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Demográfiai adatok 

A 2020/21. tanév őszi féléve az online oktatás jegyében zajlott, ennek megfelelően a hallgatói 

elégedettségre vonatkozó kérdések is erre a témakörre összpontosulnak elsősorban. 

A válaszadó hallgatók nemek szerinti megoszlása szerint háromnegyede nő. Életkor szerint legtöbben, 

közel harmaduk 36 - 45 év közötti, és az összes válaszadó fele 35 év alatti, de minden tizedik hallgató 

45 év fölötti. Az előző évhez képest csökkent a Budapesten lakók aránya, így ebben a félévben 

ugyanolyan arányban érkeztek hallgatók a fővárosból és más településről. 

 

Tanulmányokkal kapcsolatos adatok (Képzés, szakirány, tagozat, évfolyam) 

Második évfolyamos hallgatók teszik ki a válaszadók közel 40 százalékát, majdnem hasonló a harmadik 

évfolyamosok aránya 31,2 százalékkal. Első évfolyamon a hallgatók negyede tanul, és csupán 6 százalék 

a negyedévesek aránya. A megkérdezettek között vannak felsőoktatási szakképzésben részt vevő 

hallgatók is, az ő képzésük két tanévig tart, ez befolyásolja az évfolyamok arányát. 

A szakok szerinti megoszlását vizsgálva látható, hogy a Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak 

a legnépszerűbb, de kedvelt szak az Emberi erőforrások és a Kereskedelem és marketing alapszak is. A 

felsőoktatási szakképzések kisebb részt vállalnak a képzési palettán, de ezek aránya feltehetően 

növekedni fog, mivel ennek a képzési formának növekszik a munkaerő piaci elismertsége. 
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A tagozatok szerinti megoszlásban hagyományosan a levelező tagozat erősebb a főiskolán, nappalin 

csupán a hallgatók 13,8 százalék tanul. Ez nagyban befolyásolja az oktatás módszereit, hiszen levelező 

tagozaton nehezebb gyakorlatorientált képzést nyújtani, ugyanakkor a sikeres tanulmányok elvégzését 

bizonyító oklevél nem tesz különbséget a tagozatok között. 

Elvárások-általános elégedettség  

A hallgatók célja, amiért a főiskolára jelentkeztek vegyes. A válaszok között szerepel a szakmai 

érdeklődés, ismertek szerzése, magasabb fizetés, vagy éppen szakmaváltási tervek, de egyszerűen csak 

ajánlás vagy a családi légkör vonzotta, amikor döntött. De a többség a diploma megszerzését tűzte ki 

célként és ehhez választotta a főiskolát. Nagyon sokan karrierben, munkaerőpiacon történő 

előrelépést várnak a megszerzett végzettségtől, és ez annak tükrében érthető is, hogy levelező 

tagozatos, már munkaerőpiacra lépett hallgatók adják a főiskola hallgatóinak zömét. 

Ehhez minőségi oktatást, megfelelő és korszerű szaktudás elérését nyújtó képzést, a tárgyak 

ismereteinek alapos átadását várta a főiskolától a hallgatók többsége. Itt is visszaköszönt a 

gyakorlatorientáltság, a szakmai életben is használható tudás említése, mint elvárás. 

Vajon a tapasztaltak alapján hogyan sikerült a főiskolának teljesíteni az elvárásokat? A válaszok alapján 

az elégedettség 1-5 sálán mérve átlagosan 4,09. Az iskolai osztályzatoknak megfelelő skálán 

leggyakrabban és középértéken is a 4-es minősítést találjuk, de meg kell említeni, hogy az 5-ös értéket 

is 36,6 százalék jelölt, tehát összességben megállapítható, hogy beváltotta a hallgatók elképzelését az 

intézmény. Ezt a biztató eredményt igazolja, hogy a hallgatók 89,5 százaléka ajánlaná is másoknak a 

főiskolát felsőoktatási tanulmányok folytatásához. Hogy miért, arra pár példa: 

„Egy olyan főiskola, ahol az oktatók elsődleges célja valóban az, hogy mindenben segítség a hallgatókat, 

beleértve a félév közi munkát és a vizsgaidőszakot is.” 

