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4. sz. melléklet     

Értékelő lap 

 

Kedves Hallgató! 

 

A doktori iskola hatékonyabb működése, és a PhD munka eredményesebbé tétele érdekében szeretnénk 

megkérni, hogy az alábbi kérdések megválaszolásával segítse munkánkat. 

A kérdőív anonim, Önnek semmiféle hátránya nem származhat a kitöltéséből. 

 

1. Elegendőnek érzi-e azt az időt, melyet témavezetője – elfoglaltságai mellett - Önre tud fordítani? 

Kérjük, karikázza be az alábbi 1-től 5-ig terjedő skálán a megfelelő választ, ahol  

1= olyan kevés, hogy a Ph.D. sikerét veszélyezteti 

5= teljes mértékben elegendő 

    1 2 3 4 5 

2. Szakmailag hasznosnak tartja-e ezen konzultációkat? 

Kérjük, karikázza be az alábbi 1-től 5-ig terjedő skálán a megfelelő választ, ahol 

1= egyáltalán nem hasznos 

5= rendkívül hasznos 

   1 2 3 4 5  

3. Úgy érzi megfelelő segítséget nyújt munkájához? Miben várna esetleg több, vagy más jellegű 

segítséget témavezetőjétől?  

Kérjük, karikázza be a megfelelő választ 

         Több segítséget kérnék   

1 az alapirodalom beszerzésében    6 az előadás, cikk előkészítésében 

2 a kutatási projekt tervezésében    7 a vizsgálati projekt ellenőrzésében 

3 a vizsgálati feltételek megteremtésében   8 biztatás, ösztönzés terén 

4 a vizsgálati eszközök beszerzésében   9 egyéb: ……………………… 

5 a statisztikai feldolgozásban 

 

3. Kutatásához szükséges feltételek megteremtéséhez elegendőnek érzi–e a témavezetője, illetve 

munkahelye kínálta lehetőségeket?  

Kérjük, karikázza be az alábbi 1-től 5-ig terjedő skálán a megfelelő választ, ahol 

 1= olyan kevés, hogy a Ph.D. sikerét veszélyezteti 

5= teljes mértékben elegendő 

   1 2 3 4 5 

4. Megfelelőnek érzi-e a doktori iskola által nyújtott lehetőségeket mind a doktori iskola  

     által kínált kurzusait illetően, mind egyéb téren? 

Kérjük, karikázza be az alábbi 1-től 5-ig terjedő skálán a megfelelő választ, ahol 

1= olyan kevés, hogy a Ph.D. sikerét veszélyezteti 

 5= teljes mértékben elegendő 

    1 2 3 4 5 

5. (Ösztöndíjas hallgatóknak) Megterhelőnek érzi-e a témáján kívül egyéb a kutatóhelyén Önre 

bízott feladatokat, (oktatás, egyéb feladatkörök)? 

Kérjük, karikázza be az alábbi 1-től 5-ig terjedő skálán a megfelelő választ, ahol 

 1= kifejezetten megterhelő 

5= egyáltalán nem, hasznos tapasztalatszerzési lehetőség is egyben 

    1 2 3 4 5 

6. (Nem ösztöndíjas hallgatóknak) Mennyire kap segítséget munkahelyétől Ph.D. munkája 

végzéséhez?  

Kérjük, karikázza be az alábbi 1-től 5-ig terjedő skálán a megfelelő választ, ahol 

 1= a munkahelyemen kizárólag akadályokba ütközöm 

5= a munkahelyem maximális segítséget nyújt      

      1 2 3 4 5 

7. Egyéb hozzászólása, javaslata:   

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….  

 

Együttműködését köszönjük, 

Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 

Doktori Tanácsa  


