
 

 

 

 

 
 

A 2020/2021. tanévben az őszi félévhez hasonlóan távolléti oktatás formájában folytatódott a tavaszi 

félév a főiskolán. Ezért a megkérdezésben hangsúlyos szerepet kapott az online oktatásról alkotott 

hallgatói vélemények megismerése. Fontos, hogy az oktatás színvonalából ne veszítsen az intézmény 

a távolléti oktatás során, ebben nyújt segítséget a kérdőívből nyert eredmény. 

A felmérésben 110 hallgató adott válaszokat, ami a kitöltés időpontjában felsőbb éven tanuló aktív 

hallgatók negyede. 

Demográfiai adatok 

A korábbi időszakhoz hasonlítva, tartósan hasonló arányokat találhatunk a demográfiai jellemzőkben. 

A nemek szerinti megoszlás alapján a hallgatók háromnegyede nő. Életkor szerint 36 - 45 év közötti 

korúak vannak legtöbben, 35,1 százalékkal. Alig marad el ettől a 26 - 35 éves korosztály 30,5 

százalékkal, 25 év alatti minden ötödik hallgató, és 6,0 százalék képviseli az 50 év felettieket. Az előző 

évhez hasonlóan valamelyest csökkent a Budapesten lakók aránya, így ebben a félévben már  kevesebb 

hallgató érkezett Budapestről, mint a fővároson kívüli más településekről. 

 

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

Harmadik évfolyamos hallgatók a válaszadók 45,7 százalékát, és a második, illetve negyedik évfolyamos 

a hallgatói létszám felét teszik ki, közel azonos arányban. 

A szakok szerinti megoszlást vizsgálva továbbra is a Gazdálkodás és menedzsment és az Emberi 

erőforrások alapszakos hallgatók válaszoltak a legtöbben. Kereskedelem és marketing szakon minden 

tizedik hallgató adott választ, hasonlón a Pénzügy és számvitel szakhoz. Gazdaságinformatikus 

alapszakon 2,6 százalék képviseltette magát. A felsőoktatási szakképzéseken egyelőre kevesen 

válaszoltak, Kereskedelem és marketing és Gazdaságinformatikus képzésen 1,3-1,3 százalék a 

részesedésük az összes létszámból.  
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A tagozatok szerinti megoszlásban hagyományosan a levelező tagozat erősebb a főiskolán, nappalin 

csupán a hallgatók 9 százaléka tanul. Emiatt az oktatás módszereire, a gyakorlatorientált képzés 

biztosítására nagyobb figyelmet kell fordítani. A kisebb létszám a nappalis képzéseken viszont 

családiasabb légkört is biztosít, és vannak olyan hallgatók, akik éppen ezt részesítik előnyben. 

A képzéseken a gyakorlatorientáltság elsősorban a szakirányokon fontos jellemző, hiszen ezen belül 

van lehetősége a hallgatónak a választott szak szűkebb területének speciális, mélyebb tudásanyagát 

elsajátítani. Minden szakon van olyan szakirány, amit szívesebben választanak a hallgatók, ebben nagy 

szerepe van annak, hogy milyen munkaerőpiaci elvárásoknak szeretnének megfelelni. A szakirányok 

egy részéhez több képzésről is belépési lehetőséget biztosít a főiskola. A válaszadó hallgatók száma 

szerint legtöbben Karriertanácsadás – coaching (24,14%), Pénzintézeti (22,07%) és Logisztika (19,31%) 

szakirányon szereznek ismereteket. Ezek vagy több szakon is felvehetők, vagy a szak magas 

létszámából adódóan nagyobb a részvételi arány. Középmezőnyben a Társadalombiztosítási, a 

Marketingtervezés és -stratégia, illetve a Nemzetközi menedzsment szakirány helyezkedik el.  

Elvárások-általános elégedettség  

A hallgatók sokféle elvárással érkeznek a főiskolára, az előző félévhez hasonlóan  tipikus, hogy diplomát 

szeretnének. Sok hallgató jelentkezésében szerepet játszott a szakmai érdeklődés, sokan említik a 

felvehető szakirányokat, de az ismertek szerzése, karrier célok megvalósítása is sokakat motivált. 

Többen említették a főiskola adottságait, a kis létszámokból következő családi légkört. A 

jelentkezésben sokaknál szerepet játszik, hogy erős a levelező tagozat, hiszen többnyire aktív 

munkavállalók, és nem utolsósorban megfizethetőnek értékelik a képzés díját.  

Piacképes diplomát, minőségi oktatást, naprakész szaktudás elérését nyújtó képzést, az ismeretek 

alapos átadását várják a főiskolától. Ebben a félévben is megjelent a gyakorlatorientáltság, a szakmai 

életben is használható tudás említése, mint elvárás. Ehhez felkészült és rugalmas oktatókat, megfelelő 

oktatásszervezést tartanak fontosnak. 

