Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Hallgatói felmérés
Teológia alapszak – 2020.
Felmérés zárás: 2021. február 25.
Válaszadók száma: 71

A felmérésbe a 2020/21-es tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 148
teológia alapszakos hallgatót vontuk be.

1. Hogyan szerzett tudomást az Ön által látogatott képzésről? (csak az 1. évfolyam
hallgatói számára feltett kérdés)

Egyéb válaszok (3):
(1) „Kolléganőmtől”
(2) „Facebook hirdetés”
(3) „Régebbi ismeret a főiskoláról.”
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2. Mi motiválja Önt leginkább a tanulmányok végzésében? (Kérjük max. 2
szempontot jelöljön meg.)

Egyéb válasz (6):
(1) „Meg akartam ismerni Istent… Mert éreztem, hogy eltorzítják (akarva? akaratlanul?)
gyerekkorom óta...”
(2) „A Szentírás mélyebb megismerése, helyes értelmezési módszerek/ismeretek elsajátítása
motivál.”
(3) „A főiskola elvégzését követően szeretnék mesterfokú tanulmányokat folytatni. Újságíró
diplomám van, korábban 14 évig dolgoztam szerkesztőségben. Elképzelhetőnek tartom, hogy a
teológiai tanulmányaim elvégzését követően, visszakerüljek a sajtóba (ezúttal egyházi
sajtóba/médiába), ahol eredetileg szocializálódtam.”
(4) „Először jó kihívásnak gondoltam, majd rájöttem egy diploma jó dolog.”
(5) „Mindenkinél alapnak kellene lennie a Biblia ismeretének.”
(6) „Diplomát szeretnék szerezni.”
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3. Kérjük, értékelje 5 fokozatú skálán a Tanulmányi Osztály munkáját az alábbi
szempontok szerint:

4. Szeretné-e elvégezni a későbbiekben főiskolánk szakirányú továbbképzését? (Csak

a végzős hallgatók számára feltett kérdés)
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5. Kérjük, értékelje 5 fokozatú skálán a főiskolán bevezetett online oktatási

módszereket az alábbi szempontok szerint:
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6. Kérjük, 5 fokozatú skálán értékelje, hogy a főiskola távoktató platformja

mennyiben járul hozzá a tanulás támogatásához?

