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Az oktatás hallgatói értékelése és a SWOT analízis alapján készített intézkedési terv. 

 

Erősségek: 

1. Oktatás és gyakorlatok szervezettsége – a tanulmányi felelősök jól végzik munkájukat. 

Szemeszterenként 2-3 alkalommal oktatási stratégiai megbeszélések tartása, heti rendszerességgel az 

aktuális oktatási témák megbeszélése. Tovább finomítjuk a gyakorlati és előadás-tematikák 

elosztását. Oktatásunkban (is) bevezettük az ISO 9001 minőségbiztosítási szabványt, amely garanciát 

jelent a minőség és a szervezettség fenntartására és további javítására. 

2. Gyakorlatok színvonala – fenntartjuk a kisebb csoportokban történő oktatást, mert így 

koncentráltabb oktatásra van lehetőség, azonnali visszajelzés jön a diákoktól, a diákok jegyzeteket 

készítenek az oktató által kiemelt lényegi tudnivalókról, ez segíti felkészülésüket a számonkérésekre.  

3. Oktatók jelentősége, felkészültsége – a visszajelzések alapján kiválóan felkészült, motivált 

oktatóink vannak. A helyzet fenntartása, továbbfejlesztése érdekében heti rendszerességgel oktatói 

témamegbeszéléseket tartunk. A különböző farmakológia témákhoz felelősök rendelése megtörtént, 

akik az új fejlesztéseket illetve kivonásokat, a gyógyszeres terápiában történő változásokat 

figyelemmel kísérik és ezekről a többieknek rendszeresen beszámolnak. A témák felelősei rövid 

írásos összefoglalást készítettek az adott terület farmakológiájáról, amely „témavezetőket” oktatói 

értekezleteken megtárgyaltuk, jóváhagytuk, minden oktató számára elérhető módon közzétettük. Az 

abban foglaltak nemcsak támpontot adnak az oktatáshoz, hanem kijelölik az oktatás során kötelezően 

átadandó információt is. Mindez egyben minőségbiztosítási rendszerünk fontos elemét is képezi. 

Fiatal oktatóinknak kidolgoztunk egy senior mentor rendszert, meghatározott szempontok szerint 

képezzük és vonjuk be őket az oktatásba. 

 

Gyengeségek: 

1. Érdeklődés felkeltése – a farmakológia a negyedév legnehezebb tárgya, sok tekintetben száraz, 

tételes információk tudását követeli meg. Az érdeklődés felkeltése elsősorban az előadások esetében 

nehézkes. Az egyes farmakoterápiás témáknál klinikus előadók bevonásával színesítjük az 

előadásokat. Kiépítünk egy, a tárgy oktatásának színesítésére alkalmas informatikai rendszert. 

2. Előadásokon való részvétel. Előadások didaktikussága, hallgatói elfogadottsága és a hallgatók 

motiválása az előadáson való részvételre – mindhárom nyelven hallgató diákok, de különösen az 

angol évfolyam kis százalékban (10-20%) látogatja az előadásokat. A magyar hallgatók érdeklődése 

30-40% körüli. Kidolgoztunk egy „on-the-spot” értékelési rendszert, ennek visszajelzéseit 

folyamatosan elemezzük. A gyakorlati és előadás tematikák szerves egymásra építésével az adott 

téma teljességét csak az előadáson való részvétellel tudja a hallgató átlátni. Tervezzük a hosszú 

előadás két részletben történő megtartását. Véleményünk szerint hosszabb távon el kell gondolkodni 

az előadások formájának átalakításáról, bevezetni azt a külföldön már fellelhető gyakorlatot, hogy 

vagy élő, pl. Skype közvetítéssel, a személyes hallgatói jelenlét elvárása nélkül tartsunk előadásokat, 

vagy előre felvett előadásokat (is) tegyünk a hallgatóknak hozzáférhetővé. Mindezek azonban 

egyetemi szintű stratégiai döntést igényelnek, alapos előkészítő munkát követően, a kérdéskört 

összekapcsolva a blended learning oktatási módszer lehetőség szerinti bevezetésével, illetve a 

konzultációs lehetőség egyidejű bővítésével. 

3. Tankönyv hasznosságának megítélése – nem véletlen, hogy a mai kiterjedt, elektronikusan 

hozzáférhető információbőség korában a fizikailag is megfogható tankönyv nem népszerű. Mégis 

annyiban fontos a tankönyv megtartása, hogy az ebben leírtak szakmailag lektoráltak, míg az 

interneten ellenőrizetlen, megtévesztő vagy hibás információk is elérhetők, és ezek kontrollálatlan 

használata helytelen, sok esetben káros „tudás”-hoz vezet. Döntés született arról, hogy tankönyvünk 

következő kiadása mind papíron, mind elektronikus formában is elérhető lesz. 

6. Web anyag hasznosságának megítélése – egyelőre csak a tantermi előadások ábrái érhetők el így, 

bár a hallgatók nem adtak magas pontszámot, mégis ragaszkodnak ezekhez és megkövetelik, hogy 



 

 

már az előadás előtt töltsük fel őket. Jövőbeni terveinkben szerepel az előadás hang és képanyagának 

szinkronizált közzététele. 