„van egy két gyöngyszem tanár, akiért érdemes ide járni” 

„Az oktatók felkészültek és segítőkészek, megfelelő szakmai tudást tudok elsajátítani.” 

„Érdekes tantárgyak és jó előadók miatt.” 

„Nagyon családias az iskola, segítőkészek a tanárok és az irodán dolgozók.” 

 

Oktatás színvonala 

A hallgatók 88,3 százalékuk minden órán részt vett vagy csak legfeljebb negyedét hagyta ki. Minden 

tizedik hallgató legalább az órák felét meghallgatta. 

A válaszadók között a legnépszerűbb tárgyak az EU ismeretek, a nemzetközi gazdaságtan, 

gazdaságtörténet és gazdaságpolitika, de szerették a jogi ismereteket, a közgazdaságtant és a 

marketing tárgyakat is. Nem meglepő gazdaságtudományos képzések esetén, hogy a matematikát is 

kedvenc tárgyként említették többen, és pénzügytant, számvitelt is sokan szívesen tanultak. 

Jellemzi a választásukat az indoklásuk. „Rendkívül érdekes dolgokat tanultam ezen az órán, valamint 

az oktató is nagyon kedves és segítőkész volt, mindig igyekezett egy kis humort is belecsempészni az 

órába.”, „Az oktató személye és tantárgy tematikája”, „Úgy gondolom nagyon fontos a szak 

szempontjából és az oktató felkészültsége sem utolsó szempont.”, „Az oktató nagyon jó előadó, ezt az 

igen unalmas és száraz anyagot számomra megfelelően, érdekesen tudta átadni.”, „Úgy érzem, ez volt 

az egyik leghasznosabb tantárgy. A tanár úr tudása, embersége példaértékű.” 
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Az oktatás különböző szempontok szerinti értékelése kedvező eredményt mutat. Az oktatás tartalmát 

a hallgatók 41,3 százaléka jónak ítéli meg, közel ennyien jelest adtak. Az oktatók munkája még nagyobb 

elégedettséget szerzett, hiszen itt cserélődött az arány, legtöbben jelest adtak, és 39,5 százalék tartja 

jónak ezt a teljesítményt. A hallgató orientált oktatásra megítélése nagyobb szórást mutat, bár itt is a 

jó és a jeles értékelés vezet, de itt kicsivel többen adtak közepes értékelést is. Arra a kérdésre, hogy 

milyen mértékben támogatja az oktatás a hallgató karrierrel kapcsolatos elképzeléseit, a hallgatók 

harmada jeles, másik harmada jó minősítéssel válaszolt, 15,3 százalék pedig közepest választott.  

Az offline-online oktatás összehasonlításánál az online oktatás nagyobb sikert aratott, 40,1 százalék 

jelesnek, 34,6 százalék jónak tartja ezt a módszert. Utóbbi különösen szép eredmény, hiszen minden 

résztvevőnek új módszerekkel kellett megismerkedni a tanév során. Magyarázható ennek a 

módszernek a sikeressége azzal is, hogy a levelező tagozatos hallgatóknak könnyebbséget jelentett, 

hogy nem kellett utazással és távolléttel is elvenni időt a munkától és a családtól, mégis sikerült a 

tárgyak ismeretanyagát elsajátítani. 

 

A hallgatók legkedvezőbbnek a statisztika tárgy online oktatását ítélték meg, de a matematika, 

közgazdaságtan, pénzügytan és EU ismeretek óráiról is elismerően nyilatkoztak.   

