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2 A TANTÁRGY GYAKORLATAIRA VONATKOZÓ FELMÉRÉS ADATAI

1. Az OMHV lebonyolítása, útmutató az értékeléshez
Az OMHV (Oktatói munka hallgatói véleményezése) lebonyolítását, az alkalmazott kérdéseket, az adatgyűjtés
módját szenátusi határozat írja elő. A kérdésekre adott válaszokat a Neptun Unipoll rendszerében anonim
módon gyűjtötték be. Szervezeti egységünk Excel táblázatok formájában kapta a nyers adatokat.
Csak azokat a visszajelzéseket értékeltük ki, melyek esetében a kitöltött, értékelhető kérdőívek abszolút száma
legalább 4 volt. Minden kérdés esetén összehasonlítottuk az adott tárgy esetén kapott válaszok átlagát a
kar többi azonos nyelven oktatott tárgyának esetén kapott átlagokkal. Tájékoztatásul jeleztük az átlagok
összehasonlítására végzett t-próba eredményét is. A kapott eredményeket táblázatos formában és oszlopdiagramon
ábrán is bemutatjuk. Az oszlopdiagramok tetején a 95%-os konfidenciaintervallumot is bejelöltük.
Ebben a szemeszterben is megpróbáltuk a hallgatóknak a tantárgyról alkotott véleményét egy közös mérőszámmal
kifejezni, minden kérdéshez hozzárendeltünk egy pontértéket. Az előző félévi eredmények visszajelzései és a
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársaival való konzultációt követően egy egyszerűbb, új módszert
választottunk. Amennyiben egy adott kérdés esetében a válaszok átlaga a kari átlagtól 0,2-nél kevesebbel tér
el, akkor 0 (nulla) pontszámot adunk az adott kérdésre. Ha ennél nagyobb az eltérés, akkor a kapott pontérték
az eltérés 0,2-et meghaladó része. Az egyes kérdésekre kapott pontok összege már elég jól jellemzi a hallgatók
tárgyról alkotott véleményét.
Érdemes megjegyezni, hogy a kari átlagokat minden tárgy esetében külön számoltuk ki, úgy, hogy kihagytunk
az éppen értékelendő tárgyra vonatkozó adatokat. Emiatt olykor előfordulhat, hogy két különböző tárgy esetén
az általunk megadott kari átlagok nem lesznek pontosan azonosak.

2. A tantárgy gyakorlataira vonatkozó felmérés adatai
A tantárgy neve: Laboratóriumi medicina
Neptun kódja: AOKLMI709_1A
Típusa: Kötelező
Melyik szemeszterben oktatják: 7.
Az oktatás nyelve: angol
A tárgyat előadó intézet/klinika: Laboratóriumi Medicina Intézet (ÁOK)

A tárgy gyakorlatairól beadott kitöltött kérdőívek száma: 14 (20.29 %)
A kitöltetlenül beadott kérdőívek száma: 54 (78.26 %)
A tárgyat a Neptunban fölvett hallgatók száma: 69
A karon az azonos nyelven oktatott tárgyak gyakorlatairól beadott összes kitöltött kérdőív száma: 2301
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3 A TANTÁRGY GYAKORLATAINAK ÖSSZEVETÉSE A GYAKORLATOK KARI ÁTLAGÁVAL

3. A tantárgy gyakorlatainak összevetése a gyakorlatok kari átlagával
Az eredmények táblázata:

Kérdés Tárgy átlag Tárgy Stderr Kari átlag t-teszt Pontszám
K01 5.00 0.00 4.41 NA 0.39
K02 5.00 0.00 4.33 NA 0.47
K03 5.00 0.00 4.32 NA 0.48
K04 5.00 0.00 4.28 NA 0.52
K05 5.00 0.00 4.33 NA 0.47
K06 5.00 0.00 4.36 NA 0.44
K07 5.00 0.00 4.38 NA 0.42
K08 5.00 0.00 4.37 NA 0.43
K09 5.00 0.00 4.48 NA 0.32
K10 5.00 0.00 4.36 NA 0.44

Összesen 4.38

1. táblázat. Az eredmények a kari átlaghoz képest
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A kérdések szövege a következő volt:

K01 Mennyire volt az oktató magyarázata logikus, jól érthető?

K02 Hogyan értékeli a gyakorlat helyszínét és az infrastruktúrát?

K03 Mennyire volt az oktató problémafelvető, gondolkodtató?

K04 Mennyire érezte hasznosnak az eltöltött időt?

K05 Mennyire voltak a gyakorlatok szervezettek, jól felépítettek?

K06 Mennyire volt a foglalkozás gyakorlatorientált, interaktív?

K07 Mennyiben sikerült az oktatónak a témakört a tantárgynál tágabb, orvosi kontextusba helyezni?

K08 Mennyire van összhangban a gyakorlaton végzett tevékenység az elméleti oktatási alkalmakon megszerzett
tudásanyaggal?

K09 Mennyire volt szakmai előmenetelt támogató a gyakorlatvezető attitűdje?

K10 Mennyire volt a gyakorlat légköre oldott?
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