
Oktatói Munka Hallgatói véleményezése 

 

 

2014 

 

Az értékelésre került tárgyak a mintavételi terv alapján és az elért célcsoport: 

 

  
Válaszadási 
arány Űrlap 

Államháztartástan 1. (AJPEN101ISZL4) 26% ME_HE21 

Büntető eljárási jog 2. (AJBUE131IÜ4) 18% ME_HE21 

Büntető eljárási jog 2. (AJBUE227L6) 12% ME_HE21 

Büntető eljárási jog 2. (AJBUE227N6) 10% ME_HE21 

Büntető eljárásjogi gyakorlat 2. (AJBUE278L6) 8% ME_HE21 

Egyetemes állam- és jogtörténet II. (AJJOT270L2) 15% ME_HE21 

Etika AJJOE276N3 24% ME_HE21 

Filozófia AJJOE272L1 19% ME_HE21 

Információs és médiajog I. AJIMT271N3 (AJIMT271N3 2013/14/1) 24% ME_HE21 

Információs jogok a közigazgatásban AJIMT104ISZL3 (AJIMT104ISZL3 
2013/14/1) 34% ME_HE21 

Jog- és állambölcselet gyakorlat I. AJJOE279L3 18% ME_HE21 

Jogdogmatika AJJOE270N9 20% ME_HE21 

Jogi alaptan I. AJJOE134IÜ1 22% ME_HE21 

Közigazgatási szaknyelvi alapismeretek (AJJOT103ISZL6) 6% ME_HE21 

Közpolitika AJJOE513ML3 24% ME_HE21 

Közpolitika I. AJIMT105ISZN3 12% ME_HE21 

Latin nyelv II. (AJJOT279L2) 16% ME_HE21 

Logika AJJOE103ISZN3 16% ME_HE21 

Magyar állam- és jogtörténet II. (AJJOT271N2) 18% ME_HE21 

Magyar állam- és jogtörténeti gyakorlat II. (AJJOT273L2) 8% ME_HE21 

Ombudsman intézmények AJIMTALT10L3 14% ME_HE21 

Pénzügyi jog 1. (AJPEN131IÜ2) 29% ME_HE21 

Pénzügyi jog 2. (AJPEN277L8) 14% ME_HE21 

Pénzügyi jog 2. (AJPEN277N8) 26% ME_HE21 

Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek (AJPEN131MTN4) 25% ME_HE21 

Polgári eljárásjog 1. AJPOE233N7 24% ME_HE21 

Polgári eljárásjog 3.. AJPOE253L9 9% ME_HE21 

Polgári ügyviteli és határozatszerkesztési gyakorlat AJPOE133IÜ5 26% ME_HE21 

Ügyészségi szervezet és igazgatás (AJBUE132IÜ2) 23% ME_HE21 

 

A válaszadók többségének megítélése alapján a tárgyak kifejezetten jó értékelést kaptak. A 

feltüntetett akkreditáció szempontjából releváns kérdések esetében mindenhol 50% feletti 

elégedettség figyelhető meg. 

 

Hallgatói válaszok alapján a Kar adott évi kurzusértékeléseinek globális indexének átlaga 5-ös 

skálán 4,11, azaz a hallgatók egy egytől ötig terjedő skálán 4,11- re értékelték a Kar által 

oktatott tantárgyak minőségét az adott évben. 



 

Értékelés a felmérésben található kérdések alapján: 

 

Az összes kurzusértékelés esetében válaszadók 77,4% először vette fel a tárgyat. A 

válaszadók 73,9%-a szerint a tantárgyak tematikája már a félé elején elérhető volt, és csak 

néhány tárgy esetében fordult elő, hogy nem volt elérhető a tematika a félév elején. Ennél a 

kérdésnél a válaszadók 59,2%-a nyilatkozta azt, hogy elérhetővé tette az oktató a tananyagot. 

Az előző kérdéshez képet viszont többen tapasztalták azt, hogy a tanagyak nem volt elérhető 

számukra semmilyen formában. Ebben jelenthet előrelépést, ha minél több oktató kap 

lehetőséget, hogy a honlapon erre szánt felületre feltöltheti a tananyagot.  

60,1% volt azon hallgatók aránya, akik úgy gondolták, hogy a meglévő óramennyiség 

elegendő volt a tananyag elsajátításához. A hallgatók több, mint 90%-a mutatott 3-as vagy 4-

es szintű elégedettségi szintet az oktatók által biztosított konzultációs lehetőségek terén, tehát 

elmondhatjuk, ha egy hallgató a tanórákon kívül kérdéssel szeretne az oktatóhoz fordulni, 

akkor kap is rá lehetőséget. Abban az esetben, amikor a tantárgyhoz gyakorlat is tartozott, 

akkor a hallgatók 83,2%-a gondolta inkább úgy, hogy az hasznos a tananyag elsajátításához, 

mint aki nem. Néhány tárgyat kivéve, a megkérdezett hallgatók 75,6%-a úgy gondolja, hogy a 

számonkérés inkább összhangban volt az átadott ismeretekkel, mint nem. 

 

 

 

 


