Kedves Hallgatónk!
Az alábbi kérdőív kitöltésére kérjük, amivel az a célunk, hogy felmérjük, mennyire elégedett vagy éppen
nem elégedett az általunk nyújtott képzéssel, mennyire váltottuk be a hozzánk fűzött reményeit, mennyire
lelkesen választaná újra a mi képzésünket, illetve folytatná tanulmányait nálunk. Ezek fényében szeretnénk
úgy alakítani képzési kínálatunkat és annak minőségét, hogy jobban megfeleljünk az Önt követő
hallgatónemzedékeknek.
A kérdőív kitöltése természetesen anonim és kötelezettség nélküli.
Előre is köszönjük segítő közreműködését.
Az Ön képzése (aláhúzással jelezze): Kémia BSc, Vegyész MSc, Anyagtudomány MSc, osztatlan
tanárszak
E képzésen melyik évben kezdte meg tanulmányait? ……………………………………….
Kérjük, pontozza 1-5 skálán az alábbi állításokat, ahogyan Ön meg tudja ítélni. Ha nem tudja, vagy nem
akarja kitölteni az adott mezőt, akkor egyszerűen hagyja üresen. (Az 5-ös jelenti a legpozitívabb
állásfoglalást.)
Csak az első blokkot töltse ki, ha Ön Kémia BSc, Vegyész MSc vayg osztatlan tanarszakon tanul(t).
Ebben a blokkban az utolsó oszlop csak a tanárszakos hallgatókra vonatkozik.
Az utolsó két sor esetén értelemszerűen csak az egyiket töltse ki!
Csak a 2. blokkot töltse ki, ha Ön Anyagtudomány mesterszakon tanul(t).
Az utolsó két sor esetén értelemszerűen csak az egyiket töltse ki!
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Minden szak:
Kérjük, jelezze az alábbiakban, ha a szakterületi felosztáson belül további részterületet is fontosnak tartana.
Kérjük jelezze, hogy mit érez az oktatási portfóliónkból hiányzó részterületnek.
Amennyiben Ön alapszakos hallgatónk, tervezi-e nálunk folytatni mesterszakon?
Igen Nem
Amennyiben Ön mesterszakos hallgatónk, szívesen kezdene-e nálunk doktori tanulmányokat? Igen Nem
További bármilyen szöveges megjegyzése:

