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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
To introduce to the students the social distribution of health and illness, the causes and consequences of
health status inequalities, the role of psychosocial factors in health care, the social phenomena occurring
in healing, the social situation of medicine, and the social embeddedness of the health care system.
A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):
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Introduction: basic concepts of sociology
Socio-dental indicators of oral health; inequalities in dental health
The psycho-social consequences of oral disease
Illness behavior: oral health
Dentistry as a profession, The dentist- patient relationship,
Major current issues of dental care systems
Midterm exam
Introduction to practices, guide to reading and presentations
Social inequalities and dental health
Psycho-social factors in dentistry; from etiology to the experience of illness,
Intercultural dentistry
Dental fear and anxiety
The profession of dentistry, Dental health care delivery systems
Patient satisfaction with dental care, cosmetic dentistry
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A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
To obtain signature for absolving the course students have to participate at a minimum of 75% of the
classes. Participation is documented through catalogues. One seminar per semester can be supplemented
by attending the same class with another group.
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
Absence may be justified by a medical a medical document at the next class.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja,
pótlásuk és javításuk lehetősége:
A midterm exam is taken after the 6th lecture. It is also required to submit a home paper or a class
presentation in course-related topics by the end of the semester.
A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak
számát és típusát is):

To obtain signature for absolving the course students have to participate at a minimum of 75% of the
classes and submission of the home paper.
Az osztályzat kialakításának módja:
The course ends with an exam; the grade may include the results of the midterm and the home
assignment.
A vizsga típusa: kollokvium
Vizsgakövetelmények:
Material of the lectures and the practices. The lectures can be obtained from the homepage of the
Institute of the Behavioural Sciences.
A vizsgajelentkezés módja: Through the Neptun System
A vizsgajelentkezés módosításának rendje:
Through the Neptun System
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Medical document submitted to the course director
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom
listája: Lectures’ material (can be obtained from the homepage of the Institute of the Behavioural
Sciences).
Textbook: Armstrong, D (2008): Sociology as applied to medicine.