Az elvárások teljesülését vizsgálva az elégedettség 1-5 iskolai osztályzatnak megfelelő skálán átlagosan 

4,05. Ez az eredmény évek óta tartja magát, így elmondható, hogy az intézmény stabilan színvonalas 

oktatást végez. Az iskolai osztályzatoknak megfelelő skálán leggyakrabban az 5 érték szerepelt, 
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középértéken a 4-es minősítést találjuk. Összességben megállapítható, hogy beváltotta a hallgatók 

elképzelését az intézmény. Ezt igazolja, hogy a hallgatók 91,8 százaléka ajánlaná is másoknak a főiskolát 

felsőoktatási tanulmányok folytatásához. Az előző féléves megkérdezéshez képest ez az eredmény 2,3 

százalékpontos javulást mutat.  

„Igen, ajánlanám. Gyakorlatias képzések, segítőkész tanárok és szaktársak vannak az intézményben.” 

„Törekszenek a gyakorlatorientációra, de pedagógia módszertani hiányosságok sok oktatónál vannak 

(nem csak online oktatásra vonatkozóan), azonban fontos megjegyezni, hogy a hallgatóorientáltság 

nagyon markánsan megjelenik.” 

„Jól megközelíthető vidékről is, minőségi oktatás, a tanárok nem csak leadják a tananyagot, hanem 

energiát fordítanak arra, hogy értsük is miről van szó.” 

„Levelezőre általában már felnőtt dolgozó emberek érkeznek, ezt az oktatók nagyon jól kezelik, 

ellentétben más oktatási intézményekkel, amikről hallottam.” 

„Izgalmas előadások várnak az új tanulókra.” 

„Van pár olyan tanár, akiket nem szabad kihagyni.” 

 

Oktatás színvonala 
A hallgatók 95,5 százalékuk minden órán részt vett, vagy  legfeljebb negyedét hagyta ki. Az előző 

időszakhoz képest az órák látogatottságában növekedés látható, ebben közre játszhat, hogy az online 

órákra könnyebben tudnak a hallgatók becsatlakozni. 

A legnépszerűbb tárgyak listája rendkívül hosszú, nem található olyan tárgy, amit a lista elejére 

tehetünk. A válaszokból úgy tűnik, hogy mindenkinek az egyéni érdeklődése szerinti a választása és 

sokaknak az oktató személye miatt vannak kedvenc tárgyai.  Jellemzi a választásukat az indoklásuk. 

„Általában a tanárok személye teszi kedvelhetővé a tantárgyakat, bár én személy szerint mindegyikben 

megtaláltam a szerethető tartalmakat.”, „Alapból nagyon érdekelt ez a témakör.”, „Érdekes, a munkám 

során is használható tudást adott”, „A tanár el tudott juttatni egy olyan szintre, amit soha nem 

gondoltam volna.” 

A legkevésbé kedvelt tárgyak között már található pár olyan, melyet többek említenek. A statisztika és 

matematika nem minden hallgatónak nyerte el a tetszését, és a közgazdaságtan is többeknél 

problémát okozott. Az indoklásokból az derült ki, hogy többnyire a tárgy nehézsége, a száraz tananyag 

miatt kerültek ezek a tárgyak a népszerűtlenek közé. Sokak úgy gondolják, hogy ez nem az oktató vagy 

az anyag hibája, egyszerűen csak nekik nincs „affinitásuk” hozzá. 

Az oktatás színvonalára vonatkozó kérdésekre érkező válaszok kedvező eredményt mutatnak. Az 

oktatás tartalmát 1-5 iskolai osztályzatnak megfelelő skálán a hallgatók 81,8 százaléka jónak vagy 

jelesnek értékelte, és az oktatók munkája is 80,9 százalék jeles vagy jó minősítést szerzett. Némileg 

megoszlik a vélemény abban, hogy mennyire gyakorlatorientált az oktatás. Az ötfokozatú skálán kapott 

értékelés szerinti 3,84 átlaggal ezen a területen lehet még javítani. Az oktatás hallgatóorientáltsága is 

nagyobb szórást mutat, bár a hallgatók harmada jelest adott és hasonló a jó minősítés aránya is, de 

23,64 százalék adott közepes értékelést.   Arra a kérdésre, hogy milyen mértékben támogatja az oktatás 

a hallgató karrierrel kapcsolatos elképzeléseit, a hallgatók 40,91 százaléka jeles, harmada jó minősítést, 

19,9 százalék pedig közepest választott.  

