Fogorvostudományi Kar (FOK)

MEGALAPOZOTT TUDÁS,
BIZTOS MEGÉLHETÉS

Nemcsak Magyarországon, de külföldön is ismert és elismert a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán (SZTE FOK) folyó oktatás: a Szegeden 1949 óta működő
fogorvosképzés jó hírét évről évre kimagasló oktatásban és szakmai képzésben részesült hallgatók viszik magukkal. Ezáltal a Kart világszerte népszerűsítik.

A

z SZTE FOK 2007-ben vált önálló karrá, és mára már az SZTE egyik legdinamikusabban fejlődő
egysége. Bár a hallgatói létszám - mind a magyar,
mind az angol nyelvű képzési programon - évről
évre növekszik, a Karon folyó oktatásra továbbra
is jellemző a közvetlen oktató-hallgató kapcsolat,
valamint a kis létszámú csoportokban folyó oktatás. Mindez a többi fogorvos képzőhely viszonylatában is kimagasló gyakorlat-orientált képzést tesz
lehetővé. Tekintettel arra, hogy 2005 óta a fogorvosi végzettséggel együtt jár az önálló fogorvosdoktori működési jog, az egyetemi oktatásnak még
nagyobb a felelőssége a gyakorlati tudás, készségek
és képességek átadásában. A képzés korszerűsítése érdekében folyamatosan fejlesztik a tananyagot; a magyarországi fogorvos képzőhelyek között
elsőként itt vezették be 2013-ban a fogorvosképzés specifikumait figyelembe vevő, átfogó, EU-konform kurrikulumot. Az SZTE FOK fiatal kora ellenére
nemzetközi mércével mérve is jelentős tudományos kutatóműhellyé és magas színvonalú oktatási
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központtá nőtte ki magát. Az SZTE FOK oktató-kutató tevékenysége révén méltó egysége az elit-és
kutatóegyetem címet elnyerő, nagy múltú Szegedi Tudományegyetemnek. A szegedi fogorvoskaron megszerzett diploma értéke óriási, hazánkban
és külföldön is szívesen fogadják az itt végzetteket.
A szakma pedig az emberközpontú hivatás mellett
biztos megélhetést biztosít.
MODERN FOGÁSZATI CENTRUM
A város szívében elhelyezkedő Kar nagy
hangsúlyt fektet az oktatási egységek folyamatos korszerűsítésére. Új, 35 fős tanlaboratóriumot, modern, 9 valamint 15
székes oktatótermet alakítottak ki. 2014
www.stoma.u-szeged.hu
óta a megújult, külön erre a célra kialakított, legmodernebb felszerelésekkel ellátott fogászati centrumban folyhat tovább az értelmi fogyatékos,
valamint a halmozottan sérült páciensek altatásban történő fogászati ellátása is.

Felvételi információk:

Az SZTE FOK nyílt napja:

FOK Tanulmányi Osztály
• +36-62/545-300
tanulmanyi.ugyintezes@stoma.u-szeged.hu
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Foreign Student Support Assistant
• +36 62/545-297 • ssa@stoma.u-szeged.hu

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64 – 66.,
II. emelet tanterem
www.stoma.u-szeged.hu
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A FOK induló képzése a 2019/20-as tanévben:
Nappali tagozat: Fogorvos osztatlan
mesterképzési szak (10 félév – magyar és
angol nyelven)
www.stoma.u-szeged.hu

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK)

Az ETSZK induló képzései a 2019/20-as tanévben:
Alapképzések: Ápolás és betegellátás alapszak (ápoló
illetve gyógytornász szakirány, 8 félév) • Egészségügyi
gondozás és prevenció alapszak (dentálhigiénikus illetve
védőnő szakirány, 8 félév) • Szociális munka alapszak (7
félév) (nappali tagozaton duális formában is) Mesterképzések: Ápolás mesterképzési szak (aneszteziológiai szakápoló,
intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló) Fizioterápia mesterképzési szak Szociálpolitika mesterképzési szak (keresztféléves
felvételi eljárásban) Szakirányú továbbképzések:
Gyermek - és ifjúságvédelmi tanácsadó (4 félév) • Gyermek - és
ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns (4 félév)
www.etszk.u-szeged.hu
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