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Feljegyzés 

 

a Hallgatói Feed-Back Albizottság 2019. 04. 09-én 11 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. Fülöp Péter egyetemi docens, Dr. Pórszász 

Róbert egyetemi docens, Dr. Pap Pál, osztályvezető, DE ÁOK Tanumányi Osztály, Törköly 

Péter Márk ÁOK hallgató, Valu-Szuromi Zsófia ÁOK hallgató, Ádám Bence ÁOK hallgató, 

Fodor Ádám ÁOK hallgató, Firas Odeh ÁOK hallgató, Dalida Ayman, Mahul M. Patel ÁOK 

hallgató. 

 

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

kiadatott napirend szerint fognak haladni.  

 

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

 

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

I. sz. melléklet). Elmondta, hogy az orvosképzés esetében a I.,II.,III.,IV. években kimagaslóan 

jó a kitöltöttségi mutató. Tehát sikeresnek mondható a kialakított új rendszer. Az V.-VI. évre, 

illetve a blokkgyakorlatokra vonatkozóan viszont voltak problémák, leginkább az angol 

program esetében. Összességében elmondható, hogy a hallgatók által adott értékek 4 körüliek 

minden vizsgált tárgy esetében az 5 fokozatú skálán. Néhány tantárgy kapott csak 4 alatti 

értékelést (Általános és orvosi genetika, Neurobiológia, Megelőző orvostan és népegészségtan 

II, Sebészet II, a DE ÁOK intézeteiben töltött Szülészet blokkgyakorlat). Az eredmények az 

érintett szervezeti egységek részére kiküldésre kerülnek. 

A VI. évre vonatkozó kérdőívek esetében a magyar programos hallgatók visszajelzése nem érte 

el a 30%-os kitöltöttséget több tárgynál sem. (Belgyógyászat, Gyermekgyógyászat, Neurológia, 

Pszichiátria, Sebészet, Szülészet-nőgyógyászat) így azok az eredmények nem reprezentatívak. 

Esetükben a bónusz rendszer bevezetése nem hozott eredményt. 

 

Törköly Péter Márk HÖK elnök elmondta, hogy a VI. évesek motiválása nagyon nehéz. A 

jelenlegi rendszer őket nem motiválja. 

 

Dr. Pap Pál osztályvezető úr hozzátette, hogy az ajándéktárgyak, vagy Campus Fesztiválra 

szóló ingyen jegyek biztosítása nem hozta meg a várt sikert a VI. éves hallgatók esetében, 

további ötleteket várnak a hallgatóktól erre vonatkozóan. 

 

Firas Odeh hozzátette, hogy VI. évre vonatkozóan is valami tanulmányi előnyt kellene 

biztosítani, de pontosan nem tudják, mi legyen az. 
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Dr. Németh Norbert dékánhelyettes úr felvetette, hogy egy ingyen taláros fotó a 

diplomaosztón talán megfelelő motiválás lenne. 

 

A Bizottság dékánhelyettes úr javaslatát egyhangúan támogatta. A következő tanévtől 

azon VI. éves hallgatók között, akik kitöltöttek legalább 5 kérdőívet, a diplomaosztón 1 

db taláros fotó ingyenes elkészítését sorsolják ki. 

 

Dr. Pap Pál osztályvezető úr beszámolóját folytatva elmondta, hogy az orvosképzés angol 

programjának esetében szintén nagyon jók a visszajelzési arányok I.,II.,III.,IV. évek 

tekintetében. Most is elmondható, hogy az angol programos hallgatók kritikusabbak. Itt már 

jóval több tárgy kapott 4 alatti értékelést. Elmondható, hogy az V.-VI. éves hallgatók 

visszajelzési aránya rosszabb, mint a magyar program esetében. Az angol programon V. éven 

több olyan tárgy van, amire vonatkozóan nem lettek reprezentatívak az eredmények, mivel nem 

volt meg a 30%-os kitöltöttség. Itt a blokkgyakorlatokra vonatkozóan is nagyon alacsony a 