Nagyon megoszlott a vélemény az offline illetve online oktatás színvonaláról. Az online oktatás 

nagyobb sikert aratott, 64,5 százalék jelesnek, 24,5 százalék jónak tartja ezt a módszert, elenyésző 



arányban vannak ennél alacsonyabb értékelések. Az offline oktatást viszont 10,0 százalék elégtelennek 

minősítette, bár jeles értékelés is szép számmal, 40,0 százalékban érkezett.  Az online módszer 

sikeressége többek között magyarázható azzal, hogy a többséget alkotó levelező tagozatos 

hallgatóknak mind anyagi, mind időtakarékossági szempontból előnyösebb az online oktatás, ha az 

ismeret átadás így is sikeres. 

 

Erre a félévre letisztultabbá, megszokottabbá vált az online oktatás, emiatt bővült azon tárgyak listája, 

melyeknek oktatását eredményesnek és használhatónak tartották a hallgatók. A problémás tárgyak 

palettája is vegyes. Ezért lehetséges, hogy a tárgyakhoz való viszony határozta meg a hallgatók 

véleményét. Pozitívnak vélték, hogy az online oktatásban nagyobb az egyéni részvétel lehetősége, 

jobban követhető az óra, mint a jelenléti oktatáson, és említik a környezettudatosságot, rugalmasságot 

is.  Amely tárgyak online oktatásával elégedetlenebbek voltak, azoknál az indoklásukban a hallgatók 

általában a technikai problémákat és a nehézkesebb kommunikációt jelölték meg, ami nem feltétlenül 

a tárgy oktatását minősíti. 

Az online oktatási forma kedveltségét bizonyítja, hogy ha választani lehetne, a hallgatók 70,0 százaléka 

online oktatást szeretne, 22,7 százalékuk pedig a hibrid oktatást részesítené előnyben és csupán 7,3 

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 ezt a hallgatók. Inkább 

előnyösnek vélik a fentiek miatt, és hátrányt nem éreznek. Az offline oktatást azért választanák, mert 

jobban leköti a figyelmet és van, akinek fontos és szükséges a fizikai jelenlét, mert ezt szokta meg. „A 

jelenléti oktatást, a személyes kontaktust egyes tárgyak jobban igényelnék.” 

Az oktatási színvonal javítása érdekében tett javaslatok összhangban vannak az előző kérdésre adott 

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

lehet említeni. Technikai, informatikai fejlesztések, több oktatást támogató segédanyag, prezentáció, 

innovatív oktatási módszerek, előre rögzített, illetve visszanézhető előadások. Több egyéni, 

kiscsoportos gyakorló feladat. 

Az oktatáshoz kapcsolódó különböző dokumentumok rendben megtalálhatók, a megítélés hasonló az 

előző félévek eredményéhez. Minden dokumentum elérése 4 feletti átlaggal rendelkezik. A tanév 

rendje 4,45 átlaggal, a képzési programok 4,28 átlaggal kimondottan jó minősítést kaptak. A tematikák 

elérése okoz leginkább nehézséget, de itt is 4,11-es átlagot találhatunk. 

Főleg levelező képzésen lényeges, hogy az 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. Ez az előző időszakhoz képest nem 

változott.  

 

Oktatás körülményei 

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

tapasztalt elégedettség is eltérő. 

 



Ebben a félévben is online módszerrel történt az oktatás, ennek megtámogatása, a technikai, 

informatikai háttér biztosítása elsődleges szempont. Az informatikai megoldásokkal közepesen 

elégedettek a hallgatók. Ez azért meglepő eredmény, mert a korábbi válaszok alapján az online 

oktatásról elégedett vélemények születtek. Viszont az informatikai feltételekkel és azok alkalmazásával 

jóval többen voltak megelégedve, hiszen ebben a kérdéscsoportban ez a terület kapott a legmagasabb 

4,18-as átlag minősítést. Az előző időszakhoz képest ez erős javulásra mutat. Ugyanakkor offline 

oktatáshoz már többen kevesellték a főiskola informatikai hátterét és alkalmazásának lehetőségét, itt 

az átlag csak 3,47. 

Fontos színtere a hallgatói tanulmányoknak a Neptun tanulmányi rendszer, hiszen a képzése során a 

programban végezheti el szinte minden tanulmányokkal kapcsolatos „adminisztrációját” a hallgató. 

Ezen a téren jól vizsgázott a főiskola, hiszen a válaszadók 45,4 százaléka jelesnek, 33,6 százaléka jónak 

értékelte a Neptunt. Elégtelent mindösszesen 1,8 százalék adott a felhasználói tapasztalatai alapján. A 

program működését, használhatóságát nagyban befolyásolja, hogy az intézmény milyen beállításokat 

végez, mennyire gyorsan kerülnek fel benne az információk, ezért értékelhető kimondottan jónak ez 

az eredmény. 

