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

A tárgy összevetésénél más tárgyakkal, minden pontban kissé alacsonyabb értékelést kapott a 

tantárgy, de ez csak a K03-nál érte el a szignifikancia határt. 

 

 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre: 

 

Erősségek  Javítandók, gyengeségek Intézkedési javaslatok 

A K13 kérdés alapján a 
hallgatók hasonlóan voltak 
elégedettek a tantárgy 
oktatásával, mint a 
párhuzamosan oktatott 
többivel. 

 Az Intézet figyelembe veszi a 
fogorvostanhallgatók speciális tantárgyi 
igényeit és frissíti az okatási anyagait 

 A K03 alapján  
A hallgatók nagy része nem 
látogatta az előadásokat 

Az Intézet ezután különösen nagy 
hangsúlyt fektet a tantárgy iránti 
érdeklődés felkeltésére. 
Azok a hallgatók akik részt vettek az 
előadásokon és  bónuszpontokat 
gyűjtöttek, megkönnyítették a maguk 
számára a felkészülést a 
vizsgaidőszakban.  

 

A kötelező tárgyra vonatkozó egyedi jellegű vélemény: 

„Érdekes tantárgy. Talán a gyakorlati diák lehetnének jobban szervezettek , mert sokszor óra végén 

csak úgy a levegőben maradt néhány téma.” 

Javaslat: A 45 perces óra nagyon kevés teret ad az átfogó gyakorlásra, a jövőben a tananyag jobb 

tömörítésével és a lényeg hangsúlyosabb kiemelésével készülünk. 

„Jó ötlet volt az előadások után lévő tesztek! Csak annyit, hogy ha hosszabb a kérdés szövege, érdemes 

a tanárnak a 2 perc helyett inkább 3-4 percet hagynia rá, hogy ne kelljen kapkodni, de amúgy rendben 

voltak.” 

Javaslat: Értjük, a jövőben hosszabb időt fogunk biztosítani. 

„Azért értékeltem 1-esre a vizsgakövetelmény meghatározását, mert nem tartom fairnek, hogy a 

tanulmányi verseny szabályait utólag módosították és a 4-es osztályzatot elérő hallgatók nem kaptak 

megajánlott jegyet. Maga a tantárgy és az oktatása is maximálisan rendben van, érdekesek a 

gyakorlatok és az előadások is. Ugyanakkor utólag módosítani a kiírást elég sportszerűtlen, és sok 

becsületesen készülő hallgató csalódott.” 

Javaslat: A jövőben törekszünk arra, hogy időben tájékoztassuk a hallgatókat a TKVSZ. megajánlott 

jegyre vonatkozó szabályáról. 



„Nagyon hasznosnak tartottam, hogy az előadásokat később otthonról is el lehetett érni. Ha szabad, 

kiemelném Dr.___ XY által tartott előadásokat, illetve a bemutatott diasorait, melyek számomra nagy 

segítséget nyújtottak a tantárgy tanulása során. Előadásai kivétel nélkül jól felépítettek, logikusak 

voltak, kiemelve az adott tananyagrész fontos elemeit. Köszönöm szépen az Ő, illetve egyben az 

intézet munkáját is.” 

Javaslat: A hallgatók által is preferált oktatóink kapnak több lehetőséget az előadások tartására. 

A hallgatók véleménye az oktatás digitális elemeivel kapcsolatban 

„ Jó volt, hogy vissza lehetett nézni az előadásokat moodlen” 

Javaslat: A feltöltött anyagaink továbbra is elérhetőek a hallgatóknak 

„ Nagyon megszerettem a tárgyat és jó tapasztalataim voltak a félév során mind az oktatókkal, mint a 

követelményrendszerrel. Korrekt, érthető és teljes mértékben elsajátítható volt a leadott tananyagok 

segítségével. A demonstrációk jókor voltak, a versenyvizsgával szerezhető vizsgakedvezmény nagyon 

motiváló volt. Köszönjük szépen!” 

Javaslat: Amennyiben érkezik a QR kódos azonnali visszajelzésen hallgatói vélemény, ezt minden 

esetben megfontoljuk. 


