előadásokat tartó személyeket a Kar 

dékánja által kijelölt tanszékvezető-tantárgyfelelősök jelölik ki az tanszék oktatói közül. Az 

előadások tematikáját az oktatói kar egyetértésével a tanszékvezető-tantárgyfelelős határozza 

meg. Az előadás tartalmát és formai kivitelezését (pl. dia- vagy videóbemutatás) az előadó 

határozza meg az általánosan elfogadott kereteken belül. A szükséges technikai feltételeket – 

az előadóval történt előzetes egyeztetés után –az informatikai felelős biztosítja. Az előadást 

tartó személy köteles a kijelölt tananyagot korszerű ismeretanyagra építve, a hallgatók 

számára érthető módon bemutatni esetismertetéseket, korszerű demonstrációs lehetőségeket 

alkalmazni.  

Az előadások tematikáját, sorrendjét vagy az előadók személyét érintő módosítás -előzetes 

egyeztetést követően – a tanszékvezető egyetértésével történhet. A módosításról a hallgatókat 

a faliújságon módosított tematika kiíráson keresztül, illetve az előző előadáson szóban 

tájékoztatjuk. Az oktatói kar tájékoztatása az oktatói megbeszéléseken történik. 

Az előadásokon létszámellenőrzés előírásszerűen nem történik.  

A gyakorlati oktatás a szakma szabályai szerint, gyakorlatvezető felügyeletével, a tanrendben 

megadott beosztás alapján történik. A részletes gyakorlati beosztást a félév megkezdése előtt a 

FOK Oktatási Titkárság vezető készíti el. A beosztást a Kar dékánja hagyja jóvá. Helyszín: a 

kari oktatótermek, fantom laboratóriumatóriumatórium, nagykezelő (körkezelő), 

fogszabályozás, gyermekfogászat, parodontológia, szájsebészet. Minden csoportnak 1 – 1 

szakorvos vezetője van. Az ő feladatuk a gyakorlat vezetése, megtartása. A betegellátás során 

a betegdokumentációt a hallgató és a gyakorlatvezető közösen készíti el. Az elvégzett 

hallgatói munka ellenőrzése a gyakorlatvezető feladata. A gyakorlatokon a részvétel kötelező. 

A jelenlétet a gyakorlatvezetők minden alkalommal ellenőrzik, a hiányzásokat feljegyzik. 

Ugyancsak feljegyzik a más csoportból esetleg pótló hallgatók jelenlétét. A hiányzások száma 

a szorgalmi időszak végén kerül összesítésre. Az összesítést a gyakorlatvezetők végzik, a 

nyilvántartás átadják a tanulmányi felelősnek. A megfelelő számú jelenlétet a 

gyakorlatvezetők szóban jelzik a tanulmányi felelősnek, aki ezt továbbítja a kar dékánja felé, 

aki ezek alapján igazolja az indexben a félév teljesítését.  

Az oktatás egyrésze külső akkreditált oktatóhelyeken (kórházakban, rendelőkben) történik, 

ahol a hallgatók a szakma aktuális helyzetéről, saját munkaerőpiaci pozíciójukról is 

tapasztalatot gyűjthetnek. 

A gyakorlati oktatás tematikája eltérhet a tanrendben magadott sorrendtől. A módosításról a 

gyakorlatvezető saját hatáskörében dönt a gyakorlat megkezdésekor.  

A kötelező, kötelezően választható és szabadon választható kreditpontos kurzusok szervezése, 

rendje a tanrendben meghatározott szempontok szerint történik (MF 11.ST „Graduális 

képzés”). A kurzus közvetlen lebonyolításáért a kurzus vezetője a felelős. A szorgalmi 

időszak végén ő igazolja az indexben a kurzus teljesítését. 

A szemeszter első két hetében az elméleti előadások első előadója (tantárgyanként) a 

hallgatók rendelkezésére bocsátja írásos formában a következő információkat: 1) az előadások 

pontos időrendi beosztását, helyét, címét, az előadók nevét, 2) a gyakorlati oktatás részletes 

időrendjét, a gyakorlatvezetők nevét, 3) az évközi számonkérés anyagát (tételsor).  

Jelenleg nincs pályakövető rendszerünk, az ALUMNI rendszerrel kívánunk adatokat kapni 

volt hallgatóinkról.  

Az akkreditált programok oktatásba vétele a kari Oktatási bizottság támogató határozata 

alapján a Kari Tanács, a Centrum Tanács, ill. a Szenátus fogadja el a változtatásokat. A 

programokban bekövetkező változás csak a fenti döntés és jóváhagyási folyamat után válik 

érvényessé, mely változások megjelennek a kari honlapon, ill. a Kari Tájékoztató következő 

kiadásában. 
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3.2.2. Az oktatás eredményessége. A programok eredményességének követése, 

értékelése. A kar ez irányú folyamatainak módszeres megtervezése, menedzselése 

 

Hallgatóink megfelelő szintű felkészültségének biztosítása érdekében folyamatosan 

fejlesztjük a tananyagot, s igyekszünk a tudomány mai állásának megfelelő ismeretek 

átadásra. Ennek megfelelően a klasszikus ismeretanyag átadása mellett, napjaink kutatási 

eredményeinek tananyagba történő beépítését is szorgalmazzuk. A kurrikulum, illetve az 

oktatott tananyag kialakításakor figyelembe vesszük a záróvizsga-bizottságok véleményeit. 

