
Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Results

Survey 945621

Number of records in this query: 374
Total records in survey: 374
Percentage of total: 100.00%
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D1

Mi az Ön neme?

Answer Count Percentage

Female (F) 264 70.59%  
Male (M) 110 29.41%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D1

Mi az Ön neme?
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D2

Mi az Ön életkora (betöltött években)?

Calculation Result

Count 374
Sum 8699.000000
Standard deviation 6.82
Average 23.26
Minimum 18.000000
1st quartile (Q1) 20
2nd quartile (Median) 21
3rd quartile (Q3) 23
Maximum 56.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D3

A Partiumi Keresztény Egyetem milyen szakjára vagy szakjaira jár? Több szakot is megjelölhet!

Answer Count Percentage

Német nyelv és irodalom (BA) (SQ001) 23 6.15%  
Angol nyelv és irodalom (BA) (SQ002) 23 6.15%  
Angol nyelv és irodalom - Német nyelv és irodalom (BA) (SQ003) 5 1.34%  
Magyar nyelv és irodalom (BA) (SQ004) 20 5.35%  
Magyar nyelv és irodalom - Angol nyelv és irodalom (BA) (SQ005) 7 1.87%  
Szociális munka (BA) (SQ006) 21 5.61%  
Szociológia (BA) (SQ007) 23 6.15%  
Menedzsment (BA) (SQ008) 46 12.30%  
Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana (BA) (SQ009) 36 9.63%  
Bank- és pénzügyek (BA) (SQ010) 35 9.36%  
Zene (BA) (SQ011) 12 3.21%  
Képzőművészet (BA) (SQ012) 27 7.22%  
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája (BA) (SQ013) 42 11.23%  
Többnyelvűség és multikulturalitás (MA) (SQ014) 14 3.74%  
Európai szociálpolitikák (MA) (SQ015) 8 2.14%  
Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje (MA) (SQ016) 24 6.42%  
Idegenforgalmi gazdálkodás (MA) (SQ017) 10 2.67%  
Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) (SQ018) 3 0.80%  
Vizuális kommunikáció (MA) (SQ019) 7 1.87%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D3

A Partiumi Keresztény Egyetem milyen szakjára vagy szakjaira jár? Több szakot is megjelölhet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Német nyelv és irodalom (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 23
Sum 44.000000
Standard deviation 0.83
Average 1.91
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Angol nyelv és irodalom (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 23
Sum 52.000000
Standard deviation 0.74
Average 2.26
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 2
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Angol nyelv és irodalom - Német nyelv és irodalom (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 5
Sum 6.000000
Standard deviation 0.4
Average 1.2
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 1
3rd quartile (Q3) 1.5
Maximum 2.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Magyar nyelv és irodalom (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 20
Sum 40.000000
Standard deviation 0.77
Average 2
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Magyar nyelv és irodalom - Angol nyelv és irodalom (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 7
Sum 9.000000
Standard deviation 0.45
Average 1.29
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 1
3rd quartile (Q3) 2
Maximum 2.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Szociális munka (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 21
Sum 40.000000
Standard deviation 0.87
Average 1.9
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Szociológia (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 23
Sum 43.000000
Standard deviation 0.85
Average 1.87
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Menedzsment (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 46
Sum 82.000000
Standard deviation 0.86
Average 1.78
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 1.5
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana
(BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 36
Sum 78.000000
Standard deviation 0.83
Average 2.17
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Bank- és pénzügyek (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 35
Sum 69.000000
Standard deviation 0.81
Average 1.97
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Zene (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 12
Sum 24.000000
Standard deviation 0.82
Average 2
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Képzőművészet (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 27
Sum 47.000000
Standard deviation 0.89
Average 1.74
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 1
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája (BA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 42
Sum 80.000000
Standard deviation 0.87
Average 1.9
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 3
Maximum 3.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Többnyelvűség és multikulturalitás (MA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 14
Sum 17.000000
Standard deviation 0.41
Average 1.21
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 1
3rd quartile (Q3) 1.25
Maximum 2.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Európai szociálpolitikák (MA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 8
Sum 11.000000
Standard deviation 0.48
Average 1.38
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 1
3rd quartile (Q3) 2
Maximum 2.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje (MA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 24
Sum 34.000000
Standard deviation 0.49
Average 1.42
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 1
3rd quartile (Q3) 2
Maximum 2.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Idegenforgalmi gazdálkodás (MA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 10
Sum 14.000000
Standard deviation 0.49
Average 1.4
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 1
3rd quartile (Q3) 2
Maximum 2.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 3
Sum 6.000000
Standard deviation 0
Average 2
Minimum 2.000000
2nd quartile (Median) 2
Maximum 2.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for D4 [Vizuális kommunikáció (MA)]

Kérem, írja be, hogy a kiválasztott szakokon hányadéves!

