
Pезультати анкетування здобувачів ОП «Початкова освіта» за другим 

рівнем вищої освіти 2020/2021 навчальний рік – ІІ семестр 

 

 

 

75%

25%

Milyen gyakorisággal veszi igénybe a 
tanszékének adminisztratív 

szolgáltatásait?/Як часто Ви користуєтеся 
послугами адміністрації кафедр?

c. kevesebbszer mint havonta/c. 
рідше, ніж раз у місяць

d. félévente egy-két alkalommal/d. 
раз-двічі на семестр

50%

42%

8%

Mennyire elégedett a tanszéke ügyfélfogadási 
idejével?/Наскільки Ви задоволені графіком 

роботи Вашої кафедри?

a. teljes mértékben/a. повною 
мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні



 

 

 

41%

41%

8%
10%

Mennyire elégedett a tanszéki ügyintézés 
gyorsaságával?/Наскільки Ви задоволені 
швидкістю обслуговування/вирішення 

справ на Вашій кафедрі?

a. teljes mértékben/a. повною 
мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні

X Erre a kérdésre nem tudok, nem
kívánok válaszolni

50%

33%

17%

Mennyire elégedett a tanszéke 
adminisztratív munkatársainak 

hozzáértésével?/Наскільки Ви задоволені 
компетентністю адміністративних 

працівників кафедри?

a. teljes mértékben/a. повною 
мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні



 

 

 

39%

20%

29%

12%

Mennyire elégedett a Tanulmányi és 
Karrierkövetési Osztály papíralapú 

tájékoztató munkájával?/Наскільки Ви 
задоволені роз’яснювальною 

(інформаційною) роботою в паперовій …

a. teljes mértékben/a. повною 
мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні

33%

41%

16%
10%

Mennyire elégedett tanszéke papíralapú 
tájékoztató munkájával?/Наскільки Ви 

задоволені роз’яснювальною 
(інформаційною) роботою в паперовій 

формі на Вашій кафедрі?

a. teljes mértékben/a. повною 
мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні

50%

33%

17%

Mennyire elégedett a tanszéke elektronikus 
úton történő tájékoztató 

munkájával?/Наскільки Ви задоволені 
роз’яснювальною (інформаційною) 

роботою в електронній формі на Вашій …

a. teljes mértékben/a. повною 
мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні



 

 

Van-e bármilyen panasza a tanszéke adminisztrációjának működésével kapcsolatban, vagy van-

e javaslata a tanszékén folyó ügyintézés folyamatának javítására?/Чи маєте Ви якісь скарги 

стосовно діяльності адміністрації Вашої кафедри, які рекомендації Ви можете 

запропонувати для покращення процесу обслуговування студентів на Вашій кафедрі? 

„Nincs” / Немає 

„Nincs panaszom” / Немає скарг 

„Nincs” / Немає 

49%

29%

10%
12%

Mennyire elégedett a reklamációk 
kezelésével a tanszékén?/Наскільки Ви 
задоволені розглядом скарг на Вашій 

кафедрі?

a. teljes mértékben/a. повною 
мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

d. egyáltalán nem/d. зовсім ні

X Erre a kérdésre nem tudok, nem
kívánok válaszolni

42%

50%

8%

Mennyire elégedet összességében a tanszéke 
által végzett tanulmányi 

ügyintézéssel?/Наскільки Ви загалом 
задоволені діловодством кафедри  з 

питань навчального процесу?

a. teljes mértékben/a. повною 
мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні


