
 

Oktatói Munka Hallgatói véleményezése felméréseinek eredményei 

2016. 

 

2016 évben vizsgáltuk a 2015/2016 tanév I. és II. félév tantárgyaival összefüggő hallgatói 

elégedettséget. 88 kurzus értékelést indítottunk, azonban a 88 kurzusból csak 16 esetben nyertünk 

értékelhető adatokat az alacsony kitöltöttségi szám miatt. A kurzus oktatásának minőségét jellemző 

globális index – az értékelt kurzusokat figyelembe véve - egy esetben volt 2,5 – a kritikus érték - alatti 

az EGP alapszak Ortopédia tantárgy esetében. (A kurzusértékelések eredményeit az 1.sz. mellékletben 

lévő táblázat foglalja össze) 

A válaszadók többségének megítélése alapján a tárgyak kifejezetten jó értékelést kaptak. A 
feltüntetett akkreditáció szempontjából releváns kérdések esetében mindenhol 50% feletti 
elégedettség figyelhető meg. 
 
 
Értékelés a felmérésben található kérdések alapján: 
Az összes kurzusértékelés esetében válaszadók 79,2% először vette fel a tárgyat. A válaszadók 75,1%-

a szerint a tantárgyak tematikája már a félév elején elérhető volt, és csak néhány tárgy esetében 

fordult elő, hogy nem volt elérhető a tematika a félév elején. Ennél a kérdésnél a válaszadók 53,9%-a 

nyilatkozta azt, hogy elérhetővé tette az oktató a tananyagot. Az előző kérdéshez képet viszont többen 

tapasztalták azt, hogy a tanagyak nem volt elérhető számukra semmilyen formában. Ebben jelenthet 

előrelépést, ha minél több oktató kap lehetőséget, hogy a honlapon erre szánt felületre feltöltheti a 

tananyagot.  

64,8% volt azon hallgatók aránya, akik úgy gondolták, hogy a meglévő óramennyiség elegendő volt a 

tananyag elsajátításához. A hallgatók több, mint 90%-a mutatott 3-as vagy 4-es szintű elégedettségi 

szintet az oktatók által biztosított konzultációs lehetőségek terén, tehát elmondhatjuk, ha egy hallgató 

a tanórákon kívül kérdéssel szeretne az oktatóhoz fordulni, akkor kap is rá lehetőséget. Abban az 

esetben, amikor a tantárgyhoz gyakorlat is tartozott, akkor a hallgatók 87,1%-a gondolta inkább úgy, 

hogy az hasznos a tananyag elsajátításához, mint aki nem. Néhány tárgyat kivéve, a megkérdezett 

hallgatók 89,4%-a úgy gondolja, hogy a számonkérés inkább összhangban volt az átadott ismeretekkel, 

mint nem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.számú melléklet 

KURZUSÉRTÉKELÉSEK 2015/2016. TANÉV OKTATOTT TANTÁRGYAINAK ÉRTÉKELÉSE 

2015/2016 TANÉV I.FÉLÉV 

 

 

 

 



 

2015/2016 TANÉV II.FÉLÉV 

 


