
Az Oktatási és Módszertani Tanács beszámolója a 2020-2021-es tanév 2. félévében 

szervezett kérdőíves véleménymérésről 

2021. május 11. és május 30. között került megszervezésre a főiskola nappali és levelező 

tagozatos hallgatóinak körében a hallgatói elégedettségmérés és az oktatói munka hallgatói 

véleményezése. A mérés annak megszervezését előíró szabályzatnak megfelelően online 

formában, anonim módon, önkétes részvétellel történt.  

A hallgatói elégedettségmérés 

A hallgatói elégedettségmérés kérdőíve ebben a félévben három blokkból állt, amelyek 

a Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály, a tanszékek adminisztrációja, az Apáczai Csere János 

Könyvtár működésével, és a főiskola egyéb szolgáltatásaival (kollégium, ösztöndíj, intézményi 

infrastruktúra, stb.) kapcsolatos kérdéseket tartalmaztak. 

A kérdőívet a főiskola alap- és mesterképzésének ukrajnai akkreditációjával rendelkező 

képzési programjainak nappali és levelező tagozatos hallgatói kapták meg. A felmérés 

befejeztéig 246 kérdőívet töltöttek ki, 122 kérdőívvel kevesebbet mint az előző félévben. 

Az alábbiakban közlöm a különböző részlegekkel, illetve a főiskola egyes 

szolgáltatásaival kapcsolatos kérdésekre érkezett válaszok megoszlását. 

 

Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
A Tanulmányi és Kreditátviteli Osztállyal kapcsolatban 84 szöveges válasz érkezett be, 

ezekben túlnyomó többségében csak annyit fejtettek ki a válaszadók, hogy nincs panaszuk az 

érintett részleggel kapcsolatban, az megfelelően működik. Csupán 5 válaszadó fogalmazott 

meg a részleg működésével kapcsolatos részletesebb véleményt, amelyben annak működésére 

vonatkozó javaslatokat is leírtak: 

 
„Némely dolgozó eléggé nyers hangnemben beszél azokkal, akik segítséget kérnek olyan ügyintezéssel 

kapcsolatban, amely addig a hallgatót nem érintette.” 

 

„Az űrlapok, adatlapok legyenek elérhetők a honlapon.” 

 

„Vannak olyan dolgozók, akik nem végzik megfelelően a munkájukat, vagy nem értenek jól hozzá, vagy 

egyszerűen nincs meg bennük a megfelelő kedvesség a tanulók iránt (tisztelet a kivételnek, mert van, aki tiszta 

szívéből csinálja ezt a munkát).” 

 

„Azzal a javaslattal élnék, hogy a levelező tagozatos hallgatókat a félév fontos időpontjaival, tudnivalóival 

kapcsolatban (pl. beiratkozási határidő) elektronikus levél fogmájában is értesítsék ki.” 

 

„A kreditelfogadási kérelem engedélyezese lehetne kicsit gyorsabb. Van aki nagyon nagyon kedves a dolgozók 

közül, viszont van akibol majdhogynem harapofogoval kell kihúzni az információt, és olyan érzést kelt ,mintha 

alapvető infó lenne az, amit ott kapunk. Egyesek lekezeloek” 
 

A tanszékek adminisztrációja 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
A tanszékek munkájával kapcsolatban 82 szöveges válasz érkezett, amelyek közül 2-ben (alább 

olvashatók) fogalmaztak meg konkrét javalatot, az összes többiben a tanszékek 

adminisztrációjának működésével kapcsolatos elégedettségüket fejezték ki a hallgatók. 

 
„Korábban kellene értesíteni a diákokat az évfolyammunka védés időpontjáról, vizsgák formájáról, témazárókról, 

stb. Mivel mindenről az utolsó pillanatban kapunk értesítést, ez pedig nagyon megnehezíti a dolgunkat.” 



 

„Bár ez az egész intézményre jellemzo, de igazán jó lenne , ha mindenről időben értesítenének és időben tudnánk 

időpontokról, változásokról, konkrétumokról.” 
 

A könyvtár 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
A könyvtárunk működésével kapcsolatban 79 szöveges válasz érkezett be, ezek közül az 

alábbiak tartalmaznak panaszt, vagy konkrét javaslatot a könyvtár működésére vonatkozóan: 

 
„Sajnos a belső honlap még mindig nem elérhető otthonról. Erre nagyon nagy igény lett volna karantén idején.” 

 

„A személyzet lehetne legalább egy kicsit kedvesebb.” 



