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A DK1-DK5 alapján az Intézet 
Moodle felületén az előadások 
és gyakorlatok hangos 
változatainak elérhetősége a 
kari átlagnak megfelelő, vagy 
annál jobb volt. A hallgatók az 
online oktatási megoldásokkal 
elégedettek voltak 

 Az Intézet folyamatosan fejleszti és 
frissíti az online hozzáférhető 
anyagokat 

 A K01/K03 alapján („Milyen 
mértékben keltette fel az intézet 
oktatómunkája érdeklődését a 
tantárgy iránt?” „Milyen 
arányban vett részt az 
intézet/tantárgy előadásain?”) 
az Intézet évek óta a kari átlag 
alatt teljesít, a hallgatók egy 
része nem jár előadásra 

Az Intézet a jövőben nagyobb hangsúlyt 
fektet a tantárgy klinikai 
vonatkozásainak bemutatására és 
kiemelésére; bevezetni tervezzük a 
minden előadás utáni QR-kód alapú 
azonnali értékelést, és ennek 
nyilvánosságra hozását 

 A K04 alapján („Mennyire voltak 
az előadások didaktikusak, 
logikusak?”) ezen a területen az 
Intézet a kari átlag alatt 
teljesített. 

Az Intézet a jövőben felkészül arra, 
hogy a tananyag jobb tagolásával és 
színesítésével (előadás közbeni 
kvízkérdések, oktató videók, stb.) 
jobban felhívja a figyelmet a 
leglényegesebb ismeretekre 

 A K08 alapján („Milyen 
mértékben járult hozzá a 
hivatalos tankönyv/jegyzet a 
tananyag elsajátításához?”) a 
tankönyv/e-book terjedelmét a 
hallgatók sokallják a 
megszerezhető kreditek 
számához képest 

Az Intézet az e-book tartalmát 
folyamatosan fejleszti három nyelven; 
tervezzük a jegyzet struktúrájának 
olyan átalakítását, amely hozzájárul a 
lényegi ismeretek elsajátításához és a 
sikeres vizsgához (rövid összefoglalók, 
jobb tagolás, kérdések, ábrák, stb.) 

 A K13 alapján („Mindent 
összevetve a tantárgy oktatását 
milyennek minősíti?”) az 
összesített minősítés a kari átlag 
alatt maradt 

Az Intézet a jövőben megszervezi a 
rendszeres oktatói továbbképzéseket, a 
jó oktatási gyakorlatok (good teaching 
practice) fejlesztését, egymás közötti 
megosztását 

A szöveges véleményekből 
kiderült, hogy a hallgatók a 
verseny lehetőségével éltek és 
elégedettek voltak 

 Az Intézet továbbra is tervezi a 
versenyek szervezését 

A K02, K06, K09-11 alapján az 
Intézet a kari átlagnak 
megfelelően teljesített 

 Az Intézet a pozitív visszajelzésekkel 
támogatott gyakorlatot fenntartja és 
fejleszti 

 