Rendszeresen tájékozódunk, hogy végzős hallgatóinknak, valamint a rezidens kollegáknak mi 

a véleménye a képzés egészéről, illetve arról, hogy az oktatott tananyag mennyiben felelt meg 

a szakma által eléjük állított követelményeknek. Ezzel párhuzamosan folyamatos visszajelzést 

kérünk a rezidenseket foglalkoztatóktól, hogy képzésünk során sikerült-e a hallgatókat ellátni 

a szükséges ismeretekkel. 

A diplomaminősítéshez megadott tárgyak tárgy teljesítéseiről készült adatok a 2007-2011 

közötti időszakra vonatkozóan a 9. sz. mellékletben találhatók.  

 

Hallgatóink rendszeres és eredményes résztvevői a TDK kongresszusoknak. Több hallgató 

vett részt csereprogramban ERASMUS program, ill. a tajvani Csung San Medical University-

vel kötött szerződés keretében. A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a 

Balassi Intézet által a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán folytatandó 

miniszteri ösztöndíjas részképzésre meghirdetett pályázat keretében 1 hallgató több 

szemeszteren keresztül végezte tanulmányait intézetünkben. Évente 1-2 hallgató részesül 

DETEP támogatásban, jelenleg 4 hallgató vesz részt a programban. 

 

A rászoruló hallgatók szociális támogatására az egyetem által kidolgozott és a TVSZ-ben 

nyilvánosságra hozott támogatási rendszer kerül alkalmazásra 

(http://unideb.hu/portal/hu/node/47) 

 

A fogyatékkal élők tanulmányi előmenetelének segítésére a kar az egyetemen érvényes 

fogyatékkal élők szabályzata alapján jár el. (http://unideb.hu/portal/hu/node/47) 

 

3.2.3. A felhasználói partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményről 

 

A Fogorvostudományi Karon (FOK) végzett hallgatók nagy többsége régiónkban 

helyezkedik el, és részt vesz a rezidensképzésben. Így a végzést követő 3 éves időszakban 

rendszeres a kapcsolatuk a Karral. Végzett hallgatóink közül eddig kis számban választottak 

más tevékenységet. Azon néhány hallgató további követése, aki a régión kívül helyezkedik el, 

sajnálatos módon nem megoldott. Tervezzük a megfelelő rendszer kidolgozását a Karon 

végzett hallgatók hosszabb távú pályakövetésének monitorozására. 

Növekvő számú volt hallgatónk kap állást az EU-ban, ami oktatásunk magas minőségét 

igazolja.  

Jelenleg nincs pályakövető rendszerünk, az ALUMNI rendszerrel kívánunk adatokat kapni 

volt hallgatóinkról  

 

3.2.4. Hallgatói elégedettség mérése 

Napjainkban vitathatatlan a hallgatói visszajelzés nélkülözhetetlen szerepe. Hatékony 

működtetése segíti az egyes oktatási egységeket a versenyképességük megtartásában. Jelentős 

http://unideb.hu/portal/hu/node/47
http://unideb.hu/portal/hu/node/47
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mértékben hozzájárul a „szervezeti diagnózis” készítéséhez, emellett konkrét segítséget nyújt 

az átalakulás menedzselése során megvalósítandó célokhoz.  

A hallgatói elégedettség vizsgálat első lépése lehet a kétirányú kommunikáció fejlesztésének, 

mert a változások kulcsfontosságú tényezője azok megfelelő kommunikálása a hallgatók felé. 

A hallgatói elégedettségi vizsgálat célja, hogy a kialakult szubjektív érzeteket, tapasztalatokat 

objektív tényekké, adatokká formálja, és következtetéseket, fejlesztési javaslatokat 

fogalmazzon meg. Fő lényege, hogy biztosítsa a visszajelzést az eredményekről és teremtse 

meg az alapot a változások végrehajtására, azaz kövesse tett a gondolatokat. Fontos a 

hallgatói elégedettség mérés eredményeinek integrálása a folyamatba, s az így tapasztaltak 

megfelelő hasznosítása és kommunikálása. 

A kérdőívet kitöltők anonimitásának lehetőségét szükséges fenntartani, a kérdőív 1-től 5-ig 

skáláz, így a hallgató feladata mindössze annyi, hogy X-el jelölje azt a számot, amely szerinte 

a legjobban jellemző képzési helyére.  

A hallgatói elégedettség mérésére alkalmas kérdőívek lényege, hogy több, különböző 

fontosságú és értékelésű kritériumból egyetlen jellemző értéket képezzen. 

A hallgatók minden félév elején, az arra történő beiratkozás során kapják meg az elkészített 

kérdőíveket az Oktatásszervezési Központ Tanulmányi Osztályán. 

Különösen a megfelelő visszaküldési arány biztosítása jelent gondot. Általában csökken a 

felmérések kérdőíveire való válaszadási készség. 