Calculation Result

Count 7
Sum 12.000000
Standard deviation 0.45
Average 1.71
Minimum 1.000000
1st quartile (Q1) 1
2nd quartile (Median) 2
3rd quartile (Q3) 2
Maximum 2.000000

Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ001)[A titkárság tevékenysége (órarend, a titkárnők
kedvessége, várakozási idő stb.)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 154 41.18%  
Elégedett (A2) 150 40.11%  
Közepesen elégedett (A3) 51 13.64%  
Kevésbé elégedett (A4) 13 3.48%  
Elégedetlen (A5) 5 1.34%  
Nem tudom (A6) 1 0.27%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ001)[A titkárság tevékenysége (órarend, a titkárnők
kedvessége, várakozási idő stb.)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

                                           page 27 / 119

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/945621


Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ002)[A problémák megoldása (időtartam, az ügyintézés
menete, a problémák megoldásának az időtartama)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 107 28.61%  
Elégedett (A2) 174 46.52%  
Közepesen elégedett (A3) 65 17.38%  
Kevésbé elégedett (A4) 14 3.74%  
Elégedetlen (A5) 10 2.67%  
Nem tudom (A6) 4 1.07%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ002)[A problémák megoldása (időtartam, az ügyintézés
menete, a problémák megoldásának az időtartama)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ003)[Az egyetemi díjak és illetékek mértéke (tandíj, vizsgadíj
stb.)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 94 25.13%  
Elégedett (A2) 170 45.45%  
Közepesen elégedett (A3) 64 17.11%  
Kevésbé elégedett (A4) 20 5.35%  
Elégedetlen (A5) 9 2.41%  
Nem tudom (A6) 17 4.55%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ003)[Az egyetemi díjak és illetékek mértéke (tandíj, vizsgadíj
stb.)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ004)[Az ösztöndíjak mértéke]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 22 5.88%  
Elégedett (A2) 85 22.73%  
Közepesen elégedett (A3) 91 24.33%  
Kevésbé elégedett (A4) 84 22.46%  
Elégedetlen (A5) 61 16.31%  
Nem tudom (A6) 31 8.29%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ004)[Az ösztöndíjak mértéke]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ005)[Az ösztöndíj megszerzésének a kritériumai]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 67 17.91%  
Elégedett (A2) 162 43.32%  
Közepesen elégedett (A3) 82 21.93%  
Kevésbé elégedett (A4) 25 6.68%  
Elégedetlen (A5) 18 4.81%  
Nem tudom (A6) 20 5.35%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ005)[Az ösztöndíj megszerzésének a kritériumai]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ006)[Az egyetemen található mosdók, WC-k]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 73 19.52%  
Elégedett (A2) 156 41.71%  
Közepesen elégedett (A3) 86 22.99%  
Kevésbé elégedett (A4) 40 10.70%  
Elégedetlen (A5) 17 4.55%  
Nem tudom (A6) 2 0.53%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ006)[Az egyetemen található mosdók, WC-k]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ007)[Az informatikai rendszer minősége (számítógépek
hozzáférhetősége, a számítógépek, szoftverek és a hálózat karbantartása)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 65 17.38%  
Elégedett (A2) 164 43.85%  
Közepesen elégedett (A3) 82 21.93%  
Kevésbé elégedett (A4) 29 7.75%  
Elégedetlen (A5) 19 5.08%  
Nem tudom (A6) 15 4.01%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ007)[Az informatikai rendszer minősége (számítógépek
hozzáférhetősége, a számítógépek, szoftverek és a hálózat karbantartása)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ008)[Az egyetemi wireless hálózat minősége (sebesség,
problémák, korlátozások)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 52 13.90%  
Elégedett (A2) 143 38.24%  
Közepesen elégedett (A3) 101 27.01%  
Kevésbé elégedett (A4) 49 13.10%  
Elégedetlen (A5) 16 4.28%  
Nem tudom (A6) 13 3.48%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ008)[Az egyetemi wireless hálózat minősége (sebesség,
problémák, korlátozások)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ009)[A hallgatók rendelkezésére álló információk minősége
(közösségi médiában, brosúrákon, szórólapok, plakátokon stb.)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 94 25.13%  
Elégedett (A2) 173 46.26%  
Közepesen elégedett (A3) 78 20.86%  
Kevésbé elégedett (A4) 17 4.55%  
Elégedetlen (A5) 7 1.87%  
Nem tudom (A6) 5 1.34%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ009)[A hallgatók rendelkezésére álló információk minősége
(közösségi médiában, brosúrákon, szórólapok, plakátokon stb.)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ010)[A hallgatói elektronikus nyilvántartó rendszer (Vénusz)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 146 39.04%  
Elégedett (A2) 159 42.51%  
Közepesen elégedett (A3) 46 12.30%  
Kevésbé elégedett (A4) 11 2.94%  
Elégedetlen (A5) 10 2.67%  
Nem tudom (A6) 2 0.53%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ010)[A hallgatói elektronikus nyilvántartó rendszer (Vénusz)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ011)[Az egyetem weboldala (hozzáférhetőség, kezelhetőség,
információtartalom, dizájn, újszerűség, precizitás)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 96 25.67%  
Elégedett (A2) 163 43.58%  
Közepesen elégedett (A3) 63 16.84%  
Kevésbé elégedett (A4) 32 8.56%  
Elégedetlen (A5) 17 4.55%  
Nem tudom (A6) 3 0.80%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ011)[Az egyetem weboldala (hozzáférhetőség, kezelhetőség,
információtartalom, dizájn, újszerűség, precizitás)]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ012)[Az egyetemi étkezde, menza]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 32 8.56%  
Elégedett (A2) 87 23.26%  
Közepesen elégedett (A3) 56 14.97%  
Kevésbé elégedett (A4) 31 8.29%  
Elégedetlen (A5) 28 7.49%  
Nem tudom (A6) 140 37.43%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ012)[Az egyetemi étkezde, menza]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

