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TELJESÍTÉS IGAZOLÁS  
Asszisztensi gyakorlat (OFR-AFG) 

I. éves fogorvos nyári szakmai gyakorlat* 

 

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  

Gyakorlati hely neve: 

 

Címe: 

Gyakorlat időtartama: 

Gyakorlatvezető neve: Gyakorlatvezető beosztása: 

E-mail címe: Telefonszáma: 

Tantárgyfelelős neve: 

 
 

A gyakorlat elfogadásának feltételei: 
A gyakorlat során a hallgató köteles jegyzőkönyvet vezetni az általa elvégzett munkákról és a tapasztalatairól. 
Követelmény: napi 1 oldalas összefoglaló, ahol a tematika szerinti tevékenységeket rögzíti. A gyakorlat végén ezt a 
jegyzetet aláíratja a gyakorlat vezetőjével, majd ezen teljesítés igazolással együtt bemutatja a tantárgyfelelősnek. A 
tantárgyfelelős a jegyzőkönyvet értékeli, és amennyiben megfelel, a teljesítés igazoló lapot aláírásával ellátja. Ezek 
után a TH rögzíti a teljesítést a Neptunban. 
 

Tematika asszisztensi fogtechnikai nyári gyakorlathoz: 
1. A hallgató ismerje meg a praxis infekció kontroll gyakorlatát 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 
4. A hallgató ismerkedjen meg a rendelésen használt fertőtlenítőszerek, tömőanyagok és segédanyagok fajtáival. 
5. A hallgató ismerkedjen meg a beteg nyilvántartási rendszer helyi jellegzetességeivel 
6. A hallgató ismerkedjen meg a négykezes fogászati kezelési rendszer gyakorlati alapjaival és a legfontosabb 
mozzanataival. 
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□ Igazolom, hogy a hallgató a fenti  követelmények 
szerint a gyakorlatot sikeresen teljesítette. 

 

□ Igazolom, hogy a hallgató a fenti  követelmények 
szerint a gyakorlatot nem teljesítette. 

 

Tantárgyfelelős aláírása: 

 

Tantárgyfelelős aláírása: 

 

Dátum / Pecsét: 

 

Dátum / Pecsét: 

 

 
*Ajánlott kétoldalasan nyomtatni. 
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