 

„У відділі видачі книг бібліотекарі не завжди привітні та іноді не допомагають, повною мірою, у виборі 

книг.” 

 

„A digitálisan megtalálható könyveket, folyóiratokat, stb., le lehessen tölteni a felületről” 

 

„Lehetnének olyan rendezvények, amik bevonzzák az olvasókat a könyvtárba, amik az olvasás népszerűsítéséről 

szólnának.” 

 

„Itt is van olyan dolgozó, aki nem túl kedves.” 

 

„більше художньої літератури” 

 

„Egyes munkatarsak lehetnének kedvesebbek” 
 

A főiskola által nyújtott szolgáltatások 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
A szöveges válaszok túlnyomó többsége a hallgatók elégedettségéről tanúskodik. Az érintett 

szolgáltatásokkal kapcsolatban némely hallgató megfogalmazott konkrét javaslatot, esetleg 

panaszt: 

 
„Az üvegháztermekben nincsen levegő, télen hidegek, nyáron melegek. Nagyon áthallatszik minden egyik 

teremből a másikba, ami zavarja az órákat. Nem megy a net folyamatosan sok teremben. Minden teremben 

lehetne laptop és projektor, ne kellene minden órára összeszerelgetni. A vécékben lehetne nagyobb tisztaság. 

Lehetne másképp is szagtalanítani, nem csak nyitott ablakokkal a minusz tíz fokban, hogy lefagyjon a vesénk. A 

termekben a világítás ne villogjon, mint a discóban, mert ez nagyon zavaró.” 

 

„Az internet terhelési szintje nagyon alacsony.” 

 

„A kollégiumokra vonatkozóan , a szabályok hihetetlenek. Felnőtt embereknek nem hagynak szabad ki-be járási 

lehetőséget. A portások (tisztelet a kivételnek) lekezeloek, modortalanok,tiszteletlenek mint felnőtt ember a 

másik felnőttel szemben. Azt gondolom több joga van egy kollegistanak attól, mint amit nekünk hagynak. 

Nevelői engedély szükséges hogy a folyosón tartózkodjunk X idő után?! Felnőtt emberek vagyunk, felnőtt 

emberek élnek ott, sokan örülnének hogyha ezt figyelembe lehetne venni.” 

 

„Az intézményre vonatkozóan, túl későn vagyunk mindenről informálva” 

 

„jó lenne egy biciklitároló az udvaron.” 

 

„Minőségesebb internet létrehozása főiskola falain belül” 

 

„Az egyik portás kissé udvariatlan.” 



 

„Fűtési és szellőzőrendszer javítása az új termekben. Több beépített projektor. Kerékpártartó kihelyezése az 

udvaron.” 

 

„Nem latok különbséget az ösztöndíj osszegenek emelkedésével es csokkenésével kapcsolatban, mely azt 

mutatna, hogy az átlaggal összhangban van meghatározva vagy sem.” 

 

„Úgy vélem, igazságosabb lenne, ha nem a hallgatók 100%-a részesülne ösztöndíjban, hanem csak azok a 

hallgatók, akik jobb tanulmányi eredményeket mutatnak fel.” 

 

„Повідомляти студентів про приблизні дати нарахування стипендій і можливі затримки в її нарахуванні” 

 

„Az ösztöndíj jöhetne valamilyen rendszeresség szerint utalni. (pl:minden hónap 20-a)” 

 

„Встановити конкретну дату надходження стипендії на постійні основі” 

 

„Ввести президентську стипендію.” 

 

«Стипендія могла б бути трохи вища» 

 

„Кожного місяця одного числа стипендію отримувати” 
 

 

 

 

Az oktatói munka hallgatói értékelése 

 

Az oktatói munka hallgatói értékelésén ebben a félévben is több mint 160 tantárgy 

kapcsán kérdeztük a nappali és levelező tagozatos hallgatóink véleményét. Az előző félévhez 

képest közel 55%-al kevesebb, összesen 529 kérdőív érkezett vissza. Az eredmények az előző 

félévhez hasonlóan alakultak, elmondhatjuk, hogy az eremdények alapján az látszik, a hallgatók 

elégedettek a képzési programokkal, és a tanszékeken folyó oktatási folyamattal. Az oktatói 

munka hallgatói értékelését kitöltő hallgatók 83 %-a inkább pozitívan (40,5 % kitűnőnek, 42,4 

