HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS
2019
1. A kitöltő neme:
nő
férfi
2. Teljesített félévek száma:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
egyéb
nem tudom
3. Melyik szakon folytatja tanulmányait?
festőművész
grafikusművész
intermédia-művész
képzőművészet-elmélet BA
látványtervezés BA
látványtervező művész MA
restaurátor-művész
szobrászművész
tanári – képzőművésztanár
gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak
4. Munkarend:
nappali
levelező
20

5. Finanszírozási forma:
állami ösztöndíjas
önköltséges
6. Miért választotta a Magyar Képzőművészeti Egyetemet? (több válasz is megjelölhető)
mert MKE-n indítottak olyan szakot, amelyiken tanulni szerettem volna
mert úgy hallottam, a képzés színvonala itt megfelelő
mert közel van a lakhelyemhez
mert máshova nem vettek fel
a család nyomása miatt
élénk hallgatói élet miatt
egyéb
7. Milyen forrásból szerzett információt a Magyar Képzőművészeti Egyetemről? (több válasz is
megjelölhető)
felvi.hu
középiskolai tájékoztatás
szülők, rokonok, barátok
MKE hallgató/végzett hallgató
nyílt nap
MKE honlapja
tv, rádió, újság, interneten megjelent hírek
egyéb
8. Milyen mértékben elégedett azzal a képzéssel, amelyik szakon Ön hallgató?
5 - Teljes mértékben
4 - Nagymértékben
3 - Megfelelő mértékben
2 - Kismértékben
1 - Egyáltalán nem
2 vagy 1 értékelés esetén, kérem, írjon javaslatot:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Milyen mértékben elégedett a NEPTUN rendszer működésével?
5 - Teljes mértékben
4 - Nagymértékben
3 - Megfelelő mértékben
2 - Kismértékben
1 - Egyáltalán nem 21

10. Hogyan ítéli meg a bejutási esélyeket a kollégiumba?
könnyű bejutni
megfelelő
nehéz bejutni
nem pályáztam kollégiumi helyre
nem tudom
11. Hogyan ítéli meg a kollégium szobáinak és közös helyiségeinek állapotát és felszereltségét?
megfelelő
nem megfelelő
nem tudom
12. Hogyan ítéli meg a műtermek, műhelyek, kiszolgáló helyiségek állapotát és felszereltségét?
megfelelő
nem megfelelő
nem tudom
13. Hogyan ítéli meg az egyetemi büfét?
megfelelő
nem megfelelő
nem tudom
14. Volt részem hallgatói fellebbezésben és/vagy panaszkezelésben.
igen
nem
nem tudom
15. A hallgatói fellebbezés és panaszkezelés szabályait megfelelőnek tartom.
igen
nem
nem tudom
16. Mennyire elégedett a HÖK működésével?
5 - Teljes mértékben – teljes körűen és hatékonyan képviseli a hallgatói érdekeket
4 - Nagymértékben –hatékonyan képviseli a hallgatói érdekeket
3 - Megfelelő mértékben – csak bizonyos ügyekben hatékony 22

2 - Kismértékben – nem veszi figyelembe a hallgatók problémáit, kérdéseit
1 - Egyáltalán nem – nem megfelelően működik
0 – Nem tudom
17. Amennyiben idegen nyelven lenne meghirdetve kötelező tantárgya, felvenné-e inkább azt a
magyar nyelvű helyett, fejlesztve ezáltal a szaknyelvi ismereteit is?
mindenképp
nagy valószínűséggel, igen
talán
kis valószínűséggel – inkább nem
biztos nem
nem tudom
18. Ha egy szóval kellene jellemeznie a Magyar Képzőművészeti Egyetemet, melyik lenne az?
………………………………………………………………………………………………………………..

