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III.9. - 1. melléklet 
 

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE A DOKTORI 
ISKOLÁBAN 

 

KÉRDŐÍV 

 

Kedves Doktorandusz!  

 

Az alábbi kérdőív célja a doktori képzés során elvégzett kurzusok és az oktatói munka véleményezése, 

ezáltal a folyamatos minőségellenőrzés és -fejlesztés biztosítása. A véleményezési rendszer megfelelő 

működtetéséhez szükségünk van a Te visszajelzésedre és tapasztalataidra is. Munkánkat nagyban 

segítenéd, ha megválaszolnád az alábbi kérdéseket, a kitöltés néhány percet vesz igénybe, az értékelés 

önkéntes és anonim. Azokat a kérdéseket, amelyekre nem szeretnél vagy nem tudsz választ adni, 

nyugodtan hagyd szabadon, a kérdőív érvényességéhez nem szükséges minden kérdés megválaszolása. 

 

Köszönettel, 

 

Doktorandusz Önkormányzat 

 

 

1. Az elvégzett kurzus milyen mértékben segítette új ismeretek megszerzését? 

egyáltalán nem  1 2 3 4 5 teljesen 

2. Az elvégzett kurzus milyen mértékben segítette új gyakorlati készségek elsajátítását? 

egyáltalán nem  1 2 3 4 5 teljesen 

a kérdés nem releváns, a kurzuson nem volt gyakorlati oktatás 

3. A kurzuson megszerzett ismereteket, készségeket milyen mértékben tudod alkalmazni a 

gyakorlatban a doktori képzésed vagy későbbi munkád, hivatásod során? 

egyáltalán nem  1 2 3 4 5 teljesen 

4. Mennyire értékeled korszerűnek a kurzus tematikáját, az előadások és gyakorlatok tartalmát, 

felépítését? 

gyenge  1 2 3 4 5 kiváló 
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a kérdésre nem tudok objektív választ adni 

5. Milyennek értékeled a kurzus szervezettségét? (helyszín, időpont, tárgyi feltételek, pontos kezdés, 

oktatási idő betartása, hallgatókkal való kapcsolattartás) 

gyenge  1 2 3 4 5 kiváló 

6. A kurzuson kapott oktatási segédanyagok milyen mértékben segítették a tananyag elsajátítását? 

egyáltalán nem  1 2 3 4 5 teljesen 

7. A kurzus teljesítéséhez szükséges időráfordítás, valamint a vizsgakövetelmény milyen mértékben 

volt összhangban a kurzus kreditértékével? 

egyáltalán nem  1 2 3 4 5 teljesen 

8. Az oktató előadásmódja, ábraanyaga mennyiben segítette az érdeklődés felkeltését és a tantárgy 

elsajátítását? (amennyiben a kurzuson több oktató is előadott, kérjük, jelöld meg az összhatást) 

egyáltalán nem  1 2 3 4 5 teljesen 

9. Milyennek értékeled az oktató felkészültségét, tárgyi tudását? (amennyiben a kurzuson több oktató 

is előadott, kérjük, jelöld meg az összhatást) 

gyenge  1 2 3 4 5 kiváló 

a kérdésre nem tudok objektív választ adni 

10. Összességében mennyire ajánlanád a kurzust doktorandusz társaidnak? 

egyáltalán nem  1 2 3 4 5 teljesen 

11. Egyéb szövegszerű megjegyzés a kurzussal kapcsolatban (tematika, tartalom, megvalósítás, min 

változtatnál): 

12. Egyéb szövegszerű megjegyzés a kurzus oktatójával (oktatóival) kapcsolatban: 
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III.9. - 2. melléklet 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

(minta) 

 

 

Alulírott ………………………………. (név) hozzájárulok, hogy a Semmelweis Egyetem Doktori 

Iskolájában az általam vezetett ……………………………….………………………………. című 

kurzus kapcsán, a doktorandusz képzéshez kapcsolódó oktatói munka hallgatói véleményezése 

rendszerének szabályzata alapján készült személyes adataimat is tartalmazó összesített eredményt a 

Doktori Iskola feltöltse egy jelszóval védett adatbázisba, amelyhez a Semmelweis Egyetem Doktori 

Iskolájának oktatói és doktoranduszai férhetnek hozzá. 

Hozzájárulok továbbá, hogy amennyiben az általam oktatott kurzus a vélemények átlaga alapján 

felállított rangsorban a legjobb tíz százalékban végzett, valamint a vélemények átlagában 4,5 

értékelésnél jobbat kapott, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának hivatalos honlapjának 

nyilvános felületén közzétételre kerüljön. 

1
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom mindaddig érvényes, míg annak visszavonását a Doktori 

Hivataltól írásban nem kérvényezem. 

 

Kelt: 

 

aláírás    

 

                                                      
1
 Módosította a 28/2020. (II.27.) szenátusi határozat 3. §. Hatályos: 2020.04.01.-től 


