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FOGSZABÁLYOZÁS szakképzés
A szakképzést végző felsőoktatási intézmény a 16/2010. EüM. rendelet szakképzési
akkreditáció feltételeiről szóló 3. sz. melléklete alapján elbírálja a beérkező akkreditációs
pályázatokat, amelyeket határozati javaslattal ellátva, a hivatalos akkreditáló szervhez (ÁEEK
elnöke) továbbít.
A szakképzés egész időtartamára és valamennyi elemének teljesítésére alkalmas
képzőhely (teljes akkreditáció):
1. Ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen
1.1. legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos minősítéssel, vagy
1.2. legalább 10 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik; 1.3. ahol a szakképzést
végző oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel
rendelkezik;
2. Amely a betegforgalmi és beteg összetételi adatok alapján alkalmas a teljes szakképzési
program oktatására.
3. Ahol a szükséges diagnosztikai részlegek elérhetősége és együttműködése biztosított.
4. Amely rendelkezik a szakmai minimumfeltételek alapján kiadott ÁNTSZ működési
engedéllyel.
5. Ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint a szükséges
oktatási infrastruktúra rendelkezésre áll.
6. Ahol rendszeres tudományos tevékenységet végeznek.
7. Amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel.
A szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelő képzőhely (részakkreditáció):
1. Ahol a szakképzést végző oktató legalább 5 éve megszerzett fogszabályozás
szakképesítéssel, vagy gyermekfogászat és fogszabályozás szakképesítéssel rendelkezik.
2. Ahol a szakképzést végző oktató igazolt továbbképző és tudományos tevékenységet
(előadások, közlemények) végez.
3. Amely a betegforgalmi és beteg összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program
egyes elemeinek oktatására.
4. Ahol a szakma műveléséhez szükséges diagnosztikai részlegek ill. eszközök az oktatott
terület kívánalmainak megfelelően rendelkezésre állnak.
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5. Ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint a szükséges
oktatási infrastruktúra rendelkezésre áll.
6. Ahol az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.
7. Amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel.
A gyakorlati képzést közvetlenül irányító, felelős oktató (tutor) maximum két elsőéves és egy
magasabb évfolyamú jelöltet fogadhat.
Minimum két fogorvosi egységkészülékkel, illetve fogászati rtg-készülékkel (elérhető OP,
Telertg.) kell rendelkeznie a rendelőnek.

