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A 2021/22-es tanév I. félévének OMHV értékelése alapján a következő intézkedési tervet 

állítottuk össze. Köszönjük a hallgatók aktív részvételét az értékelésben, mellyel segítik a 

Klinikán zajló oktatás színvonalának további javítását. 

 

A hallgatóktól a legtöbb kritikát a tantermi előadásokra vonatkozóan kaptuk: 

- nem járulnak hozzá kellő mértékben a tananyag elsajátításához 

- nem kezdődnek időben, későn történik a technikai felszerelés összerakása 

- nincsenek fent a diasorok a Moodle felületen 

Köszönjük az észrevételt. A blokkoktatás bevezetésével a két gyermekklinika úgy 

döntött, hogy közös diasorokat dolgoz ki és a tantermi előadások minden második blokkban 

változó helyszínen lesznek (I., ill. II. sz. Gyermekklinika).  Az eddigi tapasztalatok alapján ezek 

a diasorok nagyon hosszúra sikerültek, próbálnak 90 percben egy-egy nagy szakterületet 

bemutatni. A visszajelzések alapján a következő tanévben próbálunk ezen változtatni, hogy a 

tantermi előadások jobban segítsék a hallgatók felkészülését. 

A Moodle felületre valamennyi tantermi előadás diasora év elején feltöltésre került. Ha 

hiányt észlelnek, kérjük, jelezzék az oktatói titkárságon! A technikai előkészületekre és a pontos 

órakezdésre még nagyobb figyelmet fogunk fordítani. 

 

Észrevétel volt a hallgatók részéről, hogy túl sokszor kerültek a betegágy melletti gyakorlatok 

során ugyanarra az osztályra, és így időnként nem volt eléggé változatos a beteganyag. 

Köszönjük a visszajelzést. Sajnos a legnagyobb igyekezetünk ellenére is ismétlődően 

belefutunk ebbe a problémába. Az oktatásban résztvevő kollégák egy része forgó jelleggel más-

más osztályon dolgozik, amelynek követése az órarend kialakításánál nem mindig sikerül. A 

következő tanévtől próbáljuk a betegágy melletti gyakorlatokat osztályokhoz kötni, nem pedig 

adott oktatóhoz. Ezzel talán jobban orvosolható lesz ez a visszatérő hiányosság. 



Több hallgató jelezte, hogy időnként túl sűrű a napi oktatási program, mely nem feltétlenül 

segíti a tananyagban való elmélyülést. 

A következő tanévben ennek alapján várható néhány órarendi változtatás, melyekkel 

igyekszünk még gyakorlatorientáltabb és a gyermekgyógyászat tananyag elsajátítását jobban 

segítő programot összeállítani (pl. változó hosszúságú szünetek, rövid esetbemutatások, otthoni 

feldolgozásra kiadott anyagok, több skill gyakorlat). 
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