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A Szegedi Tudományegyetemen, illetve annak jogelőd intézményében már 1926 óta folyik
fogorvostudományi képzés. Ez a nagy múltra visszatekintő képzés 2007. január 1-jétől teljesedett ki, mikor
is megalakult a Fogorvostudományi Kar. A szegedi fogorvosképzés nappali tagozaton, osztatlan mesterképzés formájában valósul meg, melynek időtartama 10 félév. Büszkék vagyunk arra, hogy Karunkon a
2013/2014-es tanévtől bevezettük új, EU-konform fogorvos képzési programunkat, amely kiemelt hangsúlyt fektet a kifejezetten fogorvos képzésre szabott tantárgyak oktatására; lehetőséget nyújt a tartalmi
specializációra, melynek köszönhetően a legmodernebb európai uniós követelményeknek is megfelelő
kompetenciák kialakítására nyílik lehetőség.

A képzés első két éve az elméleti modul, ahol a hallgatók megismerkednek az alapozó tárgyakkal, mint
például anatómia, biokémia, biológia, fizika, élettan. Hallgatóink már ekkor fogorvosi alapozó kurzusokon
is részt vesznek. A harmadik év két szemesztere ad teret a preklinikai modulnak. A kórélettan és patológia
tanulása mellett szájsebészeti és parodontológiai propedeutika tárgyak is a fogorvosi képzés alapjául szolgálnak. A gyakorlatok egy része készségfejlesztő és manuális oktatásból áll, így például a tanlaborban úgynevezett fantomfejeken lehet gyakorolni a későbbiekben szükséges fogásokat, testhelyzetet, a műszerek
használatát és az anyagokkal való bánásmódot. A képzésben résztvevő hallgatók a tanéveket nyári szakmai gyakorlattal zárják, melyek során az asszisztensi munkákon, a tanlaborban végzett odontotechnológiai
gyakorlaton, a felügyelet mellett végzett egyszerűbb szájsebészeti beavatkozások alkalmával sajátítják
el a szakma fortélyait, végül a negyedévet követő nyári gyakorlaton már tömések, pótlások készítése is
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része a tematikának. A negyedik-ötödik évben a
klinikai modul során a hallgatók a nyári gyakorlatok
alkalmával elkezdett betegkezelést gyakorolhatják és
fejleszthetik a szakma által megkívánt színvonalra.
A klinikai gyakorlatok alatt a hallgatók folyamatos
szakmai felügyelet mellett egyre önállóbb munkát
végeznek, fejleszthetik készségeiket, gyarapíthatják
tudásukat és tapasztalataikat.
A diploma megszerzése után természetesen lehetőség van a további szakosodásra is, parodontológiai,
fogszabályozási, fogpótlástani, endodonciai, konzerváló fogászat és fogpótlástan, gyermekfogászati és
dentoalveoláris sebészeti szakirányba.

Képzési kínálat
Mesterképzési szakok:
• 5 éves egységes és osztatlan fogorvosképzés
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