A számok tükrében: 

A kiértékelés 5 fokozatú skálán történt. Megállapodás szerint, ezen az ötpontos skálán a 

következő intervallumok kerültek meghatározásra: 

 0,00-2,00: gyenge 

 2,01-2,50: elgondolkodtató 

 2,51-3,50: átlagos 

 3,51-4,00: jó 

 4,01-5,00: kiváló 

 

A hallgatóknak az oktatók tevékenységét, illetve a tárgyi feltételeket kell személyekre- és 

ellátottságra lebontva megítélni, az eredmények személyenként változnak, azonban többnyire 

4-5 közötti értékek adódtak, tehát a hallgatók jónak illetve kiválónak minősítették az oktatók 

munkáját és a szemléltetés minőségét. 

A hallgatók szöveges formában is tehettek megjegyzéseket a kérdőívhez, a hallgatók bíznak a 

megfogalmazott probléma megoldásában, azonban a szöveges megjegyzések száma nem éri el 

a szignifikáns szintet. 

A hallgatók összességében minden évben elégedettek oktatóink munkájával.  
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A magyar hallgatók évről-évre egyre magasabb pontszámmal értékelik a Fogorvostudományi 

Kar oktatói munkáját, népszerűbbek lettek a következő tárgyak: Pszichiátria, Szájsebészet IV. 

évfolyam, Sebészet, Odontológia, Orális Medicina és Rögzített fogpótlástan. 

A külföldi hallgatóknál a Sebészet tárgy lett népszerűbb. 

A TOK hallgatók visszajelzése fluktuál, összességében azonban emelkedő tendenciát mutat, 

de nem mindig esik a kiértékelhető kategóriába az alacsony részvételi arány miatt. Volt olyan 

kérdőív, amelyet csak egy külföldi hallgató töltött ki, a többi esetében is csak 4 fő volt az 

aktivitási arány 2011-ben. A minta így nem mindig reprezentatív.  

Azonban azt összességében elmondhatjuk, hogy nagyon sok és egyre több tantárgyat 

értékeltek kiválónak a hallgatók. 2005-ben 22 tantárgyat, 2011-ben már 31 tantárgyat 

minősítettek hallgatóink. 

Hallgatói elégedettségi eredmények 2006-2011 között: 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

magyar 4,26 4,20 3,91 3,88 2,44 2,33 

TOK 2,99 3,56 n.a. n.a. 2,60 2,44 
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3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere 

 

A követelményeket a hallgatók legkésőbb az adott félév első hetében megismerhetik, 

(tematika, tételsor, számonkérések) melyen későbbiekben a tanszék, vagy az oktató 

változtatást nem eszközölhet.  

 

A hallgatók tanulmányi munkájának ellenörzése, vizsgáztatása és vizsgajegyeinek 

nyilvántartása 

 

A gyakorlatok során a gyakorlatvezetők szóban folyamatosan tájékozódnak a hallgatók 

felkészültségéről. Esetenként 1-1 hallgatót megbíznak valamilyen diagnosztikus vagy terápiás 

módszer vagy egy kórkép áttekintésével. Erről a hallgató a csoport előtt beszámol. A 

gyakorlatokon nyújtott teljesítményt az oktatók külön érdemjeggyel nem minősítik.  

 

A Fogorvostudományi Karon az ismeretek ellenőrzése az I.-II.-III. évfolyamon 5 fokozatú 

gyakorlati jeggyel, ill. kollokviummal is történik. 

A IV.-V évfolyam hallgatói tanrendi beosztásuk szerint az I. illetve II. félév végén 5 fokozatú 

gyakorlati jegyet szereznek, kollokviumi vagy szigorlati vizsgát tesznek. A vizsga szóban 

történik. A szóbeli vizsga tételeit az intézet a 2. hét végéig írásban a hallgatók rendelkezésére 

bocsátja. A kérdéseket az előadások és a tankönyv anyagából állítjuk össze. A vizsgáztatásra a 

Kar dékánja ad szóbeli megbízást. Szigorlatot egyetemi tanár és docens tarthat, kollokviumot és 

gyakorlati szigorlati vizsgát egyetemi tanár, docens és adjunktus tarthat illetve mindazok, akiknek 

erre az OSZE vezetőjének javaslatára a dékán engedélyt adott. A vizsgára történő regisztrálás 

legkésőbb a vizsga előtti nap 12
00

-ig történhet a Neptun hallgatói információs rendszeren 

keresztül. A vizsgát követően a vizsgáztató az érdemjegyet beírja a 

vizsganaplóba/vizsgalapra, majd a leckekönyvbe, azt aláírásával mind a két helyen hitelesíti. 

A vizsgajegyet a FOK Oktatási Titkárság tanügyigazgatási munkatársa / tanszéki titkárnője 

beírja a Neptun hallgatói információs rendszerbe, az elektronikusan kitöltött vizsgalapot 

kinyomtatja / feljegyzi az érdemjegyet a vizsgalapra és a dékán/vizsgáztató aláírása aláírása 

után eljuttatja a Tanulmányi Osztályra. A vizsgalap egy példánya a Karon marad. A 

vizsgáztatás rendje megfelel az egyetem tanulmányi-és vizsga szabályzatának. A 2011/12. 

tanévtől az Egyetem Szenátusának döntése értelmében a vizsgajegyek nyilvántartására 

felmenő rendszerben bevezetésre került az „Elektronikus Index”.  

