ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM
Elégedettségmérés
2016/ 2017. 2. félév

Kiértékelés
Az elégedettségmérésre 2017. március 30-án került sor, az Észak-Magyarországi
Szenior Szabadegyetem 2. félévének 5., záró előadásán résztvevők körében.
A vélemények a 2 félév, azaz 10 előadás során szerzett impulzusok alapján kerültek
rögzítésre.
A visszajelzéseket önkitöltős kérdőív segítségével adta a hallgatóság, név nélkül.
Beadott kérdőívek száma: 39 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.
Ssz

Kérdés

Átlageredmény

Mennyire elégedett a II. félév oktatóival?
1.

1 db. 8-as jelölés,
15 db. 9-es jelölés,
22 db. 10-es jelölés.

9,55

Értékelhető kérdőívek száma: 38 db.
Mennyire nyerték el a II. félév témái a tetszését?
2.

4 db. 8-as jelölés,
8 db. 9-es jelölés,
27 db. 10-es jelölés.

9,58

Értékelhető kérdőívek száma: 39 db.
Mennyire elégedett a szervezőknek
összefüggő tevékenységével?
3.

1 db. 7-es jelölés,
4 db. 9-es jelölés,
34 db. 10-es jelölés.
Értékelhető kérdőívek száma: 39 db.

a

képzés

lebonyolításával
9,82

4.

Ha a közeljövőben, hasonló feltételekkel, de új témákkal, új előadókkal
indulna újra Szenior Szabadegyetem, azon részt venne-e?
Értékelhető kérdőívek száma: 38 db.

IGEN: 38 db.
NEM: 0 db.

Csak a második féléven résztvevők (új csatlakozók) véleményei:

Mennyire elégedett a megvalósult képzés helyszínével?
1.

9,81

3 db. 9-es jelölés,
13 db. 10-es jelölés.
Értékelhető kérdőívek száma: 16 db.

Mennyire volt megfelelő a képzés ára?
2.

9,87

1 db. 8-as jelölés,
15 db. 10-es jelölés.
Értékelhető kérdőívek száma: 16 db.

Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?
3.

1 db. 8-as jelölés,
7 db. 9-es jelölés,
8 db. 10-es jelölés.

9,43

Értékelhető kérdőívek száma: 16 db.

Az első félév és a második félév összevethető kérdéseire adott válaszok eredményei:

Sorsz

Kérdés

I. félév
átlageredménye

II. félév
átlageredménye

1.

Mennyire elégedett az oktatókkal

9,81

9,55

2.

Mennyire nyerték a témák a tetszését?

9,51

9,58

3.

Mennyire elégedett a szervezőknek a képzés
lebonyolításával összefüggő tevékenységével?

9,85

9,82
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A visszajelzések bemutatása diagramokon:
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Témajavaslatok a résztvevőktől a 2017/ 2018 képzésre:
-

-

Generációk közötti kommunikáció a gyakorlatban
Nyugdíjrendszer változása
Történelmi, irodalmi témák
Egészségüggyel kapcsolatos témák
Informatikai témák
Környezetvédelem, művészet, változókor, egészségügy
Környezetvédelem, klímaváltozás
Környezetvédelem és környezetbarát energiákkal kapcsolatos átfogóbb ismeretek
Időskorúak fiatalok közötti kommunikáció számítástechnika, bányászat.
Művelődéstörténet, művészettörténet
Nyugdíjrendszer változásai
A tudomány állásfoglalásáról az összeesküvés elméletekről, az áltudományos
eszmék hihetetlen mértékű elterjedéséről, ennek okairól
Csillagászati előadások a Kozmoszról, az űrkutatásról
Szociológiai téma
Alternatív gyógymódok ill. természetes gyógynövények
Több kutatási eredmény
Ipartörténelem, politika
Ásványok, csillagászat, építészet, festészet
Egészségmegőrzés
A digitális szakadék csökkentésére gyakorlati képzés szervezése
A digitális szakadék csökkentésére gyakorlati oktatás a fiatalok bevonásával

Mellékletek:
1. melléklet
2. melléklet

Elégedettségmérő kérdőív- 2. fv.
Szöveges értékelés, vélemények összegzése a képzésről

Miskolc, 2017. április 28.

Készítette:
Szikra Alapítvány
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