
 
 

 Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve 

 az egészség szolgálatában 

 
SEMMELWEIS EGYETEM  

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 

Igazgató 

Dr. Ferdinandy Péter egyetemi tanár 

 

  

Cím: 1089 Budapest Orczy út 2-4. 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

Tel.: +36-1-210-4416  Fax: +36-1-210-4412 
E-mail: ferdinandy.peter@med.semmelweis-univ.hu 
Titkárság: pharmacology@med.semmelweis-
univ.hu 
Web: http://semmelweis.hu/pharmacology 

 

A Farmakológia és a Klinikai farmakológia tárgy oktatásának intézkedési terve 

 

Készítette: 

Dr. Riba Pál, egyetemi docens, oktatási igazgatóhelyettes, tanulmányi felelős 

Dr. Görbe Anikó, egyetemi docens, operatív igazgatóhelyettes 

 

Budapest, 2021. szeptember 24. 

 

Az oktatás hallgatói értékelése alapján készített intézkedési terv. 

 

Farmakológia II, ÁOK III. évfolyam 

 

Általános értékelés: 

A hallgatók a tárgy értékelése során az összes feltett kérdés közül csak a tankönyv hasznosságát értékelték 

a kari átlag alattinak, minden egyéb paraméterben, - a web segédanyagok hasznosságának kivételével, - 

szignifikánsan a kari átlag felett teljesítettünk. Legmagasabb értékelést a digitális oktatás technikai 

feltételeinek teljesítésére kaptunk, az interaktivitás viszont abszolút értékben alacsony pontszámot kapott. 

A következő tanévben az oktatás személyes jelenléttel történik, ami az interaktivitást nagymértékben 

emelni fogja. 

 

Részletes értékelés és intézkedési terv: 

 

1. Oktatás és gyakorlatok szervezettsége – a tanulmányi felelősök jól végzik munkájukat. 

Szemeszterenként 2-3 alkalommal oktatási stratégiai megbeszéléseket tartunk, heti rendszerességgel az 

aktuális oktatási témák megbeszéljük. Tovább finomítjuk a gyakorlati és előadás-tematikák elosztását. 

Oktatásunkban (is) bevezettük az ISO 9001 minőségbiztosítási szabványt, amely garanciát jelent a 

minőség és a szervezettség fenntartására és további javítására. 

2. Gyakorlatok színvonala – Mindhárom oktatási nyelvnél kiváló értékeléseket kaptunk, ez megerősít 

bennünket abban, hogy jelen gyakorlatunkat fenntartsuk, nem tervezünk érdemi változtatást. 

3. Oktatók jelentősége, felkészültsége – a visszajelzések alapján kiválóan felkészült, motivált oktatóink 

vannak. A helyzet fenntartása, továbbfejlesztése érdekében heti rendszerességgel oktatói 

témamegbeszéléseket tartunk. A különböző farmakológia témákhoz felelősök rendelése megtörtént, akik 

az új fejlesztéseket illetve kivonásokat, a gyógyszeres terápiában történő változásokat figyelemmel kísérik 

és ezekről a többieknek rendszeresen beszámolnak. A témák felelősei rövid írásos összefoglalást 

készítettek az adott terület farmakológiájáról, amely „témavezetőket” oktatói értekezleteken 

megtárgyaltuk, jóváhagytuk, minden oktató számára elérhető módon közzétettük. Az abban foglaltak 

nemcsak támpontot adnak az oktatáshoz, hanem kijelölik az oktatás során kötelezően átadandó 

információt is. Mindez egyben minőségbiztosítási rendszerünk fontos elemét is képezi. Fiatal 

oktatóinknak kidolgoztunk egy senior mentor rendszert, meghatározott szempontok szerint képezzük és 

vonjuk be őket az oktatásba. 
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A 2021/22-es tanévben az angol és német nyelven hallgató diákok száma jelentősen megnő, mivel harmad- 

és negyedévben egyaránt oktatjuk a tárgyat. A negyedéves idegen nyelvű hallgatóknál utoljára, a 

következő tanévtől a negyedévesek már blokkrendszerű Klinikai farmakológiát fognak hallgatni. Az 

extrém módon fokozott terhelés miatt szerződéses oktatókat is bevonunk az oktatásba, így csökkentve 

főállású oktatóink nagymértékű terhelését. 

