Hallgatói kérdőív az intézményi
szolgáltatásokról 2013
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola évről évre felmérést végez a hallgatók körében. A
felmérés célja, hogy pontosabb képet kapjunk tapasztalataikról. A hallgatói tapasztalatok, igények és
javaslatok rendszeres felmérésével is szeretnénk hozzájárulni, hogy minél jobbá tegyük a
szolgáltatásokat Főiskolánkon. Kérjük, támogassa munkánkat azzal, hogy az alábbi NÉVTELEN
kérdőívet kitölti!
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Kérdések:

1. Melyik tagozatra jár?

nappali
esti/levelező

2. Milyen gyakran látogatja a Sapientia...?

naponta hetente többször hetente havonta többször havonta ritkábban soha
könyvtárát
géptermét
honlapját

3. Milyennek találja a Sapientia honlapját?

4. Mennyire elégedett a Sapientia szolgáltatásaival?

inkább
egyáltalán
teljesen
se-se kicsit
elégedett
nem

nincs
vele
dolgom

a könyvtár felszereltségével?
a gépterem felszereltségével?
a könyvtár könyvállományának
naprakészségével?
könyvtárosok segítőkészségével?
informatikusok, demonstrátorok
segítőkészségével?
könyvtár nyitva tartásával?
a könyvtár honlapon keresztül
elérhető oldalával?
a jegyzetadatbázis naprakészségével?
a jegyzetadatbázis
használhatóságával?
gépterem nyitva tartásával?
Tanulmányi Osztály nyitva tartásával?
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Tanulmányi Osztály munkatársainak
segítőkészségével?
Gazdasági Osztály nyitva tartásával?
Gazdasági Osztály munkatársainak
segítőkészségével?
A főtitkár elérhetőségével?
A főtitkár segítőkészségével?
HÖK tevékenységével?
az étkezési lehetőséggel?

5. Kérem, írja le, ha van valami személyes észrevétele a jegyzetadatbázissal kapcsolatban!

6. Van-e olyan kérdés, amelyben a HÖK Választmányától nagyobb aktivitást várna?

7. A HÖK által szervezett programokról általában honnan szokott tudomást szerezni? Kérem, egy
ötfokú skálán értékelje, hogy az alábbi csatornákon keresztül milyen gyakran értesül a HÖK
programoktól!

soha meglehetősen ritkán néha gyakran mindig
Sapientia honlap
plakátok
körlevelek (e-mail)
HÖK-tag személyesen megszólít
Nem HÖK-tag iskolatársak
egyéb
Egyéb :

8. Kérem, az alábbi 10 fokú skálán jelölje be, hogy milyen gyakran szokott HÖK által szervezett
programokon részt veni! Ahol 1 = soha és a 10 = mindig

1

2014.10.09.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3/6

9. Kérem, indokolja meg előbbi válaszát, azaz, hogy miért ilyen gyakorisággal vesz, vagy nem vesz
részt a HÖK programjain!

10. Kérem, ha voltak a HÖK által szervezett olyan programok, melyekkel meglehetősen elégedett volt,
akkor nevezze meg azokat!

11. Kérem, ha voltak a HÖK által szervezett programok, melyekkel meglehetősen elégedetlen volt,
akkor nevezze meg azokat!

12. Részt szokott-e venni a főiskola szervezésében elérhető rendszeres sporttevékenységek
valamelyikén?

igen
nem
nem is tudtam, hogy van ilyen

13. Amennyiben részt szokott venni a főiskola szervezésében elérhető rendszeres sporttevékenységen
kérem, nevezze meg, hogy melyiken!

14. Amennyiben részt szokott venni a főiskola szervezésében elérhető rendszeres sporttevékenységek
valamelyikén, milyennek tartja azt?
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15. Milyen további rendszeres sporttevékenységre szeretne még a főiskola szervezésében lehetőséget
kapni?

16. Hogyan értékeli a főiskola tankörvezetőkön keresztül folytatott kommunikációját?

rossz

kielégítő

közepes

jó

kifejezetten jó

17. Hogyan értékelné a főiskola hallgatók felé irányuló kommunikációját?

18. Milyennek tartja a Sapientia vezetését?

19. Van-e valami amit kifejezetten a Sapientiára jellemző értéknek, jónak tart?

20. Mi a véleménye a főiskola által biztosított hitéleti tevékenységekről?

21. Milyen rendszerességgel vesz részt a főiskola által biztosított hitéleti tevékenységeken?
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22. Tapasztalt-e a főiskola életében, működésében valamilyen változást az elmúlt tanévhez képest?

igen, pozitívat
igen, negatívat
nem tapasztaltam változást
nincs tapasztalatom, első éves vagyok

23. Ha tapasztalt változást a főiskola életében, működésében, kérem mondja meg miben!

24. Van-e valami, amit hiányol?

25. Milyennek találta a kérdőívet?

Készült: az online-kerdoiv.com segítségével!
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