2016/2017. tanév
II. félév
Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése
(OMHV)

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola számára kiemelten fontos, hogy megbízható, a
vélemények széleskörű felmérésére alapozott visszajelzésekkel rendelkezzen az itt folyó
képzések és munka minőségével kapcsolatban. Ezt a célt minden félévben az Oktatói Munka
Hallgatói Véleményezésével (OMHV) valósítjuk meg.
A 2015/16-as tanév II. félévének értékelésére 2017.05.15. - 2017.06.05. között került sor. A
hallgatók a náluk aktuális kurzusok kérdőíveit a Neptun rendszerben tölthették ki, amely a
válaszokat anonim módon kezeli.
Az adott időszakban 890 aktív hallgató 17,45 %-a élt a véleménynyilvánítás jogával.
Az online felmérésben az alábbi állítássor szerepelt, amelyet 5 fokú skálán kellett értékelni.
1. Az oktató személyes példája pozitív.
2. Az oktató rámutatott a saját tárgya, és a többi tárgy közötti összefüggésekre.
3. Az oktató rámutatott a saját tárgya, és a gyakorlati szakmai munka közötti
összefüggésekre.
4. A számonkérési követelmény az átadott ismerettel összhangban van.
5. Az oktató emberséges.
6. Megszerettem a témát.
7. Az előadás könnyen követhető, gyakorlat szeminárium esetében pedig a feladat
egyértelmű.
8. A kiadott olvasmányok mennyiségileg feldolgozhatóak/szeminárium esetében a
munka elvégezhető.
9. Az oktató a kurzust kapcsolta a katolikus értékekhez.
10. Egyéb szóbeli észrevétel:__________________________________________

Összesített eredmények (maximális érték 5):

A válaszív utolsó pontjában a hallgatóknak lehetőségük volt saját szavaikkal megfogalmazni a
véleményüket a tanárokról, ebből szeretnénk idézni párat:

• „A tanár úr, a legpéldamutatóbb és legelhivatottabb pedagógus, a szakterületén belül! Amit
tanított, azt csakis értékes mintaként szolgál az elkövetkezendő pedagógiai pályánkon”
• „Karizmatikus, remek előadó. Olyan tudás mennyiség birtokában van ami lenyűgöző.
Felkészült, alapos, következetes, az órái nagy segítséget nyújtottak a pedagógusi
munkámhoz.”
• „Az előadó pontos, nyugodt megjelenése, előadásmódja, jól illik a vallásossághoz, így
méltó a főiskolához. Jegyzetei, jól érthetőek, hűen tükrözik a leadott anyagot.”
• „Nagyon korrekt, szakmailag koncentrált tudást ad át. Minden óráját élvezet volt
hallgatni.”
• „Kiváló szakember. Hatalmas tudással rendelkezik, tudását át tudja adni. Maximálisan
készséges a hallgatók iránt, hogy megszerettesse a tárgyat és a tudás birtokosaivá tegyen
minket is.”