4. Érdeklődés felkeltése, előadásokon való részvétel – a farmakológia a harmadév (magyar ÁOK) és 

negyedév (angol és német ÁOK, FOK évfolyamok) legnehezebb tárgya, sok tekintetben száraz, tételes 

információk tudását követeli meg. Az érdeklődés felkeltésében a 2019/2020 tavaszi félévében és a 2020/21 

őszi félévében mért jelentős javulás a második félévre visszaesett. Habár a hallgatók az előadások 

visszahallgathatóságát különösen pozitívan értékelték, pont a visszahallgathatóság miatt a valós idejű 

jelenlét újra csökkent. Az előadások hibrid formában való ezévi megtartása valószínűleg nem eredményezi 

az érdeklődés növelését. 

5. Tankönyv hasznosságának megítélése – nem véletlen, hogy a mai kiterjedt, elektronikusan hozzáférhető 

információbőség korában a fizikailag is megfogható tankönyv nem népszerű. Mégis annyiban fontos a 

tankönyv megtartása, hogy az ebben leírtak szakmailag lektoráltak, míg az interneten ellenőrizetlen, 

megtévesztő vagy hibás információk is elérhetők, és ezek kontrollálatlan használata helytelen, sok esetben 

káros „tudás”-hoz vezet. Döntés született arról, hogy tankönyvünk következő kiadása mind papíron, mind 

elektronikus formában is elérhető lesz. Az új tankönyv előkészítő munkálatai megkezdődtek. 

6. Web anyag hasznosságának megítélése – a Zoom bevezetése óta a feltöltött előadások népszerűek, a 

hallgatók kifejezetten hasznosnak ítélik ezeket. Az előadások felvételét továbbra is rendelkezésre 

bocsátjuk. 

 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre: 

14 szöveges véleményt kaptunk, ezek rendkívül polarizáltak voltak. 6 vélemény rendkívül dicsérően írt 

oktatásunk és egyes gyakorlatvezetőink felkészültségéről és hallgatókhoz való hozzáállásáról, 2 vélemény 

viszont nagyon kritikusan viszonyult a gyakorlatvezetőkhöz, de nem derült ki, hogy kiről/kikről is volt 

szó, így annyit tudtunk tenni, hogy általánosan értékeltük a visszakapott véleményeket, és felhívtuk 

minden gyakorlatvezető figyelmét a folyamatos képzésre, és a hallgatókra való odafigyelés fontosságára. 

 

Visszajelzésünk az egyedi jellegű véleményekre: 

A legtöbb egyedi megjegyzés a tankönyvre vonatkozott, amellyel a hallgatók nincsenek megelégedve. Az 

új tankönyv előkészületei megkezdődtek, minden fejezetet felül fogunk vizsgálni, a hibákat kijavítjuk, 

szükség esetén egy-egy fejezet szerzőjének is más szakembert kérünk fel. 

A kötelezően megtanulandó hatóanyaglistának örülnek a hallgatók, egyesek szerint nemcsak ebből 

kértünk számon, de ezt az információt nem tudjuk ellenőrizni. 

 

Összességében elmondható, hogy a Farmakológia tantárgy és az Intézet oktatási munkáját a hallgatók 

többsége kiemelkedőnek tartja, nagyon fontos, hogy ezt a szintet a továbbiakban is fenn tudjuk tartani. 

 

Klinikai farmakológia, ÁOK IV. évfolyam 

 

Általános értékelés: 

A tárgy értékelése során feltett kérdések alapvetően a klinikai blokk tárgyak jellemzéséhez, illetve 

gyakorlatokhoz készültek, a tantárgyunk pedig transzlációs tárgy, így néhány kérdés nem értelmezhető, pl 

a beteganyaggal kapcsolatosak. A tesztet kitöltők száma rendkívül alacsony, így sajnos nem tekinthető 

reprezentatívnak. Összeségében a tárgy értékelése a kari átlagtól kissé lefelé eltér, elsősorban a vizsgán 

kért anyag kapott kritikai észrevételeket. A tantárgy a frontális oktatáson nevelkedett hallgatók számára 

teljesen új, problem-based alapú eszköztannal dolgozik, mely nagyon hatékony, kiscsoportos formájú 

oktatás, azonban tapasztalataink szerint még szükséges idő ennek a köztudatba való beépülésére. A 

hallgatók az oktatók munkájával, annak színvonalával alapvetően elégedettek voltak. 
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Az órák után közvetlenül kitöltésre került hallgatói visszajelzések sokkal pozitívabb eredményt mutattak, 

nagyon sok oktató és blokk kapott kiváló minősítést, valamint a kitöltés sokkal reprezentatívabb volt, a 

hallgatók több mint 50%-a töltötte ki az OMHV kérdőívet. 

