2015/2016-es tanév diplomamunka címek
Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék

Dr. D. Tóth Etelka

Dr. Boda Róbert

Korszerű periapicalis
sebészet

Hadászi Eszter

Gyógyszer által indukált
állcsontnekrózis

Szabadi László

Csontpótló anyagok
tesztelése
patkánykísérletekben

Szakács Dóra

Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani Tanszék

Dr. Cseppentő Ágnes

Anginás beteg a
fogászati gyakorlatban

Felföldi Soma

Az asthma bronchiale:
patogenezis, terápia és
fogászati vonatkozások
Régi és új irányelvek a
hypertonia kezelésében
Egy új apiterápiás
lehetőség a klinikai
gyakorlatban

Poncz Lajos

Rozim Rajmund
Lukács Ramóna

Gyermekfogászati és Fogszabályzási Tanszék

Dr. Török Judit

Generalizált foghiányok
és komplex ellátásuk

Molnár Eszter

Konzerváló Fogászati Tanszék

Dr. Jenei Ágnes

Gyökértömési technikák Irmes Áron Ferenc
az endodonciában

Dr. Juhász Alexander

Dr. Martos Renáta

A gyökérkezelés
sikeressége

Joó Viktória

Barodontalgia

Kardos Andrea

Matrica-rendszerek
fejlődése

Kiss Lilla

Minimálinvazív fogászati Bernáth Vivien
beavatkozások
Dr. Kelentey Barna

A magyar fogászat
története

Plés Tamás Gergő

A caries non-invazív
ellátása

Kósa Gabriella

Táplálkozás és orális
egészség kapcsolata

Fazekas Andrea

Fluoridok korszerű
alkalmazása a caries
prevencióban

Szűcs Cintia

Dr. Bágyi Kinga

PIPS ( Photon induceod Bukovenszki Tamás
photoacustic streaming)
alkalmazása az
endodonciában
Radix entomolaris
Bodzay Ottó

Dr. Nagy László

Az ultrahangos
Majoros Barbara
készülékek alkalmazása
az endodonciában
Modern matrica
Csatlós Judit Alexandra
rendszerek alkalmazása
Vertikális gyökérfractura Tóth Márta
endodontiai
vonatkozásai

Dr. Tóth Enikő

Gyökértömés
eltávolítására
alkalmazott oldószerek

Kovács Benjámin

Endokrin
megbetegedések orális
megjelenési formái és
kezelésük
A szájszárazság
kialakulásában szerepet
játszó tényezők
Dentális implantáció
parodontológiai
vonatkozásai
A szájüregi candida
fertőzések kezelésének
lehetőségei
Esztétikai
megfontolások a
parodontális terápiában
Herpes vírusok
előfordulása agresszív
és krónikus
parodontitisben

Kulcsár Tímea

Parodontológia

Dr. Varga István

Dr. Hernádi Katinka

Török Kitti

Hajdu Eszter

Zeinali Ehsan

Csernyik Orsolya

Soltész Evelin Zsuzsanna

Fogpótlástani és Bioanyagtani tanszék

Dr. Mohácsi Rita

Csontsűrűség vizsgálata Gyömbér Zoltán József
intraorális képalkotó
eljárásokkal

Külsős témavezetők

Dr. Szarka Krisztina
( Mikrobiol.)

HPV asszociált fej-nyaki
daganatok
epidemiológiája

Sági Zoltán

TDK

Dr. Varga István

Dr. Tóth Enikő

Dr. Szentandrássy
Norbert

Dr. Kelentey Barna
Dr. Angyal János

A szubgingivális
baktériumflóra
vizsgálata krónikus
parodontitisben
Komplikációk
gyökércsatorna irrigáció
során
Az oxidatív stressz
növeli a kamrai
potenciál időtartam
rövid távú variabilitását

Pletka Fanni

Ókori koponyák
fogászati vizsgálata

Baji-Gál Fanni

Szárnya Dániel

Heiner Marica Mónika

Plusz infók:
-

Egy témavezető maximum évente 6 hallgatót (3 magyar, 3 TOK-os) vállalhat
(nyomonkövetés Kari honlapon http://dental.unideb.hu/hu/diplomamunka-cimek)

-

Ugyanazon cím 5 éven belül nem adható ki még idegen nyelven sem.

-

A felsorolásban nem szereplő téma választásához a FOK Dékán előzetes hozzájárulása
szükséges.