                                           page 49 / 119

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/945621


Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ013)[A kollégiumi körülmények]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 11 2.94%  
Elégedett (A2) 55 14.71%  
Közepesen elégedett (A3) 65 17.38%  
Kevésbé elégedett (A4) 43 11.50%  
Elégedetlen (A5) 28 7.49%  
Nem tudom (A6) 172 45.99%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ013)[A kollégiumi körülmények]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ014)[Hallgatói közösségi terek az egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 55 14.71%  
Elégedett (A2) 143 38.24%  
Közepesen elégedett (A3) 97 25.94%  
Kevésbé elégedett (A4) 31 8.29%  
Elégedetlen (A5) 22 5.88%  
Nem tudom (A6) 26 6.95%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for S1(SQ014)[Hallgatói közösségi terek az egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a PKE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ001)[Oktatási helyiségek (felszereltség, kényelem,
funkcionalitás)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 68 18.18%  
Elégedett (A2) 177 47.33%  
Közepesen elégedett (A3) 94 25.13%  
Kevésbé elégedett (A4) 28 7.49%  
Elégedetlen (A5) 7 1.87%  
Nem tudom (A6) 0 0.00%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ001)[Oktatási helyiségek (felszereltség, kényelem,
funkcionalitás)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ002)[Infótermek, laborok (felszereltség, szoftverek,
hozzáférhetőség)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 54 14.44%  
Elégedett (A2) 183 48.93%  
Közepesen elégedett (A3) 86 22.99%  
Kevésbé elégedett (A4) 20 5.35%  
Elégedetlen (A5) 8 2.14%  
Nem tudom (A6) 23 6.15%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ002)[Infótermek, laborok (felszereltség, szoftverek,
hozzáférhetőség)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ003)[Előadók és szemináriumi helyiségek (kényeleme, csend,
férőhelyek száma, funkcionalitás, órarend)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 75 20.05%  
Elégedett (A2) 181 48.40%  
Közepesen elégedett (A3) 84 22.46%  
Kevésbé elégedett (A4) 23 6.15%  
Elégedetlen (A5) 10 2.67%  
Nem tudom (A6) 1 0.27%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ003)[Előadók és szemináriumi helyiségek (kényeleme, csend,
férőhelyek száma, funkcionalitás, órarend)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ004)[Gyakorlótermek (zene)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 20 5.35%  
Elégedett (A2) 47 12.57%  
Közepesen elégedett (A3) 13 3.48%  
Kevésbé elégedett (A4) 3 0.80%  
Elégedetlen (A5) 5 1.34%  
Nem tudom (A6) 286 76.47%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  

