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I.

Szervezeti működés, munkastruktúra kialakítása

Alapvető feladatok, feladatkörök meghatározása:





a Dékáni Hivatal munkájának támogatása tanácsadás formájában
az egyes kari képzések áttekintése, fejlesztése, kurrikulumok tekintetében is
jelenlegi követelményrendszer revideálása
egyetemi kinevezések véleményezése

Kapcsolattartás alapvetően elektronikus formában, személyes értekezlet 3 alkalommal:
2020.01.16. (alakuló ülés), 2020.01.30., 2020.02.27.

Működési szabályzat, Ügyrend elkészítése

Konzultáció Dr. Kiss Levente adjunktus Úrral, az Oktatásfejlesztési, -Módszertani és - Szervezési Központ
igazgatójával
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II.

Tantárgyelbírálás

Felkéréseknek megfelelő ütemezésben, folyamatos jelleggel

A félév során 4 alkalommal, cím szerint az alábbi tantárgyak esetében:
Preparation for the Paul Ehrlich Contest
Adatok ábrázolása a bioinformatikában és a rendszerbiológiában
Ápolástan gyakorlat
Systems Neuroscience I.-VII.

III.

Kötelezően és szabadon választható tantárgyak felülvizsgálata, véleményezése

Revideálási időszak: 2020.01.16. - 2020.02.28.

Kötelezően választható tantárgy magyar nyelven: 80 db
Szabadon választható tantárgy magyar nyelven: 166 db
Kötelezően választható tantárgy angol vagy német nyelven: 20 db
Szabadon választható tárgy angol vagy német nyelven: 8 db

A felülvizsgálat alapját a 2019/2020-as tanulmányi tájékoztató, illetve a Dékáni Hivatal által táblázatba
foglalt tantárgyak listája képezte. Kiegészítő információt kértünk a Neptun Csoporttól a tantárgyak
látogatottságáról, és arról, hogy az utolsó három alkalommal – szemeszter vagy tanév – maradt-e el tárgy
jelentkezés hiányában.
A felülvizsgálathoz az egyes tárgyak meghirdetőjét felkértük nyilatkozattételre, melyben részben nyilatkozott
a kötelező tárgyakkal való esetleges 25%-os átfedésről, illetve esetleges vendégoktatóról. Vendégoktatóként
a nem a Semmelweis Egyetem rész- vagy teljes állású munkatársát értettük. Vendégoktató jelenléte esetén a
vendégoktató életrajzát és publikációs listáját is kértük elküldeni.
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A felülvizsgálat megállapításai:

A meghirdetett tantárgyak egyikénél sem indokolt a felfüggesztés
A legtöbb probléma a korábbi formula használatából adódik, mely miatt nem, vagy hiányosan szerepelnek a
következő adatok:






a tárgy meghirdetője habilitációjának adatai
a tárgy heti óraszáma
a tárgyat oktató összes oktató neveinek felsorolása
a félév teljesítés feltételeként a 75%-os részvétel megjelölése
a vizsga típus/vizsga mód és vizsga követelmény TVSZ-nek megfelelő pontosítása

A kredit pontok kiszámítása a fenti okok miatt jelenleg nem egyértelmű.

