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a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar oktatói munka hallgatói 
véleményezéséhez (Feedback) tartozó kérdőíveket kitöltő hallgatók korábbi vizsgafelvételi 

lehetőségéről 

Preambulum 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán és jogelődjén a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen az 1970-es évektől működik az oktatói munka minőségének mérésére és fejlesztésére 
irányuló hallgatói feedback rendszer. 2001-ben alakult meg a kari Feedback Bizottság, amelynek 
támogatásával 2010-ben új módszereket alakítottak ki, és az oktatás három nyelvén történő mérésének 
bevezetésére került sor. A Feedback Bizottság célja egyrészről a magas szintű oktatás biztosítása és 
fejlesztésének elősegítése a hallgatói visszajelzések alapján, másrészről az oktatás minőségének 
elismertetése az oktatók szakmai előmenetele során.  

2012 óta a hallgatók elektronikusan tölthetik ki a kérdőíveket. Új kezdeményezés a választható 
tantárgyakra, a vizsgákra vonatkozó kitöltés, amely az online módszer bevezetéséig nem volt 
lehetséges. Mindhárom oktatási nyelv összes tantárgya részét képezi a felmérésnek. 

Az utasítás hatálya 

1. § Jelen utasítás hatálya kiterjed valamennyi, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Karán tanulmányokat folytató, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóra. 

A vizsgajelentkezésekkel kapcsolatos rendelkezések a Feedback Bizottság által támogatott 
kérdőíveket kitöltő hallgatók számára 

2. § (1) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Az Általános Orvostudományi Karra vonatkozó külön 
rendelkezések 2. § (5) bekezdése szerint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 49. § (5) bekezdésében 
meghatározottaktól eltérően a karon a hallgatónak a vizsgára legkésőbb a kiválasztott vizsganapot 
megelőző munkanapon 9 óráig kell jelentkeznie. Vizsgára a hallgatók a karon szokásos módon, az 
adott félév Kari Tanács által elfogadott időbeosztása szerint jelentkezhetnek, amelyet a Tanulmányi 
Hivatal honlapján tesznek közzé. 

(2) Azon hallgatók számára, akik a Feedback Bizottság által kijelölt kérdőíveket a megelőző 
szemeszterben maradéktalanul kitöltötték, a vizsgajelentkezés az adott félév időbeosztásában 
meghatározott kezdetnél egy nappal korábban indul.  

(3) A korábbi vizsgajelentkezési lehetőség jogának elnyeréséhez szükséges kérdőívek körét a 
Feedback Bizottság hozza nyilvánosságra legkésőbb a megelőző vizsgaidőszak végéig.  

Hatályba léptető rendelkezés 

 3. § Jelen utasítás 2013. december 20-án lép hatályba.  

 Pécs, 2013. december 20.  

 

Prof. Dr. Miseta Attila  
dékán 