 

A nyári gyakorlatok szervezése 

 

A hallgatók a Kari Tájékozatóban számukra előírt nyári gyakorlataikat a DE OEC-ben vagy a 

DE OEC akkreditált oktató kórházaiban, és a DE OEC FOK által akkreditált fogorvosi 

rendelőkben töltik. Az oktató kórházak, akkreditált fogorvosi rendelők listáját a Kari 

Tájékoztató tartalmazza. A gyakorlatokra való jelentkezések összegyűjtését a FOK Oktatási 

Titkárság tanügyigazgatási munkatársa végzi. (Amennyiben nem a Debreceni Egyetem oktató 

kórházában tölti a gyakorlatát, úgy fogadó-, elengedő nyilatkozatot kell bemutatnia a 

hallgatónak a FOK Oktatási Titkárságon.) 

 

A záróvizsga megszervezése és lebonyolítása 
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Azok a hallgatók tehetnek záróvizsgát, akik a diplomamunkájukat sikeresen megvédték. A 

diplomamunkát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott módon és határidőre 

kell elkészíteni és megvédeni. Ha a fogorvostanhallgató a tantervben előírt tanulmányi és 

vizsgakötelezettségeinek eleget tett, végbizonyítványt (abszolutórium) kap, amit aláírásával a 

FOK dékánja hitelesít. A végbizonyítványt szerzett hallgató a diplomadolgozatának 

megvédése, az előírt kreditpontok megszerzése és az előírt testnevelési követelmények 

teljesítése után bocsátható államvizsgára, amely a Fogorvostudományi Karon 3 részből áll: 

irásbeli vizsga (teszt), szóbeli elméleti és gyakorlati vizsga. 

A záróvizsga megszervezése és lebonyolítása a Tanulmányi Osztály koordinálásával az MF 

11. ST „graduális képzés” folyamatleírában foglaltak szerint történik. 

A megszerzett diplomát csak az intézmény által előírt állami nyelvvizsga birtokában lehet 

átvenni. A vizsgáztatás rendjéről az egyetemi és kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

rendelkezik, mely az oktatók számára is szabadon hozzáférhető és ismerete és alkalmazása 

kötelező érvényű. 

A vizsgaeredmények folyamatos elemzésével kívánjuk az oktatás és vizsgáztatás minőségét 

kontrollálni, az esetleges negatívumokat feltárni és korrigálni.  

 

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása 

 

Az oktatói előmenetel, ill. munkaterv a hármas követelményrendszer szerinti hosszú távú, ill. 

az adott oktatási évre vonatkozó ütemezési terv alapján követhető és tervezhető az oktató és 

az oktatási intézmény számára. Ezen munkatervek lehetőséget biztosítanak az oktatók 

szakmai és oktatói felkészültségük fejlesztésére, tudományos előmenetelükre.  

 

Az oktatóink rendelkeznek a megfelelő szakmai és pedagógiai felkészültséggel és 

tapasztalattal a tudás átadására, közvetítésére, a kompetenciák fejlesztésére. 

 

Az oktatásban nagy tapasztalatú, sok éves tapasztalattal rendelkező oktatók vesznek részt, 

akik megfelelő szakmai és oktatási tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy tudásukat és 

tapasztalatukat átadják hallgatóiknak. Az oktatási évek végén a Neptun rendszerből 

elkészíthető statisztikák visszajelzést adhatnak az oktatás minőségéről, ill. lehetőséget 

adhatnak a vizsgáztatók közötti különbségek feltárására. 

 

 

A szak az oktatók esetében a megfelelő szabályzatokban (SZMSZ, habilitációs szabályzat, 

PhD szabályzat, oktatók és kutatók kinevezésével kapcsolatos szabályzat) leírt 

követelményeknek megfelelően történt oktatói kinevezések útján biztosítja a szak minőségét 

és fejlesztését. Az oktatói előresorolásoknál a hallgatói véleményezést is figyelembe veszik. 

A hármas egység egyensúlytalansága esetén (tudomány) az értékes oktatók megtartására 

lehetőséget ad oktatási és gyógyítási tapasztalatuk alapján klinikai főorvos és szakorvos 

munkakörben történő foglalkoztatásuk. 

 

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások 

 

A fogorvostan hallgatók oktatása során a nem szakmaspecifikus tantárgyak tanóráit az oktató 

intézmények saját infrastruktúráját képező 50-300 fős tantermekben, illetve 20-50 fős 

gyakorlati termekben tartják. Az új Élettudományi Központ infrastruktúrája kielégíti az 

oktatással szemben támasztott legújabb követelményeket. A szakmaspecifikus tárgyak 
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oktatása a kar új és közelmúltban felújított épületrészeiben zajlik, az oktatótermek 

kihasználtsága körülbelül 80 %-os, a fantomterem vonatkozásában pedig 100%. Az 

oktatástechnikai infrastrukturális ellátottság itt is megfelelő. Rendelkezésre áll 2 db száz fő 

befogadására alkalmas előadóterem, 3 szemináriumi és 1 fantomterem. A gyakorlati oktatást 

szolgáló 35 fő befogadására képes fantomterem infrastrukturális fejlesztése folyamatos 

fejlesztés alatt áll, a legújabb fejlesztés 4 db virtuális betegkezelő egység beépítése. Az TIOP 

2.2.7. pályázat keretén belül a Debreceni Fogorvostudományi Karon a gyakorlati oktatás 

lehetőségei tovább fejlődtek. A körkezelők emeletráépítéssel bővültek, újabb infrastruktúrális 

fejlesztéssel további fogászati kezelőegységek kerültek beépítésre, így összesen 92 

kezelőegység áll az oktatás szolgálatában. Folyamatos fejlesztés alatt áll az informatikai 

hálózat, melynek keretében vezeték nélküli rendszer kerül kiépítésre, így a hallgatók 

szabadabban férhetnek hozzá a hálózati kapacitáshoz. A hallgatók megfelelő befogadó 

képességű szociális helyiségekkel is rendelkeznek. 

