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Intézkedési terv a 2020/2021 tanév I. szemeszter OMHV adatai alapján 

Szerveze> egység: Konzerváló Fogásza0 Klinika 
Kar: Fogorvostudományi Kar 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre: 
 Tantárgyi véleményezések összességében jók, néhány kiemelt területen jelentkeznek olyan 
problémák, amelyek mielőbbi megoldásra várnak. A tantárgy irán0 érdeklődés jó. A tantárgyak 
szervezeDsége átlagban 4-es értéket kapoD. A Propedeu0ka tantárgy kapta a legalacsonyabb 
pontszámot, 3,14. A tantárgy oktatása fejlesztésre szorul ezért tema0kára lebontva jegyzetek (hand-
out) kerülnek majd feltöltésre a Moodle felületre, amelyek tema0kusan lefedik a gyakorlatok 
tananyagát. A számonkérés előre bejelenteD tananyagból fog állni és egységes értékelési szempontok 
kerülnek meghatározásra. Az előadások látogatoDsága 71,6%-os. Az előadásokat hasonló mértékben 
gondolják didak0kusnak és hasznosnak. Az elhangzoD előadások tartalma ellenőrzöD és magába 
foglalja a naprakész szakmai ismereteket. Fontos megjegyezni, hogy habár az előadások látogatása 
nem kötelező, mégis az oD elhangzoD tananyag szerves részét képezi a gyakorlatokon elvégzendő 
feladatoknak mind Propedeu0kából, mind a betegkezelés során, így az előadások tartalmának 
ismerete nélkül nem lehet felkészülten részt venni semelyik gyakorlaton. A klinikai gyakorlatokat 
(Konzerváló Fogászat II., Konzerváló Fogászat IV.) elég szervezeDnek ítélik meg és a tananyag 
elsajáUtását segí0k, azonban a Propedeu0ka tantárgy oktatásán javítani kell. A hallgatók szerint a 
tankönyv 70,4%-ban segí0 csak a tananyag elsajáUtását. A tankönyvünk valóban idejét múlt, de egy új 
megírása jól átgondolt munkatervet igényel, hiszen a fogászat rendkívül gyorsan fejlődik napjainkban. 
A tankönyv készítése már megkezdődöD. Handout-ok és protokollok megírásával szeretnénk tovább 
segíteni a hallgatók felkészülését. A klinikán kevés a WEB segédanyag, de ebben a félévben számos 
protokoll és kivonat kerül fel a Moodle felületre. Az oktatási fegyelem elég jó. A klinika a klinikai 
tárgyak esetén világosan meghatározta a vizsga követelményeket, amelyeket a hallgatók jól tudnak 
követni, azonban a Propedeu0ka tantárgy esetén szükség van a gyakorla0 vizsga kritériumainak 
pontos meghatározására és egy egyértelmű osztályozási rendszer kialakítására. Az oktatók 
segítőkészsége feltétlenül jobbítást kíván, ezért a Propedeu0ka oktatásának és vezetésének 
átszervezésén dolgozunk. 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: 
 Kiemelt figyelmet érdemlő tantárgyunk a Propedeu0ka II. A hallgatók véleménye szerint 
nehéz követni az elvárásokat, mert azok nincsenek pontosan meghatározva. Az osztályozást nem 
tartják egyértelműnek és sokszor a szemeszter végén tudják meg érdemjegyeiket, így lehetőségük 
sincs a javításra. Előfordult, hogy előre be nem jelenteD témából írtak kisdolgozatot, amelyre így nem 
tudtak készülni. A Propedeu0ka tantárgy az idén új vezetővel bővül és egy képzeD új oktató gárda  
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kialakítása kerül napirendre. Gyakorlaton elvárt követelményeket kidolgozoD témák kiadványaival 
(hand-out) szeretnénk segíteni, amelyek felkerülnek a Moodle felületre. Az írásbeli számonkérés előre 
bejelenteD témakörökből lesz. Minden gyakorlaton tervezzük a bemutató preparálás bevezetését és 
segéd videók elkészítését.  
 „Az előadások tananyaga időben nem esik össze a gyakorlatokon elvégzeD tema0kával.” A 
tantárgy tema0kus felépítése megújul összehangolva az előadásokon elhangzoD tananyaggal. Némely 
oktató hozzáállása és viselkedése a hallgatók számára lefogadhatatlan. Azok az oktatók, akik neve 
negaUv értelemben felmerül az értékelés kapcsán mo0vációs beszélgetésen fogak részt venni.  
A PrevenUv Fogászat I. tantárggyal a hallgatók meg vannak elégedve. 
 A Konzerváló Fogászat II. és IV. gyakorlatainak idejét a hallgatók rövidnek találják. A 
gyakorlatok hosszúságát fontos, hogy úgy szabjuk meg, hogy a betegek tolerálni tudják a hosszú 
kezeléseket. A pandémia idején nagy nehézséget okoz a klinikának a betegek gyakorlatra történő 
irányítása és fontosak tartjuk, hogy a megkezdeD betegeink a szemeszter során visszajárjanak 
hozzánk. Feleslegesnek gondolják az írásbeli számonkérést a gyakorlat elején. Kérik, hogy a 
betegkezeléssel kapcsolatos teendők kerüljenek előtérbe. A jövő tanévtől a gyakorlatok alaD a 
betegkezeléssel kapcsolatos aktuális kérdések kerülnek megbeszélésre és értékelésre. Az írásbeli 
számonkérésre egyszer, demonstráció formájában kerül majd sor. Az előadások kapcsán felmerült az 
esetenkén0 nagymértékű csúszás. Valóban nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon az időtartamok 
betartása és a pontos kezdés. Nem tartják jónak, hogy az oktatók a fiatalabb kollégák közül kerülnek 
ki. A gyakorlatokra beosztoD oktatók egy termen belül úgy kerülnek beosztásra amennyiben ez 
lehetséges, hogy egy tapasztaltabb oktató mellé kerüljenek a fiatalabbak. 

Visszajelzésünk a választható tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: 
 A klinikán választható tárggyal, Eszté0kus Töméskészítési Technikák I., a hallgatók nagyon meg 
vannak elégedve. Igyekszünk ezt a színvonalat és a naprakész tudást továbbra is biztosítani a hallgatók 
számára. 

Budapest, 2021. március 4. 

  Az intézkedési tervet összeállítoDa: Vasziné Dr. Szabó Enikő, Dr. Herczegh Anna 