A könyvtári háttér szolgáltatás 3,64-es átlaggal a középmezőnyben van. Erősen megoszlik a hallgatók 

álláspontja, hiszen 26,4 százalékuk jelest adott, 30-30 százalék körüli a jó és közepes értékelés, azonban 

12,7 százalékuk inkább elégedetlen. Több szakmai könyvet szeretnének és digitális könyvtárra is igény 

merült fel. Véleményük szerint jobbá válna a szolgáltatás, ha a könyvek kölcsönzése is lehetséges 

lenne. 

Az online oktatás során elsősorban a technikai feltételek hiányosságai okoztak nehézséget. Problémát 

okozott, hogy nagyobb létszám esetén a kamerák és mikrofonok kikapcsolása segített, az internet 

minősége is kifogásolható volt, bár ez mindkét oldalon – előadó és hallgató felől is – jelentkezhetett. 

Több platform használata váltakozott, és a kezdeti időszakban a Webex szolgáltatással problémák 

voltak, bár ez később már biztonsággal elérhető lett. Összességében azonban javult a helyzet az előző 

időszakhoz viszonyítva és kevesebb problémát okozott az előadásokon való részvétel. 

 

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 évek óta jó vélemények érkeznek. A félév 

során tapasztaltak alapján is minden szempontnál 4 feletti átlagokkal találkozhatunk. 



 

 

Ha átlagos eredményeket nézünk, az elégedettségi rangsorban dobogós az udvarias magatartás, 

segítőkészség, és az online elérhetőség 4,60 feletti átlagokkal, de a hallgatóorientáció és a kérvények 

kezelése is kimondottan elégedettségre adott okot. Nem marad messze tőle a nyújtott információk 

tartalma, és érthetősége, és az ügyintézés gyorsaságával is elégedettek a hallgatók. A telefonos 

elérhetőség kapott legalacsonyabb átlagos minősítést (4,20), de itt a legnagyobb a vélemények közötti 

eltérés is Hasonlóan a személyes elérhetőség is nehézkesebb a hallgatók szerint. 

 

A főiskolai tanulmányok során több más oktatást támogató belső szervezettel is kapcsolatba kerülnek 

a hallgatók, és az elégedettség összképét nagyban befolyásolja, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak. 

Ebből a szempontból is jól teljesít a főiskola, hiszen az egyes osztályok munkáját kivétel nélkül 4,00 

feletti átlagokkal értékelték a válaszadók. Az korábbi időszakhoz képest nem történt változás, hasonló 

eredményeket kapunk az egyes területek szolgáltatásáról. 

 

Az oktatást segítő szervezetekről alkotott vélemények rangsora szerint legjobb teljesítményt a Karrier 

Iroda segítőkészsége (4,39), a Nyelvi lektorátus hallgatói ügyekre irányuló tevékenysége (4,37), és a 

Karrier Iroda szakmai gyakorlat szervezésére irányuló tevékenysége (4,33) nyújtotta. Kicsivel marad el 

ettől az Informatikai Osztály segítőkészsége 4,28 átlaggal és az Informatikai Osztály hallgatói ügyekre 

irányuló tevékenysége 4,27 átlaggal. A Pénzügyi Osztály hallgatói ügyekre irányuló ügyintézésével 

voltak legkevésbé elégedettek a hallgatók, de átlagosan ez a szervezet is 4,15 teljesítményt nyújtott. 

  



Erősségek és lehetőségek 

A hallgatói vélemények szerint a főiskola erőssége a szakmai háttér, a felkészült magas tudással 

rendelkező oktatók, rugalmasság, segítőkészség. Hallgatóbarát, családias intézmény. Partner 

programba kapcsolódás lehetősége. A főiskola elhelyezkedése, kedvező tandíj. Megfelelő gyors 

alkalmazkodás az online oktatáshoz. 

Lehetőség az online oktatás fenntartása hosszú távon, vagy hibrid oktatási forma, informatikai 

korszerűsítés. Új távoktatási módszerek, videón rögzített előadások használata. Nemzetközi diákcsere 

programok. Erősebb marketing tevékenységgel hallgatói létszám növelése. Specializációk bővítése.  

Összegzés 

Összességében elmondható, hogy  a 2020-2021. tanév 2. félévben a főiskola sikeresen alkalmazkodott 

a pandémia miatt kialakult helyzethez, kedvező az online oktatási forma, ami kimondottan jól érinti a 

létszám többségét alkotó levelező tagozat hallgatóit. A hallgatói vélemények szerint továbbra is 

maradhat az online oktatás, mert rugalmasabb, a hallgatók számára könnyebben végezhetők ebben a 

formában a tanulmányok. Az oktatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások színvonala több időszakon 

keresztül sem csökkent, a hallgatók a kisebb problémák ellenére szeretik a főiskolát. Az 

elégedetlenséget kiváltó problémák megoldása, a magasra értékelt előnyök megőrzése a főiskola még 

jobb megítélését eredményezheti a jövőben. 

 


