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Összegzés: 

• A mesterképzési szak hallgatói összességében nagyon elégedettek: 

o az oktatás színvonalával 

o az oktatók szakmai felkészültségével 

o a tantárgyi követelményrendszerrel és annak teljesíthetőségével 

o a követelmények és a közvetített tananyag arányával 

o az oktatásszervezési feladatok támogatásával 

• Igen pozitív tény, és kimagasló arány, hogy a megkérdezett hallgatóknak még mindig 100 

százaléka szeretne majd az itt szerzett szakképzettséggel elhelyezkedni 

• Ami pedig a hallgatók által megfogalmazott fejlesztési javaslatokat illeti: 

o több módszertani órát szeretnének 

 

Összességében kimagasló e szakon a hallgatói elégedettség. 

Részletek: 

1. Mennyire elégedett Ön a szakon folyó oktatás színvonalával? 

 

Magas színvonalú oktatás folyik.  58.33 % 

Megfelelő az oktatás színvonala. 41.67 % 

Az oktatás színvonala erősen hullámzó. 0 % 

Alacsony a színvonal. 0 % 

 

 

2. 2. Megítélése szerint Önnek mely képességeit fejlesztették eddig leginkább a szakon 

folytatott tanulmányai? Kérem, jelölje meg a három legjellemzőbbet. 

 

gondolkodás 50 % 

lexikális tudás 50 % 

önálló tanulás 0 % 

a megszerzett tudás alkalmazása 75 % 

kreativitás 16.67 % 

innováció 33.33 % 

csapatmunka 0 % 

kommunikáció 41.67 % 

önkifejezés 25 % 

vitakészség 16.67 % 

tolerancia 25 % 

 



 

3. Mennyire elégedett Ön az oktatók szakmai felkészültségével? 

Az oktatók szakmai felkészültségét kiemelkedőnek találom. 75 % 

Az oktatók szakmai felkészültségét megfelelőnek tartom. 25 % 

Egyénenként erősen változónak találom az oktatók szakmai felkészültségét. 0 % 

Úgy gondolom, nem naprakészek, szakmailag nem felkészültek az oktatók. 0 % 

 

4. Mi a véleménye a tantárgyi követelményrendszerről? 

Magasak a követelmények, de teljesíthetők. 50 % 

Magasak a követelmények, nagyon nehezen teljesíthetők. 0 % 

Reálisak a követelmények, arányosak a közvetített tananyaggal. 50 % 

Alacsonyak a követelmények. 0 % 

 

5. Kérem, értékelje az oktatók és a hallgatók viszonyát az Ön szakján 1 - 6-ig, ahol 1=egyáltalán 

nem jellemző, 6= erősen jellemző. 

Kölcsönös tisztelet és megbecsülés 5,58 

Segítségnyújtás, konzultációs lehetőségek 5,58 

 

6. Kérem, értékelje a szak képzési infrastruktúráját 1 - 6-ig, ahol 1=egyáltalán nem tartom 

megfelelőnek, 6=tejesen elégedett vagyok vele. 

Tantermek felszereltsége 5,08 

Laborok és műhelyek, műtermek felszereltsége 4 

Gyakorlótermek biztosítása 4,8 

Oktatástechnika 4,86 

Számítógépek száma 4 

Számítógépek elérhetősége 5 

Internet-elérhetőség 4,13 

Könyvtári szolgáltatások 5,13 

Jegyzetellátottság 4,89 

Akadálymentesítés minősége 5,83 

 

7. Kérem, értékelje a Tanulmányi és Felvételi Csoport működését 1-6-ig, ahol 1=egyáltalán nem 

tartom megfelelőnek, 6= teljesen elégedett vagyok vele. 

Az ügyintézés gyorsasága 4,92 

Az ügyintézés pontossága 5,42 

Tanulmányi és Felvételi Csoportban dolgozók szakmai felkészültsége, 
tájékozottsága 

5,17 

A dolgozók segítőkészsége 4,75 

A fogadóórák időtartamának és időpontjának megfelelősége 4,5 

A hallgatók tájékoztatásának minősége 4,75 

 



8. Kérem, értékelje az intézeti adminisztrációt 1 - 6-ig, ahol 1=egyáltalán nem tartom 

megfelelőnek, 6=teljesen elégedett vagyok vele. 

Az ügyintézés gyorsasága 5,42 

Az ügyintézés pontossága 5,5 

A dolgozó felkészültsége, informáltsága 5 

Az iroda nyitva tartása, a dolgozó elérhetősége 5,33 

A hallgatók tájékoztatásának minősége 5,25 

9. Szeretne-e majd az itt szerzett szakképzettséggel elhelyezkedni? 

Igen. 100 % 

Nem. 0 % 

 

10. Kérem, nevezze meg azt a három oktatót, akinek a munkájával a legelégedettebb volt. 

 

A leggyakrabban említett nevek abc sorrendben: 

• Dr. Baracsi Ágnes 

• Fucskó Mónika 

• Nyilas Orsolya 

• Dr. Torkos Katalin 

 

11. A hallgatók által megfogalmazott fejlesztési javaslatok  

• Több módszertani óra 

• Minden a megfelelő ütemben megy. 

• Mindennel elégedett vagyok! 

 

 

(Válaszadók aránya: 31%) 

 


