
 

 

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 
 

Kitöltési útmutató: 

- Az alábbi kérdésekre adandó választ a mellékelt összesítő lap megfelelő oszlopában kell értékelni 1- től 5-ig terjedő 

egész jeggyel. 

- Az oktató tevékenységére vonatkozó megjegyzéseket és javaslatokat az összesítő lapon erre a célra fenntartott 

mezőbe kell beírni. 

 

Az oktató által tanított tevékenységek körülbelül hány százalékán vettél részt? 

Több mint 90%  Kb. 70%  50%  Kb. 30%  Alig 10%  

 

1) Szívesen vettél részt az oktató tevékenységein? 

Élmény számomra  5 Többnyire 

szívesen  
4 Van, amikor 

szívesen, és van, 

amikor nem  

3 Nem szívesen 

látogattam 

óráit 

2 Csak azért, mert 

kötelező 
1 

 

        2)   A tananyag elsajátítása szempontjából mennyire tartod hasznosnak az oktatott tárgyat? 

Nagyon hasznosak 5 Jelentősen 

megkönnyítik 

a felkészülést 

4 Segítik a 

tanulást 
3 Nem igazán 

könnyítik meg 

az elsajátítást 

2 Nem hasznosak a 

foglalkozások 
1 

 

        3)   Fordulhatsz-e az oktatóhoz kérdésekkel a foglalkozáson kívül is? 

Bátran 

fordulhatok hozzá, 

mindig segítőkész 

5 Legtöbbször 

szakít időt 
4 Igen, bár nem 

gyakran 
3 Legtöbbször 

elzárkózik 
2 Mindig elzárkózik 1 

        

       4) Elérhető volt-e az oktató a fogadóórákon vagy e-mailben (esetleg más virtuális kapcsolattartó rendszeren) az 

elmúlt félévben? 

Elérhető volt és 

mindig segítőkész 

volt 

5 Többnyire 

elérhető volt 
4 Néha elérhető 

volt 
3 Nagyon ritkán 

volt elérhető 
2 Nem volt elérhető 

se itt se a neten 
1 

 

        5)   Milyennek ítéled az oktató-hallgató kapcsolatát? 

Kollégaként kezeli 

a hallgatót 
5 Korrekt 4 Semleges a 

kapcsolat 
3 Túlzottan 

távolságtartó 
2 Lekezelő a 

magatartása 
1 

 

       6)  Mennyire követhető az oktató az órán? 

Nagyon jól 

követhető 
5 Jól követhető 4 Viszonylag jól 

követhető 
3 Nehezen 

követhető 
2 Követhetetlen 1 

 

        7)  Az oktató által használt módszerek mennyire figyelemfelkeltőek? 

Mindig érdekesek 5 Lekötik a 

figyelmemet 
4 Teljesen 

átlagos az óra 
3 Ritkán kötik le a 

figyelmemet 
2 Nagyon unalmasak 1 
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8) Milyen mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre az oktató által készített segédanyagok 

(jegyzet/útmutató)? 

Teljesen lefedi az 

anyagot és kiválóan 

használható  

5 Jó  4 Elfogadható  3 Kevés és alig 

használható  
2 Nem áll rendelkezésre 

semmilyen segédanyag 
1 

 

 

      9)   Milyennek ítéled az oktató órára való felkészültségét? 

Alaposan 

felkészült 
5 Általában jól 

felkészült 
4 Felkészült, de 

nem mindig 

meggyőző 

3 Általában 

felkészületlen 
2 Teljesen 

felkészületlen 
1 

 

     10.)  Mennyire egyértelműek és világosak az oktató elvárásai?  

Elvárásai teljesen 

egyértelműek és 

pontosak 

5 Elvárásai 

általában 

egyértelműek 

4 Elvárásai 

gyakran 

változnak 

3 Elvárásai nehezen 

ismerhetőek meg, 

bizonytalanok 

2 A hallgató számára 

teljesen 

kiszámíthatatlanok 

1 

 

11)  Mennyire mutat rá az oktató a tárgyon belüli, ill. a saját tantárgya és a többi tárgy közti összefüggésekre? 

Sok érdekes 

összefüggésre 

rámutat 

5 Gyakran él 

ezzel a 

lehetőséggel 

4 Néha rámutat 3 Ritkán mutat 

rá 
2 Nem mutat rá 1 

 

12) Hogyan értékelnéd az oktató pontosságát, időbeosztását és az elmaradt órák pótlását?  

Mindig pontos, és 

következetesen 

pótolja az objektív 

okokból elmaradt 

órákat 

5 Rendszerint 

pontos és 

kiszámítható 

4 Általában 

pontos és 

kiszámítható 

3 Gyakran késik 

és 

kiszámíthatatlan 

2 Mindig késik, és 

nem pótolja be 

elmaradt óráit 

1 

 

13) Az oktató mennyire tudja bevonni a hallgatókat az órai tevékenységbe? 

Teljes mértékben 5 Jól 4 Közepesen 3 Ritkán 2 Egyáltalán  nem  1 
 

14)  Ösztönzi-e az oktató a diákok önálló, tananyagon kívüli munkáját?  

Nagymértékben 5 Rendszerint  4 Néha előfordul  3 Ritkán 2 Egyáltalán nem 1 

 

  15)   Ajánlanád-e az oktató óráit másoknak is? 

Mindenkit 

rábeszélnék 
5 Ajánlanám 4 Esetleg 

ajánlanám 
3 Inkább 

lebeszélném 
2 Mindenkit 

lebeszélnék 
1 

 

 
Kérjük, fogalmazd meg javaslataidat az oktató számára (a mellékelt összesítő lapon), illetve jelöld meg, hogy 

melyik volt az oktató által tartott előadás, szeminárium vagy gyakorlat, ami a legjobban tetszett? 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük közreműködésedet! 


