
  

 

 

 
 

Kiértékelés 
 

 

Az elégedettség mérésre 2018. január 11-én került sor, az Észak-Magyarországi Szenior 

Szabadegyetem 2017/18 tanév I. félévének 5., záró előadásán résztvevők körében.       

A visszajelzéseket önkitöltős kérdőív segítségével adta a hallgatóság, név nélkül. 

 

A képzési csoport létszáma a kérdőív kitöltésekor: 87 fő. 
 

Beadott kérdőívek száma: 65 db. 

A kérdésre adandó válaszok 1-től 10-ig tartó skálán kerültek mérésre, a számok 
emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelezte. 

 
Nem értékelhető kérdőív: ahol nem volt számérték bekarikázva, illetve ahol több szám volt bekarikázva egy 
kérdésnél. 

 

 

Sorszám Kérdés Átlageredmény 

1.  

 

Mennyire elégedett a képzés oktatóival? 

1 db. 8-es jelölés,  

13 db. 9-es jelölés,  

48 db. 10-es jelölés.  

 

Értékelhető kérdőívek száma: 64 db. 

9,70 

2.  

 

Mennyire elégedett a képzéshez biztosított segédanyagok 

színvonalával? 

 

1-1 db. 4-es és 6-os jelölés 

2 db. 7-es jelölés,  

5 db. 8-as jelölés, 

15 db. 9-es jelölés, 

41 db. 10-es jelölés.  

 

Értékelhető kérdőívek száma: 65 db. 

9,36 

3.  

Mennyire elégedett a megvalósult képzés helyszínével? 

(oktatástechnikai eszközök, berendezés, fűtés, világítás, 

higiénia stb.) 

1 db. 7-es jelölés,  

9,88 
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4 db. 9-es jelölés,  

58 db. 10-es jelölés.  

 

Értékelhető kérdőívek száma: 63 db. 

4.  

 

Mennyire elégedett a szervezőknek a képzés 

lebonyolításával összefüggő tevékenységével? 

3 db. 8-as jelölés,  

3 db. 9-es jelölés,  

59 db. 10-es jelölés.  

 

Értékelhető kérdőívek száma: 65 db. 

9,86 

5.  

 

Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés 

összességében? 

 

8 db. 8-as jelölés,  

15 db. 9-es jelölés,  

46 db. 10-es jelölés.  

 

Értékelhető kérdőívek száma: 63 db. 

9,69 

6.  

 

Mennyire volt megfelelő a képzés ára? 

1 db. 9-es jelölés,  

61 db. 10-es jelölés.  

 

Értékelhető kérdőívek száma: 62 db. 

9,98 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Szenior Szabadegyetem 2017/18 tanév I. félévének elégedettségmérője 
alapján készített diagramok1 
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elégedettség

10-es érték 9-es érték 8-as érték

7-es érték 6-os érték 1-5-ig érték
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Segédanyagokkal kapcsolatos 
elégedettség

10-es érték 9-es érték 8-as érték

7-es érték 6-os érték 1-5-ig érték
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Helyszínnel kapcsolatos 
elégedettség

10-es érték 9-es érték 8-as érték

7-es érték 6-os érték 1-5-ig érték

 
 

                                                           
1A diagramok nem tartalmazzák a nem kiértékelhető kérdőíveket 
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Szervezőkkel kapcsolatos 
elégedettség

10-es érték 9-es érték 8-as érték

7-es érték 6-os érték 1-5-ig érték
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Árral kapcsolatos elégedettség

10-es érték 9-es érték 8-as érték

7-es érték 6-os érték 1-5-ig érték
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Elégedettség összességében

10-es érték 9-es érték 8-as érték

7-es érték 6-os érték 1-5-ig érték

 



Témajavaslatok a résztvevőktől  
avagy: 

„Milyen témájú, időtartamú képzésen venne részt a jövőben?” 
 

 
 Kulturális, zenei téma, Művészeti tárgyú előadások; Kultúrák; festészet, irodalom 

 Egészségügyi; táplálkozás-egészség; Bio-e a bio? Élelmiszergyártás technológia, 

élelmiszeripar hátrányai; 

 Génmódosított élelmiszerek 

 Egészségügyi kutatások, egészségvédelem. A gyógynövények szerepe az 

egészség megóvásában Szabó György (bükki füvesember) előadásában 

 Természetgyógyászat  

 Alternatív gyógyászat, homeopátia, kínai gyógyászat, mozgás témák  

 Alternatív gyógymódok, Gyógynövények  

 Egészséggel kapcsolatos táplálkozás; alternatív gyógymódok 

 Ajurvéda  

 Jogi 

 Értékek régen és ma 

 Sok-sok kommunikációs téma; 

 A család szerepe, szerepének változása 

 Szervezett torna, jóga  

 Szanyi Mária Body Art oktatás Kazincbarcikán 

 Önismeret, spiritualitás 

 Csillagászat, jövőkutatás, szkepticizmus tudomány és vallás a mai világunkban 

 A hit, életerő; A biblia a tudomány szemszögéből,  

 Az elme hatalma, hipnózis 

 Spiritualitás 

 Történelmi előadások, népszokások, hagyományok,  

 Helytörténet 

 Nyelvtanulás 

 

 
 
 
 

Mellékletek: 
 
 

1. melléklet Elégedettségmérő kérdőív- 2017/18 tanév 1. fv. 
2. melléklet Szöveges értékelés, vélemények összegzése a képzésről 

 
 
 

Miskolc, 2018. január 26. 
 

 
 
Készítette: 

 
 

Szikra Alapítvány 