A kétféle oktatási módszerre vonatkozó elégedettség a tapasztaltak tükrében vegyes képet mutat, ez 

lehet hallgató-, oktató- és tárgyfüggő is. Ha választani lehetne, mégis a hallgatók több mint fele online 

oktatást szeretne, negyedük a hibrid oktatást részesítené előnyben és csupán 14,8 százalékuk térne 

vissza az offline módszerhez. Idő- és költségtakarékosság, rugalmas időbeosztás, kényelem és sikeres 

ismeret átadás szólt az online oktatás mellett, és a jelenlegi vírushelyzet miatt biztonságosabbnak 

vélték a hallgatók. Az offline oktatást azért választanák, mert jobban leköti a figyelmet és van, akinek 

fontos és szükséges a fizikai jelenlét. Az offline oktatási formát, a személyes kontaktust egyes tárgyak 

jobban igényelnék. Összefoglalja a kétféle módszer előnyeit és hátrányait az alábbi vélemény: 

„Véleményem szerint az oktatóktól és a tárgytól függően kell meghatározni az oktatás formáját. A 

jelenlegi helyzet miatt megértem az online oktatás fontosságát, de vannak tárgyak, ahol hiányolom a 

személyes kontaktust.” 
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Az oktatási színvonal javítása érdekében tett javaslatok összhangban vannak az eddig eredményekkel 

és elsősorban az online oktatásra vonatkoztak. A sokféle vélemény közül néhány jellemzőt lehet 

említeni. Időben meghatározott vizsgakövetelmények, és a kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke, 

több oktatást támogató segédanyag, prezentáció, előre rögzített előadások, melyek később is 

elérhetőek a hallgatók számára. Redmenta feladatok beadandó dolgozatok helyett, online módszerek, 

lehetőségek elsajátítása: breakout room (csoportmunka online), játékosítás: Flippity, Kahoot, stb., 

Redmenta használata nem csak vizsgára, hanem gyakorló feladatsorokra is, fogalmakra Quizlet 

használata. Több gyakorlati megoldás, kutatómunka. Informatikai háttér fejlesztése – annak 

biztosítása érdekében, hogy levelező tagozaton sokan támogatnák az online oktatási formát. A 

meetingeknél olyan szoftver támogatása, ahol nem kell időkorlát miatt újra becsatlakozni az órára.  

 

Fontos az oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetősége. A különböző dokumentumok a 

hallgatók véleménye alapján rendben megtalálhatók, a tanév rendje és a képzési programok 

kimondottan kedvező megítélést élveznek.  

Főleg levelező képzésen lényeges, hogy a tanulmányokkal, oktatással kapcsolatos információk időben 

eljussanak a hallgatókhoz. Az írásos kommunikáció területén nagyon jónak tartják a rektori 

rektorhelyettesi utasítás tájékoztatást, és a Tanulmányi Hivatal írásbeli tájékoztatását.  

 

Oktatás körülményei 

Az oktatás általános körülményei többféle területet magában foglalnak, így az egyes területeken 

tapasztalt elégedettség is eltérő. Ebben a félévben online módszerrel történt az oktatás, ennek 

megtámogatása, a technikai, informatikai háttér biztosítása elsődleges szempont. Szinte ugyanannyi 

hallgató számára nehézséget okozott az informatikai megoldások használata, mint amennyinek ez nem 

okozott problémát és hasonló arányban vannak, akiknek ez többé kevésbé működőképes ez a 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Képzési program

Hallgatói követelményrendszer

Szakmai gyakorlati útmutató

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati témajavaslatok

Képzési programok (tematikák)

Tanév rendje

Oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok 
elérhetőségének értékelése

1 2 3 4 5



 

5 
 

megoldás. Mivel az online oktatás során nem csak a főiskola, hanem a hallgató oldalán is szükséges 

megfelelő informatikai háttér, és különböző lehet az oktatók és hallgatók informatikai, illetve a 

szükséges alkalmazások kezelésének ismerete is, emiatt lehet ennyire megosztott erről a vélemény. 

Másik fontos színtere a hallgatói létnek a tanulmányi rendszer, a képzése során a programban 

végezheti el szinte minden tanulmányokkal kapcsolatos „adminisztrációját” a hallgató. Ezen a téren jól 

vizsgázott a főiskola, hiszen a válaszadók 43,8 százaléka jelesnek, 28,4 százaléka jónak értékelte a 

Neptunt.  

