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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 2016/17-as tanév őszi félévének értékelésére 2017.01.16. 17:00:00 - 2017.02.10. 23:59:00 

között került sor. A hallgatók a náluk aktuális kurzusok kérdőíveit a Neptun rendszerben 

tölthették ki, amely a válaszokat anonim módon kezeli.  

Az adott időszakban 992 aktív hallgató közül 444-en éltek a véleménynyilvánítás jogával, és 

összesen 84 oktató munkáját minősítették.   

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: 

 „Az oktató személyes példájával mutatott értékeket, jól felkészült, színes 

előadásokkal.” 

 „Szakmaszeretete, vitalitása, lelkesedése példaértékű számomra!!!! Nagyon szerethető, 

kedves, vidám, Jó ember!!!!„ 

 „Nagyon jó hangulatúak az órák és élvezetesek”. 

 „Rendkívül jól hasznosítható ismeretanyagot kaptunk.” 
 „Népszerű kreatív foglalkozás, sok hasznos tapasztalattal.  A Tanárnő mindig 

odafigyeléssel van a diákjait illetően, mindig mindenben segítségünkre van, soha 

senkit érdeksérelem nem ér! Köszönöm a munkáját! Köszönöm a lehetőséget.”  

 „Megszeretteti a témát a tanulóval, ösztönző, motiváló a kedvessége, a szakmai tudása 

vitathatatlan.” 

 

 


