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Az oktatás hallgatói értékelése alapján készített intézkedési terv. 

 

Farmakológia II, FOK IV. évfolyam 

 

Általános értékelés: 

A tárgy értékelését a hallgatók 67%-a végezte el. Ennek során a hallgatók a legtöbb feltett kérdésben a 

kari átlagtól szignifikánsan el nem térő pontszámot adtak, numerikusan általában kicsit magasabb átlagot 

értünk el. A magyar fogorvostan hallgatók eleve nagyon magasra értékelik az oktatás színvonalát, így ettől 

pozitív irányba eltérni nem könnyű feladat. Szignifikánsan jobb átlagot kaptunk a tárgy szervezettségére, 

a web segédanyagok hasznosságára, a vizsgakövetelmények meghatározottságára, és a digitális átállás 

szervezettségére. Ezek közül a legmagasabb pontszámot a digitális oktatás technikai feltételeinek 

teljesítésére kaptuk. A gyakorlatok értékelése során, amelye a hallgatók 63%-a végzett el, a kari átlagnál 

szignifikánsabban alacsonyabb értékelést kaptunk az oktató magyarázatára, a gyakorlatorientáltságra, 

valamint a hallgató saját aktivitására és a gyakorlat hasznosságára, 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 2021/22-es tanévtől mind a tantárgyi előadó, mind a magyar 

és angol tanulmányi felelős személye változott. Célunk a szervezettség színvonalának megtartása, és 

gyorsabb reagálás a hallgatók problémáira. 

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 és előadások színvonala – A hallgatók kevés szöveges értékelést adtak, ebben külön 

kiemelték néhány oktatónkat, főleg előadókat. A gyakorlatok kapcsán kifogásolták egyes diasorok 

minőségét (német nyelvű diák). Ezen változtatunk, és az oktatási nyelvnek megfelelő diasorokat 

készítünk. 

 

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

vannak. Sajnos, két korábbi munkatársunk már nem dolgozik tovább, helyettük szerződéses oktatóval és 

az eddig csak az ÁOK-n oktató munkatársakkal pótoljuk őket.  
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Az oktatók szakmai felkészültségének fenntartása, fokozása 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. 

 

4. Érdeklődés felkeltése, előadásokon való részvétel – a farmakológia a negyedév egyik legnehezebb 

tárgya, sok tekintetben száraz, tételes információk tudását követeli meg. Az előadások látogatottsága a 

digitális oktatás bevezetése után közvetlenül megnőtt, majd ismét kissé visszaesett, legkisebb mértékben 

a német fogorvostan hallgatók körében, ők gyakorlatilag minden előadásra teljes létszámban 

becsatlakoztak. Habár a hallgatók az előadások visszahallgathatóságát különösen pozitívan értékelték, 

valószínűleg 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: 

Általános szöveges értékelést egyet kaptunk, eszerint a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet kezelte 

legjobban a vészhelyzeti oktatásra történő átállást. Reméljük, erre nem lesz újra szükségünk. 

 

Visszajelzésünk az egyedi jellegű véleményekre: 

A legtöbb egyedi megjegyzés előadó kollégákra érkezett, pozitív kicsengéssel. Az előadások színvonalát 

fenntartjuk. 

Egy vélemény kritizálta az interaktivitás hiányát a gyakorlatokon, de azonnal hozzátéve, hogy 

távoktatásban ezt nagyon nehéz biztosítani. Az újra bevezetett jelenléti oktatás remélhetőleg ezt a 

problémát kiküszöböli. 

 

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. 
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