
A 2016/2017-os tanévre vonatkozó
hallgatói visszajelzések rövid értékelése

osztatlan képzés esetében

Summary of student feed-back
questionnaires in academic year 2016-

2017
(Medicine)



 Reduced and renewed questions (50% reduction)
 24 -> 13 and 19 -> 11

 Introduction of Bonus system
 I-V years: earlier exam registration
 VI year: two tickets for the Campus Festival

 The earlier exam registration was tested only in the case
of the IV year Hungarian program

A kitölési arány növelésére megfogalmazott elvek
Principles to increase the fill in rates



 2015/16 versus 2016/17

 56% used the earlier exam registration

Kitöltési arányok
Fill in rates

2015/16 2016/17

Ortopédia (I.sem) 14% 55%

Szülészet I. (I.sem) 16% 56%

Pulmonológia (I.sem) 24% 60%

Blokkgyakorlat 40% (IV+V) 58% (IV)



Véleményét összegezve, mennyire felelt meg az intézet
oktatómunkája az Ön elvárásainak?

What is your overall rating about the educational work of the institute
in sum?

Évfolyam Tárgy Válaszadók
száma

Válaszadók
százaléka Átlag 2 alatt 2-4 között 4 fölött

IV.

Szülészet és
nőgyógyászat I 105 56% 3.78 0.00 5.00 2.00

Ortopédia 102 55% 4.12 0.00 3.00 4.00
Pulmonológia 112 60% 4.41 0.00 1.00 6.00



Blokkgyakorlati kérdőívek kiértékelése
Summary of block practice

questionnaires



Blokkgyakorlati kérdőívek kiértékelése
Summary of block practice

questionnaires

1 = nem megfelelő/fail
2 = gyenge/pass
3 = megfelelő/satisfactory
4 = jó/good
5 = kiváló/excellent



Milyennek ítéli a tutora oktatói munkáját?
How do you rate the tutor’s educational

competence?

4,71 4,55 4,53 4,61 4,34 4,15

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00



Hány hallgató volt beosztva egy időben az Ön
tutorához?

How many students did the tutor have?

1=1-2
2=3-4
3=5-6

4=7-10
5=10nél több/more than 10

1,20
1,30 1,27

1,86

1,08
1,19

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00



A rendelkezésre álló időt mennyire töltötte ki a valós
tevékenység?

How much of the available time was actually spent
on treatment-related activities?

4,45 4,03 3,81 4,07 3,85 3,83

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00



Mennyire volt hasznos a blokkgyakorlat a gyakorlati készségeinek
fejlesztése szempontjából? (vérvétel, injekció beadása, sebellátás,

EKG, UH stb.)?
How valuable was the practice with respect to improving your

practical skills? (blood sampling, IV injection, ECG etc.)?

4,30
3,83 3,43 3,56 3,53 3,49

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00



Az előirt gyakorlati elemeknek hány százalékát
végezte el valóban? (és nem csak aláirás történt)

How much percentage of the practical elements did
you fulfill actually?

1=10%
2=10-25%
3=25-50%
4=50-75%

5=75-nél több/more than 75%

4,25 4,02 3,95 3,69 3,74 3,44

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00



Véleményét összegezve, mennyire felelt meg a
blokkgyakorlat az Ön elvárásainak?

Summary, how much did block practice meet your
expectations?

4,52 4,23 4,15 4,08 3,92 3,88

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00



Plans for the following semesters

 Bonus system for both the divided and one tier programs
at the Faculty of Medicine

 Students should have to fill 3-5 questionnaries completly
for getting bonus

 The compulsory courses will be queried in a rotational
system

 Problems to solve:
 Cross semester courses (the given questionnarie will be available

only for the affected students)
 Sending an extra message that the Feed-back questionnaries

are available
 Web safety (Site informaiton is not secure…)



Thanks for your attention!


