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Résztvevői elégedettségmérő 
 

A képzési csoport létszáma: 13 
A képzési csoport létszáma a kérdőív kitöltésekor: 13 

Az értékelhető kérdőívek száma: 13 
 

 
A kérdőívekre adott válaszok kérdésenkénti összesítésének átlageredménye két tizedesre kerekítve 

 

 
 
 

Kérdésenkénti kiértékelés 
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 

összpontszám (13 fő) % 

123 94,61 
 

2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? 

összpontszám (13 fő) % 

123 94,61 
 

3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 

összpontszám (13 fő) % 

116 89,23 
 

4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? 

összpontszám (13 fő) % 

115 88,46 
 

5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 

összpontszám (13 fő) % 

119 91,53 
 

6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? 
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(oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, 

higiénia stb.) 

összpontszám (13 fő) % 

125 96,15 
 

7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő 

tevékenységével? 

összpontszám (13 fő) % 

116 89,23 
 

8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 

összpontszám (13 fő) % 

123 94,61 
 

9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 

összpontszám (13 fő) % 

120 92,30 

 

10. Melyik oktatóval volt a legelégedettebb?  

Pásztor Pál: 11 

 
11. Az Ön számára mi volt a legvonzóbb az intézmény tevékenységében? 

 

 
12. Van-e bármilyen panasza az intézmény tevékenységével szemben? 

nincs (12) 

Drága a tandíj: 1 
 

13. Milyen javaslata van az intézmény számára? 
 

 

 

A kiértékelés napja: 2015. április 20. 

A kiértékelést és összesítést végző személy aláírása: Bakura Emília 

A kiértékelést jóváhagyó aláírása:  dr. Szurmay László 

 
 
 
 
 

Az intézmény Fktv. szerinti hatósági ellenőrzésének befejezéséig köteles megőrizni 

A tanítási módszer: 1 
A színvonal: 7 
A légkör: 1 

- 


