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Intézkedési terv a 2021-2022-tanév 1. szemeszter  
OMHV adati alapján 

 
Szervezeti egység: Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 

Kar: FOK 

Tárgy: Sejttan (FOK) FOKOGEN225_1M 

 

 

Általános visszajelzés:  

Köszönjük a hallgatóknak az észrevételeket és az OMHV szervezőinek a munkáját. 

 
Sejttan Gyakorlat (FOK) FOKOGEN225_1M 

 
Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre: 

 

Erősségek  Intézkedési javaslatok 

Az összes kérdésre a kari átlaggal megegyező (4,0+), attól 
statisztikailag eltérést nem mutató értékelést kaptunk. A 
gyakorlatvezetők segítőkészségét (K05) a kari átlagnál 
magasabbra értékelték a választ adó hallgatók. 
Köszönjük a hallgatók pozitív értékelését. 

Az elért eredmény megőrzése, az 
oktatás magas szinten tartása, a 
tananyag állandó korszerűsítése.  

 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: 

 

Javítandók, gyengeségek Intézkedési javaslatok 

„A tananyag elsajátításában szerintem nagyon sokat 
segítene, ha a komplexebb témák, folyamatok (pl. 
endocitózis folyamata) elsősorban videók, 3D-s ábrák 
útján lennének demonstrálva.” 

A gyakorlati oktatás termeinek minden 
hallgató munkáját egyedi szinten segítő 
számítógépes korszerűsítése a tárgyalt 
oktatási félév során fejeződött be. E 
berendezések segítségével a hallgatók a 
tárgyalt témák komplexitását könnyebben 
elemezhetik majd. 

„Sok hallgatótársam (beleértve magamat is) vizuális 
úton képes a leghatékonyabban tanulni, nekünk 
"látnunk kell" a folyamatot még akkor is, ha szabad 
szemmel nem látható, vagy nehéz elképzelni. Bár a 
gyakorlatokon nagyon sok képet és ábrát láthattunk, 
melyek hasznosnak bizonyultak, mégis nehezen 
értettem bizonyos témákat.” 
 

 
.  
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Sejttan Előadás  (FOK) FOKOGEN225_1M 

 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre: 

 
 

Erősségek  Intézkedési javaslatok 

A 14 kérdés közül 10 esetben 4,0 vagy annál jobb értékelést 
kaptunk.  
A veszélyhelyzeti oktatás alatt a körülményekhez képest a tárgy 
oktatását a hallgatók a kari átlaghoz képest jobbnak (4,71 vs 4,52) 
minősítették. 
Köszönjük a hallgatók pozitív értékelését. 

Az elért eredmény megőrzése, 
az oktatás magas szinten 
tartása, a tananyag állandó 
korszerűsítése.  

 

Javítandók, gyengeségek Intézkedési javaslatok 

A K01-K03-K04-K05 kérdések  
(előadások érdeklődést felkeltő 
volta, didaktikus jellege, tananyag 
elsajátíthatósága) esetében kapott 
3,5-4,0 minősítések. 

Felhívjuk az előadóink figyelmét, hogy igyekezzenek a 
jövőben az előadásokat még lényegre törőbben felépíteni és 
megtartani. 
Ismételten kérni fogjuk az előadókat, hogy az előadásokhoz 
kapcsolatos kérdésekkel tovább bővítsék a kérdés bankunkat.  
 

 

 

 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: 

 

Javítandók, gyengeségek Intézkedési javaslatok 

Az előadások sokszor nehezen 
hallhatók. 

Felhívjuk az előadók figyelmét az előadások jól 
hallhatóságának szükségességére. Ugyanakkor az előadások 
során, célszerű lenne, hogy a hallgatók ott helyben jeleznék 
az előadónak problémát, mert úgy a gyorsabb lehet a 
megoldás.  

Az előadások online elérhetősége 
esetleg zoomon keresztüli 
bekapcsolódás lehetősége. 

Az előadások online elérhetősége az Intézet által az 
előadóktól megkövetelt. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a 
vészhelyzet elmúltával az előadásokon való hallgatói 
személyes megjelenés rektori utasításban szereplő 
követelmény. 

A gyakorlatok időbeosztására 
vonatkozóan. 

Fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésre álló oktatásra szánt 
időt (előadás vagy gyakorlat) minőségi oktatásra fordítsuk. 
Áttekintve az oktatott tananyagot egyértelmű, hogy a 
rendelkezésre álló 90 perc mindig és minden oktató által, 
„időhúzás” nélkül, minőségi oktatással betölthető és 
betöltendő. 
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A szemeszter alatt 4x változott a 
gyakorlatvezető, némelyik 
felolvasta a diasort. 

A vészhelyzet egyedi, kerülendő esete a hallgató által említett 
példa. Célunk, hogy ilyen gyakori oktató-váltás ne 
történhessen a jövőben. 
A koronavírus járvány egyes időszakaiban a sok helyettesítés 
miatt nagyon túlterheltek voltak a gyakorlatvezetők, mely 
nyilvánvalóan hátráltathatta munkájukat. Remélhető a 
járványügyi helyzet javulásával ez a probléma megoldódik. 

 
 

 

 

Visszajelzésünk a választható tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: 
 

Nem érkezett visszajelzés. 


