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

 
Szervezeti egység: Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 

Kar: ÁOK 

Tárgy: Biológia II. (GYTK) GYKGEN109G1M és GYKGEN109E1M 

 

 

Általános visszajelzés:  

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

 
Biológia II. Gyakorlat (GYTK) GYKGEN109G2M 

 
Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre: 

 

Erősségek  Intézkedési javaslatok 

Az összes kérdésre a kari átlaggal megegyező vagy annál 
jobb értékelést kaptunk. A 14 kérdésből 9 estben volt 
szignifikánsan jobb (p<0,05) az értékelés, mint a kari átlag. 
Összeségében +2,2 pont. 
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 

„Lehetne több tesztkérdés feltöltve 
tanuláshoz, gyakorláshoz.” 

A gyakorló tesztkérdések számát korlátozott 
mértékben fogjuk növelni. (A kérdésbank  mérete  
véges.) 

„Szerintem a gyakorlatok az elsajátítandó 
anyaghoz képest kicsit rövidek, egy fél órával 
lehetnének hosszabbak.” 

A szükséges változtatás az intézet hatáskörén kívül 
esik, és kapacitásaink (terem, gyakorlatvezető) 
nem is tennék lehetővé (a másik két karon is 
oktatjuk ugyanezt a tanyagot). 

„Szerintem jobb lenne, ha a 
számonkéréseknél több időt kapnánk…” 

A számonkérésekre távoktatási formában került 
sor. Személyes jelenlét esetén több időt 
biztosítunk. 

 

Erősségek Intézkedési javaslatok 

„…mindent meg tett értünk, hogy 
értsük a biológiát. „ 
 
„…hozzájárul az órai anyag elsajátításához.” 
 
Köszönjük a gyakorlatvezetőnk és a 

Intézkedés nem szükséges. 



2 
 

gyakorlatok pozitív értékelését. 

 
Biológia II.  (GYTK) GYKGEN109E2M 

 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre: 

 
 

Erősségek  Intézkedési javaslatok 

A 14 kérdés közül 11 esetben a kari átlagnál jobb értékelést 
kaptunk, ebből 5 volt szignifikánsan jobb (p>0,05). Három kérdés 
estében a kari átlagnál rosszabb értékelést kaptunk, de egyik sem 
volt jelentősen gyengébb. 
Összeségében +1,57 pont. 
Köszönjük a hallgatók pozitív értékelését. 

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

 

Javítandók, gyengeségek Intézkedési javaslatok 

A K5-ös kérdés (Mennyiben járultak 
hozzá az előadások a tanagyag 
elsajátításához? ) estében volt a 
legnagyobb, bár nem szignifikáns 
negatív eltérés a kari átlaghoz 
viszonyítva. 

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

 

 

 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: 

 

Két esetben ugyanazt a visszajelzést kaptuk, mint a gyakorlatoknál, ezért ezekre itt nem 

térünk ki. (A fenti kettőn kívül további észrevétel nem volt a hallgatók részéről.) 
 

 

 

Visszajelzésünk a választható tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: 
 

Nem érkezett visszajelzés. 