A hallgatók rendelkezésére áll a DEENK az Élettudományi könyvtár, valamint a kar 

épületében lévő szakmai könyvtár, melyekben fellelhetők a legmodernebb hazai és idegen 

nyelvű tankönyvek és folyóiratok.  

A hallgatói értékelésekből visszajelzést kapunk az oktatási infrastruktúra alkalmasságáról, 

mely adatokat a fejlesztés során folyamatosan figyelembe veszünk. 

Oktatásunk végső céljának a megfelelően felkészített, a rezidensi rendszerbe bekapcsolódni 

képes, majd szakorvosi tevékenységet sikeresen folytató hallgató képzése jelenti. Ennek 

megfelelően oktatásunk eredményességét elsőként, az államvizsgák, illetve a rezidensi 

rendszerbe lépés eredményessége jelenti. A puszta számszerű értékelésen túl, folyamatosan 

figyelemmel kísérjük az Államvizsga bizottságok hallgatókról alkotott véleményét is. Az így 

szerzett tapasztalatok, illetve visszajelzések indították el a fent már részletezett kurrikulum 

reformokat. 

A Dékáni vezetés és a FOK Oktatási Bizottsága arra törekszik, hogy a hallgatói, oktatói 

visszajelzések minél részletesebben és minél gyorsabban megtárgyalásra kerüljenek.  

A fenti célok elérésének érdekében az OEC Kredit Bizottságában is részt veszünk, melynek 

feladata a kurrikulum fejlesztése és annak a kreditrendszerhez történő igazítása. A Kredit 

Bizottság ajánlásait is figyelembe véve, a hazai és nemzetközi kurrikulum fejlesztés 

tapasztalatai alapján rendszeresen alakítjuk a tananyagot. Ezen módosításokat minden esetben 

a kar érintett oktatóinak bevonásával végezzük, véleményüket kikérjük. A kurrikulum 

módosítását követően figyelemmel kísérjük, hogy hogyan valósulnak meg a reformok az 

egyes tanszékek vonatkozásában.  

 

A FOK hallgatói részére az alábbi sportolási lehetőségek állnak rendelkezésre: 

Tornaterem: délutáni szakcsoportok a versenyezni vágyóknak (labdarúgás, kézilabda, 

röplabda, kosárlabda), karate, aerobic. 

A téli időszakban 2 korcsolyázási lehetőség van 

Az esti időpontokban 20 óra után hallgatói, kollégiumi FOCI és KOSÁR programok 

Rendszeres sportolási lehetőség a DEOEC külföldi hallgatóinak. 

Egy bitumenes pályán lehet sportolni, ahol a szabadtéri házi bajnokságok kerülnek 

megrendezésre, a műfüves pálya kialakítás alatt van. 

A folyamatosan bővülő kondicionáló teremben 14 óráig ingyenesen lehet sportolni. A későbbi 

időpontokra kedvezményes hallgatói bérlet váltható. 

Az uszodával kötött szerződés értelmében a hallgatók kedvezményesen úszhatnak. 

Évente több sítábort szerveznek síoktatással. 

Júliusban kenu és kosárlabda táborokban vehetnek részt a hallgatók. 

Augusztusban kerül megrendezésre a sport és vitorlás tábor. 
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A Debreceni Egyetemi Kupa keretein belül hallgatóink részt vesznek az úszóversenyen, a 

foci- röplabda- kosárlabda- kézilabda bajnokságokon,  

Alkalmanként turisztikai és kerékpár táborok megszervezésére kerül sor a szorgalmi időszak 

hétvégéin 

Életmód, edzés és táplálkozási tanácsadással állunk sportolásra vágyó hallgatóink 

rendelkezésére 

 

A Közművelődési Titkárság hallgatói szolgáltatásai 

Tehetséges, érdeklődő hallgatók számára fotó, festmény stb. kiállítások szervezése 

Kedvezményes színházbérletek igénylése 

A hallgatók tagjai lehetnek az egyetemi Monteverdi kórusnak. 

 

A Markusovszky Lajos Kollégium hallgatói szolgáltatásai  

II. épület 

Férőhely 319 hallgató számára 3 ágyas zuhanyzóval és WC-vel felszerelt szobákban. 

Szintenként közös konyha, mosógép, társalgó, tanulószoba található. 

III. épület 

Férőhely 360 hallgató számára 3 ágyas garzonszobákban (konyha, fürdőszoba, erkély). A 

földszinten mosókonyha, szintenként tanulószoba, Internet-elérés található. Az épületben 

tornaterem, audioklub, oktatási centrum (mikroszkóp laboratórium és számítógépterem), büfé, 

étterem és bár működik. 