                                           page 60 / 119



Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ004)[Gyakorlótermek (zene)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ005)[Stúdiók, műtermek (képzőművészet)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 31 8.29%  
Elégedett (A2) 52 13.90%  
Közepesen elégedett (A3) 17 4.55%  
Kevésbé elégedett (A4) 1 0.27%  
Elégedetlen (A5) 1 0.27%  
Nem tudom (A6) 272 72.73%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ005)[Stúdiók, műtermek (képzőművészet)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ006)[Információs technológia, internet (számítógépek
működése, órarend, hozzáférhetőség)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 50 13.37%  
Elégedett (A2) 184 49.20%  
Közepesen elégedett (A3) 87 23.26%  
Kevésbé elégedett (A4) 17 4.55%  
Elégedetlen (A5) 8 2.14%  
Nem tudom (A6) 28 7.49%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ006)[Információs technológia, internet (számítógépek
működése, órarend, hozzáférhetőség)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ007)[Felszereltség (videoprojektor, wireless hálózat,
vetítővászon, okostábla)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 77 20.59%  
Elégedett (A2) 160 42.78%  
Közepesen elégedett (A3) 94 25.13%  
Kevésbé elégedett (A4) 27 7.22%  
Elégedetlen (A5) 9 2.41%  
Nem tudom (A6) 7 1.87%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ007)[Felszereltség (videoprojektor, wireless hálózat,
vetítővászon, okostábla)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

                                           page 67 / 119

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/945621


Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ008)[A könyvtár felszereltsége (számítógépek, könyvek
hozzáférhetősége, új könyvek megléte stb.)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 110 29.41%  
Elégedett (A2) 163 43.58%  
Közepesen elégedett (A3) 54 14.44%  
Kevésbé elégedett (A4) 6 1.60%  
Elégedetlen (A5) 5 1.34%  
Nem tudom (A6) 36 9.63%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ008)[A könyvtár felszereltsége (számítógépek, könyvek
hozzáférhetősége, új könyvek megléte stb.)]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ009)[A könyvtárosok kedvessége]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 185 49.47%  
Elégedett (A2) 129 34.49%  
Közepesen elégedett (A3) 15 4.01%  
Kevésbé elégedett (A4) 4 1.07%  
Elégedetlen (A5) 3 0.80%  
Nem tudom (A6) 38 10.16%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ009)[A könyvtárosok kedvessége]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ010)[A könyvtár órarendje]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 111 29.68%  
Elégedett (A2) 172 45.99%  
Közepesen elégedett (A3) 29 7.75%  
Kevésbé elégedett (A4) 14 3.74%  
Elégedetlen (A5) 5 1.34%  
Nem tudom (A6) 43 11.50%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ010)[A könyvtár órarendje]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ011)[Hozzáférés elektronikus online kurzusokhoz és
tananyagokhoz]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 48 12.83%  
Elégedett (A2) 136 36.36%  
Közepesen elégedett (A3) 74 19.79%  
Kevésbé elégedett (A4) 28 7.49%  
Elégedetlen (A5) 15 4.01%  
Nem tudom (A6) 73 19.52%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E1(SQ011)[Hozzáférés elektronikus online kurzusokhoz és
tananyagokhoz]

