Oktatók Hallgatói Véleményezése
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!
Képzési Központ:.………………………………………….. Tantárgy:……………………………………………….…
Szak:…………………………………………………….….. Évfolyam:………………………………………………….

A kitöltött és a borítékba helyezett kérdőívek száma:
Dátum:……………………………………………….

Az űrlapokat félbehajtás nélkül kérjük a borítékba helyezni.
A lezárt borítékot a Hallgatói Önkormányzat kérdező biztosának kell leadni!

1. sz. kérdőív

Oktatók Hallgatói Véleményezése
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
Előadó neve:……………………………………..Tantárgy neve:……………...……………
Évfolyam:……………………..

Szak:…………………

1. Az adatlapot fekete vagy sötét színű (de a papíron nem átütő) tollal, esetleg puha fekete ceruzával töltse ki!
2. A kiválasztott kört feketítse be, és a satírozás ne lógjon át a másik körbe!
3. Ne írjon a kérdések felett és tőlük balra látható azonosító csíkok közé! Ne javítson a válaszokon – inkább kérjen új
kérdőívet!

1. Milyen rendszerességgel vett részt az
előadásokon?

100%



0%
2. Az előadó:

Pontosan kezdte az előadásait



Gyakran késett
3. A tantárgyról általában:

Az oktatás magas színvonalú



Az oktatás alacsony színvonalú
4. A tantárgyról önmagában:

Önálló gondolkodásra serkent



Magolásra késztet
5. A tananyag mennyisége (a képzésben
elfoglalt helyhez képest):

7. Mennyire kedvelte meg a tantárgyat?

Nagyon megszerettem



Egyáltalán nem szerettem meg
8. Az előadó:

Széles látókörű



Szűk látókörű
9. Az előadás:

Fontos tényeket közöl



Mellébeszélő
10. Az előadó beszéde:

Jól érthető



Nehezen érthető
11. Az előadó szemléltetése:

13. A tantárgy:

Érdekes



Unalmas
14. Az előadás a vizsgára való
felkészülésben:

Segít



Nem használható
15. Összességében a tantárgy oktatási
anyagait (hivatalos tankönyv, jegyzet stb.)
hogyan minősíti?

Kiváló



Nem megfelelő
16. Mindent összevetve a tantárgy
oktatását hogyan minősíti?

Jeles



Elégtelen
A VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK
17. A vizsga légköre:

Túlméretezett



Nem elegendő
6. A tananyaghoz képest az oktatásra
szánt idő:

Túl sok



Nem elég

Kiváló



Gyenge
12. A tantárgy a szakot végző hallgató számra:

Nagyon fontos



Egyáltalán nem fontos

Oldott



Merev
18. A vizsgán kapott érdemjegy:

Igazságos volt



Igazságtalan volt

2. sz. kérdőív

Oktatók Hallgatói Véleményezése
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
Az gyakorlati/szemináriumi oktató neve:………………………Tantárgy neve:……………
Oktatott tárgy jellege: gyakorlat  szeminárium  szak:…………… évfolyam: ……
1. Az adatlapot fekete vagy sötét színű (de a papíron nem átütő) tollal, esetleg puha fekete ceruzával töltse ki!
2. A kiválasztott kört feketítse be, és a satírozás ne lógjon át másik körbe!
3. Ne írjon a kérdések felett és tőlük balra látható azonosító csíkok közé! Ne javítson a válaszokon – inkább kérjen új
kérdőívet!

1. A gyakorlatok hány százalékán volt
jelen?

100%



0%
2. A gyakorlatok/szemináriumok hány
százalékát tartották meg?

100%



0%
3. A gyakorlat/szemináriumvezető:

Pontosan kezdte a gyakorlatot



Gyakran késett
4. A gyakorlat/szemináriumvezető:

Megkövetelte a pontosságot



Elnézte a lazaságot
5. A gyakorlat/szemináriumvezető
magyarázata:

Logikus, célratörő



Összefüggéstelen, csapongó
6. A gyakorlat/szemináriumvezető a
kérdésekre:

Releváns választ adott



Kitért a kérdések elől

7. A gyakorlat/szemináriumvezető:

Alapos, lelkiismeretes



Felületes, nemtörődöm
8. A gyakorlat/szemináriumvezető:

Gondolkodásra serkent



Magolásra késztet
9. A gyakorlat/szemináriumvezető:

Határozott, magabiztos



Erélytelen, bizonytalan
10. A gyakorlat/szemináriumvezető:

Könnyen megérthető



Nehezen követhető
11. A gyakorlat/szemináriumvezető:

Segítőkész



Érdektelen, letörő
12. A gyakorlat/szemináriumvezető
szemléltetése:

Változatos



Egyhangú

13. A gyakorlatok és szemináriumok
többsége?

Magas szintű volt



Alacsony szintű volt
14. A gyakorlatokra és
szemináriumokra:

Szívesen járt



Nem járt szívesen
15. A szemináriumok ill. gyakorlatok
száma a készség elsajátításához:

Elegendő



Nem elegendő
16. A gyakorlat/szeminárium a szakot
végző hallgató számára:

Nagyon fontos



Egyáltalán nem fontos
17. Amennyiben gyakorlat volt, milyen
volt a gyakorlatos terem felszereltsége:

Kitűnő



Elégtelen
18. Összességében a gyakorlatokat,
szemináriumokat hogyan minősíti?

Jeles



Elégtelen

Tájékoztató
Az oktatók hallgatói véleményezésének szabályai (OHV) a hallgatói vélemény-nyilvánítás egyik
legmarkánsabb módja. A tanítás minőségéről talán az érintettek a leghivatottabbak véleményt mondani,
ezért oktatóink és a kari vezetők is nagyon fontosnak tartják az oktatók hallgatói véleményezését.
Kérjük, vegye nagyon komolyan a kérdéseket, és azokra a legjobb tudása szerint válaszoljon. A
kérdőívet úgy szerkesztettük, hogy a válaszadás a lehető legkevesebb munkát jelentse az Ön számára.
A névtelenség a papírlap név nélküli kitöltésével és összegyűjtésével kerül biztosításra.
Kérjük, hogy a túloldali azonosító részt értelemszerűen és pontosan töltse ki, hogy a lap
kiértékelhető legyen. Ha valamelyik kérdésre nem tud, vagy nem akar válaszolni, akkor a választ ne
jelölje. Ilyen esetben a meg nem válaszolt kérdés nem kerül kiértékelésre.
A véleményezéssel kapcsolatos pontos eljárást a kari (OHV) rögzítik. A későbbi OHV-re vonatkozó
ötleteket, javaslatokat a HÖK-höz kérjük eljuttatni írásban, vagy e-mail-ben a hok@efk.pte.hu címre.
Hallgatói Önkormányzat