-

A 4 diplomamunka előkészítő kurzus teljesítéséről az igazolást a témavezető adja ki, a
munkát érdemjeggyel értékeli, melyet a vizsgaidőszak első/utolsó napjáig a FOK
Dékáni Hivatalba eljuttat, ellenkező esetben a hallgató a kurzust nem teljesítette
értékelést kap.

Tájékoztatjuk, hogy a diplomamunka az alábbi formai, szerkezeti követelményekhez kötött:
http://unideb.hu/portal/sites/default/files/szabalyzatok/TVSZ_160317.pdf
- Terjedelme min. 20-max. 40 gépelt oldalt.
- Formai követelmények: Alul, felül 2,5 cm-es, bal- és jobboldalon 3 cm-es marg, 1,5
sorköz, 12-es betűméret, Times New Roman betű-típus.

- kötelező aláírt nyilatkozatot becsatolni a diplomamunka eredetiségéről
- Címoldal: tartalmazza a FOK színes címerét, (le-tölthető a FOK honlapjáról
http://dental.med.unideb.hu), az egyetem és a kar nevét, a diplomamunka címét, a szerző és a
témavezető nevét, a tanszék nevét, ahol a diploma-munka készült, a FOK Dékán nevét és az
elkészítés évszámát. (címoldal minta a Kar honlapján hozzáférhető)

Szabályzat:
TVSZ
15. §
/a Szabályzat 24. § (2), (3), (6) és (8) bekezdéséhez/
793,794(1) A FOK-on a diplomamunkák témái a témavezetők neve intézetenként és
klinikánként a dékán jóváhagyása után a kari tájékoztatóban, a tanrendben és a kar honlapján
kerülnek közzétételre. Egy témavezető maximum évente 6 hallgatót (3 magyar, 3 TOK-os)
vállalhat és ugyanazon cím 5 éven belül nem adható ki még idegen nyelven sem. A
felsorolásban nem szereplő téma választásához a FOK Dékán előzetes hozzájárulása szükséges.
A Diplomamunka elkészítéséhez az érintett tanszékek 4 előkészítő kurzust hirdetnek meg. A
Diplomamunka előkészítő kurzusok teljesítése nélkül a diplomamunka nem adható be. A 4
előkészítő kurzus teljesítéséről az igazolást a témavezető adja ki és a munkát érdemjeggyel
értékeli. Az indexet a FOK Dékáni Hivatalba kell leadni aláírásra. Az előkészítő kurzusok
azonos félévben is teljesíthetőek. A kurzusok felvételének előfeltétele, hogy a hallgató a
formanyomtatványon nyújtsa be az általa választott diplomamunka címet a témavezető
hozzájárulásával, melyet aláírásával igazolt.
Diplomamunka előkészítő kurzus III csak akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben a
hallgató diplomamunkáját az előírt követelményeket teljesítve határidőre leadta és azt a bírálók
további eljárásra alkalmasnak találták. Diplomamunka előkészítő kurzus IV csak akkor
tekinthető teljesítettnek, amennyiben a hallgató a diplomamunkát sikeresen megvédte. Ekkor a
kurzus érdemjegye e diplomamunka védés eredményének érdemjegye.
795,796(2) A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő diplomamunkát számítógéppel
írva, bekötetlenül, spirálozva 2 példányban papír alapon, a FOK Oktatási Titkárságra kell
benyújtani, csatoltan a formanyomtatvánnyal, melyben a diplomamunka eredetiségéről a
hallgató büntetőjogi felelőssége tudatában aláírásával nyilatkozik.
Terjedelme min. 20-max. 40 gépelt oldalt. Formai követelmények: Alul, felül 2,5 cm-es, balés jobboldalon 3 cm-es marg, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus.
Szerkezetében a következőknek kell megfelelnie:
a) A diplomamunka beszámolhat a szerző saját kísérletes vizsgálatairól; lehet kazuisztikai,
klinikopatológiai vagy statisztikai elemzés, irodalmi összefoglaló, audiovizuális
oktatási anyag, eszköz, modell, preparátum vagy számítógépes program is. A diplomamunka
legyen a szerző önálló munkájának eredménye. A nem önálló eredmények forrását pontosan
meg kell jelölni. A diplomamunka eredetiségéről a hallgató büntetőjogi felelőssége tudatában
nyilatkozik. A Címoldal: tartalmazza a FOK színes címerét, (letölthető a FOK honlapjáról
http://dental.med.unideb.hu), az egyetem és a kar nevét, a diplomamunka címét, a szerző és a
témavezető nevét, a tanszék nevét, ahol a diplomamunka készült, a FOK Dékán nevét és az
elkészítés évszámát. A címoldal minta a Kar honlapján hozzáférhető. A diplomamunka
beadásának feltétele a témavezető aláírása. A témavezető aláírása nélkül a diplomamunkák nem