Kérjük, hogy értékelje az oktatási erőforrásokat és a tanulási környezetet!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ001)[Az előadások tematikája]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 78 20.86%  
Elégedett (A2) 183 48.93%  
Közepesen elégedett (A3) 89 23.80%  
Kevésbé elégedett (A4) 16 4.28%  
Elégedetlen (A5) 8 2.14%  
Nem tudom (A6) 0 0.00%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ001)[Az előadások tematikája]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ002)[Az előadások szakra viszonyított relevanciája és
hasznossága]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 77 20.59%  
Elégedett (A2) 179 47.86%  
Közepesen elégedett (A3) 88 23.53%  
Kevésbé elégedett (A4) 21 5.61%  
Elégedetlen (A5) 8 2.14%  
Nem tudom (A6) 1 0.27%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ002)[Az előadások szakra viszonyított relevanciája és
hasznossága]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ003)[A választható tárgyak száma és változatossága]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 44 11.76%  
Elégedett (A2) 139 37.17%  
Közepesen elégedett (A3) 103 27.54%  
Kevésbé elégedett (A4) 55 14.71%  
Elégedetlen (A5) 26 6.95%  
Nem tudom (A6) 7 1.87%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ003)[A választható tárgyak száma és változatossága]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ004)[A tárgyak közötti kapcsolódás és a tárgyak egymást
kiegészítő jellegge]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 71 18.98%  
Elégedett (A2) 166 44.39%  
Közepesen elégedett (A3) 102 27.27%  
Kevésbé elégedett (A4) 22 5.88%  
Elégedetlen (A5) 9 2.41%  
Nem tudom (A6) 4 1.07%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ004)[A tárgyak közötti kapcsolódás és a tárgyak egymást
kiegészítő jellegge]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ005)[Csapatmunka-képesség fejlesztésének lehetőségei az
egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 66 17.65%  
Elégedett (A2) 137 36.63%  
Közepesen elégedett (A3) 97 25.94%  
Kevésbé elégedett (A4) 46 12.30%  
Elégedetlen (A5) 13 3.48%  
Nem tudom (A6) 15 4.01%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ005)[Csapatmunka-képesség fejlesztésének lehetőségei az
egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ006)[Kommunikációs készségek fejlesztésének lehetőségei az
egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 75 20.05%  
Elégedett (A2) 161 43.05%  
Közepesen elégedett (A3) 86 22.99%  
Kevésbé elégedett (A4) 32 8.56%  
Elégedetlen (A5) 12 3.21%  
Nem tudom (A6) 8 2.14%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ006)[Kommunikációs készségek fejlesztésének lehetőségei az
egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ007)[Az új ismeretek elsajátítására és megértésére vonatkozó
képességek fejlesztése az egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 76 20.32%  
Elégedett (A2) 166 44.39%  
Közepesen elégedett (A3) 87 23.26%  
Kevésbé elégedett (A4) 25 6.68%  
Elégedetlen (A5) 10 2.67%  
Nem tudom (A6) 10 2.67%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ007)[Az új ismeretek elsajátítására és megértésére vonatkozó
képességek fejlesztése az egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ008)[A számítógépes készségek fejlesztésének lehetőségei az
egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 47 12.57%  
Elégedett (A2) 119 31.82%  
Közepesen elégedett (A3) 96 25.67%  
Kevésbé elégedett (A4) 54 14.44%  
Elégedetlen (A5) 19 5.08%  
Nem tudom (A6) 39 10.43%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ008)[A számítógépes készségek fejlesztésének lehetőségei az
egyetemen]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ009)[Olyan készségek fejlesztési lehetőségei, mint: leadership,
problémamegoldás, kritikai szemlélet, kreativitás stb.]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 57 15.24%  
Elégedett (A2) 112 29.95%  
Közepesen elégedett (A3) 99 26.47%  
Kevésbé elégedett (A4) 49 13.10%  
Elégedetlen (A5) 21 5.61%  
Nem tudom (A6) 36 9.63%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ009)[Olyan készségek fejlesztési lehetőségei, mint: leadership,
problémamegoldás, kritikai szemlélet, kreativitás stb.]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ010)[Szakmai gyakorlati tevékenységek, lehetőségek]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 80 21.39%  
Elégedett (A2) 126 33.69%  
Közepesen elégedett (A3) 73 19.52%  
Kevésbé elégedett (A4) 32 8.56%  
Elégedetlen (A5) 21 5.61%  
Nem tudom (A6) 42 11.23%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ010)[Szakmai gyakorlati tevékenységek, lehetőségek]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ011)[A program szükségleteimhez és időbeosztásomhoz
illeszkedik.]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 64 17.11%  
Elégedett (A2) 137 36.63%  
Közepesen elégedett (A3) 101 27.01%  
Kevésbé elégedett (A4) 41 10.96%  
Elégedetlen (A5) 25 6.68%  
Nem tudom (A6) 6 1.60%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ011)[A program szükségleteimhez és időbeosztásomhoz
illeszkedik.]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ012)[A heti program (órarend, előadások, tömbösített órák)]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 55 14.71%  
Elégedett (A2) 152 40.64%  
Közepesen elégedett (A3) 100 26.74%  
Kevésbé elégedett (A4) 49 13.10%  
Elégedetlen (A5) 17 4.55%  
Nem tudom (A6) 1 0.27%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ012)[A heti program (órarend, előadások, tömbösített órák)]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ013)[Az oktatási útvonal rugalmassága (intézmények közötti
transzfer, átvihető kreditek stb.)]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!

Answer Count Percentage

Nagyon elégedett (A1) 76 20.32%  
Elégedett (A2) 138 36.90%  
Közepesen elégedett (A3) 42 11.23%  
Kevésbé elégedett (A4) 11 2.94%  
Elégedetlen (A5) 6 1.60%  
Nem tudom (A6) 101 27.01%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for E2(SQ013)[Az oktatási útvonal rugalmassága (intézmények közötti
transzfer, átvihető kreditek stb.)]

Kérjük, hogy értékelje a szak kínálatát és tantárgyait, valamint a képzések rugalmasságát!
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ001)[Elégedett vagyok a PKE által kínált egyéni és szakmai
fejlődési lehetőségekkel.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Answer Count Percentage

Teljes mértékben egyetértek (A1) 126 33.69%  
Részben egyetértek (A2) 160 42.78%  
Egyet is értek meg nem is (A3) 59 15.78%  
Részben nem értek egyet (A4) 17 4.55%  
Egyáltalán nem értek egyet (A5) 9 2.41%  
Nem tudom (A6) 3 0.80%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ001)[Elégedett vagyok a PKE által kínált egyéni és szakmai
fejlődési lehetőségekkel.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ002)[Úgy gondolom, hogy az itt megszerzett diploma olyan
fontos szakmai kompetenciák záloga, amelyekre a munkaerőpiacon és az életben

szükségem van.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Answer Count Percentage

