
Fogpótlástani Klinika Intézkedési terve a tanszék oktatási tevékenységével kapcsolatosan a 

hallgatói visszajelzések alapján 

 

I. Oktatásra vonatkozó intézkedési tervek 

1. Tankönyv mielőbbi elkészítése - a gnatológia tantárgy kivételével - minden 

tantárgy esetén a hallgatók részéről a legfontosabb és legsürgetőbb kérés. A 

készülő tankönyv nyomdai szerkesztése alatt, a tanszék a már elkészült 

fejezeteket, védett formába közzéteszi a klinika honlapján 

2. A járványügyi helyzethez igazodva kialakított speciális oktatási metódusok 

átemelése a hallgatók képzése a tanszék jövőbeni tervei között szerepel. Így a 

tanszék emeli a nagyobb interaktivitásra és kommunikációra lehetőséget adó 

szemináriumi jellegű képzések óraszámát. Erre lehetőség van mind az órarend 

szerinti előadások ill. gyakorlatok során. 

3. A tanszék által oktatott tantárgyak sajátossága, hogy nagyon magas számban 

történik gyakorlati képzés. Erre vonatkozóan a hallgatók által megfogalmazott 

igényeket összesítve, a tanszék kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók 

a gyakorlatokon minél több oktatói segítséget kapjanak. 

4. A gyakorlatokon bemutatásra kerülő tanagyagokat, hasonlóan az előadások 

anyagához, elérhetővé tesszük a klinika weboldalán 

5. A tanszék törekedni fog arra, hogy mind az előadásokon, mind a gyakorlatokon 

átadott oktatási anyag fedje le a vizsgákon számonkért tanagyagot 

6. A tanszék által oktatott tantárgyak több mint felében a gyakorlat alatt a 

hallgatók betegellátásban vesznek részt. A páciensek biztosítása a gyakorlatok 

alatt a hallgatók részére sok esetben – a tanszéktől kívülálló okok miatt – 

akadályokba ütközik. További problémát jelent a hallgatók beteggel történő 

ellátottsága során, hogy szemeszterenként eltérő gyakorlatvezetőhöz kerülnek 

a hallgatók. Ezért, a tanszék kidolgoz egy folyamatosan aktualizált 

dokumentum tárat a hallgatók betegellátásra vonatkozóan, hogy lehetőség 

szerint minden hallgató egységesen jusson pácienshez a tanszéken töltött hat 

szemesztere során.  

 



II. Infrastruktúrára vonatkozó intézkedési terv 

1. A hallgatói dokumentációhoz szükséges további digitális fényképezőgépek 

beszerzése  

III. Oktatási fegyelemre vonatkozó intézkedési tervek 

1. A gyakorlatok időben történő kezdésére és befejezésére a tanszék szigorúan 

törekszik  

2. A gyakorlatvezetők helyettesítését minimálisra redukálja a tanszék 

3. Az oktatók német szakmai nyelvtudás fejlesztésére a tanszék kiemelt figyelmet 

fordít 

IV. Hallgatói érdeklődés fokozására vonatkozó intézkedési terv 

1. Az előadások hallgatói látogatottságát, a már fentekben említett szemináriumi 

jellegű oktatási metodikára részben történő áttéréssel szeretné a tanszék 

fokozni, olyan tantárgyak esetében, ahol a tanagyag lehetőség biztosít az ilyen 

jellegű képzési formára 

2. Az előadások látogatottságát fokozandó kiemelten igyekszik a tanszék a 

vizsgákon számonkért anyag leadására 

3. Az oktatói munka hallgatói véleményezését az idegen nyelven képződő 

hallgatók csekély számban töltötték ki. A hallgatói részvételt erősítendő 

fokozottan felhívja a tanszék a hallgatók figyelmét a felmérésben történő 

részvétel fontosságára az oktatás színvonalának emelése céljából 


