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FOGADÓ NYILATKOZAT  
Asszisztensi gyakorlat (OFR-AFG) 

Jelentkezési lap I. éves fogorvos nyári szakmai gyakorlathoz* 

 

FONTOS: A Hallgató szíveskedjen a megadott időszakban feltölteni a hiánytalanul kitöltött űrlapot a Neptun 
Tanulmányi Rendszerbe! A feltöltési időszakról a Tanulmányi Hivatal e-mailben fog tájékoztatást küldeni. 

A. A hallgató személyes adatai 

Vezetéknév: Utónév: 

E-mail cím: Neptun kód: 

Levelezési cím: 

 

Telefonszám: 

 

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a befogadó intézmény tölti ki) 

Gyakorlati hely neve: 

 

Cím: 

Gyakorlat időtartama: 

Gyakorlatvezető neve: Gyakorlatvezető beosztása: 

E-mail címe: Telefonszáma: 

Gyakorlat hossza (órában): 60 óra (2 hét/heti 30 óra)  
 

A gyakorlat elfogadásának feltételei: 
Az asszisztensi fogtechnikai – gyakorlat kizárólag abban az esetben igazolható és fogadható el a gyakorlatvezető 
által, ha a hallgató a fenti instrukcióknak megfelelően töltötte le a gyakorlatát a meghatározott időtartamban, 
valamint a rendelőben eltöltött idő alatt mind szakmailag, mind magatartásában megfelelt az egészségügyi ellátás 
normáinak. 
 

Tematika rövid leírása:  
Az asszisztensi fogtechnikai gyakorlat célja, hogy a hallgatók sajátítsák el a szakasszisztensi munka legfontosabb 
elemeit. Dentálhygieniai munkafolyamatokat ismerje meg és gyakorolja. Asszisztáljon gyakorló fogorvosok mellett, 
fogtechnikai munkafolyamatok demonstrációjában vegyen részt. 
A nyári gyakorlat folyamán a hallgatóknak az alábbi tevékenységeket kell elvégezniük, illetve megismerniük: 
1. A hallgató ismerje meg a praxis infekció kontroll gyakorlatát és készítsen róla írásos dokumentum tervezetet a 
minőségbiztosítás követelményeinek megfelelően 
2. A hallgató legyen jártas az infekció kontroll gyakorlati kivitelezésében 
3. A hallgató minden részletre kiterjedően ismerje meg különböző fogászati szakágak eszközkészletét, amely a 
rendelő napi gyakorlatában előfordul. 
4. A hallgató ismerkedjen meg a rendelés gyakorlatában használt fertőtlenítőszerek, tömőanyagok és fogpótlásban 
használt segédanyagok fajtáival. 
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5. A hallgató ismerkedjen meg a beteg nyilvántartási rendszer helyi jellegzetességeivel és tudja kezelni a fenti 
programot. 
6. A hallgató ismerkedjen meg a négykezes fogászati kezelési rendszer gyakorlati alapjaival és a legfontosabb 
mozzanataival. 

A gyakorlat során teljesítendő részletes tematika és a hiányzások pótlásával kapcsolatos információk a PTE 
AOK honlapon a Tanulmányi Hivatalnál a Kurzuskereső menüpontban találhatók a tárgy címe, kódja alapján 
(ld. az űrlap tetején). 

A gyakorlat csak a fentiek lelkiismeretes teljesítése után fogadható el.  
 

Elfogadom, hogy a hallgató a fenti tematika szerint köteles elvégezni a gyakorlatot. Hozzájárulok, hogy a 

hallgató nyári szakmai gyakorlatát intézményünkben a megadott időpontban térítésmentesen 

elvégezhesse, munkafeltételeit biztosítom. 

 

Gyakorlatvezető aláírása: 

 

Dátum / Bélyegző: 

 

 
 
*Ajánlott kétoldalasan nyomtatni. 
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