Az informatikai feltételekkel és azok alkalmazásával ennél valamelyest kevesebben voltak 

megelégedve, az online oktatás során erre nagy szükség van, ezért ez érzékeny terület volt ebben a 

félévben. Összességében mégis inkább pozitív volt a megítélése, hiszen a hallgatók közel negyven 

százaléka kimondottan jó teljesítményt tapasztalt.  

A könyvtár feladata elsősorban az, hogy a tanulmányokhoz szükséges kötelező és ajánlott irodalmat 

megtalálják itt a hallgatók. Többnyire elfogadhatónak látják a könyvtár működését, 60,5 százalék 

inkább elégedett, míg csak minden tizedik hallgató mondta, hogy inkább nem elégedett. A hallgatók 

nagyobb része azonban nem használja a könyvtárat. 

 

A hallgatói adminisztráció fő színtere a Tanulmányi Hivatal, munkájukkal nagyban hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a hallgatók sikeresen abszolválják tanulmányaikat, és a felmerülő problémákat is rajtuk keresztül 

tudják intézni. A feladatuk ellátására minden szempontból jó vélemények érkeztek. Ha átlagos 

eredményeket nézünk, az elégedettségi rangsorban dobogós az udvarias magatartás, segítőkészség, 

és az online elérhetőség. Nem marad messze tőle a nyújtott információk tartalma, és érthetősége, 

mindkettő rendkívül fontos. A telefonos illetve a személyes elérhetőség kapott legalacsonyabb átlagos 

minősítést, de itt a legnagyobb a vélemények közötti eltérés is. 

A főiskolai tanulmányok során több más szervezettel is kapcsolatba kerülnek a hallgatók, és az 

elégedettség összképét nagyban befolyásolja, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak. 

A róluk alkotott vélemények rangsora szerint legjobb teljesítményt a Nyelvi lektorátus hallgatói 

ügyekre irányuló tevékenysége, a Hallgatói Szolgáltatások Iroda segítőkészsége szakmai gyakorlat 

szervezésére irányuló tevékenysége nyújtotta.  

A főiskola erősségei és lehetőségei a hallgatói vélemények tükrében 

A hallgatói vélemények szerint a főiskola erőssége a szakmai háttér, a felkészült jó oktatói gárda, 

rugalmasság, segítőkészség és hogy hallgatóbarát, családias intézmény. „Gyakorlatorientált, oktatók 

szakmai tudása, gyors problémamegoldás az oktatók és a TO részéről is.” A főiskola elhelyezkedését is 

sokan erősségként említették. 

Lehetőségként legtöbben az online oktatás bevezetését említik. „Az online oktatás kiváló lehetőséget 

adott, ad az innovációra és a digitalizációra. Ezekkel megfelelően élve az intézmény egy nagy lépést 

tehet a modernizáció felé.”. „többen jelentkeznek, ha az online oktatás (távoktatás) tartósan 

fennmarad. Akár a járványhelyzet elmúltával is önállóan meghirdetnek távoktatásos képzést, hiszen 

rengeteg vidéki hallgató van most is, nem egyszer kisgyermekes anyák. Így számukra időben sokkal 

könnyebbé és vonzóbbá válhatna a tanulás.” További lehetőség lehet szerintük online szakmai, nyelvi 

kurzusok szervezése 
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Összegzés 

A 2020/21/1 félév a pandémia miatt különleges helyzetbe hozta és kihívások elé állította mind a 

hallgatókat, mind a főiskola szervezeteit és oktatóit. A hallgatói vélemények szerint a főiskola 

rugalmasan és sikeresen oldotta meg a helyzetből adódó nehézségeket. Az oktatás és a hozzá 

kapcsolódó szolgáltatások színvonala nem csökkent, a hallgatók a kisebb problémák ellenére szeretik 

a főiskolát. A kisebb elégedettséget okozó problémák megoldása, a magasra értékelt tulajdonságok 

megőrzése még kedvezőbb megítélést eredményezhet a jövőben. 

 