Teljes mértékben egyetértek (A1) 154 41.18%  
Részben egyetértek (A2) 124 33.16%  
Egyet is értek meg nem is (A3) 52 13.90%  
Részben nem értek egyet (A4) 26 6.95%  
Egyáltalán nem értek egyet (A5) 13 3.48%  
Nem tudom (A6) 5 1.34%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ002)[Úgy gondolom, hogy az itt megszerzett diploma olyan
fontos szakmai kompetenciák záloga, amelyekre a munkaerőpiacon és az életben

szükségem van.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ003)[Ha még egyszer választhatnék, akkor is a PKE-t
választanám.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Answer Count Percentage

Teljes mértékben egyetértek (A1) 196 52.41%  
Részben egyetértek (A2) 81 21.66%  
Egyet is értek meg nem is (A3) 46 12.30%  
Részben nem értek egyet (A4) 23 6.15%  
Egyáltalán nem értek egyet (A5) 17 4.55%  
Nem tudom (A6) 11 2.94%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ003)[Ha még egyszer választhatnék, akkor is a PKE-t
választanám.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ004)[Szívesen ajánlanám ezt az egyetemet másoknak.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Answer Count Percentage

Teljes mértékben egyetértek (A1) 217 58.02%  
Részben egyetértek (A2) 88 23.53%  
Egyet is értek meg nem is (A3) 45 12.03%  
Részben nem értek egyet (A4) 10 2.67%  
Egyáltalán nem értek egyet (A5) 10 2.67%  
Nem tudom (A6) 4 1.07%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ004)[Szívesen ajánlanám ezt az egyetemet másoknak.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ005)[Az egyetem hozzásegít az életcéljaim megvalósításához.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Answer Count Percentage

Teljes mértékben egyetértek (A1) 166 44.39%  
Részben egyetértek (A2) 126 33.69%  
Egyet is értek meg nem is (A3) 46 12.30%  
Részben nem értek egyet (A4) 19 5.08%  
Egyáltalán nem értek egyet (A5) 11 2.94%  
Nem tudom (A6) 6 1.60%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ005)[Az egyetem hozzásegít az életcéljaim megvalósításához.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ006)[Az egyetem nyitott a hallgatók részéről érkező
visszajelzésekre.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Answer Count Percentage

Teljes mértékben egyetértek (A1) 155 41.44%  
Részben egyetértek (A2) 133 35.56%  
Egyet is értek meg nem is (A3) 39 10.43%  
Részben nem értek egyet (A4) 11 2.94%  
Egyáltalán nem értek egyet (A5) 14 3.74%  
Nem tudom (A6) 22 5.88%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ006)[Az egyetem nyitott a hallgatók részéről érkező
visszajelzésekre.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ007)[Elégedett vagyok a hallgatói képviselettel a döntéshozó
testületekben (kari tanácsok, Szenátus stb.).]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Answer Count Percentage

Teljes mértékben egyetértek (A1) 118 31.55%  
Részben egyetértek (A2) 116 31.02%  
Egyet is értek meg nem is (A3) 32 8.56%  
Részben nem értek egyet (A4) 9 2.41%  
Egyáltalán nem értek egyet (A5) 8 2.14%  
Nem tudom (A6) 91 24.33%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ007)[Elégedett vagyok a hallgatói képviselettel a döntéshozó
testületekben (kari tanácsok, Szenátus stb.).]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ008)[Elégedett vagyok a diákszervezet tevékenységével.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Answer Count Percentage

Teljes mértékben egyetértek (A1) 134 35.83%  
Részben egyetértek (A2) 114 30.48%  
Egyet is értek meg nem is (A3) 23 6.15%  
Részben nem értek egyet (A4) 8 2.14%  
Egyáltalán nem értek egyet (A5) 17 4.55%  
Nem tudom (A6) 78 20.86%  
No answer 0 0.00%  
Not displayed 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G1(SQ008)[Elégedett vagyok a diákszervezet tevékenységével.]

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

                                         page 117 / 119

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/945621


Quick statistics
Survey 945621 'A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak elégedettségmérő kérdőíve'

Summary for G2

Üzenetem az egyetem vezetősége számára:

Answer Count Percentage

Answer 42 11.23%  
No answer 332 88.77%  
Not displayed 0 0.00%  

ID Response

21 Sportolási lehetőséget kellene biztosítani a hallgatók számára! 
Közösségi tér alatt melyiket kell érteni? Mert Diákklubbon kívül mást nem ismerek.
A közgáz szakon szükség lenne olyan programok ismereteinek megtanulására amik
felkészítik a hallgatokat a könnyebb munka elhelyezkedéshez, pl egy könyvelői program.

