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Kérdőív hallgatói elégedettség méréséhez - 2018.

Riport generálás időpontja: 2019.04.01. 9:58:29

Több kurzus értékelése alapján

Részvétel a felmérésben

Ki szeretné tölteni a kérdőívet?

IGEN választás esetén saját kurzusira és oktatóira vonatkozó kérdéseket fog kapni
 NEM válasz esetén a kérdésekre nem fog kelleni válaszolnia, de kérdőíve kitöltöttnek fog számítani

Kötelező - Egyszeres választás

Válaszok száma: 614

# VálaszDarabszámSzázalék

1.igen 446 73%

2.nem 168 27%

 

 
1. igen - 446 darab
2. nem - 168 darab

Kurzusra vonatkozó kérdések

Kurzusalkalmak hány százalékán vett részt?

Kötelező - Egyszeres választás

Válaszok száma: 436

# Válasz DarabszámSzázalék

1.20% alatt 17 4%

2.21%-49% között 2 0%

3.50 - 80% között 39 9%

4.81% felett 374 86%

5.nem tudom 4 1%

 

 
20% alatt - 17 darab
21%-49% között - 2 darab

3. 50 - 80% között - 39 darab
4. 81% felett - 374 darab

nem tudom - 4 darab

Mennyire tartja követhetőnek, jegyzetelhetőnek az előadásokat?

Értékelje 1-5-ig terjedő skálán az előadás/szeminárium követhetőségét, jegyzetelhetőségét.

Nem kötelező - Egyszeres választás

Válaszok száma: 436

# Válasz DarabszámSzázalék

1.1 - Az előadást lehetetlenség volt rendesen lejegyzetelni. 4 1%

2.2 - Nehezemre esett követni az oktatót, sokszor nem is sikerült. 3 1%

3.3 - Néha könnyebb, néha nehezebb volt jegyzetelni az előadást. 17 4%

4.4 - Az idő múlásával egyre nehezebbé vált a jegyzetelés, de követhető volt minden. 29 7%

5.5 - Az előadást tökéletesen lehetett követni és jegyzetelni. 357 82%

6.6 - Nem válaszolok. 26 6%
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1 - Az előadást lehetetlenség volt rendesen lejegyzetelni. - 4 darab
2 - Nehezemre esett követni az oktatót, sokszor nem is sikerült. - 3 darab
3 - Néha könnyebb, néha nehezebb volt jegyzetelni az előadást. - 17 darab
4 - Az idő múlásával egyre nehezebbé vált a jegyzetelés, de követhető volt minden. - 29 darab

5. 5 - Az előadást tökéletesen lehetett követni és jegyzetelni. - 357 darab
6 - Nem válaszolok. - 26 darab

Mennyire tartja hasznosnak az előadást/szemináriumot?

Értékelje 1-5-ig terjedő skálán az előadás/szeminárium hasznosságát!

Nem kötelező - Egyszeres választás

Válaszok száma: 436

# Válasz DarabszámSzázalék

1.1 - Haszontalan 7 2%

2.2 - Talán jó lesz valamire 3 1%

3.3 - Volt benne használható is 19 4%

4.4 - Az előadások túlnyomó része hasznos volt 66 15%

5.5 - Nagyon hasznos volt az alkalom,felhasználható ismereteket kaptunk 319 73%

6.6 - Nem válaszolok 22 5%

 

 
1 - Haszontalan - 7 darab
2 - Talán jó lesz valamire - 3 darab
3 - Volt benne használható is - 19 darab

4. 4 - Az előadások túlnyomó része hasznos volt - 66 darab
5. 5 - Nagyon hasznos volt az alkalom,felhasználható ismereteket kaptunk - 319 darab

6 - Nem válaszolok - 22 darab

Oktatóra vonatkozó kérdések I.

Ajánlott-e az oktató hozzáférhető irodalmat a számonkéréshez?

Nem kötelező - Egyszeres választás

Válaszok száma: 426

# Válasz DarabszámSzázalék

1.Igen 384 90%

2.Nem 18 4%

3.Nem tudom 23 5%

 

 
1. Igen - 384 darab

Nem - 18 darab
Nem tudom - 23 darab

Egyértelműek-e az oktatói elvárások a tanulmányi követelményekkel kapcsolatban?

