Beszámoló a minőségfejlesztés aktuális kérdéseiről
a Kari Tanács 2013. máj. 9-i ülésére
1. OMHV értékelés
A Neptun tanulmányi rendszerre való átállás miatt az oktatói munka hallgatói véleményezése
késett, csak január 21-től tudták kitölteni a hallgatók a kérdőíveket. A szokásos hallgatóknak szánt
kitöltésre felkérő levelek, illetve az oktatóknak szánt tájékoztató levelek a riportok elkészültéről
nem kerültek kiküldésre. Helyettük az oktatók és hallgatók ún. felugró ablak üzenetet kaptak a
Neptun rendszerben (vagy nem). Az adatok egyetemi összegzése még nem történt meg, így nem
tudok beszámolni a kari összesített eredményekről sem, még a kitöltési arányok sem ismertek
pontosan.
Oktatónként az egyes kurzushoz kapcsolódó értékelések összegzését (riport) a Neptun
Tanulmányi rendszer Információ – Hallgatói véleményezés menüpontja alatt. A riportok
megtekintéséhez újabb bejelentkezés szükséges. A sorok végén a lehetőségek pont alatt lehet
beállítani a riportok nyilvánossá tételét.
A Neptun működésének anomáliái miatt a Minőségfejlesztési Bizottság új vezetőjeként még nem
sikerült jogosultságot szereznem, hogy lássam az OMHV értékeléseket.
2. Hallgatói és végzős felmérések
A hallgatói felmérés lebonyolítása a korábbi TÁMOP-4.1.1 DPR pályázat fenntartási időszakának
kötelezettsége. Magyarország 2013-ban csatlakozott az immár ötödik alkalommal megrendezésre
kerülő EUROSTUDENT felméréshez, melyben 25 ország vesz részt. A felmérés két fókusza a
felsőoktatás "szociális dimenziója", valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi
mobilitása. A kérdőív öt nagy tématerületet ölel fel:
1. a hallgatók aktuális tanulmányai;
2. a korábbi tanulmányok, a tanulmányi életút;
3. a hallgatók életkörülményei, szociális helyzete;
4. a nemzetközi mobilitás;
5. a családi háttér és a hallgatók személyes adatai.
A felmérésből összehasonlító jelentés szokott készülni, online elérhető adatbázissal.
A fentiek miatt az ELTE hallgatói és végzős felmérésében most kombinált kérdőív készült, egy
kérdőívben jelennek meg a DPR hallgatói kérdések az Eurostudent kérdésekkel. Mivel a
kombinált kérdőív rendkívül hosszú, az egyetemi MIB ülésen rövidítettük az intézményi
kérdéseket és javasolták, hogy a karok fontolják meg, ne legyenek külön kari kérdések. A túl
hosszú kérdőív jelentősen ronthatja a kitöltési arányokat. Mi végülis kértük, hogy a tavalyi kari
kérdések (4 a hallgatóknak, 5 a végzetteknek) szerepeljenek a kombinált kérdőívben.
A felmérés keretében az ELTE jelenlegi hallgatói teljes körben, valamint 2008-ban, 2010-ben és
2012-ben végzett hallgatói kerülnek megkeresésre.
A központi kérdőívek elérhetők itt:
http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr/online_kerdoivek/online_kerdoivek_2013_tavasz
3. Kutatói minősítési rendszer
Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes kérésére átnéztem az ELTE-n készülő, oktatók kutatói
munkájának minősítési rendszerét, a nyilvántartani szándékozott adatokat.
Azok kari
véleményezésével, az adatok karspecifikus súlyozásával egyetértettem.
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