Kształcenie:
Szkoły Policealne:
Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi
Al. Piłsudskiego 159, 92 - 332 Łódź
tel. 42 674 94 31
www.tech-dent.lodz.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
tel. 22 62813 41
www.msz3wa.hg.pl
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
tel. 501 763 708 - sekretariat
infolinia sprawie rekrutacji w godz. 8:00 – 22:00
510 036 706
www.szkolymedyczne.eu

Uczelnie:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Lekarski
Oddział Stomatologiczny
Kierunek: techniki dentystyczne
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. 42 675 74 46, 675 74 58
www.stomatologia.umed.lodz.pl
Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
Kierunek: techniki dentystyczne
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel. 22 572 02 39
www.wld.wum.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym i
Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Kierunek: techniki dentystyczne
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
tel. 85 748 54 29
www..umb.edu.pl/wl/kierunek-techniki-dentystyczne

Technik dentystyczny
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 321402

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87

http://www.kmdental.com.pl/o-studium/informacje-o-studium.html

w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Jagiellońska 28, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Skierniewicach

Skierniewice 2015

Zawód
technika
dentystycznego
polega
na naprawie i wytwarzaniu protez zębowych oraz
aparatów ortodontycznych zakładanych na zęby
w celu korekcji wad zgryzu.

Zadania zawodowe

Do głównych zadań technika dentystycznego
należą:

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Technikiem dentystycznym może zostać osoba,
która:
1. posiada wykształcenie średnie medyczne,
rozumiane jako ukończenie szkoły policealnej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy
technika
dentystycznego
lub
dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
technik dentystyczny,
lub
2. ukończyła studia wyższe na kierunku technika
dentystyczna i uzyskała tytuł licencjata na tym
kierunku,
lub
3. rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 roku
studia wyższe w specjalności technika dentystyczna
obejmujące w programie nauczania co najmniej
2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym
do przygotowania do wykonywania zawodu
technika dentystycznego i uzyskała tytuł licencjata
lub inżyniera.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu
technika dentystycznego są wady wzroku, których
nie można skorygować okularami, choroby
ograniczające sprawność manualną, alergie
na materiały, z którymi pracuje technik.W zawodzie
tym istnieje możliwość zatrudnienia osób
z dysfunkcją kończyn dolnych lub poruszających
się na wózkach inwalidzkich.

•

projektowanie modeli gipsowych protez
dolnych i górnych, wymiana uszkodzonych
zębów w protezie,

•

wykonywanie wkładów uzupełniających tkanki
twarde i miękkie jamy ustnej i twarzoczaszki,
regulacji zębów i zgryzu (klamry),

•

obsługiwanie
nowoczesnych
urządzeń
i aparatury w pracowni stomatologicznej,
zgodnie z zasadami bhp (aparaty do topienia
metali, wirówki, wiertarki protetyczne różnych
typów, szlifierki),

•

prowadzenie dziennika pracy,

•

Obecnie niektóre uczelnie medyczne oferują już
studia II stopnia na kierunku techniki dentystyczne.

kontrolowanie i ocenianie, przy udziale
kierownika
pracowni,
wykonywanych
w laboratoriach prac protetycznych pod kątem
ich zgodności z zaleceniami lekarza,
stosowanych
materiałów,
wygody
i użyteczności pacjenta,

(http://rekrutacja.umed.lodz.pl/techniki-dentystyczne/,
dostęp 14.09.2015r.)

•

regulacja i dopasowywanie do indywidualnych
właściwości poszczególnych protez i aparatów,
ich naprawa i konserwacja,

•

prowadzenie
działań
o
charakterze
edukacyjnym, propagujących zapobieganie
wadom zgryzu, próchnicy i innym chorobom.

Wymagania psychofizyczne:
Do najważniejszych wymagań należą:
• wyobraźnia przestrzenna,
• sprawność manualna, dokładność i precyzja,
• cierpliwość i wytrwałość,
• spostrzegawczość,
• pamięć wzrokowa i odtwórcza,
• pełne widzenie barw i odcieni,
• zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
• poczucie estetyki.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Technik dentystyczny może być zatrudniony
w państwowych i prywatnych pracowniach
protetycznych i ortodontycznych. Może również
prowadzić własną pracownię protetyczną w ramach
działalności gospodarczej. Absolwenci studiów
II stopnia mogą również podjąć pracę
w szkolnictwie wyższym – po ukończeniu
specjalności
nauczycielskiej
lub
pracować
w firmach zajmujących się produkcją i handlem
materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi
do wykonawstwa elementów protetycznych.

Płace:
Technik dentystyczny zatrudniony w publicznej
placówce otrzymuje pensję w granicach 2 tys. zł.
Na więcej liczyć mogą pracownicy prywatnych
gabinetów protetycznych (3- 4 tys. zł). Najbardziej
opłacalne jest prowadzenie własnej pracowni.
W takim przypadku można zarobić od 5 do ponad
10tys.zł. (http://www.infodent24.pl/edudentpost/technikdentystyczny-zawod-malo-oplacalny,6657.html,
14.09.2015).
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