
Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése 2016/17 tavaszi félév

# Válasz Darabszám Százalék

1. 0-25% 30 4%

2. 26-50% 11 2%

3. 51-75% 63 9%

4. 76-100% 619 85%

# Válasz Darabszám Százalék

1. teljesen egyet ért 512 72%

2. inkább egyet ért 99 14%

3. egyet is ért, meg nem is 36 5%

4. inkább nem ért egyet 5 1%

5. egyáltalán nem ért egyet 6 1%

6.
a kérdés az adott óra sajátosságait tekintve 

nem releváns
48 7%

Az OMHV felmérés kapcsán a SSZHF hallgatói kurzusonként fejtették ki véleményüket. Az általános vélekedéseket az alábbiakban foglaltam össze:

A SSZHF olyan örökséget hordoz, amely a hitet és a tudást mindig értéknek, kiindulási alapnak tekintette. Ennek szellemisége ma is érződik az 

előadásokon, szemináriumokon, gyakorlatokon. A hallgatók hozzáállása, tanulni akarása példaértékű, amely arra predesztinálja őket, hogy a 

következő generációk meghatározó tagjai legyenek. A Főiskola tanárai előkészítik, segítik és támogatják ezt a törekvést.

Válaszok száma: 711

1. kérdés: A tanórákon/foglalkozásokon milyen gyakorisággal vett részt?

Válaszok száma: 727

2. kérdés: Kérem értékelje, hogy az alábbi állítással mennyire ért egyet. "Az 

oktató előadása jól felépített, jól követhető, jegyzetelhető."
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Az oktató előadása jól felépített, jól követhető, 
jegyzetelhető 

teljesen egyet ért 

inkább egyet ért 

egyet is ért, meg nem is 

inkább nem ért egyet 

egyáltalán nem ért egyet 

a kérdés az adott óra sajátosságait 
tekintve nem releváns 
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Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése 2016/17 tavaszi félév

# Válasz Darabszám Százalék

1.

volt jegyzet, és az tanulható volt és a 

szakirodalommal együtt elegendő a 

felkészüléshez

362 51%

2. volt jegyzet, de nehezen tanulható 46 6%

3.
nem volt jegyzet, de az órai anyag és 

szakirodalom elegendő volt
153 22%

4.
nem volt jegyzet, az órai anyag és 

szakirodalom nem volt elegendő
4 1%

5.
a kérdés az adott óra sajátosságait tekintve 

nem releváns
136 19%

# Válasz Darabszám Százalék

1. mindig felkészült 637 91%

2. az esetek többségében felkészült 43 6%

3. néha előfordul, hogy felkészületlen 4 1%

4. többször is felkészületlen 1 0%

5. mindig felkészületlen 3 0%

4. kérdés: Kérem, értékelje, hogy az oktató mennyire felkészült az 

órán/foglalkozáson!

Válaszok száma: 701

3. kérdés: Kérem, értékelje a tanár által kiadott jegyzetet, segédanyagot!

Válaszok száma: 711
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 Jegyzet, segédanyag 

volt jegyzet, és az tanulható volt
és a szakirodalommal együtt
elegendő a felkészüléshez

volt jegyzet, de nehezen tanulható

nem volt jegyzet, de az órai anyag
és szakirodalom elegendő volt

nem volt jegyzet, az órai anyag és
szakirodalom nem volt elegendő

a kérdés az adott óra sajátosságait
tekintve nem releváns
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Az oktató mennyire felkészült az órán/foglalkozáson 

mindig felkészült

az esetek többségében
felkészült

néha előfordul, hogy
felkészületlen

többször is felkészületlen

mindig felkészületlen
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Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése 2016/17 tavaszi félév

# Válasz Darabszám Százalék

1. egyértelmű, reális követelmények 585 83%

2.
egyértelmű, de nehezen teljesíthető 

követelmények
84 12%

3.
nem egyértelmű, de könnyen teljesíthető 

követelmények
13 2%

4.
nem egyértelmű, nehezen teljesíthető 

követelmények
9 1%

# Válasz Darabszám Százalék

1. nagyon segítőkész 578 83%

2. inkább segítőkész 87 12%

3. változó, hogy mennyire segítőkész 21 3%

4. inkább nem segítőkész 2 0%

5. egyáltalán nem segítőkész 4 1%

Válaszok száma: 701

6. kérdés: Kérem, értékelje az oktató segítőkészségét!

Válaszok száma: 700

5. kérdés: Kérem, értékelje a követelmények teljesíthetőségét!
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A követelmények teljesíthetősége 

egyértelmű, reális
követelmények

egyértelmű, de nehezen
teljesíthető követelmények

nem egyértelmű, de könnyen
teljesíthető követelmények

nem egyértelmű, nehezen
teljesíthető követelmények
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Az oktató segítőkészsége 

nagyon segítőkész

inkább segítőkész

változó, hogy mennyire
segítőkész

inkább nem segítőkész

egyáltalán nem segítőkész
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