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Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:  

Az összes kategóriában a kari átlagot – többször szignifikánsan - meghaladó eredményeket 

kaptunk. Egyedül az előadásokon való részvétel (K03) tekintetében kaptunk a kari átlagtól 

eltérően szignifikánsan alacsonyabb értéket.  

A legnagyobb eltérést az előadáson való részvételnél lehet látni. Annak kiküszöbölésére, 

hogy a kirendelt illetve karanténba került hallgatók ne maradjanak le az órákról az 

előadásokat online zoom formában is közvetítettük, illetve az előadást követően az élőben 

felvett hanganyaggal bővített prezentációt is elérhetővé tettük. A hallgatók ezt külön 

kiemelték a tantárgy erősségeként. 

Ugyancsak nagyon pozitív fogadtatásra talált az ez évben bevezetett helyes válaszokkal 

kiegészített beugróvizsga kérdéssor is. 

Tekintettel arra, hogy a GYTK-n nincsenek immunológia gyakorlatok a K06 és K07 kérdésekre 

adott pozitív válaszok nem relevánsak, viszont kétségtelenül a tantárgy pozitív megítélését 

tükrözik.  

 

 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre:  

 

- „Nagyon kedves volt az intézet részéről a kollokviumi segítségnyújtás a beugróval 

kapcsolatban. Válasz: A beugrókérdéses vizsgát ez évben vezettük be annak 

érdekében, hogy a hallgatók a legalapvetőbb immunológiai fogalmakat könnyebben 

el tudják sajátítani.  

- „Különösen korrekt volt az intézet oktatóitól, hogy hallgatói kérésre közzétették a 

kollokviumi beugró kérdésekre a helyes válaszokat. Válasz: A beugrókérdéses vizsgát 

ez évben vezettük be annak érdekében, hogy a hallgatók a legalapvetőbb 

immunológiai fogalmakat könnyebben el tudják sajátítani. 

- „Nagyon örültem, hogy feltöltésre kerültek az előadások online formában is. Válasz: 

Annak kiküszöbölésére, hogy a kirendelt illetve karanténba került hallgatók ne 

maradjanak le az órákról, az előadást követően az élőben felvett hanganyaggal 

bővített prezentációt is elérhetővé tettük. 

- „Az előadó nagyon kedves és könnyen leköti a figyelmet. Jól meghatározták a vizsga 

követelményeit és sok segítséget is kaptunk az intézettől.” Válasz: Az Intézet a 

hallgatói kéréseket messzemenően figyelembe veszi.  

- „Holub Marcsilla tanárnő rendkívül jó előadásokat tartott. Sajnos a rendkívül sok óra 

és zh miatt nem nagyon tudtam részt venni az előadásokon, de amennyin voltam, az 

hasznosnak bizonyult. Az előadások visszanézhetősége, illetve a beugró kérdések és 

megoldásuk nyilvánossá tétele biztosan sokat fog segíteni a vizsgára való 



készülésben.” Válasz: Az Intézet a hallgatók tanulásának és a tananyag 

elsajátításának megkönnyítésére vezette be a beugrókérdéseket és a hanggal 

feltöltött előadásanyagokat.  

-  „Sajnálom, hogy ritkán tudtam csak bejárni az előadásokra, mert ez a tárgy 

kifejezetten érdekelne, de sajnos a nehezebb tárgyakra való tanulás mellett nem 

sokszor fért bele. Nagyon hasznos és megkönnyíti a felkészülést, hogy itt megkaptuk 

nemcsak a diasorokat, de az előadások hangfelvételét is. Ez hatalmas pluszpont 

szerintem!” Válasz: Az Intézet a hallgatók tanulásának és a tananyag elsajátításának 

megkönnyítésére vezette be a beugrókérdéseket és a hanggal feltöltött 

előadásanyagokat. 

-  „Az előadók közül kifejezetten Holub Marcsilla tanárnő óráit szeretném kiemelni, 

nagyon jól tartotta az előadásokat, jól érthetőek voltak. Külön köszönet a beugróhoz 

tartozó kérdéssorért, illetve a válaszokért is, hiszem, hogy ez nagyban fogja segíteni a 

vizsgára való felkészülést. Köszönjük azt is, hogy az előadások felvételét is 

közzéteszik.” Válasz: Az Intézet a hallgatók tanulásának és a tananyag elsajátításának 

megkönnyítésére vezette be a beugrókérdéseket és a hanggal feltöltött 

előadásanyagokat. 

 

Visszajelzésünk a választható tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: 
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Az intézkedési tervet összeállította: 
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