Az Oktatási Bizottság javaslatai:
1. A Kötelezően választható tárgyak közül, a téma társadalmi és orvosi súlyozottsága miatt,
valamint, mivel erőteljesen gyakorlati alapú a tárgy, az Oxyológiánál javasoljuk 2 kredit
helyett 3 kredit adását
2. A Szabadon választható tárgyak közül ötnél (Alvásmedicina, Fejezetek a sportsebészetből és
sportorvostanból, Válogatott fejezetek a kézsebészet tárgyköréből, Az arc plasztikai sebészete
és esztétikai beavatkozásai, Szexuális medicina) jelenleg csak 1 kredit van megadva. Ezen jó
tematikájú, konkrét orvosi szakterületekhez kapcsolódó tárgyak – csupán a kreditszámuk miatt
hátrányba kerülhetnek. A tárgyleírások igényessége, a tárgyalt területek részletessége alapján,
amennyiben megvan a megfelelő heti tanóra, javasoljuk a kredit emelését 2-re. (A Szexuális
medicina esetében a kiírás szerint 1 tanóra/hét szerepel, itt a 2 kredithez szükség lenne a tanóra
emelésére 2 tanóra/hét-re.)
3. A francia/olasz/orosz/spanyol szaknyelvi alapvizsga esetében javasoljuk, hogy a sikeres
vizsgáért járjon külön 2 kredit (jelenleg 0 kredites). Sikeres vizsgát tevő hallgató esetében
véleményezhető a felkészülés során ennek megfelelő hallgatói óra ráfordítás.
4. A nyelvi kurzusok meghirdetésének ne legyen feltétele a habilitáció, ezt érdemes lenne a
TVSZ következő módosításában bevezetni.
5. A folytatólagos tárgyak esetében meghirdetési kódonként új formula kitöltését javasoljuk
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A választható tantárgyak 2. felülvizsgálata a javaslatoknak megfelelő módosítások tekintetében 2020.05.15én vette kezdetét.

IV.

Tanszékvezetői, igazgatói pályázatok, kinevezések véleményezése, értékelése

Részvétel az alábbi pályázatok elbírálásában:
SE, ÁOK, Intervenciós Radiológia Tanszék – Igazgató – Dr. Nemes Balázs egyetemi docens pályázata
(2020.02.27.)
SE, ÁOK, Orvosi Képalkotó Klinika – Igazgató – Dr. Maurovich-Horvat Pál egyetemi docens pályázata
(2020.03.06.)
SE, ÁOK, Radiológia Tanszék – Tanszékvezető – Dr. Maurovich-Horvat Pál egyetemi docens pályázata
(2020.03.06.)
SE, ÁOK, Rehabilitációs Medicina Tanszék – Tanszékvezető - Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens
pályázata (2020.04.01.)
SE, ÁOK, Nukleáris Medicina Tanszék – Tanszékvezető – Dr. Györke Tamás egyetemi docens
pályázata (2020.04.08.)

A különleges vészhelyzetre tekintettel utóbbi két előadás megtartására és a bizottsági titkos szavazásra online került sor. (Zoom és Google Űrlap rendszer segítségével).

V.

2020/2021-es tanévben bevezetendő, felterjesztésre került tantárgyak véleményezése

2020/2021-es tanévben bevezetendő tantárgyak véleményezése a félév során: 26 db
A Bizottság a választható tantárgyak felülvizsgálatakor alkalmazott metódust követve, a rendelkezésre
bocsájtott tantárgyleírások, oktatói dokumentumok alapján, tantárgyanként részletezve értékelte a
bevezetendő tárgyakat.
A Bizottság valamennyi tantárgy bevezetését támogatja, pontosítást-kiegészítést kérve a következőket
illetően: óraszám meghatározása, vizsga típusa és követelményei, előadók felsorolása, habilitációs adatok
feltüntetése, félév aláírásának követelményei.
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VI.

Egyéb tevékenység

Részvétel a docensi kinevezések feltételrendszerére vonatkozó felülvizsgálatát végző, előkészítő
Bizottság munkájában (2020.02.27.)
Tanácsadás a 2020/2021-es tanév tervezésében, különös tekintettel a IV.-és V. évfolyam blokk oktatására,
követelményrendszer kialakítására (2020.03.10.)
Orvosi Biokémiai Intézet és az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
összevonásáról szóló előterjesztés támogatása (2020.04.08.)
Endokrinológiai Tanszék létrehozásának támogatása (2020.04.09.)
Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék létrehozásának véleményezése (2020.05.29)
7 fő docensi pályázat értékelése (2020.05.29)

Budapest, 2020. május 29.
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