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2016/ 2017. 2. félév
Leírt, szöveges vélemények kiértékelése
2. melléklet
Szöveges válasz a Szenior Szabadegyetem 2. elégedettségmérőjének 5.
pontjára.
Meg voltam elégedve a képzéssel. Jó volt a szervezés is. Érdekesek az előadások.
Nagyon szerettem az előadásokon részt venni. Magas színvonalúak voltak az előadások,
hasznosak, érdekesek.
A mikrofont nem mindig használták, így nem volt mindig érthető.
Nagyon jó és színvonalas előadások voltak.
Kommunikáció. Érdekes témák, felkészült előadók előadásait hallhattam.
Amit külön kiemelné:k érthetően, úgymond köznyelven hallhattam az előadásokat, nem
pedig érthetetlen, vagy idegen illetve szaknyelven.
Jelenleg nincs ötletem, de bármely témára nyitott vagyok.
Érdekel. Szeretném, ha következőkben a generációk közötti kapcsolat gyakorlati
alkalmazásáról essen szó.
A szervezéssel, az előadók és témákkal nagyon meg vagyok elégedve.
A következőkben a nyugdíjrendszer változását szeretném, ha téma lenne.
Nagyon színvonalas volt a képzés. Szívesen részt vennék a legközelebbi szenior
szabadegyetemen is.
Minden elismerésem és köszönöm, hogy része lehettem. Bármilyen téma érdekel,
nyitott vagyok történelmi, irodalmi témákra is.
Részletes kielégítő előadásokat hallottunk. Egészségüggyel kapcsolatos és informatikai
témák.
Nagyon jó kezdeményezés és a folytatást is jónak találom. Egészségügyi, informatikai
képzés jó lenne!
Tetszett, fejlesztette a szépkorúak gondolkodását, érdekes és tanulságos témák voltak.
Örülök, hogy részt vehettem. Javaslat: környezetvédelem, művészet, változókor,
egészségügy. S
zínvonalas előadások voltak. Minden OKÉ volt!
Az előadások és az előadók is jó benyomást tettek rám. Szorosabb kapcsolat kell emailben, interneten: előadást követően közvetlenül küldjék a prezentációt, vázlatot.
Érdekes jól kiválasztott témák voltak, felkészült előadókkal. Új ismeretekre tehettünk
szert.
Témajavaslat: környezetvédelem, klímaváltozás.
Az előadások tetszettek. Környezetvédelem és környezetbarát energiákkal kapcsolatos
átfogóbb ismeretekre gondolok.
Nagyon pozitív. Érdemes lenne folytatni. Köszönöm a különböző témákat. Pl. időskorúak
fiatalok közötti kommunikáció számítástechnika, bányászat.
Szeretném, ha jövőre is találkoznánk!

Új résztvevők észrevételei, javaslatai:
Tartalmas előadásokat hallgattunk!
Örülök,
hogy
részt
vettem,
mert
kiegészítettem
korábbi
ismereteimet.
Környezetvédelemmel,
környezetszennyezéssel
kapcsolatos
témákat.
Művelődéstörténet, művészettörténet.
Nyugdíjrendszer változásai.
Hasonló témájúakkal.
Tudásunkat, ismereteinket bővítették, amit a saját életvitelünkben, aztán a klubban
átadom, klubtársainkkal hasznosítani tudom.
Köszönjük a Szikra Alapítványnak, a Harmadik Kor Egyetemének. Nagyon sokat
jelentett számomra; 1955-ben érettségiztem, a budai szilikátipari technikussá váltam ill.
építőanyagipar…
Nagy öröm volt számomra a bányaipari tudományos összefoglaló.
A témákkal kapcsolatban plusz információval bővült a tudásom.
Nagyon színvonalas, sok új ismeretet adott, mert a műszaki tudományok témában nem
voltam vagyok járatos.
Az eddigi témák elnyerték tetszésemet. Szívesen hallgatnék előadást a tudomány
állásfoglalásáról az összeesküvés elméletekről, az áltudományos eszmék hihetetlen
mértékű elterjedéséről ennek okairól.
Érdekelnének még csillagászati előadások a Kozmoszról, az űrkutatásról.
Érdekes témák, jó előadók voltak. Szívesen hallgatnék szociológiai témát, egy kis
irodalmat.
Az eddigi témák tetszettek.
A témák érdekesek voltak. Kíváncsi lennék, több kutatási eredményre.
Köszönet és elismerés az előadók felkészültségéért, a sok hasznos információért,
közvetlen előadásmódért.
Szívesen
látnék,
ill.
hallgatnék
alternatív
gyógymódokról
ill.
természetes
gyógynövényekről is előadást.
Köszönet az oktatás színvonalas előadásaiért, a témák aktualitásáért, a közvetlen
előadásmódért.

Mennyire elégedett a megvalósult képzés helyszínével?
1.

2.

Színvonalas a témák megjelenítése.
A hallgatóság részére a jegyzetelés nem megoldott.
Színvonalas, reprezentatív.
Mennyire volt megfelelő a képzés ára?
Nagyon megfelelő. Az alacsony jövedelmű nyugdíjasok részére lehetne díjtalan!
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?

3.

Minden előadóval, előadás témájával elégedett voltam.
Színvonalas.
Nagyszerű előadók a témák iránt felkeltették a figyelmet, érdeklődést.
Szélesebb körűség.
Kielégítő, magas színvonalú előadók voltak.

Miskolc, 2017. április 28.
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM

Oldal: 2

