
  
 

 
 

   Leírt, szöveges vélemények kiértékelése 

 

S.szám Kérdés - válasz 

1.  

 
Mennyire elégedett a képzés oktatóival? 

Nagyon jó. Teljes mértékben kielégíti a kíváncsiságomat. Nagyon felkészültek az oktatók. Nagyon 
felkészültek. Felkészült, jó előadók. Remek, tartalmas előadások. Nagyon magasan képzett előadók. 
Nagyon jó. Maximálisan. Nagyon pozitív. Maximálisan, csak gyorsan haladnak a témában. Színvonalas 
oktatás. Érthető, magas színvonalú, jól felkészült előadók. Felkészültek, tudásukat igyekeztek átadni. 
Kitűnő, érdekes, tartalmas előadásokat hallottunk. Minden előadó csillagos 5-ös, volt olyan, ami tömény 
volt, abból jegyzeteltünk. Szimpatikus előadók voltak! Kiváló és magas szintű előadásokat hallottunk. 
Színvonalas, a témában átfogó, elégedett vagyok. 

 

2.  

 
Mennyire nyerték el a témák a tetszését? 
Melyik téma tetszett Önnek leginkább? 

A szavak világa. Szerintem a generációk közötti kommunikáció. A kommunikációs előadás. 
Egészségmegőrzés és a kommunikáció. Egyetemi történet, életmód, kommunikáció. Mind. Generációk 
közötti kommunikáció. Mindegyik, nem is tudok választani. Generációk közötti kommunikáció. Az 
egészséges öregedés és annak a megélése. Az egészséges öregedés művészete, az élethosszig tartó 
tanulás. A szavak világa, a kommunikáció. Generációk közötti kommunikáció, sok életszerű példa. Prof. 
Patkó Gyula. Generációk közötti kommunikáció. Mindegyik. Generációk közötti kommunikáció. 
Generációk közötti kommunikáció. Generációk közötti kommunikáció. Mindegyik egyedi a maga 
nemében. Mindegyik. Mind tetszett. Időskori életmód. A Selmecbányáról hallottak. Selmecbányától a 
Miskolci Egyetemig. Generációk közötti kommunikáció. Selmecbányától a Miskolci Egyetemig. 
Egészséges idősödés. 

 

3.  

Mennyire elégedett a megvalósult képzés helyszínével? (oktatástechnikai eszközök, 
berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) 

Teljesen meg vagyok elégedve. Szép kulturált helyen folynak az előadások. Kulturált környezet. Kulturált 
környezet. Megfelelőek színvonalasak az eszközök, a berendezés. Első előadáson fáztam, többi kiváló. 
Szuper. Elégedett vagyok. Jegyzetelés nehéz volt. Maximálisan. Minden a helyén, minden időben jó volt. 
Kellemes környezet. Maximálisan kielégítő. Elégedett vagyok.  

 

4.  

 
Mennyire elégedett a szervezőknek a képzés lebonyolításával összefüggő 
tevékenységével? 

Tökéletes. Elégedett vagyok. Jól felkészült szakemberek. Mindent nagyon jól megszerveztek. 
Háttéranyagok e-mailes küldése késik. Abszolút. Kitűnő. Elégedett vagyok. Maximálisan. A szervezők jól 
összeállították a kérdésekre válaszoló előadókat. Szuper. Maximálisan. Kiváló. 
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5.  

 
Mennyire volt megfelelő a képzés ára? 

Nincs is ára, ez a minimum. Csak jelképes. A mai világban az ember ezt a csekély összeget másra is 
elkölti. Nagyon. Elenyésző, megfizethető. Elfogadható ez az összeg. A nyugdíjasok még ilyen összeget 
kitudnak fizetni. Minimális. Nagyon elfogadható, sőt még több is lehetett volna! Megfelelő. Maximálisan, 
mindenki által megfizethető. Kedvező.  

 

6.  

 
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 

Nagyon vártam már, tetszik. Érdekes témák voltak, amit még nem hallottam. Amíg élek, szívesen 
veszek részt ilyen képzéseken. Mindegyikben volt újabb információ számomra. Megfelelt. Nagy előny, 
hogy helyben van. Maximálisan. Jobban, mint előre gondoltam. Tanulságos. Érdekes, figyelemfelkeltő, 
tanulságos. Maximálisan. Tökéletesen. Tanulságos, újdonság. Ilyen magasan képzett előadóktól öröm 
tanulni. Nagyon színvonalas.  
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