Nem kötelező - Egyszeres választás

Válaszok száma: 426

# Válasz DarabszámSzázalék

1.Igen 397 94%

2.Nem 10 2%

3.Nem válaszolok 16 4%



 1.   

Közömbös
15

Elhanyagoló
2
Megfelelő

122
Segítő

304

 1.  2.  3.

 

 
1. Igen - 397 darab

Nem - 10 darab
Nem válaszolok - 16 darab

Milyennek tartja az oktatói-hallgatói viszonyt?

Nem kötelező - Többszörös választás

Válaszok száma: 426

# Válasz Darabszám Százalék

1. Közömbös 15 3%

2. Elhanyagoló 2 0%

3. Megfelelő 122 28%

4. Segítő 304 69%

 

Oktatóra vonatkozó kérdések II.

Szeretne-e az előadás/szeminárium tudományterületével a későbbiekben még foglalkozni?

Nem kötelező - Egyszeres választás

Válaszok száma: 423

# Válasz DarabszámSzázalék

1.Igen 215 51%

2.Nem 31 7%

3.Nem tudom 177 42%

 

 
1. Igen - 215 darab
2. Nem - 31 darab
3. Nem tudom - 177 darab

Mennyire tartja felkészültnek a tárgy oktatóját?

Értékelje 1-5-ig terjedő skálán az oktató felkészültségét!

Nem kötelező - Egyszeres választás

Válaszok száma: 423

# Válasz DarabszámSzázalék

1.1 - Gyengén felkészült 3 1%

2.2 - Közepesen felkészült 4 1%

3.3 - Többnyire felkészült 10 2%

4.4 - Felkészült 60 14%

5.5 - Teljesen felkészült 340 80%

6.6 - Nem tudom megítélni 6 1%
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# Válasz

1.  

3. -

5. Nincs.

7.

A követelmény nagyon sok volt, rövid idő állt rende
lkezésre a beadandók elkészítésére. November köz
epén kaptuk volt először óránk a következő órára a
mi három hét múlva volt kellett a féléves követelmé
nyből számot adni. Amennyiben egy bizonyos tantá
rgyból ilyen sok követelmény van az órarendben a
tantárgy ütemezését másképpen kellene meghatár
ozni!

9.

A gyakorlatok sokat segítenek abban, hogy eldönth
essük mely területek feleltek meg a személyiségün
knek és melyek nem. Elégedett vagyok a tapasztala
tszerzés ezen módjával.

11.
Örültem volna, ha korábban meghirdetik választhat
ó tárgyként. Felvettem volna és már egész jól men
ne a latin.

13.Tökéletesen leadott órák és felkészültség!

# Válasz

2. nincs

4. Köszönöm, nincs.

6. Nincs

8.

Sok volt a követelmény , három hét állt rendelkezé
sre az egész féléves anyag megtanulására. Amennyi
ben egy tárgyból ilyen magas a követelmény , rövid
idő alatt abban az esetben az órarendet más ütem
ezésben kellene meghatározni

10.
Az SPSS szoftver kezelését nem szerettük és el is f
elejtettük.

12.
A Humánerőforrás fejlesztés és szociális menedzsm
ent tantárgy esetében nehézséget okozott, hogy k
ét különböző oktató osztozott a tárgyon.

14.
Tetszett a tanóra/ szünet aránya : negyvenötperce
s tanórákhoz vagyunk hozzászokva , ezáltal jobban t
udtunk figyelni a tartalomra.

 
1 - Gyengén felkészült - 3 darab
2 - Közepesen felkészült - 4 darab
3 - Többnyire felkészült - 10 darab

4. 4 - Felkészült - 60 darab
5. 5 - Teljesen felkészült - 340 darab

6 - Nem tudom megítélni - 6 darab

Javaslatok, vélemények

Van-e valami javaslata, véleménye az kérdőív kitöltéssel vagy a VHF-es tanulmányaival kapcsolatban?

Nem kötelező - Többsoros válasz

Válaszok száma: 420

 


