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Feljegyzés 

 

a Hallgatói Feed-Back Albizottság 2018. október 16-án 14 órától a Tudományos Konferencia 

Központban (Kenézy Villa) megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Prof. Dr. Papp Zoltán, tudományos dékánhelyettes, a feed-back bizottság 

elnöke, Dr. Zákány Róza egyetemi docens, Dr. Dinya Tamás tanársegéd, Dr. Fülöp Péter 

egyetemi docens, Dr. Pórszász Róbert egyetemi docens, Dr. Pap Pál, osztályvezető, DE ÁOK 

Tanumányi Osztály, Bölcskei Dóra ÁOK hallgató, Oláh Sándor ÁOK hallgató, Ádám Bence 

ÁOK hallgató, Fodor Ádám ÁOK hallgató, Firas Odeh ÁOK hallgató, Dalida Ayman ÁOK 

hallgató. 

 

Dr. Papp Zoltán dékánhelyettes úr: üdvözölte a megjelenteket, bejelentette, hogy az ülésen a 

kiadatott napirend szerint fognak haladni.  

 

I. Napirend: 2017-18/I. félév feed-back eredményeinek bemutatása, megbeszélése. 

 

Dr. Pap Pál osztályvezető úr ismertette a 2017/18. tanév I. félév feed-back eredményeit. Lásd 

I. sz. melléklet). Elmondta, hogy a blokkgyakorlatokra vonatkozó kérdőíveket a magyar 

hallgatók 81 %, míg az angol programos hallgatók 71%-a töltötte ki, ami egy nagyon jó arány. 

Tehát sikeresnek mondható a kialakított új rendszer. Összességében elmondható, hogy a 

hallgatók által adott értékek 4 körüliek minden blokkgyakorlati tárgy esetében az 5 fokozatú 

skálán. Néhány tantárgy kapott csak 4 alatti értékelést (Sürgősségi Orvostan, Szülészet és 

Nőgyógyászat, Gyermekgyógyászat). Az eredmények az érintett szervezeti egységek részére 

később kerülnek kiküldésre. 

A VI. évre vonatkozó kérdőívek esetében az angol program VI. éves hallgatóinak visszajelzése 

nem érte el a 30%-os kitöltöttséget, így azok az eredmények nem reprezentatívak. Esetükben a 

bónusz rendszer bevezetése nem hozott eredményt a kitöltések tekintetében.  

Az osztott képzések esetében is szép számban érkeztek visszajelzések. Azonban az angol 

programos Molekulársi Biológus képzésen egy tárgy értékelése sem érte el a 30%-ot. Illetve a 

magyar Molekuláris Biológus képzés esetében a kiküldött kérdőívekből négy esetében nem érte 

el a válaszadók száma a 30%-ot így az érintett kérdőívekben szereplő eredmények itt sem 

tekinthetőek reprezentatívnak. 

 

Dr. Papp Zoltán dékánhelyettes úr megköszönte az eredmények bemutatását. Ismertette, 

hogy az elkészített értékelés a honlapra ki fog kerülni, ahogy az az eddigiekben is megtörtént. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, javaslata. 
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Firas Odeh hallgató megjegyezte, hogy talán ha kevesebb kérdés szerepelne a kérdőíveken, 

akkor nagyobb számú kitöltöttség lenne elérhető. Illetve elmondta, hogy nem mindig ugyanaz 

az oktató tartja meg az órákat, így nem tudják beírni az oktató nevét. 

 

Pap Pál osztályvezető erre reflektálva ismertette, hogy már a csökkentett kérdésszám (max. 10 

kérdés) szerepel a kérdőíveken. Ezt a korábbi üléseken már elfogadta a Bizottság. Illetve 

elmondta, hogy a kérdőív kitöltésekor a menüben kiválasztható egy olyan fül („más”), amit 

megnyitva begépelhető az oktató neve. 

 

II. Napirend: Javaslatok a bónusz rendszer finomítására. Összesen öt bónusz kérdőív 

kialakítása. 

 

 

Firas Odeh hallgató megjegyezte, hogy továbbra is sok hallgató van, aki nem tud élni a bónusz 

rendszer előnyeivel, mert nincs annyi elérhető kérdőív számára, amennyi a bónusz 

érvényesítéséhez szükséges. 

 

Dr. Pap Pál osztályvezető úr ismertette, hogy: 

 

A hallgatók részéről érkezett visszajelzések alapján finomítanak a bónusz rendszeren, aminek 

megfelelően összesen öt bónusz kérdőív kerül kialakításra. Így minden hallgatónak lehetősége 

lesz élni a bónusz rendszer előnyeivel. 

 

 

III. Napirendi pont: Egyéb 

 

Nem volt több hozzászólás. 

 

Dékánhelyettes úr megköszönte a tagok részvételét és bezárta az ülést. 

 

 

                                                                                                       
                  Dr. Papp Zoltán 

         egyetemi tanár 

       a Hallgató Feed-Back Albizottság elnöke 

 

Sarkadiné Domján Judit 

   jegyzőkönyvvezető      

 

Debrecen, 2018. október 17. 