kitöltési ráta. Ez talán annak köszönhető, hogy V. éven több olyan tárgyuk van a hallgatóknak, 

amelyhez kérdőív tölthető ki, és így a bónuszhoz szükséges 5 kérdőív kitöltésének meglétéhez 

a blokkgyakorlati kérdőívek nem szükségesek. Így a hallgatók azokat nem is töltik ki. Erre 

megoldás lehetne, hogy csak azon V. éves hallgatók adhatnának be kérelmet a VI. év korábbi 

kezdéséhez a Tanulmányi Albizottsághoz, akik kitöltik a blokkgyakorlatokra vonatkozó 

kérdőíveket is a további 5 kérdőív mellett. 

 

A Bizottság Dr. Pap Pál osztályvezető úr javaslatát elfogadta, amely szerint IV.-V. éven 

az 5 kérdőív mellett maximum 2 blokkgyakorlati kérdőív kitöltése szükséges a bónusz 

eléréséhez, amely már ebben a tanévben bevezetésre kerül. V. év II. félévében az 5 kérdőív 

mellett 2 blokkgyakorlati kérdőív kitöltése is szükséges ahhoz, hogy a hallgató kérelemmel 

fordulhasson a Tanulmányi Albizottsághoz a VI. év korábbi kezdésére vonatkozóan. Ez a 

2019/2020-as tanévtől kerül bevezetésre. 

 

Dr. Pap Pál osztályvezető megjegyezte, hogy a blokkgyakorlatokra vonatkozó kérdőívek 

hamarabb elérhetőek lehetnének a hallgatók számára, így közvetlenül a gyakorlat letöltése után 

kitölthetőek lennének.  

 

A Bizottság a javaslatot támogatta. A blokkgyakorlatokra vonatkozó kérdőívek 

közvetlenül a gyakorlatot követően elérhetőek lesznek az elektronikus felületen a 

hallgatók számára. 

 

Dr. Pap Pál osztályvezető úr ismertette, hogy a blokkgyakorlatok esetében a Szülészet-

nőgyógyászat és Neurológia tantárgyak mind a magyar mind az angol programon elég alacsony 

értékeket kaptak, ami figyelemfelkeltő, és visszatérő jelenség. 
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Az osztott képzések esetében is szép számban érkeztek visszajelzések. Az Orvosi Diagnosztikai 

Analitikus szakon nagyon magas a visszajelzések száma, és a kapott értékek is jónak 

mondhatóak. Tehát a visszajelzések alapján ezzel a képzéssel a hallgatóink meg vannak 

elégedve. 

A Molekuláris Biológia MSc szak magyar programos hallgatóinak visszajelzési aránya is igen 

magas volt. A kapott értékek 3,5-4 körüliek, ami jónak mondható. Kivétel a Sejtbiológia tárgy, 

amely 2,59-es értéket kapott csak a hallgatóktól. Az angol programos molekuláris biológus 

hallgatók esetében a tantárgyak értékelésénél rosszabb eredmények láthatóak, a kapott 

eredmények alig érik el a 3-as értéket. Egy tárgy esetében a visszajelzések aránya (Humán 

élettan) nem érte el a 30%-ot, így az eredmény itt nem tekinthető 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. 

Gratulált osztályvezető úrnak a kérdőívek kidolgozásáért és a bónusz rendszer bevezetésének 

sikeréért. Elmondta, hogy a látottak alapján elmondható, hogy az új rendszer működik, csak a 

felsőbb évekre vonatkozóan szükséges egy kis fejlesztés. Megkérdezte, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, javaslata. 

 

Pap Pál osztályvezető tájékoztatta a hallgatókat, hogy a New York akkreditáció kapcsán már 

említett, hallgatókról oktatók által készítendő értékelések adminisztratív hátterének 

kidolgozása már végső stádiumban van, várhatóan néhány héten belül megkezdődik ezen feed-

back-ek élesben történő használata.  

 

 

II. 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, 2019. április 9. 