A földszinten kapott helyet a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete (MOE), valamint a 

Hallgatói Központ, ahol közös irodában kaptak helyet a kari HÖK-ök és a Kollégiumi 

Bizottság. 

A földszinten működik a Sántha Kálmán Szakkolégium. 

Apartmanház 

5 épületből álló épületegyüttes, melyből egy épületet a napi vendégek számára tartanak fenn. 

Elsősorban külföldi hallgatók veszik igénybe az 1, 2, 3 szobás és tetőtéri lakásokat, melyek 

teljesen felszereltek (telefon, mikrohullámú sütő és TV is van a szobákban). Az 

épületegyütteshez fittnessterem, szauna, internetszobák tartoznak. 

 

3.6. Belső információs rendszer 

 

A képzési programok eredményes működését biztosító információk különböző csatornákon 

jutnak el a Kar oktatóihoz. A tanszékvezetők minden reggel tájékoztatást adnak a tanszék 

oktatóinak az oktatással kapcsolatos aktuális teendőkről, ahol az oktatók is megtehetik az 

észrevételeiket. A dékán minden reggel rövid megbeszélést tart a tanszékvezetőkkel. Hetente 

tartunk referáló ülést, ahol egyrészt a gyakorlati munkával kapcsolatos új eljárásokat 

ismerhetik meg az oktatók, másrészt pedig beszámolnak saját kutatásaik előrehaladásáról. Az 

információkat kör e-mail formájában is eljuttatjuk az oktatókhoz. A Centrum és a Kar 

honlapján a korábbi és az aktuális információk mindenki számára hozzáférhetők. Amennyiben 

szükséges, az információk dékáni utasítások, és egyéb írásos utasítások formájában jutnak el 

az érintettekhez. A Kari Tanács szemeszterenként két-három ülést tart, ahol minden esetben 

dékáni tájékoztató hangzik el az előző Kari tanács óta eltelt és a közeljövőben várható 

eseményekről. A tanév elején megjelenő Kari tájékoztató illetve az angol nyelven tanulók 

részére a Bulletin szolgáltat írásos tájékoztatót a hallgatók és az oktatók számára. 

A kar valamennyi dolgozóját érintő kérdésekben szükség szerint munkaértekezletet tartunk. 
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A hallgatói visszajelzések és a Neptunból kinyerhető adatok alapján, ill. az oktatás 

hatékonysága valamint a hallgatók oktatással kapcsolatos véleménye, mely kiterjed a 

kurrikulumra, a látogatottságára, oktatásának hatékonyságára.  

Az utóbbi években a fogorvostudományi kar vonatkozásában kb. háromszoros túljelentkezést 

tapasztalhatunk a jelentkezők körében. A frissen végzett a hallgatók fél éven belül tudnak 

elhelyezkedni, részben itthon, részben külföldön. A pontosabb és frissebb adatszolgáltatás 

érdekében az erre alkalmas pályakövető rendszer kialakítása folyamatban van, melynek első 

lépése az Alumni rendszer kialakítása a kari honlapon.  

Az oktatási teljesítmények mérésére oktatási évente felmérjük és dokumentáljuk a 

kongresszusokon elhangzott előadásokat, ill. a megjelenő közleményeket, melyeket az évente 

kiadott Annual report-ban is kiadunk. 

A kar képviselője rendszeresen részt vesz az ADEE kongresszusán, ahol összehasonlításra 

nyílik alkalom a tananyagok, oktatásszervezés, oktatástechnikai téren más európai és Európán 

kívüli képzőhelyekkel. 

 

3.7. Nyilvánosság, közvélemény tájékoztatása 

 

Nyilvánossággal való kapcsolattartás a centrum külkapcsolati szabályzata alapján mind az 

írott, mind az elektronikus sajtó irányában történik. Az Egészségcentrum című újságban is 

rendszeres információt szolgáltatunk, és egészségügyi felvilágosítással szolgálunk betegeinek, 

illetve tájékoztatást adunk karunk életéről. 

A Fogorvostudományi Kar képzése iránt évek óta változatlanul nagy az érdeklődés. 

Háromszoros volt a túljelentkezés azok között a jelöltek között, akik első helyen jelölték meg 

a karunkat, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a jelentkezők megfelelő tájékoztatását. A 

honlapon található információk folyamatosan elérhetők. Minden év novemberében a Hallgatói 

Önkormányzat által rendezett DEXPO kiállításon a Kar külön standján fogadjuk a 

jelentkezőket és részükre az ott lévő felsőbb éves hallgatók és oktatók szolgáltatnak 

információt. A DEXPO alkalmával a dékán előadáson ismerteti a Karral kapcsolatos 

legfontosabb adatokat, a képzési követelményeket, és a megszerzendő diploma által nyújtott 

lehetőségeket. A DEXPO kapcsán nyílt napot szervezünk a Fogorvostudományi Kar 

épületében, ahol az érdeklődők megtekinthetik az oktatási helyiségeket, laboratóriumokat. Az 

oktatóink rendszeresen részt vesznek olyan nemzetközi konferenciákon, amelyeken a Karon 

folyó képzésről beszámolhatnak.  

