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Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre
Összességében Klinikánk mind a két oktatott tárgy esetében a kari átlagnak megfelelő vagy azt
meghaladó értékelést kapott. Évek óta visszatérően megfigyelhető a hallgatók negatív
hozzáállása a tantermi előadásokhoz. Mivel ez az oktatási forma a hallgatók számára nem
kötelező, minimális létszámban vesznek rajta részt. Az intézet számára viszont előírás előadást
tartani és az előadások anyagát is kötelezően közzé kell tenni. Ezt minden oktatott tárgy
esetében meg is tesszük. Az alacsony látogatottság miatt az előadásokra vonatkozó válaszok
értékelhetősége kérdéses.
A foglalkozások időbeni kezdésére és befejezésére az eddiginél is nagyobb figyelmet fogunk
fordítani.
Tervezzük az oktatás számára alkalmas újabb, 20-25 fős szemináriumi helyiség kialakítását, amit
elsősorban a blokkos oktatás során szeretnénk használni.
A hallgatói észrevételeknek megfelelve a lépcsőzetes tanteremben új komputert állítunk be, és
minden előadás vagy szeminárium alkalmával kérjük az előadót a mikrofon használatára. Ennek
technikai feltételei biztosítottak. Tervezzük a hangosítási rendszer fejlesztését, új hangfalak
beszerzését.

Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre
Oktatott tantárgy: Belgyógyászati propedeutika
A tantárgy jellegéből következően elsősorban kórtermi gyakorlatokra került sor. A
járványhelyzet függvényében maximalizáljuk a hallgató-beteg kontaktusok számát. Kisebb
csoportok kialakításával igyekszünk az oktató/hallgató arányt javítani és a gyakorlati tudás
megszerzését elősegíteni.
A kurrikulum kialakítása miatt a tárgyat első félévben tanulóknak kevés kórélettani, patológiai
és farmakológiai háttérismeret áll rendelkezésre. Ezt oktatóink igyekeznek pótolni, de a
hallgatók jogos hiányérzetén teljes mértékben nem tudunk segíteni.

Oktatott tantárgy: Belgyógyászat II.
- Több szemináriumi helyiséget alakítunk ki az interaktívabb megbeszélések érdekében
- Fokozottan figyelünk a foglalkozások idejének betartására
- Törekszünk a betegvizsgálati lehetőségek növelésére, ez fokozottan igaz a kihelyezett
gyakorlatok esetében
- Több gyakorlati és kevesebb elméleti órát tervezünk
- A jelenlét igazolására egy elektronikusan, mobiltelefonról használható rendszer
beállítását szeretnénk. A rendszer korábban már működött, de a további működéshez
szükséges anyagi forrás jelenleg nem áll rendelkezésre.
- A vizsgatételeket lefedő, azt magyarázó online elérhető anyagok kidolgozása
folyamatban van.
- Két podcastot (infektológia: dr. Peskó Gergely, illetve hematológia: dr. Szombath
Gergely és dr. Bodó Imre) készítettünk már eddig is arról, hogy az egyes vizsgatételek
esetében mit várunk a vizsgán. Tervezzük, hogy készítünk egy podcastot az
immunológiai témakört felölelően is.
- Általános trend a felsőoktatásban az önálló hallgatói munkán keresztüli tanulás, ehhez
illeszkedően alakítottunk ki olyan feladatokat, amikhez a hallgatónak a tanórán kívül kell
anyagot gyűjteni vagy azt feldolgozni. Ennek ellensúlyozására a direkt kontakt órák
számát csökkentettük.
- A labormedicina tantárgyrészt érintő észrevételeket az illetékeseknek továbbítottuk.
Visszajelzésünk a választható tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: nem volt
ilyen
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