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Az oktatói munka hallgatói értékelésének protokollja 

 
I. Eljárásrend 

 
1. Az oktatói munka értékelése az adott szeminárium vagy előadás utolsó óráján 

történik, a tanév utolsó hetén.  
2. A minőségbiztosító által előkészített kérdőíveket legkésőbb az óra előtti napon 

kapják meg az oktatók.   
3. A kérdőív kitöltésére az adott óra utolsó húsz percében kerül sor (amennyiben nincs 

zh-írás).  
a, Az oktató felkér egy hallgatót, aki a kitöltés lebonyolításában segédkezik.  
b, A rövid tájékoztatás és a kérdőívek kiosztása után elhagyja a termet, és minimum 

húsz percet biztosít a kitöltésre.  
c, A kitöltött kérdőíveket a hallgatói csoport felkért tagja gyűjti össze, egy lezárandó 

borítékba helyezi, melyet a hallgató eljuttat az oktatásszervezőhöz.  
4. Az oktatásszervező az anyagot a minőségbiztosítóhoz továbbítja, aki az EvaSys 

kérdőíveket az intézetigazgatóhoz juttatja, a szöveges véleményt pedig magánál tartja. 
5. Zárthelyi dolgozat íratásakor a protokoll annyiban módosul, hogy a hallgatói 

véleményezésre az óra első tizenöt percében kerül sor.  
Az oktató ebben az esetben is elhagyja a termet, a kérdőíveket tartalmazó boríték a 

felkért hallgatónál marad, aki dolgozata befejezése után juttatja el az oktatásszervezőhöz. 
 

II. Értékelés 
 

1. Az EvaSys kérdőívet a részleges hallgatói véleményezés esetében az intézetigazgató 
és a minőségbiztosító értékeli.  

A szöveges véleményt a minőségbiztosítási felelős, Bényei Péter tekinti át, majd az 
eredményekről beszámol az intézetigazgatónak. A hallgatói értékeléseket a minőségbiztosító 
abból a szempontból értékeli, hogy az adott kurzus oktatásának anyagát, módszertanát, a 
képzés minőségét stb. milyen módon lehetne hatékonyabbá tenni.  

2. A tanulságokat az intézetigazgató  
a) általánosító megfogalmazást választva ismerteti a vezetőséggel és az intézeti 

értekezlettel,  
b) személyes beszélgetésben megvitatja az oktatóval és/vagy a 

tantárgyfelelőssel. 
3. A hallgatói értékelésekbe az oktató nem tekinthet bele, de kérheti az eredmények 

részletesebb ismertetését az intézetigazgatótól. 
4. A feldolgozott kérdőíveket a minőségbiztosító iktatja. 


