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1. Kérem adja meg, hogy Ön melyik képzésünk hallgatója:

Válaszok:
1. Nappali tagozat - Katekéta - lelkipásztori munkatárs BA alapképzés
2. Nappali tagozat - Osztatlan hittanár-nevelő tanár - etika tanár
3. Nappali tagozat - Osztatlan hittanár-nevelő tanár - ELTE
4. Nappali tagozat - Osztatlan teológia
5. Esti tagozat - Katekéta - lelkipásztori munkatárs BA alapképzés
6. Esti tagozat - Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
7. Esti tagozat - Részismeretek megszerzésére irányuló képzés
8. Esti tagozat - Tanári mesterképzés
9. Esti tagozat (SZTK) - Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

10. Esti tagozat (SZTK) - Gyakorlatvezető mentortanár

11. Esti tagozat (SZTK) - Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
12. Esti tagozat (SZTK) - Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

Először a főiskola könyvtárával kapcsolatban kérjük a véleményét.

Kérem adja meg, hogy a Sapientia Főiskola Könyvtárát ...

Válaszok:
1. Ritkábban, mint havonta
2. Havonta 1-3 alkalommal
3. Hetente, de nem naponta
4. Naponta
 

3. mely időpontokban látogatja leginkább (több válasz is adható) ?

Válaszok:
1. délelőtt (10:00-12:59)
2. koradélután (13:00-14:59)
3. a délután második felében (15:00-17:00)
4. szombatonként

Válaszok:
1. főként vizsgaidőszakban
2. főként szorgalmi időszakban
3. egész tanévben rendszeresen
4. oktatási szünetekben is

4. mikor használja?

Kötelező - Egyszeres választás

Kötelező - Egyszeres választás

2. milyen gyakran látogatja?

Kötelező - Egyszeres választás

Kötelező - Többszörös választás
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5. Milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni a könyvtárban?

Szempont Egyáltalán nem Néha Rendszeresen

1. Könyvtári tájékoztató szolgálat
2. Informatikai segítségkérés
3. Könyvolvasás
4. Folyóirat-használat
5. Tanulás kutatómunka
6. Könyvtárközi kérés
7. Ferences könyvek kérése
8. Könyvtári számítógép-használat: a könyvtár 

katalógusának használata
9. Könyvtári számítógép-használat: 

szövegszerkesztés
10. Könyvtári számítógép-használat: 

internethasználat információszerzés
11. Könyvtári számítógép-használat: 

kikapcsolódás (levelezés közösségi oldalak 

12. Saját laptop- /notebookhasználat

13. WIFI
14. Könyvvásárlás

Szempont Egyáltalán nem Néha Rendszeresen

1. Adatbázis-használat: ATLA
2. Adatbázis-használat: ADT
3. Adatbázis-használat: Akadémiai Kiadó 

adatbázisai
4. Adatbázis-használat: JSTOR
5. Próbahozzáférés adatbázisokhoz

6. Honlapról ingyenesen elérhető adatbázisok 

közös lelőhely-katalógusok (EHM MTMT 

UNITAS… stb )

7. Jegyzetadatbázis
8. Szakdolgozat-adatbázis

Szempont
egyáltalán nem 

segít
kicsit segít sokat segít

teljes 

mértékben segít
1. a könyvtári óra
2. a Könyvtári tájékoztató füzet
3. a könyvtár honlapja
4. a könyvtár facebook oldala

Kötelező - Soronként egy választás

6. Mennyiben segíti munkáját, tájékozódását…?

5a. Milyen adatbázisokat használ a könyvtárban?

Kötelező - Soronként egy választás

Kötelező - Soronként egy választás
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Szempont nem használom egyáltalán nem inkább elégedett
teljesen 

elégedett

1. a magyar nyelvű könyvállománnyal
2. az idegen nyelvű könyvállománnyal
3. a folyóirat-állománnyal
4. a rendelkezésre álló adatbázisokkal e-

könyvekkel

5. a könyvtári katalógus használhatóságával

6. a számítógépek állapotával 

használhatóságával
7. a jegyzetadatbázis naprakészségével / 

használhatóságával
8. a fénymásolás-szolgáltatással
9. a könyvtár nyitvatartásával

10. a főiskolai honlap könyvtár menüpontjaival

11. a könyvtár facebook oldalával

Szempont egyáltalán nem kevéssé inkább elégedett
teljesen 

elégedett

1. a könyvtárosok segítőkészségével

2. a könyvtárosok szakmai felkészültségével

3. a kapott tájékoztatás minőségével / 

pontosságával
4. a kapott tájékoztatás gyorsaságával

Szempont egyáltalán nem kevéssé inkább elégedett
teljesen 

elégedett

1. az olvasóteremben elhelyezett tájékoztató 

táblák nyújtotta információkkal

2. az olvasóterem tisztaságával

3. az olvasóterem csendjével, nyugalmával

4. az olvasóterem hangulatával, légkörével

7. Mennyire elégedett…?

Kötelező - Soronként egy választás

Kötelező - Soronként egy választás

9. Mennyire elégedett…?

Kötelező - Soronként egy választás

8. Mennyire elégedett…?
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10. Honnan szerez tudomást a könyvtárral kapcsolatos hírekről, rendezvényekről? (Több válasz is lehetséges.)