 

Részletes értékelés és intézkedési terv: 

1. A blokkosított oktatás szervezettsége – a tanulmányi felelősök jól végzik munkájukat. Miután a tárgy 

folyamatos fejlesztés alatt áll, hetente tartunk oktatási stratégiai megbeszéléseket. Tovább fejlesztjük a 

tananyag tartalmat, a hallgatói visszajelzéseknek megfelelően. Oktatásunkban (is) bevezettük az ISO 9001 

minőségbiztosítási szabványt, amely garanciát jelent a minőség és a szervezettség fenntartására és további 

javítására. A szervezettséggel a hallgatók alapvetően meg voltak elégedve, magasabb értékelést kapott, 

mint a kari átlag. 

2. Tananyag – A hallgatók szóbeli visszajelzése alapján a tananyag mennyisége túl nagy, sok hallgatónál 

gondot okozott annak felmérése, hogy pontosan az anyag mely részére koncentráljon, és hogy nem 

szükséges a tananyag előfeltételéül szolgáló alap farmakológia tárgyat teljesen újra tanulnia. Ezért 

intézkedésül teljesen átdolgoztuk a hallgatói anyagokat (handout), melyek most már rövidített, átlátható 

formában tartalmazzák a megtanulandó anyagot. Külön jelölést kaptak a tájékoztató jellegű információk, 

ábrák, táblázatok. Külön megjelöléssel kapnak a hallgatók klinikai guideline-okat, melyeket az interaktív 

feladatok megoldásához használhatnak. Esetismertetések és feladatok formájában számos példán 

keresztül sajátíthatják el a hallgatók a klinikai farmakológia legfontosabb aspektusait. 

3. Oktatók jelentősége, felkészültsége – a visszajelzések alapján kiválóan felkészült, motivált oktatóink 

vannak. A helyzet fenntartása, továbbfejlesztése érdekében heti rendszerességgel oktatói 

témamegbeszéléseket tartunk. A különböző blokk témákhoz felelősök rendelése megtörtént, akik az új 

fejlesztéseket, a gyógyszeres terápiában történő változásokat figyelemmel kísérik és ezekről a többieknek 

rendszeresen beszámolnak, valamint konzultálnak klinikus szakértőkkel. Az oktatási blokkoknak van 

témafelelőse, valamint társ oktatók is, akik külön megbeszélések keretében is konzultálnak és fejlesztik a 

tananyagot. 

4. Érdeklődés felkeltése– a klinikai farmakológia a harmadév-ben tanult alap farmakológia tárgyra épül. 

Alapvetően a kis csoportos interaktív szeminárium érdekes és vonzó a hallgatók számára – erről az órák 

után közvetlenül kitöltésre került visszajelzésekből is tájékozódhattunk. 

5. Vizsga anyaga – a hallgatók egy része szerint a vizsga anyaga nem fedi a blokk során oktatott anyagot. 

Ezt a problémát orvosoltuk, és a tesztadatbázis teljes átnézésével harmóniába hoztuk a tesztanyagot a 

rövidített handout-okkal 

6. Web anyag hasznosságának megítélése – a Moodle rendszerbe feltöltött handout-ok megfelelőek, a 

hallgatók a rövidebb kivitelű handout-okat hasznosnak ítélik. 

 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre: 

A szöveges vélemények, melyeket kaptunk, rendkívül polarizáltak voltak, sok kritikus hangnemű. A 

véleményekben megfogalmazottak egy része helytálló, melyet intézkedéseinkkel javítani tudunk. Az órák 

után közvetlenül kitöltésre került visszajelzésekből nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a tárgy és 

oktatói is. 

 

Összességében elmondható, hogy a Klinikai Farmakológia tantárgyat a hallgatók visszajelzései alapján 

tovább fejlesztjük, támaszkodva a kiváló oktatói gárdára és az innovatív oktatási módszerekre. 

 

 

Dr. Riba Pál Dr. Görbe Anikó 

egyetemi docens egyetemi docens 
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