VÉGZŐS HALLGATÓI VÉLEMÉNYFELMÉRÉS
I.

KITÖLTŐRŐL ADATOK

1. A kitöltő neme:
 nő
 férfi

2. Szak:











festőművész
grafikusművész
intermédia-művész
képzőművészet-elmélet BA
látványtervezés BA
látványtervező művész MA
restaurátor-művész
szobrászművész
tanári – képzőművésztanár
 gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak

3. Munkarend:
 nappali
 levelező

4. Finanszírozási forma:
 állami ösztöndíjas
 önköltséges

II.

SZAKKAL, KÉPZÉSI PROGRAMJAIKKAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETTSÉG

5. Milyen mértékben elégedett azzal a képzéssel, amelyik szakon Ön hallgató?
5 - Teljes mértékben
4 - Nagymértékben
3 - Megfelelő mértékben
2 - Kismértékben
1 - Egyáltalán nem
0 – Nem tudom
2 vagy 1 értékelés esetén, kérem írjon javaslatot, min változtatna és hogyan:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Összességében hogyan ítéli meg, megfelelő képzést kapott a Magyar Képzőművészeti
Egyetemen folytatott tanulmányai során?
 5: nagyon jó képzést kaptam
 4: jó képzést kaptam
 3: vegyes a megítélésem a képzésről
 2: nem megfelelő képzést kaptam
 1: egyáltalán nem jó képzést kaptam
 0: nem tudom megítélni

7. Részt vett-e egyetemi pályázatokon? (több válasz is megjelölhető)
 Barcsay pályázat
 Fundamenta-Amadeus alkotói ösztöndíj pályázat
 Ludwig Alapítvány ösztöndíj pályázat
 Intézményi Művészeti Diákköri Konferencia
 Országos Művészeti Diákköri Konferencia
 egyéb
 nem

8. Részt vett-e külföldi részképzésen? (több válasz is megjelölhető)
 Erasmus+ hallgatói mobilitás
 Campus Mundi hallgatói mobilitás
 Erasmus+ szakmai gyakorlat
 Campus Mundi szakmai gyakorlat
 Ceepus
 egyéb
 nem

III.

HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSOK

9. Milyen mértékben elégedett a NEPTUN rendszer működésével?
5 - Teljes mértékben
4 - Nagymértékben
3 - Megfelelő mértékben
2 - Kismértékben
1 - Egyáltalán nem
0 – Nem használom
2 vagy 1 értékelés esetén, kérem írjon javaslatot, min változtatna és hogyan:
…………………………………………………………………………………………………
10. Milyen mértékben elégedett a Könyvtár szolgáltatásaival és működésével?
5 - Teljes mértékben
4 - Nagymértékben
3 - Megfelelő mértékben
2 - Kismértékben
1 - Egyáltalán nem
0 – Nem használom
11. Hogyan ítéli meg a bejutási esélyeket a kollégiumba?
 könnyű bejutni
 megfelelő
 nehéz bejutni
 nem tudom
12. Hogyan ítéli meg a Kollégium szobáinak és közös helyiségeinek állapotát és felszereltségét?
 megfelelő
 nem megfelelő
 nem tudom

13. Hogyan ítéli meg az Egyetemi büfé szolgáltatását?
 megfelelő
 nem megfelelő
 nem tudom
14. 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
2 - Kismértékben – nem veszi figyelembe a hallgatók problémáit, kérdéseit
1 - Egyáltalán nem – nem megfelelően működik
0 – Nem tudom

IV.

HALLGATÓI PANASZKEZELÉS - ÜGYINTÉZÉS

15. Volt részem hallgatói fellebbezésben és/vagy panaszkezelésben.
 igen
 nem
 nem tudom
16. A hallgatói fellebbezés és panaszkezelés szabályait megfelelőnek tartom.
 igen
 nem
 nem tudom

17. Tanulmányai során folytatott-e keresőtevékenységet? (több válasz is megjelölhető)










igen, részmunkaidőben
igen, alkalmi munkákat végeztem
igen, teljes állásban
önkénteskedtem
igen, fizetett, nem szakmai jellegű munkát végzek/végeztem
igen, fizetett, szakmai munkát végzek/végeztem
igen, önkéntes, nem szakmai jellegű munkát végzek/végeztem
igen, önkéntes, szakmai jellegű munkát végzek/végeztem
nem

18. Ha egy szóval kellene jellemeznie a Magyar Képzőművészeti Egyetemet, melyik lenne az?
………………………………………………………………………………………………………………..