33 A programmal kapcsolatosan (titkárság) ha egy héten belül várnak el valamit,
gondoljanak azokra is akik dolgoznak 17-18 oráig és nem tudnak elszabadulni a
munkahelyről, hogy legalább 1-2 nap legyen ott estig valaki, ha már elvárják hogy a
halgató azon a héten irja alá a módositott tanulmányi szerződést. 

43 Mindent bele!
44 Köszönöm, hogy itt lehetek! 
47 A termeket fejleszteném, kényelmesebb székeket és padokat tennék. A tantárgyakhoz

megfelelő tanulmányi kirándulások sokat segítenek a tananyag elmélyítésében. 
60 Nincs. 
64 Tobb ismerosom jelezte , hogy szivesen valasztana a PKE ha volna nagyobb valasztek a

felnottkepzesben. A levelezo oktatasi forma nagy igenyt elegitene ki mindazok szamara
akik masodik diplomat vagy uj foglalkozast szeretnenek .

78 Lehet egy olyan jövôbeli terven (is) gondolkodni, miszerint kapcsolatokat kiépíteni
külömbözô szervezetekkel (cégek, egyesületek, stb)  ahova aztán szükség szerint
beajánlanák munkaerônek az arra èrdemesnek és alkakmasnak vélt friss diplomásokat.
Ha már létezik ez a közremûködés, akkor jó lenne jobban reklámozni... 
Motiváló lehet :)

80 Véleményem szerint az új Vénusz rendszer sokkal rosszabb, mint előde volt, egyálltalán
nem átlátható. A régi megoldás tökéletes volt és könnyű volt áttekinteni.
Az órarendi órák nagyon szét vannak szórva, egy dolgozónak lehetetlen az órákra való
bejárás, ez nehezíti a tanulmányok elsajátítását. 

86 Köszönet!
91 Véleményem szerint a szakom (Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája) több pénzügyi

támogatásban részesülhetne, mivel napról napra, hétről hétre különböző
tevékenységeket, tanórákat tartunk a gyerekeknek és az egyetemen megtanuljuk, hogy
milyen fontos az, hogy a gyerekeket minnél változatosabban és kreatívan taníthassuk de
ez sajnos nem mindig valósítható meg pénzügyi okok miatt. Ha kitalálunk egy
tevékenységet, akkor azt is fontolóra kell vennünk ez mennyibe is fog fájni nekünk. És
mivel a tanszékünkön nem áll rendelkezésünkre se színes, se fekete-fehér nyomtató
INGYEN, azon vagyunk hogy a legkevesebbre redukáljuk le azt ami pénzbe kerül és ez
olykor-olykor a tevékenység de főleg a magabiztosságunk rovására mehet. Romániában
az már bevett szokás, hogy a tanítónők saját zsebből vásárolnak színeslapokat és egyéb
eszközöket, de ennek legalább az egyetemi tanulmányaink alatt nem így kéne lennie.
Nem dolgozunk, mert a tanulmányainkra koncentrálunk maximálisan, szeretnénk a
gyerekeknek pillanatokat okozni, és akkor azon kell gondolkoznunk: "Hogy nyomtassak ki
25 pillangót színesbe, hogy ne fájjon legalább 10 lejbe?"
~
Emellett az ösztöndíj mennyiségével sem értek egyet. 165 lej pont két iskolai/óvodai
tevékenységre elég. Ha az egyetemünknek nincs több pénze erre, akkor inkább kapjon
feleannyi hallgató de kétszer ennyit mert ez a 165 lej egy vicc.

93 Good job!
135 .
136 -
184 Csak így tovább!
188 Több lehetőséget biztosítsanak a hallgatók számára és próbálják meg színesebbé tenni a

hallgatók egyetemi éveit.
213 Több romániai tanár kellene, aki tudja, hogy pontosan mik a romániai szabályok. A

magyarországi tanárok közül sokszor lenéznek, egyesek beképzeltek, semmibe vesznek.
222 Figyelem! Az egyetemi vezetőség van értünk diákokért,nem pedig forditva! Ezt tartsák

szemelőtt! 
236 A magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók közül nem szeretne mindneki magyartanár

lenni. Szerencsére több opció is van diplomaszerzés után. Én úgy érzem - és itt különösen
az első tanévre gondolok -, hogy a Partiumi Egyetemen egy elég ellentmondást nem tűrő
pedagógusképzés folyik. Szerettem volna, ha tiszteletben tartják azon hallgatók döntését
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is, akik nem vettél fel a pedagógiai modul és nem is tanítóképzősök. 
263 Minden szuper!
270 Elégedett vagyok az egyetem szolgáltatásaival, egyedül a hosszú program és a korai

órabeosztások okoznak nehézséget számomra.  Abban reménykedem, hogy az utolsó év,
második félévében lesz némi változás, tekintettel az elvárt teljesítményekre
(szakdolgozatírás, államvizsga, óratartások) elősegítve ezáltal a hatékonyabb
teljesítményt.