Válaszok:
1. honlapról
2. könyvtár facebook oldaláról
3. könyvtárosok által küldött e-mailből
4. könyvtárosoktól szóban
5. hirdetőtábláról
6. egyéb

11. Egyéb észrevétel, javaslat a könyvtár működésével kapcsolatban:

A következőkben a főiskola egészére vonatkozóan kérjük a véleményét.

Szempont egyáltalán nem kevéssé inkább elégedett
teljesen 

elégedett
1. munkatársainak segítőkészségével

2. munkatársainak szakmai felkészültségével

3.munkatársaitól kapott tájékoztatás 

minőségével / pontosságával

4. munkatársaitól kapott tájékoztatás 

gyorsaságával

5. online kommunikációjával
6. nyitvatartási rendjével

Szempont egyáltalán nem kevéssé inkább elégedett
teljesen 

elégedett
1. adatok pontossága
2. tárgyfelvétel
3. vizsgajelentkezés
4. díjak befizetése
5.kérvények benyújtása
6. információ-közvetítés

Nem kötelező - Többsoros válasz

Kötelező - Többszörös választás

12. Mennyire elégedett a Tanulmányi Osztály ...?

Kötelező - Soronként egy választás

13. Mennyire elégedett a Neptun Tanulmányi Rendszer használhatóságával?

Kötelező - Soronként egy választás
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Szempont nem releváns egyáltalán nem kevéssé inkább elégedett
teljesen 

elégedett

1. a Hallgatói Önkormányzat tevékenységével

2. a hallgatók érdekeinek képviseletével

3. a HÖK ügyintézés hatékonyságával

4. a HÖK tevékenységébe való bekapcsolódás 

lehetőségével

5. a HÖK által szervezett programokkal

6. a HÖK kommunikációjával

7. a tankörvezetői érdekképviselet 

hatékonyságával

Szempont nem releváns egyáltalán nem kevéssé inkább elégedett
teljesen 

elégedett

1. munkatársainak segítőkészségével
2. szolgáltatásának minőségével
3. kiszolgálási gyorsaságával
4. nyitvatartási rendjével

Szempont egyáltalán nem kevéssé inkább elégedett
teljesen 

elégedett
1. a főiskola épületének állapotával
2. a főiskola épületének korszerűségével
3. a főiskola termeinek állapotával
4. a főiskola termeinek felszereltségével
5. a főiskola épületének tisztaságával
6. a mellékhelyiségek tisztaságával
7. a közösségi terek mennyiségével
8. a közösségi terek funkcionalitásával

16. Mennyire elégedett ...?

14. Mennyire elégedett ...?

Kötelező - Soronként egy választás

15. Mennyire elégedett a büfé ...?

Kötelező - Soronként egy választás

Kötelező - Soronként egy választás
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Szempont nem használom rossz kevésbé jó jó nagyon jó
1. kialakítás esztétikája
2. felépítés szerkezet
3. átláthatóság
4. keresett információk elérhetősége
5. hirdetőtábla naprakészsége
6. tanulmányi hírek naprakészsége

7. tanulmányi ügyekkel kapcsolatos 

információk elérhetősége
8. főiskolai dokumentumok elérhetősége
9. főiskolai dokumentumok naprakészsége
10. HÖK híreinek elérhetősége

Szempont
nem vettem 

részt rajta

egyáltalán nem 

volt színvonalas

meglehetősen 

színvonalas volt

nagyon 

színvonalas volt
1. Sapientia Szabadegyetem

2. Őszi Sapientia nap - A Szentföld
3. Tavaszi Sapientia nap - Az Eucharisztia
4. Kiemelt vendégelőadások
5. Tanszéki rendezvények
6. Könyvtári Esték

Kötelező - Soronként egy választás

19. Egyéb észrevétel, javaslat a főiskola szolgáltatásaival, működésével kapcsolatban:

Nem kötelező - Többsoros válasz

17. Milyennek tartja a Főiskola honlapját?

Kötelező - Soronként egy választás

18. Mennyire tartotta színvonalasnak a 2017-18-ban rendezett programokat?
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