adhatóak be. Külön fejezetben kell, hogy szerepeljen a bevezetés, a munka célkitűzései, az
eredmények és a megbeszélés.
Tartalmaznia kell - legfeljebb 2 oldal terjedelmű - összefoglalást. Az orvosi helyesírás az
Akadémiai Kiadó által kiadott Orvosi Helyesírási Szótár (1992) alapján történjen. Minden ábra,
táblázat esetében kérjük, hogy a képaláírás tartalmazza a forrás jelölését is. Az irodalomjegyzék
és a hivatkozás a Fogorvosi Szemle című folyóirat követelményei szerint készüljön. Az
irodalomjegyzék-minta a Kar honlapján hozzáférhető. Csak lektorált irodalmat lehet citálni,
bizonytalan forrású anyagot nem. Az irodalmi hivatkozások száma lehetőleg ne legyen 20-nál
kevesebb, illetve 50-nél több. Az internetes hivatkozásokat, melyek főleg a feldolgozott anyag
formai kiegészítését szolgálják (ábrák, grafikonok, stb.), külön kell listázni. Minden tényszerű
adatot irodalmi forrással kell jelölni, egy-egy irodalomból nem szabad túlságosan hosszan (több
bekezdést) idézni.
Szintén nem elfogadható tankönyvekből sokat átvenni, kiírni.
b) A bírálók a dolgozat logikai felépítését, szakirodalmi megalapozottságát az alkalmazott
módszereket, az eredmények ismertetésének pontosságát mérlegeljék. A bírálati szempontok és
a bírálatok formai követelménye megtalálható a kar honlapján.
c) A diplomamunka témavezetője köteles írásos minősítést készíteni a diplomamunka
szerzőjének szakmai aktivitásáról, amelyet a diplomamunkával együtt (zárt borítékban)
kell benyújtani a FOK Oktatási Titkárságra.
d) A bekötetlen diplomamunka beadási határideje december 15. Kivételesen indokolt esetben a
Dékán egyedi kérelem elbírálása alapján a beadási határidőt meghosszabbíthatja.
A késve beadott diplomamunka csak a következő határidőhöz tartozó bírálási periódusban
véleményezhető. A beérkezett diplomamunkát két héten belül a FOK Oktatási Titkárság a FOK
Tanulmányi Bizottság által kijelölt szakértői testület útján felkért 2 hivatalos bírálónak adja ki.
Amennyiben a bíráló a felkérésnek nem tud eleget tenni, köteles haladéktalanul visszajuttatni a
diplomamunkát a FOK Oktatási Titkárságra. A bíráló az írásos véleményét 3 héten belül köteles
elkészíteni, mely érdemjegyet nem tartalmaz. A bírálói vélemény lehet: 1. A dolgozat
elfogadható, további eljárásra bocsátható. 2. A dolgozat nem elfogadható, további eljárásra nem
bocsátható.
Amennyiben bármelyik bíráló nem fogadja el az az átdolgozás után leghamarabb csak a
következő határidőhöz tatozó bírálási periódusban adható be ismételten.
A hallgató a tanév II. félévének első napjáig visszakapja a dolgozatát, és az opponensi
bírálatokat. Az elsődleges opponensi vélemény, mely érdemjegyet nem tartalmaz, felsorolja a
hibákat, hiányosságokat, melyet a hallgató az átdolgozásnál köteles figyelembe venni, pótolni
a témavezetővel egyeztetve. Az esetlegesen feltett kérdésekre a hallgató írásban válaszol.
Ezután a bekötött diplomamunka és a hallgatói válasz visszakerül az opponenshez, aki újból
átnézi a dolgozatot, ismét bírálatot ír, mely figyelembe veszi mindkét változatot, a javításokat,
a hallgatói választ és nyilatkozik, hogy a diploma munka védésre bocsátható-e, és ha igen,
milyen érdemjegyet javasol. A bíráló köteles a második bírálatában legalább két kérdést
feltenni, melyre a válaszokat a hallgató a védésen olvassa fel.
Amennyiben mindkét bíráló elégtelenre értékeli a diplomamunkát az védésre nem bocsátható
és a hallgató nem államvizsgázhat. A hallgató az átdolgozott változatot a következő
diplomamunka beadási határidőig nyújthatja be elbírálásra.
A diplomamunka védésekre a FOK biztosít helyiséget épületében. A védés időpontját a Dékán
hirdeti ki. A védés 3 tagú bizottság előtt történik, melynek tagjai a Dékán által felkért oktató
(elnök) és a bírálók. A védésre a témavezetőt is meg kell hívni. A bizottság zárt ülésen értékeli
a diplomamunkát. A védés időtartama 30 perc, a hallgató maximum 5 percben szabad
előadásként ismerteti dolgozatát. Ezután az opponensek ismertetik a bírálat lényeges elemeit és
a javasolt érdemjegy indoklását. Ezt követően a hallgató felolvassa a bírálatokra és kérdésekre
adott válaszát, melyet a bírálók szóban véleményeznek, illetve esetlegesen újabb

