ANONIM KÉRDŐÍV
a résztvevői elégedettség felméréséhez
KIÉRTÉKELÉS

Képzés megnevezése, engedélyszáma:
Program követelmény száma:
Képző cég neve, engedélyszáma:
Képzés helyszíne:
Képzés időtartama:
Képzés óraszáma:
Képzésben résztvevők száma:

Kutya-fizioterapeuta képzés, E-001334/2015/B001
SzPK-00054-15-20-0-05-3
Terápia az Állatokért Alapítvány, E-001334/2015
ÁTE, 1078 Budapest, István u. 2.
2016.09.03 – 2017.06.25.
200 óra
32 fő

Kérjük, értékelje a képzést 1-10-ig terjedő skálán! A 10-es érték azt jelenti, hogy teljesen elégedett,
vagy teljes mértékben igen a kérdésre adott válasz, az 1-es érték pedig, hogy egyáltalán nem
elégedett vagy kifejezetten nemleges a válasza az adott területtel kapcsolatban.
OKTATÓK
1. Mennyire volt elégedett a képzésben résztvevő elméleti részek oktatóinak tudásával,
előadási módszereivel, felkészültségével, segítőkészségével, teljesítményével?
dr. Szalay Ferenc
9,8
dr. Bánfi András
9,8
dr. Biksi Otília
9,7
dr. Sátori Ágnes
9,6
2. Mennyire volt elégedett a képzésben résztvevő gyakorlati részek oktatóinak tudásával,
tudás átadási készségeivel, felkészültségével, segítőkészségével, teljesítményével?
dr. Szalay Ferenc
9,9
dr. Bánfi András
10
dr. Biksi Otília
9,9
dr. Sátori Ágnes
10
INFRASTRUKTURA
3. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel?
(oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás,
higiénia stb.)
7,8

TANFOLYAM
4. Mennyire felelt meg az elvárásainak a képzési csoport létszáma, a tanfolyam hossza?
7,3
5. Mennyire felelt meg az előzetes elvárásainak a képzés tartalma, felépítése (elméleti és
gyakorlati órák felépítése, a tananyag tartalma, képzés hossza)?
8,4

6. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok és egyéb segédanyagok
színvonalával?
6,1
7. Milyen mértékben volt elégedett a képzés módszereivel (előadás, csoportmunka,
egyéni munka, stb.)?
8,2
8. Mennyire volt elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?
8,4
9. Mennyire feleltek meg elvárásainak és a képzés tartalmának a tudása ellenőrzésére
alkalmazott módszerek, számonkérések?
8,9
OKTATÁSSZERVEZÉS
10. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő
tevékenységével?
9,4

11. Mennyire elégedett a képzéssel kapcsolatos előzetes tájékoztatással?
9,0
12. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével,
munkatársak segítőkészségével?
9,9

ELVÉGZETT TANFOLYAM ALAPJÁN..

13. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?
8,2
14. Mit gondol, mennyiben tudja hasznosítani a későbbiekben a képzésen megszerzett
tudást?
9

15. Egyéb észrevételek és fejlesztési javaslatok: 1. Több számonkérés, ellenőrzés
évközben.
Köszönjük, hogy az értékelő lap kitöltésével segítette munkánkat!