 



 

 
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar 

 
 

 

42 
 

4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók 

 

4.1. Külső korlátok  

- OEP finanszírozás  

- Állami támogatás csökkentése változatlan hallgatói létszám mellett 

- Jogszabályi környezet bizonytalansága  

- Határon túli felsőoktatás idegen nyelvű képzésének beindulásával harc a 

hallgatókért  

- Idegen nyelvű oktatást végző felsőoktatási intézmények  

- Város megközelíthetősége, vidéki városok kevésbé vonzzák a hallgatókat, főváros 

túlsúlya a vidékkel szemben  

- Fogorvosi pálya társadalmi megítélése, elismertsége nem megfelelő 

- Közoktatás színvonala romlik, különösen a természettudományi képzés 

viszonylatban, ezért a felvett hallgatók átlagos felkészültsége folyamatosan romlik  

- Az oktatási feladatokhoz képest kevés oktató; 

- Az elmúlt 10 évben a hallgatói létszám jelentősen nőtt, viszont az oktatói létszám 

nem változott; magas a hallgató/oktató arány 

- Az oktatás finanszírozás helyzete tragikus 

 

4.2.  Erősségek 

- A kari oktatási egységek elfogadható területi egysége 

- Jó infrastruktúra mind a preklinikai, klinikai gyakorlatok és az elméleti oktatás 

számára 

- Magasan képzett, tapasztalt vezető oktatók 

- Nyelvtudással rendelkező oktatók 

- Széleskörű tudományos tevékenység 

- Jól ellátott szakkönyvtár, számos nívós idegennyelvű szakfolyóirat 

- Informatikai ellátottság és infrastruktúra 

- Szakmai és tudományos kapcsolatok 

- Jól kidolgozott, egymásra épülő oktatási tematikák 

- Oktatási multimédiás felszereltség 

- Regionális szakmai központ széleskörű beteganyaggal 

- Minőségbiztosítási rendszer bevezetése 

- Magas szintű elméleti oktatás  

- Mintaértékűség a MIR területén  

- Stabil gazdálkodás  

- „Kiválóság”  

- Diploma külföldi elfogadottsága  

- Sok országból hallgatók  

- Jelentős saját bevétel  

- Hallgatói szolgáltatások (kollégiumok, internet hozzáférés stb.) magas 

színvonalúak  



 

 
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar 

 
 

 

43 
 

- A különböző nemzetiségű és kultúrájú hallgatók békés egymás mellett élése 

megoldott  

- A vezetés megfelelően működteti kapcsolatrendszerét, képviseli a Kar és a 

Centrum érdekeit  

- A vezetés, az oktatók és a dolgozók elkötelezettsége 

- Doktori Iskola 

 

4.3. Gyengeségek 

- Közalkalmazotti bérek alacsony volta miatt nem lehet versenyképes bért adni  

- Oktatói túlterheltség 

- Nem túl eredményes a tehetséggondozási program 

- Európai színvonal elvárása mellett jóval az európai átlag alatti bérezés 

- A hallgatói részvétel az előadásokon alacsony 

- Néhány tárgy esetében korszerű magyar nyelvű tankönyv hiánya 

- A szükségletekhez képest kicsi a szakdolgozók létszáma 

- Kevés az oktató 

- A munkatársak erkölcsi és anyagi megbecsülése nem megfelelő 

- Végzett hallgatókkal való kapcsolattartás 

 

4.4. Lehetőségek  

- Pályázati lehetőségek kiaknázása, pályázati források elnyerése  

- Új oktatási technológiák alkalmazása  

- A kutatási infrastruktúra bővítése 

- Hatékony kapcsolat kialakítása a munkatársakkal  

- A kommunikációra és párbeszédre épülő szervezeti kultúra erősítése  

- A pénzügyi erőforrások racionálisabb, a tényleges teljesítményt figyelembe vevő 

elosztása  

- A gyakorlati képzés további erősítése 

- A feladatok további összehangolása 

- Több tudományos, szakmai, oktatási külföldi kapcsolat kialakítása 

- Erősödő tudományos, publikációs tevékenység folytatása 

- További multimédiás oktatási rendszerek kialakítása 

- ALUMNI, Diplomás Pályakövető Rendszer lehetőségeinek kiaknázása 

- Rugalmasabb hallgatói ügyintézés 

 

4.5. Veszélyeztető tényezők 

- A munkatársak leterheltsége a hármas feladat miatt, kiégés, elvándorlás 

- Utánpótlási nehézségek 

- Elégtelen, kiszámíthatatlan  finanszírozás 

- Az oktatás leértékelődése 

- Amortizáció 

- Munkaerő hiány 

- Oktatók rossz anyagi, erkölcsi megbecsülése 

- Rossz gazdasági körülmények 

- Oktatói túlterheltség 
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- Oktatók elvándorlása 

 

A SWOT elemzés eredményeiből adódó feladatok, intézkedések 

1. A Kar erősségeit figyelembe véve: 

- Oktatói minőség növelése érdekében ki kell építenünk egy, a tudományos 

fokozatok megszerzését támogató rendszert.   

- A hazai és nemzetközi együttműködések erősítése. 

- Minőségirányítási rendszer további működtetése, munkatársak minőség iránti 

elkötelezettségének fenntartása, fejlesztése. 

- A hallgatói szolgáltatások színvonalának megtartása, fejlesztése:   

- A hallgatói elégedettségi vizsgálatokat folyamatos értékeljük, szükség 

esetén helyesbítő, megelőző intézkedéseket fogalmazunk meg. 

