OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE FM011/1
Kurzusra vonatkozó kérdések
Az alábbi kérdésekre adott válaszokkal a kurzust értékelik, és ezek az eredmények a
kurzusfejlesztéshez szolgáltatnak információkat.
Kérjük, jelölje válaszát! Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg!
teljes mértékben

többnyire

kevéssé

egyáltalán nem

erre a kérdésre
nem kívánok/nem
tudok válaszolni

Mennyire volt világos a kurzus
célja?











Mennyire volt átgondolt a kurzus
felépítése?











Mennyire voltak egyértelműek a
kurzus teljesítéséhez szükséges
követelmények?











Mennyire voltak teljesíthetőek a
kurzus követelményei?











Mennyire szolgált releváns és új
tudással a kurzus?











Mennyire segítette a kurzus a
szakmai fejlődését?











Mennyire volt elérhető a kurzushoz
kapcsolódó segédanyag,
szakirodalom, forrás?











Gyakorlati óra, illetve szeminárium
esetében mennyire volt elégedett a
műteremben kialakult közöséggel?
Mennyire volt oldott a légkör?
A tananyaghoz képest az oktatásra
szánt óraszám mennyire elegendő?
Mennyire volt összhangban a
számonkérés az átadott
ismeretekkel?
Gyakorlati óra illetve szeminárium
esetén mennyire érezte magát a
kurzus aktív részesének?

Milyen egyéb észrevétele, javaslata van a kurzussal kapcsolatosan?
Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be!
…………………………………………………………………………………………………………………..
Kérjük, jelölje válaszát!
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg!

Milyennek tartja a kurzus
kreditértékét?

nagyon
soknak

soknak

megfelelőnek

kevésnek

nagyon
kevésnek

erre a kérdésre
nem kívánok/nem
tudok válaszolni













Oktatóra vonatkozó kérdések
Az alábbi kérdésekre adott válaszokkal az oktatót értékelik, így ezek eredményei az oktató
munkájáról adnak visszajelzést. Ezzel hozzájárulnak az oktatói munka színvonalának
emeléséhez, folyamatos fejlesztéséhez.
Kérjük, jelölje válaszát! Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg!
teljes mértékben

többnyire

kevéssé

egyáltalán nem

erre a kérdésre
nem kívánok/nem
tudok válaszolni

Az oktató az óráit /
konzultációit / gyakorlati
óráit pontosan megtartja,
távolmaradása esetén azt
pótolja.











Előadás: az oktató előadása
jól követhető, logikus
felépítésű, az illusztrációs
anyag jól kíséri az előadást.











Gyakorlat: az oktató
korrektúrája / konzultációja
eredményes.











Az oktató elvárja és ösztönzi
a hallgatót az aktív hallgatói
munkára, egyéni
véleményalkotás
megfogalmazására
gyakorlat/szeminárium
esetén











Az oktató képes felkelteni a
hallgatók érdeklődését és
ösztönzi a hallgatókat
tudásuk önálló fejlesztésére,
művészeti/tudományos
kutatásra
gyakorlat/szeminárium
esetén











Az oktató az órákon vagy
azon kívül is lehetőséget
biztosit a kérdések
feltételére, párbeszédre.











Az oktató felkészült, az
általa oktatott
tárgyat/tudományterületet
kiválóan ismeri, tudása
korszerű és megfelelő
tapasztalatokkal rendelkezik.











Mennyire volt az oktató
segítőkész, korrekt
a hallgatókkal?
Mennyire tiszteli az oktató a
hallgató személyiségét?

Milyen egyéb észrevétele, javaslata van az oktató munkájával vagy magatartásával
kapcsolatosan? Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be! …………………………………………