kérdést/kérdéseket tesznek fel. Az érdemjegy a bírálók javaslata, illetve a védésen előadott
prezentáció figyelembe vételével születik meg, az elnök döntése alapján zártkörű megbeszélés
során. A hallgató ezen nem vesz részt.
Jegyzőkönyvet készítenek 3 példányban, mely tartalmazza a hallgató nevét, a diplomamunka
címét, a védés helyét és időpontját, a bizottság tagjai által feltett kérdéseket, az erre adott
válaszokat és a bizottság által elfogadott érdemjegyet. A jegyzőkönyv mellékletét képezik a
bírálatok és a bírálatokra adott válaszok. A diplomamunka egyik példány a FOK Oktatási
Titkárságon marad, a másik példányt a hallgató visszakapja.
797,798e)
(3) Diplomamunkát TDK keretében is lehet készíteni. Ebben az esetben a TDK pályamunka
beadásával kapcsolatos határidők alkalmazandóak. Csak a helyi TDK konferencia zsűrije által
diplomamunkaként elfogadott, egyéni pályamunkák, illetve az első szerző részére a társszerzős
pályamunkák fogadhatók el diplomamunkaként az eredeti formájukban a többi szerző lemondó
nyilatkozatával együtt. Mellékelten be kell nyújtani a pályamunka elfogadásával kapcsolatos
dokumentumokat (bírálatok, válaszok) is. Szükséges továbbá a TDK pályamunka és az előadás
adatait (cím, szerzők, intézetek, témavezető) tartalmazó kérdőív kitöltése és beadása. Ha a
dolgozat mégsem TDK pályamunka ként kerül beadásra a diplomamunka beadásával
kapcsolatos határidők alkalmazandóak.
Amennyiben nem sikerül megvédeni a beadott pályamunkát, a bírálat alapján javított munka
diplomamunkaként a DE TVSZ FOK Kari melléklet 15 §. (4) pontjában meghatározott
időpontig beadható. Mellékelni kell a pályamunka
TDK Konferenciára való benyújtását igazoló dokumentumokat, ill. a bírálatokat.
799(4) A bekötött (javított, átírt) diplomamunka, valamint az opponens(ek) által feltett
kérdésekre adott válasz(ok) beadási határideje a II. félév 5. oktatási hetének első napja. A
beadási határidő maximum 2 héttel hosszabbítható, mely során a DE Hallgatói Térítési és
juttatási Szabályzatában meghatározott díjat kell fizetni.
A bekötött (nem spirálozott) diplomamunkát papír alapon 2 példányban a témavezető,
intézetvezető aláírásával és intézeti pecséttel ellátva a FOK Oktatási Titkárságra kell leadni,
elektronikusan a védést követően a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának
Elektronikus archivumába
(DEA) kell feltölteni. A diplomamunkához csatolni kell:
- megfelelően kitöltött adatlap a diplomamunka beadásához
- témavezető jellemzése, amely a hallgató írásos minősítése
- diplomamunka összefoglalása névvel, címmel ellátva
- a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a diplomamunka a saját munkája.
Bármely melléklet hiánya esetében a diplomamunka nem adható be.
Amennyiben a hallgató a végleges diplomamunka beadási határidőt elmulasztja, vagy
diplomamunkáját nem tudja sikeresen megvédeni, szigorlatait tovább folytathatja, de
államvizsgát nem tehet. A következő diplomamunka beadási határidő június 20-a. A
diplomamunka védést az augusztusi államvizsga időpontjáig le kell bonyolítani. Az év során
több diplomamunka beadási lehetőség nincs.
A második opponensi vélemény minősítése lehet:
a) a szükséges változtatások megtörténte, védésre bocsátható (érdemjeggyel),
b) védésre nem bocsátható.

