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2021. szeptemberben végzett digitális oktatással kapcsolatos mérési 

eredmények és megjegyzések értékelése 

 

 

 

Feltett kérdések: 

1. Mennyire elégedett a digitális oktatás szervezettségével?  

2. Mennyire elégedett a rendelkezésre bocsátott oktatási segédanyagokkal az e-

learning felületen?  

3. Mennyire elégedett az oktatói munkával?  

4. Mennyire érzi biztosítottnak a digitális oktatás keretein belül a tovább haladásához 

szükséges tudás elsajátítását?  

5. A kurzusok mennyire teljesíthetők az e-learning rendszerben kapott feladatok 

alapján?  

6. Mely kurzussal/kurzusokkal kapcsolatban tapasztalt alapvető problémát? 

Amennyiben, van ilyen, kérem röviden fejtse ki tapasztalatát. 

 

Questions: 

1. How satisfied are you with the organization of the digital education? 

2. How satisfied are you with the teaching materials provided on the e-learning system? 

3. How satisfied are you with the work of the teachers?  

4. To what extent do you feel, that the acquirement of the knowledge needed for your 

progress is ensured within the framework of the digital education?  
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5. To what extent can the courses be completed based on the tasks received in the e-

learning system?  

6. Which course/courses did you experience to have an essential problem? 

 

Szöveges válaszok értékelése: 

A 2021. szeptemberi mérés során 91 db válaszadás történt a magyar nyelvű 

képzésesetén, mely a teljes hallgatói létszámot tekintve 26,5 %-os válaszadást jelent. 

A beérkezett válaszok között 5 esetben kaptunk negatív megjegyzést, mely részben 

valamely oktatási egységhez kötődik, nagyobbrészt a digitális oktatási forma 

elmarasztalását tükrözi. Ezen hallgatók esetén az értékelés átlaga 3,00 alatt volt. 

A pozitív jellegű visszajelzések száma a 6. kérdésben 3 esetben volt, itt az értékelési 

átlag 4,00 fölött van. 

A 2021. szeptemberi mérés során 58 db válaszadás történt az angol nyelvű képzésre, 

mely a teljes hallgatói létszámot tekintve 26,12 %-os válaszadást jelent. A beérkezett 

válaszok között 12 esetben kaptunk negatív megjegyzést, mely részben valamely 

oktatási egységhez kötődik, nagyobbrészt a digitális oktatási forma elmarasztalását 

tükrözi. A legtöbb elmarasztaló megjegyzés a gyakorlati kurzusokra vonatkozik. Ezen 

hallgatók esetén az értékelés átlaga 3,00 alatt volt. 

A képzésünk egységes képet mutat, melyet a válaszadási százalékok és a 

pontszámok hasonló értéke alapján állapítható meg az angol és a magyar nyelvű 

program esetén. Az előző évben, a digitális oktatás kezdetekor végzett felmérési 

eredményekhez képest mind a magyar és az angol programban sikerült az 

elégedettséget javítani. 

 

Debrecen, 2021. 10. 20.  

 

Készítette: Váradi Judit 

      GYTK minőségügyi felelős 


