
Intézkedési terv 

Genetika és genomika (FOK) 

 

Erősségek Javítandók/hallgatók 

által említett 

gyengeségek 

Intézkedési javaslatok, 

intézkedések 

Évente frissített, ingyenesen 

letölthető Orvosi genetika és 

genomika e-book 3 nyelven 

 Az évenként frissítés folytatása, 

idén pl. egy génterápiáról szóló 

új fejezet is bekerült. 

Az intézet web-oldalára mind 

az előadások, mind a 

gyakorlatok anyaga előre fel 

van töltve 

  

A veszélyhelyzetben az 

átállást az online oktatásra az 

Intézet jól megoldotta 

  

Az Intézetben az oktatási 

fegyelem átlag feletti 

  

 A hallgatók egy része úgy 

gondolja, hogy kevéssé 

volt figyelem felkeltő az 

oktatás 

Nagyobb energiát fektetünk 

abba, hogy bemutassuk a 

genetika és genomika 

jelentőségét az 

orvostudományban, és a 

mindennapos orvosi 

gyakorlatban is 

 Az oktatási módszertana 

nem elég modern 

Az Intézet a gyakorlótermekbe 

pályázati forrásból komputereket 

szerzett be, amely minden 

hallgatónak a rendelkezésre fog 

állni. Ezek segítségével erősítjük 

az interaktív oktatást, amely 

jobban segíti az anyag 

elsajátítását. 

 

A Genetika és genomika tárgyat 3 nyelven is tanítjuk, átfedő oktatógárdával. Az angol és német 

oktatásban az Intézet valamivel átlag feletti összpontszámot kapott, míg magyar nyelven egy 

kicsivel az átlag alattit. Odafigyelünk a hallgatók véleményére és a fent leírt intézkedésekkel 

folyamatosan törekszünk arra, hogy Intézetünk oktatási színvonalát folyamatosan fejlesszük és a 

Genetika és genomika tudásanyagát a hallgatók számára minél jobban átadjuk, és a hallgatók 

érdekesnek és hasznosnak találják ezt a modern orvosláshoz nélkülözhetetlen tárgyat. 

 



Immunológia (FOK) 

 

Erősségek Javítandók/hallgatók 

által említett 

gyengeségek 

Intézkedési javaslatok, 

intézkedések 

Az intézet web-oldalára mind 

az előadások, mind a 

gyakorlatok anyaga előre fel 

van töltve hanganyaggal 

együtt 

  

A veszélyhelyzetben az 

átállást az online oktatásra az 

Intézet jól megoldotta 

  

Az Intézetben az oktatási 

fegyelem megfelelő. 

  

 A hallgatók kevéssé 

találták az oktatást 

figyelem felkeltőnek 

Nagyobb energiát fektetünk 

abba, hogy bemutassuk az 

immunológia jelentőségét az 

orvostudományban, és a 

mindennapos orvosi 

gyakorlatban is 

 Az oktatási módszertana 

nem elég modern 

Az Intézet a gyakorlótermekbe 

pályázati forrásból komputereket 

szerzett be, amely minden 

hallgatónak a rendelkezésre fog 

állni. Ezek segítségével erősítjük 

az interaktív oktatást, amely 

jobban segíti az anyag 

elsajátítását. 

 

A kari átlaghoz képest minden pontszám valamivel alacsonyabb volt. Ez a magyar hallgatók 

visszajelzései esetében volt kifejezettebb. 

A jövőben fokozott figyelmet fordítunk az érdeklődés felkeltésére és a WEBes segésanyagok 

használhatóságára. 

 