 

Lehetőségek: 

1. Oktatási módszertan fejlesztése – elektronikus vizsgáztatás bevezetése, az előadások elektronikus 

rögzítése és hozzáférhetővé tétele, otthoni gyakorló feladatok kiadása, tanulás közbeni web-chat 

lehetősége az oktatóval. A fentiekhez szükséges informatikai háttér kiépítése folyamatban van. 

2. Az oktatók folyamatos továbbképzése – A különböző farmakológia témákhoz felelősök rendelése 

megtörtént, akik az új fejlesztéseket illetve kivonásokat, a gyógyszeres terápiában történő 

változásokat figyelemmel kísérik és ezekről a többieknek rendszeresen beszámolnak. Fiatal 

oktatóinknak kidolgoztunk egy senior mentor rendszert, meghatározott szempontok szerint képezzük 

és vonjuk be őket az oktatásba. 

3. A gyakorlati csoportok létszámának csökkentése (terem és oktatói létszámtól függ, de jelenleg 

bizonyos korlátok között biztosítható) – kiscsoportos, interaktív gyakorlatok tartása. A német nyelvű 

képzésben már alkalmazzuk, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat elemezni fogjuk. 

4. Fiatal oktatók (PhD hallgatók, demonstrátorok) bevonása az oktatásba – ezzel csökkentjük a 

jelenleg túlterhelt oktatóink óraszámát. Biztosítjuk a minőségi oktatói utánpótlást. 

5. Az oktatók anyagi motiválásának javulása – a jelenlegi kari/egyetemi intézkedések segítik az 

oktatói életpálya vonzóbbá tételét. Ezen túlmenően Intézetünk egy saját, meghatározott 

szabályrendszer szerint további anyagi ösztönzést ad a legjobb oktatóknak. 

 

Veszélyek: 

Jól képzett, tapasztalt oktatók elvándorlása 

Megelőzhető megfelelő anyagi motiválással (lsd. belső jutalmazási rendszer), vonzó munkahelyi 

légkör kialakításával. 

Az oktatói/kutatói gárda túlterheltsége, az oktatás-kutatás egyensúlyának megbomlása 

A törvényben rögzített minimumkövetelmények teljesítésén túlmenően meg kell határozni egy felső 

oktatási limitet, az oktatási igényeknek megfelelő oktatói utánpótlást kell biztosítani (pl. senior 

mentor rendszer lsd. fent) 

Az oktatói utánpótlás biztosításának nehézségei 

Fiatal oktatók számára az életpályamodell szintjeit (TDK-s – demonstrátor – PhD-s – egyetemi 

oktató) vonzó tartalommal, motiváló tényezőkkel töltjük meg, a tanszéki életpályamodellt 

folyamatosan tovább fejlesztjük (pl. belső jutalmazási rendszer, senior mentor rendszer). Utánpótlás 

nevelésünkre, a tehetséggondozásra fordított erőfeszítéseinket jelzi, hogy a tanszékünkön dolgozó 

diákkörösök, demonstrátorok, PhD-sek száma folyamatosan növekszik. Alaposan elemeztük a 

tanszék oktatói korfáját, amelyre alapozva stratégiai kérdésnek tekintjük az oktatói humánerőforrás 

fejlesztés tudatos/ésszerű tervezését. 

Az előadások látogatottságának további csökkenése 

Az előadásokkal kapcsolatos pozitív motiváló tényezők beiktatásán túl szükségesnek tartjuk a 

követelményrendszerbe ellenőrizhető módon beépíteni az előadásokon történő jelenlét 

számonkérésének kérdését, és annak ellenőrzésére a technikai feltételek biztosítását. 

A hallgatók tanulási attitűdjének változása 

Felmérjük a változások mibenlétét, szükség esetén a hallgatók képviselőivel konzultálva elemezzük 

a változások hátterében álló tényezőket. Tervet készítünk a változásokhoz történő alkalmazkodáshoz, 

amely minden kétséget kizáróan megköveteli a modern technikák adta lehetőségek kihasználást. 

A hallgatók létszámának hirtelen változása 

Stratégiai tervet készítünk a változásra történő reagáláshoz. Tekintettel arra, hogy a Farmakológia 

negyedéves tárgy, az esetleges változás előre látható, és – amennyiben az szükséges - elegendő idő 

áll a felkészülésre. 

Az infrastruktúra amortizációja, Az informatikai háttér fejlődésének nem megfelelő üteme 



 

 

Tanszéki infrastruktúra-fejlesztési tervet készítünk, az infrastruktúra/informatikai háttér fejlesztésére, 

folyamatos karbantartása. A kari/egyetemi szintű beavatkozást igénylő kérdésekben azonnal jelezzük 

a problémát/fejlesztési igényt az illetékes vezetők felé. (Ahogyan ezt tettük a tavalyi évben a NET 

nagy előadótermeiben található projektorok meghibásodásával kapcsolatban, amely problémát – 

kezdeményezésünkre, és aktív részvételünkkel – kancellári szintű beavatkozás segítségével sikerült 

orvosolni.) 

A tantermek befogadóképességének elégtelensége 

A fejlesztési igényt folyamatosan jelezzük az Egyetem döntéshozói felé. 
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