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A magyar hallgatók 52 %-a töltötte ki a kérdőívet és mondott véleményt a Tanszék a tantárgyat érintő 

oktatói munkájának minőségéről. 

Örömünkre szolgál, hogy a felmérés alapján a hallgatók véleménye a kari átlag körül, szinte az összes 

szempont esetében afölött alakul, két szempont tekintetében jelentősen fölötte. Ez a két szempont az 

érdeklődés felkeltése, és a részvétel az előadásokon. Utóbbit azért érezzük különösen jelentősnek, 

mert másik oktatott tárgyunk, az Orálbiológia esetében az ezt megelőző szemeszterben éppen e 

tekintetben mutatott az értékelés a kari átlag alatti szintet, és így egyik elsődleges célunk az volt, hogy 

az előadásainkkal kapcsolatos érdeklődést felkeltsük. Reményeink szerint jó úton járunk, hogy felhívjuk 

a figyelmet az általunk oktatott tárgyak és a klinikai tárgyak szoros kapcsolatára, és ez hozzájárul a 

fenti értékeléshez.  

Az előadásokkal kapcsolatos további vélemények is enyhén a kari átlag fölöttiek. Ezzel együtt a jövőben 

is törekedni fogunk az előadásaink didaktikus felépítésének javítására és a tematika szerint 

meghirdetett témák hangsúlyos bemutatására. A lehetőségekhez mérten igyekezni fogunk a 

honlapunkon közzétett összes előadásábra értelmezésére/elmagyarázására.  

Bár a hallgatók szerint a jegyzetek/tankönyvek, WEB segédanyagok is segítették a tantárgy 

elsajátítását, középtávú célként megfogalmaztuk egy új jegyzet készítését. Ennek előkészítését 

megkezdtük.  

Tanszékünkön vezetőváltás történt az elmúlt év elején. A kollégákkal és a hallgatók képviselőivel 

egyeztetve lefektettük egy új tantárgyi tematika és oktatási módszertan alapjait, amely reményeink 

szerint (és az egyeztetésen valamint jelen értékelésben kapott visszajelzések alapján) megfelel a 

modern, 21. századi fogorvosi gyakorlathoz szükséges elméleti ismereteknek.  

 

A magyar hallgatók 53 %-a mondott véleményt a Tanszék gyakorlati oktatásának minőségéről. 

Ebben a tekintetben is a kari átlag körül alakultak a vélemények. Mindazonáltal gyakorlatainkat tovább 

szeretnénk fejleszteni, hogy azok minél inkább interaktívak legyenek, módszertani szempontból is 

megfeleljenek a kor kihívásainak (pl. problem-based és team-based módszertani eszközök 

alkalmazásával). Ezt éppen azért is érezzük fontosnak, mert ez az a szempont, amelyet tekintve a kari 

átlagtól minimálisan ugyan, de elmaradtunk. Egy olyan motiváló rendszert is kidolgoztunk, amely – 

kizárólag pozitív ösztönző elemekkel – a szemeszter során is érdekeltté teszi a hallgatókat a folyamatos 

tanulásban. A szemeszter végén rendezett versenyre, amelyen részkedvezményeket lehet szerezni a 

vizsgára, az évközi demonstráció(k) jelentik a kvalifikációt. Az ezzel kapcsolatos információkat sajnos 

kicsit késve tettük közzé (ezzel kapcsolatban jogos kritikai észrevételt is kaptunk), ezen természetesen 



változtatni fogunk. Mindazonáltal a visszajelzések alapján a fenti ösztönző rendszerünk a hallgatók 

körében pozitív visszhangot keltett. 

 

Örömünkre szolgált, hogy a pandémiás helyzethez történő alkalmazkodásban a hallgatók véleménye 

szerint tanszékünk jól (enyhén az átlag felett) teljesített. Szeretnénk fenntartani azokat a pozitív 

elemeket, amelyeket a kényszerhelyzet szült, alapvető kommunikációs csatornánk a hallgatók felé 

továbbra is a Moodle rendszer lesz, ahol azonnali, napra kész információk gyorsan és könnyen 

eljuttathatók a hallgatókhoz. Aktualizált, naprakész segédanyagok közzétételével fogjuk segíteni a 

hallgatók felkészülését a vizsgára. 

 

Bár a hallgatói véleményekben ez közvetlen módon nem jelenik meg, önkritikusan meg kell 

állapítanunk, hogy a vizsgatételeket némi késéssel tettük közzé. A jövőben figyelni fogunk arra, hogy 

azokat a szorgalmi időszak elején a hallgatók rendelkezésére bocsássuk, és így lehetővé váljon a leadott 

tananyag és a vizsgakövetelmények folyamatos összevetése. 

Biztosítani fogjuk az előadások anyagának internetes elérhetőségét már az előadást megelőzően, 

annak érdekében, hogy a hallgatók megismerhessék, és adott esetben kinyomtathassák az 

előadásábrákat. 

A félév során, és különösen a végén (13. és 14. oktatási héten) lehetőséget fogunk biztosítani a 

gyakorlatvezetőkkel való személyes konzultációra. 
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Az intézkedési tervet összeállította: Dr. Zsembery Ákos, Dr. Köles László 

 

 

 

 

 

 

 