- Biztosítjuk a hallgatók Kari döntésekben való részvételét (Kari Tanács, 

Bizottságok). 

-  Elkezdtük a Karon a Wi-Fi rendszer kiépítését. 

-  Korszerű, fejlett oktatástechnikai eszközökkel felszerelt előadótermeket 

alakítottunk ki.  

 

2. A Kar lehetőségeit figyelembe véve: 

- A hazai és nemzetközi pályázati tevékenység további bővítése  

- A jelenleg futó pályázatok mellett legutóbb benyújtásra került pályázat: 

 OTKA 101785 

Cím: Újtípusú biokompatibilis kompozitok racionális jellemzése és 

tervezése 

- Együttműködés külföldi felsőoktatási intézményekkel  

- Hallgatói-oktatói mobilitás és kutatási együttműködés az alábbi 

egyetemekkel: 

 Nagyváradi Egyetem, Románia 

 Marosvásárhelyi Egyetem, Románia 

 Ungvári Egyetem, Ukrajna 

 Chung Shan Medical University, Taipei, Taiwan 

- Tudományos publikációs tevékenység erősítése. 

- Gyakorlati képzés erősítése:  

- A hallgatók manuális készségeinek fejlesztésére a Fantom 

Laboratóriumatóriumatóriumban kialakítottunk egy Image Navigation 

rendszert. 

-  Négykezes fogászati kezelés kötelezően választható kurzus bevezetése. 

 

 

 Új oktatási technológiák alkalmazása, bevezetése: 
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o A Fogtechnikai Laboratóriumatóriumatóriumban CAD-CAM berendezést 

üzemeltettünk be.  

- Kutatási infrastruktúra bővítése, kutatás-fejlesztési tevékenység erősítése:  

- A TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „Kutatóegyetemi Pályázat” a 

„Nanorendszerek kialakítása titán implantátumok felületén” című pályázat 

keretében beszerzésre került 1 db FT-IR-SBR készülék, mely biológiailag 

aktív molekulák nagy érzékenységű meghatározását teszi lehetővé 

- ALUMNI lehetőségeinek kiaknázása: 

- Fontosnak tartjuk a végzett hallgatókkal való kapcsolattartást, pályájuk 

nyomon követését. 

- Tervezzük a program Fórum oldalán meghirdetett aktuális témákhoz való 

aktív hozzászólás lehetőségének kiépítést.  

- Rugalmasabb hallgatói ügyintézés kialakítása 

- A Kar honlapjának fejlesztésével tervezzük az Oktatási Titkárság on-line 

elérhetőségének kialakítását. 

- A hallgatói elégedettség növelése érdekében feladatunk az ügyfélfogadási 

idő meghosszabbítása, melyet az Oktatási Titkárság létszámának 

fejlesztésével tudunk megvalósítani.  

 

3. A Kar gyengeségeit figyelembe véve: 

- A munkatársak (oktatók, dolgozók) erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése, 

motivációjuk fejlesztése érdekében belső ösztönző rendszer kiépítése szükséges:  

- A Kari Tanács tervezi a Kar kitüntetési és jutalmazási szabályzatának 

felülvizsgálatát.  

- Az oktatói, dolgozói túlterheltség megszüntetésének érdekében - a Kar anyagi 

forrásainak függvényében - végezzük a létszámfejlesztést, az alternatív 

foglalkoztatási formák (részmunkaidő, külső oktatók) bevezetését.  

- Tehetséggondozás fejlesztése  

- Az egyetemi tehetséggondozó program, TDK népszerűsítése a hallgatók 

körében 

- Hallgatói részvétel növelése előadásokon:  

- Oktatók ösztönzése interaktív előadások tartására, problem based learning 

előadások számának növelése.  

- Korszerű magyar tankönyv hiányának kezelésére fontos a munkatársak ösztönzése 

önálló tankönyvek, jegyzetek írására. 

 

4. A veszélyeket figyelembe véve: 

- Finanszírozási nehézségek kezelése saját bevételek növelésével (idegen nyelvű 

képzés, idegen nyelvű szakképzés). 

- Az erkölcsi és anyagi megbecsülést is szolgáló Kari ösztönző rendszer kiépítése. 
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- Párbeszédre, kommunikációra épülő szervezeti kultúra fejlesztésével, a 

munkahelyi leterheltség következményeinek (kiégés, elvándorlás) kezelése. 

-  A honlap felületén aktuális híranyagok megjelenítésének megszervezése. 

- Terveink között szerepel Kari újság szerkesztése.  
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Mellékletek: 

1. Melléklet: FOK Működési Rend 

2. Melléklet: Hallgatói létszámadatok.(Felvételi létszámadatok, Felvettek számának 

alakulása (2006-2011), Záróvizsga-eredmények vagy oklevél minősítések szakonkénti 

adatai (2006-2011) 

3. Melléklet: Oktatói létszámadatok 

4. Melléklet: Együttműködési bilaterális szerződések  

5. Melléklet: Képzési program /Kari tájékoztató link 

6. Melléklet: Doktori iskola létszámadatai 

7. Melléklet: A Kar pályázati eredményességének bemutatása  

8. Melléklet: Gazdálkodási adatok (2006-2011) 

9. Melléklet: Tantárgyteljesítés (2007-2011) 

 

 


