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Történések – egyetemi minőségfejlesztésben

 Egyetemi Minőségfejlesztési program és 

Minőségügyi Kézikönyv készül

 OMHV megújítására munkabizottság alakult az 

egyetemen

 Neptun munkacsoport is dolgozik



Felmérések, amikről a beszámoló szól

 2014/2015. tavaszi félévi OMHV felmérés 

egyetemi összegzése

 2015-ös Gólyafelmérés



Forrás: 

Beszámoló az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezéséről 

2014/2015-ös tanév tavaszi félév. ELTE Rektori Kabinet 

Minőségügyi Iroda, 2015

OMHV – 2014/2015 tavaszi féléve



Kitöltési arány

 Egyetemi szinten javult az elmúlt 3 tanévben 

(46,51% - 54,41%), de…

 őszi-tavaszi félév különbségei

 érdemi válasz adása nélkül is abszolválható

 nem értékelhető, de a kitöltési arányban számításba 

vett válaszívek aránya nőtt



OMHV kitöltési arányok alakulása



Értékelhető válaszívekkel számolva a kitöltési arány a TÓK-on: 38,74%

Egyetemi átlag: 39,34% (36,78 – 46,79% közötti karonként)

Nem értékelhető válaszívek aránya







Problémák

 Riportok publikálási aránya nagyon alacsony 

egyetemi szinten is (2,73%), nálunk különösen 

(0,54%)

 Neptun és Unipoll folyamatos működési 

bizonytalanságai

 plusz 8 pont torzító hatása



Segítség

 OMHV használati útmutató 

http://minoseg.elte.hu/omhv/utmutato

 Hallgatóknak

 Oktatóknak

 Vezetőknek

http://minoseg.elte.hu/omhv/utmutato








Gólyakérdőív

Forrás: Felmérés az ELTE-re 2015 első félévében alap- és osztatlan képzésre 

iratkozó elsőéves hallgatók körében. ELTE Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda, 

2015.

Elsőéves hallgatók felmérése



Gólyakérdőív

 N=345 elsőéves hallgató 

 70 fő csecsemő- és kisgyereknevelő, 148 fő 
óvodapedagógus, 114 fő tanító, 12 fő szociális és 
ifjúsági munka

 79% nappali, 21% levelező

 96,8% államilag támogatott, 2,3% önköltséges

 A felvett hallgatók 49,29 %-a töltötte ki a kérdőívet, 
ez megfelel az egyetemi átlagnak. (49,21%) – Tavaly: 
42,96% (egyetemi: 43,51%)

 Mindhárom szakon kiegyenlített a kitöltési arány(48-54 
% közötti).



Az intézményválasztásban elsősorban az oktatás abszolút és relatív színvonala, az 
intézmény jó hírneve volt döntő a számukra.

Továbbá jelentős szempont a fővárosi tanulás lehetősége, ami az életkor pszichés 
jellemzőivel jól összhangban van. 

Büszkék arra, hogy az ELTE-re járnak: 4,51 az átlag ötfokú skálán.

Intézményválasztás szempontjai

szempont Igennel válaszolók 

száma

%-os arány

TÓK

%-os arány

ELTE

Intézmény jó hírneve, presztízse
319 92,5% 93,4%

Oktatás színvonala 312 90,4% 92,9%

Itt oktatják legmagasabb 

színvonalon ezt a szakot
290 84,0% 86,6%

Fővárosi tanulás lehetősége 250 72,5% 73,7%

Barátok, ismerősök ajánlása 172 49,9% 50,9%

Pezsgő egyetemi élet 153 44,3% 54,3%

Középiskolai eredmények ezt tették 

lehetővé
133 38,6% 44,5%

Lakóhely közelsége 130 37,7% 35,7%

Ismerősök is ide járnak 96 27,8% 26,6%



Elképzelés a jövőről

 A válaszolók szerint könnyű lesz elhelyezkedni. Négyfokú 
skálán átlag: 2, 84. 

(ELTE: 2,70, IK: 3,25, BGGYK: 3,03)

 28,7% már elsősként tervezi a mesterképzésben való 
továbbtanulást. 

(Egyetemi átlag 50,35%, BGGYK átlaga 47,74%)

 Hallgatók negyede (24,6%) közalkalmazotti szférában 
képzeli elhelyezkedését, közel fele (43,5%) még nem tudja. 
8,7% saját vállalkozásban, 2,6% kis magáncégben, 23,5% 
non-profit szférában gondolkodik.



Az egyetemi átlagnál alacsonyabbak a fizetési elvárások karunkon. A válaszolók 
havi nettó 155ezer Ft-tal elégedettek lennének. 

125ezer Ft-os fizetés esetén már elhelyezkednének. 

Havi nettó 23-40ezer Ft-os eltérés az ELTE-s átlaghoz képest.

Fizetési elvárások



Karrierszolgáltatások közül leginkább igényelnék:

Állásajánlatok, állásbörze

Fejlesztő képzések (jogosítvány, pályázatírás,  kommunikáció)

Kredites karriermenedzsment kurzusok (CV-írás, állásinterjú felkészítés)

Hallgatói szolgáltatási igények

Szolgáltatás

Mennyire fontos (ötfokú skálán)
átlag

TÓK

átlag

ELTE

Tanulástámogatási 3,97 3,92

Nemzetközi tanulmányi, gyakornoki és 

ösztöndíj 3,91 4,11

Tehetséggondozási
3,69 3,67

Felvételi eljáráshoz kapcsolódó 3,63 3,50

Karrier 3,64 3,75

Sport 3,3 3,09