% jónak) értékelte az előadó tanárral való viszonyt. A szemináriumokat vezető oktatókkal 

kapcsolatos viszonyt hasonló arányban (83,5%), egyértelműen inkább jónak értékelték a 

hallgatóink. A válaszadók több mint 90%-a szerint megfelelő segédanyagokhoz férhetnek 

hozzá a tantárgyakkal kapcsolatban, és 70%-uk jónak, vagy kitűnőnek értékelte a segédanyagok 

minőségét. Az előadások és szemináriumok követelményei a hallgatóink többsége (74 valamint 

73,5%) világosan megfogalmazottnak vélte. Hasonló arányban (73,5%) tartották szakmai 

fejlődésük szempontjából hasznosnak a hallgatók az értékelt tantárgyakat. Összességében 

mindenképp pozitív, hogy a véleményezett tantárgyakat a válaszadók 83,7% 5 pontos skálán 

kiválóra (29,7 %) vagy jóra (53 %) értékelte. 

 

A tantárgyak értékelésével kapcsolatos néhány kérdésre adott válasz százalékos megoszlása 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
  



Javaslatok: 

 

Az Oktatási és Módszertani Tanács ülésén elhangzotta, illetve a mérésben érintett 

részlegek észrevételei alapján az alábbi javaslatokkal kívánok élni: 

 

1. A 2021-2022-es tanév első félévében történjen meg az oktatói munka hallgatói 

véleményezéséhez és a hallgató elégedettségméréshez használt kérdőívek 

felülvizsgálata az alábbi szempontok alapján: 

a. hogyan lehetne csökkenteni a kérdőívek terjedelmét? 

b. érdemes-e a levelező tagozatosok számára más tartalmú kérdőívet 

kidolgozni? 

c. technikailag hogyan megoldható a tantárgyakat értékelő kérdőívek olyan 

módon történő összevonása, hogy azt minél több hallgató töltse ki? 

d. szükséges-e módosítani, egyszerűsíteni egyes kérdések megfogalmazásán? 

 

2. A hallgatók kapjanak konkrét visszajelzést a kérdőívek kitöltése során 

megfogalmazott javaslataik, kéréseik teljesüléséről (ne csak a hallgatói 

önkormányzatokon keresztül, hanem pl. tájékoztató hír, vagy kör e-mail 

formájában). 

Vizsgálja meg az intézmény vezetősége a Biológia és Kémia Tanszék alábbi 

javaslatát a kérdőívezés népszerűsítésére vonatkozóan: 

„Az oktatói munka hallgatói értékelését követően minden hallgató kaphatna egy 

generált kódot, amit megkapna abban az esetben, ha mindhárom tárgyra vonatkozó 

kérdőívet kitölti, majd azon hallgatók kódjai, akik mindhárom űrlapot kitöltötték 

sorsoláson vennének részt és egy valaki lehetőséget kapna egy  rendezvényen való 

részvételre (színházi jegy, ISZ FESZT jegy, stb.)” 

3. A főiskola és a könyvtár vezetése vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a könyvtár 

által biztosított digitális tartalmak a főiskolán kívül is elérhetővé váljanak. 

4. Az intézmény vezetése és a Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály vizsgálják meg 

annak lehetőségét, hogy a tanulmányi ügyintézés során használt űrlapok elérhetőek 

és letölthetőek legyenek a főiskola honlapján. 

5. Mind az oktatói munka hallgatói értékelése, mind a hallgatói elégedettségmérés 

során több esetben is megfogalmazódott az információszolgáltatás javításának 

kérdése. Javaslom: 

a. A főiskola tanszékei tegyenek eleget a Tudományos Tanács 2021. február 24 

– én hozott határozatának, melynek megfelelően valamennyi tantárgynak 

rendelkeznie kell Google Classroom kurzussal. 

b. A Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály, valamint a tanszékek 

adminisztrációi is éljenek az online tér adta lehetőségekkel, s javítsák az 

elektronikus felületeken végzett tájékoztatást, ilyen módon is segítsék a 

hallgatók irányába, időben történő információszolgáltatást (pl. a hallgatók 

e-mailben, vagy közösségi platformokon kapjanak tájékoztatást a 

határidőkről, közelgő eseményekről, stb.) 

6. Az intézmény vezetése vizsgálja meg a hallgatóktól a főiskolai infrastruktúrára 

érkező panaszok orvoslásának lehetőségeit. 

 

2021. június 15.        Szakál Imre  

az Oktatási és Módszertani Tanács vezetője 


