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A hallgatók által szemeszterenként kitöltött, minőségbiztosítási célokat szolgáló kérdőív 
kérdései főként a tanegységek hasznosságára, a tantervben elfoglalt helyére, a kontaktórák 
menetére, megtartására, a konzultációk terén tapasztalható oktatói rugalmasságra, az oktatók 
felkészültségére és segítőkészségére, valamint a számonkérés méltányosságára vonatkoznak. A 
visszajelzéseket minden szemeszterben az adott oktatónak csak saját kurzusaira vonatkozóan, 
az adatvédelem követelményeit figyelembe véve juttatjuk el. 

A 2017/18-as tanév tavaszi félévében érkezett eddig a legkevesebb visszajelzés, annak 
ellenére, hogy az érintett hallgatók többször kaptak értesítést, emlékeztetőt a kérdőív 
kitöltésével kapcsolatban, és a kitöltéshez szükséges címet is többször megkapták. Sajnos a 
szöveges visszajelzések, megjegyzések száma is alacsony volt. Ezért érdemes mérlegelni, hogy 
a következő félévben változatlan marad-e a visszajelzés módja (digitális kitöltés), vagy 
szükséges áttérni a papíralapú kitöltésre. A hallgatókat nehéz motiválni a kérdőívek kitöltésére, 
de ez sajnos jellemző a nemzetközi válaszadási kedvre is. Nemzetközi viszonylatban 4 % már 
jó aránynak minősül, az eddigi félévek során a PRTA-n ez az arány elérte a 8-10 %-ot, egyedül 
ebben a félévben csökkent kb. 3 %-ra. Így természetesen sokkal nehezebb árnyalt képet alkotni 
a hallgatók oktatással, oktatókkal kapcsolatos véleményéről. 

A beérkezett válaszok azonban azt tükrözik – megerősítve a korábbi félévek 
eredményeit –, hogy az oktatók szaktudásával, felkészültségével, az oktatás általános 
színvonalával kapcsolatban nagy az elégedettség. Az ETN-ben szereplő tanegységleírásokkal a 
válaszadók 94,1 %-a elégedett, 5,9 % szerint az adatok csak részben voltak megadva. A 
tanulmányi adminisztráció terén általában véve is jellemző, hogy nincsenek komoly 
elmaradások, mulasztások. 

Az órák pontos megtartásával, strukturáltságával, a tananyag jegyzetelhetőségével és 
érthetőségével kapcsolatos kérdések esetében a négyes és ötös eredmények összesen minden 
esetben 85 % fölött voltak. A válaszadók szerint a szemeszterben egyetlen előadás nem maradt 
el pótlás nélkül. A meghirdetett tematika követése terén a hallgatók több mint 94 %-a vagy 
négyes, vagy ötös értékelést adott. A tárgyak és tananyaguk jövőbeni használhatóságát tekintve 
a négyes és ötös értékelés összege több mint 80 %. 

A számonkérés idejére a segédanyagok rendelkezésre álltak, a jegyzetek 
elérhetőségével kapcsolatosan a válaszadók több mint 88 %-a négyes vagy ötös eredményt 
adott. Összességében a válaszadók 94,1 %-a jelezte azt, hogy semmi nem akadályozta az 
ismeretek elsajátításában. 

A vizsgáztatás és általában véve a számonkérés korrektségével kapcsolatban sem 
érkeztek komolyabb kifogások. A válaszadók általában véve több mint 87 %-ban elégedettek 
ezen a téren. A vizsgahelyek adott esetben szükséges megnövelésével, az ezen a téren 
tapasztalható oktatói rugalmassággal kapcsolatban a két legmagasabb eredmény 62,5 %-ot tett 
ki, a közepes eredmény pedig 31,3 %-ot. A vizsgákon és órákon kívüli konzultációs lehetőségek 
és az oktatók segítőkészsége terén az eredmény az elmúlt szemeszterek során folyamatosan 80 
%-on felüli elégedettséget tükrözött, ez ebben a szemeszterben 94-100 % között volt. 