278 Igaz, hogy csak a zene tanszék tanárait ismerem (igazán), de róluk elmondhatom, hogy
fantasztikus emberek és szakemberek egytől egyig, és rengeteget kaptam és kapok tőlük
szakmailag és emberileg is. 

286 Az órák fele unalmas, tananyagok összetétele nem megfelelően elmagyarázott.

299 További kitartást, és legalább olyan mértékű fejlődést, mint amit mostanig tapasztaltam.
Sok sikert! 

317 Tisztelt vezetőség!
Magyarországi diákok beileszkedését nagymértékben elősegítené egy román nyelvű
felzárkoztató tanfolyam.

318 Tisztelt egyetem vezetősége!
A magyarországi hallgatók beilleszkedését nagy mértékben elősegítené egy
felzárkoztató/kezdő román nyelvoktatás.

319 Nincs olyan üzenetem amely releváns lenne rajtam kívül bárkinek is. 
341 Azt szeretném ha az órarendem úgy lenne kialakitva, hogy ne keljen  a munkahelyemért

aggódni, nekem fontos ez az egyetem ,de munkahely nélkül nem sokra megyek .
Köszönöm .

368 Hozzanak létre erősebb zeneelméleti szakokat (zeneszerzés, muzikológia), és a meglévőt
szintén erősítsék. Promoválják jobban a zeneszakot, s akkor lehetséges is a szintemelés.

383 Az olyan órák újra értékelése ahol a tanár aligha vesz részt és elvárja a hallgatóktól a
teljes anyagot a vizsgára amit jegyzetben küldött el.

403 Valójában elégedett vagyok az egyetemmel, viszont sajnálom, hogy elmaradtak a keleti
nyelvek kurzusai. Ha ismét lehetőség nyílna a tanulásukra, szerintem lennének
jelentkezők. Köszönöm.
Maradok tisztelettel

408 A diákok csapatmunkáján dolgozni kellene mert eggyáltalán nem vagy nagyon keveset
segítik egymást és az évfolyamfelelős tanárok eggyáltalán nem foglalkotnak az
évfolyammal.

411 Szerintem a problèma a lazasàgbòl fakad! Akàrkinek mondtam, hogy a Partiumon
vègeztem vagy tanulok, mindenki azt mondja, hogy az gyenge egyetem. A lazasàg alatt
azt èrtem, hogy csak a tènylegesen agyi problèmàkkal rendelkezők nem szerzik meg a
diplomàt! Szerintem nem az szàmit, hogy hàny tanulatlan hagyja el az egyetemet
diplomàval a kezèben. Ez nem fog többet dobni az egyetem hìrnevèn! Inkàbb tanuljon az
ember, ha kell 6 èven keresztűl, mintsem, hogy tàvozzon ùgy, hogy az alapok
hiànyoznak! 

413 Hálás vagyok, hogy ezen az egyetemen képezhetem magam, mindenkinek ajánlom. Az itt
tapasztalt minőségi oktatás példaértékű, a családias légkör lenyűgöző. Kívánok kitartást
és sok sikert a továbbiakban! 

414 Ajánlani tudnám, hogy a szakunkon egy kicsit komolyabb szigort bevezetni a jellenlétet
illetve és magasabb számú gyakorlati órák bevitele, akár egymásra épülőket. Ilyen
gyakorlat tipussal a Debreceni Egyetemnél találkoztam és igen elégedett voltam vele. 

425 minden legyen átláthatóbb az egyetemen! 
428 Magasabb fokú ösztönzés, nyomatékosítás a hallagtók irányába, a szakmai irányultság

szempontjából!
433 A könyvtár nyitvatartási rendjével kapcsolatban: vizsgaidőszakban lehetne hosszabb

nyitvatartás.
449 Csak igy tovább!
452 Elégedett vagyok az egyetemmel
454 Lehetne több olyan tantárgy, amely jobban fókuszál a nemzetközi üzleti kapcsolatokra,

nemzetközi kereskedelemre, általános uniós szabványokra, hiszen manapság mindent
átjár a globalizáció, és ennek fényében angol nyelvű szakok (legalább mesteri ha alap
nem is) is indulhatnának. 

458 Jó lenne, ha minél több céggel állna szerződésben az egyetem, ahova diploma után
mehetnek az egyetemisták.
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