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Az ÁOK ötödéves neurológia oktatására vonatkozó intézkedési terv az OMHV 

véleményének figyelembevételével. 

 

 

Az értékeléseket az Oktatásfejlesztési, -módszertani és –szervezési Központ 2021. július 21-i 

dátummal készítette el a hallgatók által beküldött visszajelzések alapján a következő 

kategóriákban:  

 

 

1./ A tantárgy:  (Neptun-kód: AOKNEU761_1M), 9. szemeszter. A kitöltött kérdőívek száma: 

15 (8,3%). 

 

A 13+6 kérdésre adott hallgatói értékelések összességében kismértékben a kari átlag fölött 

voltak. A 19 kérdés tekintetében a kari átlagtól egyetlen kérdésben sem volt kiugró eltérés. 

Statisztikailag a kari átlagnál szignifikánsan jobb érétkelést két kérdésre kaptunk, a kari 

átlagnál szignifikánsan rosszabb érték egyetlen kérdés vonatkozásában sem érkezett. A 

hallgatók kifejezetten pozitívan értékelték a digitális tananyagot. 

 

A digitális tananyagot az elmúlt időszakban kiegészítettük a vizsgálattechnika részleteinek 

videofelvételekkel történő bemutatásával és több mint 30 eset interaktív elemzésével. 

Továbbra is törekszünk a digitális tananyag folyamatos hozzáférésének biztosítására. 

 

 

 

2./ Blokkoktatás: Ideggyógyászat és idegsebészet (Neptun-kód: AOKNEU761_1M), 9. 

szemeszter. A kitöltött kérdőívek száma: 14 (7,8%). 

 

A 10 kérdésre vonatkozó átlag összességében kis mértékben a kari átlag alatt volt. 

Statisztikailag szignifikáns különbség a kari átlaghoz képest pozitív irányban egyetlen kérdés 

vonatkozásában volt. A kari átlaghoz képet kissé elmaradó értékek statisztikailag nem voltak 

szignifikánsak. Figyelemre méltó – bár statisztikailag nem szignifikáns – elmaradás a 

betegvizsgálati lehetőségekre és a félév tematikáját lefedő beteganyagra vonatkoztak. Ezek 

hátterében a COVID-helyzet miatti oktatási nehézségek álltak: a klinika épülete teljes 

mértékben járványkórház volt, így a neurológiai betegek felvételére és bemutatására 

korlátozottak voltak a lehetőségek.  

 

Bár a visszajelzési arány mindössze 7,8% volt, tehát nem tekinthető reprezentatívnak, korábbi 

oktatási terveinknek megfelelően, a jövőben is igyekszünk minél több beteg bemutatására – 

remélhetőleg a COVID-helyzet javulásával erre lesz is lehetőségünk. 

 

 

 

 

Semmelweis Egyetem 
Általános Orvostudományi Kar 

Neurológiai Klinika 
Igazgató: Dr Bereczki Dániel  

egyetemi tanár 
H-1083 Budapest, Balassa u.6. 

Tel: +36-1 210 0337 
Fax: +36-1 210 1368 

email: bereczki@neur.sote.hu 

Department of Neurology 
Faculty of Medicine 

Semmelweis University 
Head of Dept.: Dániel Bereczki  

MD. PhD. DHAS 
H-1083 Budapest, Balassa u.6. 

Tel: +36-1 210 0337 
Fax: +36-1 210 1368 

email: bereczki@neur.sote.hu 

 



 

 

 

 

 

 

 

3./ Gyakorlatok: (Neptun-kód: AOKNEU761_1M), 9. szemeszter. A kitöltött kérdőívek 

száma: 16 (8,9%). 

 

 

A 10 kérdésre vonatkozó átlag összességében is és minden kérdés vonatkozásában is, kis 

mértékben a kari átlag fölött volt. Statisztikailag szignifikáns különbség a kari átlaghoz képest 

pozitív irányban négy kérdés vonatkozásában volt: a gyakorlatok szervezettsége, felépítése; a 

gyakorlatok interaktivitása és gyakorlatorientáltsága; a témakör tágabb kontextusba 

helyezése; a gyakorlati és elméleti tananyag összehangoltsága. Statisztikailag szignifikáns 

negatív különbség a kari átlaghoz képest nem volt. 

 

Az egyértelműen pozitív visszajelzések ugyan megnyugtatóak, de a 10% alatti visszajelzési 

arány miatt nem feltétlenül tekinthetők reprezentatívnak. A korábbi oktatási terveinknek 

megfelelően folytatjuk az oktatást a blokk-rendszerben. 
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