
SEMMELWEIS EGYETEM 
Általános Orvostudományi Kar 
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 
Igazgató: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár 
1094 Budapest, IX. Tűzoltó u. 37-47. 
Levelezési cím: 1085 Budapest, VIII., Üllői út 26. 
                          1428 Budapest, Pf. 2. 
Tel.: 267-6261, Fax: 266-6656 
E-mail: kellermayer.miklos@med.semmelweis-univ.hu 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

 
Dr. Hunyady László 
Dékán Úrnak 
SE ÁOK Dékáni Hivatal  
Helyben 
 
 

Budapest, 2018. január 22. 
 
 
 
 
 

Tisztelt Dékán Úr! 
 
 
 
6380/AOADH/2018 számú körlevelére válaszolva szíves tudomására hozom, hogy a 
legutóbbi „feedback” során az Orvosi biofizika II. tárgyról kaptunk véleményeket magyar, 
angol és német nyelven tanuló hallgatóktól, valamint az Orvosi képalkotó eljárások” 
tárgyról angol és német nyelven tanuló hallgatóktól.  
 
Az „Orvosi biofizika II.” tárgyról kapott véleményeket összehasonlítva az előző (a 2015-
2016-os) tanévben kapott értékeléssel megállapíthattuk, hogy a magyar hallgatók esetében 
egy, az angol hallgatók esetében két kérdés kivételével mindegyik kérdést illetően jelentős 
javulás történt. (A magyaroknál a kivétel a tankönyvre vonatkozó kérdés, az angoloknál az 
előadási részvételre és az előadás jelentőségére vonatkozó kérdések.) A javulás elsődleges 
okának azt gondoljuk, hogy a 2016-2017-es tanévre jelentős változásokat vezettünk be, 
elsősorban az évközi számonkérések és a vizsga módját, rendjét illetően, ami pozitív 
visszhangot keltett a hallgatókban. A jelen tanévre további finomításokat hajtottunk végre, 
ami reményeink szerint további javulást fog eredményezni. Folyamatosan figyelemmel 
kívánjuk kísérni a hallgatók reagálását (nem csak a félév végi, illetve tanév végi „feedback” 
során, hanem a tanév folyamán kapott véleményeket, megjegyzéseket is és ennek alapján 
kisebb finomhangolásokat végezni mind az oktatást, mind a számonkérést illetően. 
Az elmúlt félévben megkértünk két nagy tapasztalattal rendelkező oktatót (Dr. Fidy Judit és 
Dr. Blaskó Katalin), hogy járjanak be a fiatalok gyakorlataira és véleményükkel, 
tapasztalataikkal segítsék őket. Ezt a továbbiakban is folytatni kívánjuk.  
 
Az „Orvosi képalkotó eljárások” tárgyról az angol és német nyelven tanuló hallgatók 
töltöttek ki kérdőívet. Az angol nyelvű hallgatók esetében minden kérdésre rosszabb 
eredményt kaptunk, mint az előző évben. A német nyelvű hallgatók az előző évben nem 
töltöttek ki kérdőívet, így nem tudtuk mivel összehasonlítani. Az eredmények azonban 
hasonlóak az angol nyelvű hallgatók által adott értékeléshez. A szöveges megjegyzések 
meglehetősen ellentmondanak egymásnak, de egy része van a tárgynak, amit egyöntetűen 
dícsérnek a hallgatók: ez a Szimulációs Központban tartott gyakorlat, ahol egymáson 
próbálhatják ki az ultrahang vizsgálat legalapvetőbb lépéseit. A tárgyat közösen oktatjuk az 
Anatómiai Intézettel, de ez sem egyértelmű, hogy az anatómia, vagy a biofizika részét 



kedvelik jobban. A mostani félévben a magyar nyelvű hallgatók véleményezték a tárgyat. 
Nagyon várjuk ezeket az eredményeket. Tervezzük mindhárom nyelvű hallgatók 
képviselőinek meghívását egy megbeszélésre, hogy meghallgassuk az ő javaslataikat a 
tárgy érdekesebbé tételére vonatkozóan. Erre természetesen meg kívánjuk hívni az 
Anatómiai Intézet képviselőit is. 
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