7. Hasznosnak tartaná-e, hogy a jövőben a főiskola a jelenléti oktatás mellett is

alkalmazza az online oktatási módszereket (távoktató platform használata, online
konzultációk, fórumok, tanulócsoportok stb.)?
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Kérjük, indokolja válaszát:
(47 válasz)
(1) „Betegség esetén is részt vehet a tanuló, vagy pl. ha nincs ki vigyázzon a gyermekre,
akadályba ütközik az odautazás.”
(2) „Rugalmassá tenné az oktatást. Több lehetőséget nyújtana a hallgatóknak.”
(3) „Sok időt és pénzt tudnék megtakarítani, ha nem kellene Biatorbágyra mennem kéthetente.”
(4) „Sokkal könnyebb egy-egy tétel kidolgozása, tanulása ha vissza tudom keresni az anyagot,
jó minőségben. Ez rendkívül megkönnyíti a dolgot.”
(5) „Szerintem nagyon hasznos lenne, ha mindig kéznél lenne az óra anyaga, sőt ha letölthető
is lenne akkor kocsiban és metrón is lehetne hallgatni, otthon nézni, és olvasni:)))”
(6) „Az online oktatás vészhelyzetre legyen...(covid stb)...személyesen kell ott lenni, mert akkor
érzi az ember az iskola "lelkiségét"...A teológia az " Isten szava". Hallani kell élőben a
Tanároktól. Nem közgazdászokat oktatnak.”
(7) „Jelentős időbeli és anyagi könnyebbséget jelent a távolabb lakók számára az online
oktatásban való részvétel lehetősége.”
(8) „Gyors, egyszerű, növeli az iskola színvonalát. Haladni kell a korszellemmel. Más iskolához
képest is jó a színvonal, sőt sokkal jobb.”
(9) „Nagy segítség, lehet folytatni eszmecserét, és a nehezebb részeknél a tanárok tudnak
segíteni.”
(10) „Rendkívül nagy segítség, hogy online felületen gyorsan és pontos választ kaphatunk a
kérdéseinkre. A vírus miatt egyébként is megsokszorozódott legtöbbünk munkája, így sokkal
kényelmesebb megoldás ez.”
(11) „Azoknak is van így lehetősége tanulni, aki távol él.”
(12) „Az egyes tanegységek információi egyhelyen elérhetők (video, hanganyag, leírás,
követelmények, jegyzetek, szakirodalom...stb.)”
(13) „Az előadások felvételei, azok utólagos elérhetősége kimondhatatlan nagy segítség.”
(14) „Szolgálati elfoglaltságom miatt is részt tudok venni rajta!”
(15) „Munka mellett is, rugalmasan végezhető.”
(16) „Bármikor visszanézhető.”
(17) „Vidékről is könnyebbé válna az iskolai órákon való részvétel!”
(18) „Nem kell külön ezért utazni.”
(19) „Előfordulhat olyan helyzet, amikor nagy segítséget nyújthat egy ilyen plusz lehetőség.
Szerintem ezzel a technikai lehetőséggel élni kell. Előfordulhat az is, hogy elég lenne egy online
megbeszélés. Időt és pénzt is megtakarítanánk. Az oktató számára is kedvezőbb ez a helyzet.
Főleg ha messziről kell neki is utaznia.”
(20) „Szorosan kiegészítik egymást. Több lehetőséget kínál mind a hallgatók mind az előadó
tanárok részére, hogy az élő jelenlét órai anyagát bővítsék mélységében.”
(21) „Könnyebb szervezésre ad lehetőséget, több alkalom adódhat a tanulmányok
folyamatosságára, pótlására és kiegészítésére.”
(22) „Hasznosnak tartanám, mert az utazás sok időt von el.”
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(23) „Nem! Az iskola honlapján hang és írott anyag is található (nyilván mp4 is feltölthető). A
távoktató felület csak duplikáció színesben.”
(24) „Munka mellett hétvégén otthonról is végezhető távoktatás kereten belül.”
(25) „Számomra nagy könnyebbséget jelent jelenleg, hogy munka mellett nem kell hétvégén
bejárni.”
(26) „Ha valaki távol lakik, illetve hosszabb betegség esetén vagy egyéb okok miatt nem tud
jelen lenni az órákon lehetőség legyen vizsgázni így is.”
(27) „A szabadidő jobb kihasználását teszik lehetővé az online oktatások.”
(28) „Egyes hallgatók esetében a lakóhely és az iskola közti nagy távolság elősegítése
céljából.”
(29) „Az előadásokra vidékről, több órás utazás szükséges, illetve hazautazás. Onilne felület
megkönnyíti az iskolai napot. Természetesen nem helyettesíti a személyes kapcsolatot, de a
távoktatás során lehetne egy kötelező nap, amikor a főiskolán lennének az előadások.”
(30) „Munka mellett sokkal könnyebb online részt venni az órákon, nincs útidő.”
(31) „A távoktató platformon hozzáférhető dokumentumok egy olyan biztonságos hátteret
jelentenek, ahova akárhányszor vissza lehet térni a vizsgaidőszakban. Leginkább a felkészülést
segítő kérdések, a jegyzetek, illetve az órákon is megosztott Power Point-ok voltak hasznosak
számomra. Az online konzultációkat, fórumokat, tanulócsoportokat nem tartom szükségesnek.”
(32) „Én nagyon hatékonynak ítélem meg. Amikor nagyon fáradt volt az ember és nem figyelt
eléggé oda, könnyen vissza tudta keresni a kimaradt gondolatokat.”
(33) „Számomra nagyon nagy segítség volt.”
(34) „Az órát a kérdésemmel nem zavarom, (pl: Zsuzsa néni nem is szereti ha beleszólnak a
tanórába) azért tartom jó ötletnek, mert itt megtudnánk beszélni ami az óra időkeretébe nem
férne bele.”
(35) „Minden oktatási intézménynek ezt kell tennie, nincs más választási lehetőség.”
(36) „Nagyon nagy segítség, hogy nem kell megjelenni. Fontos a személyes találkozás is, de
nekem ez az év ebben a formában a lehető legjobb.”
(37) „Az életvitelem szempontjából nagy könnyebbség lenne.”
(38) „Biatorbágyra utazás körülményes lesz számomra. Most már életvitelszerűen Nógrád
megyében élünk, ami alkalmanként 6 óra utazást fog jelenteni.”
(39) „Mindenféleképpen! Ez egy nagyon hasznos, akár külföldön élőknek, akár családosoknak,
nagy segítség lenne.”
(40) „Egyéni időbeosztási, későbbi visszanézési, ismétlési lehetőség, rentabilitás.”
(41) „Azon tanulók számára, akik valamilyen okból kifolyólag (pl. betegség) nem tudnak
személyesen részt venni az órákon.”
(42) „Több olyan órán is részt tudtam venni telefonon (munka és utazás közben), amelyikre nem
jutottam volna el a fizikai helyszínre. Jelentős időt és költséget sikerült megtakarítani, h
fizikailag nem kellett elutazni az órákra.”
(43) „Ha valakinek több segítségre lenne szüksége a tanuláshoz.”
(44) „Az időkeretes jelenlét mellett nagy segítség az egyéb kiegészítő agyagok az élő előadásba
nem férő ismeretek megjelenítéséhez.”
(45) „Nagyban segíti az oktatást.”
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(46) „Hasznos az, hogy bizonyos diákat vissza lehet nézni.”
(47) „Mindenképpen, mert így bármikor pótolható a tananyag, illetve ha valami oknál fogva
valaki nem tud leutazni Biatorbágyra, akkor könnyen segítséget tud kérni. Az információk
átadása szempontjából pedig mindenképp fontosnak tartom. Azoknak is jó, akik nem tudnak
kifizetni maguknak könyveket, és be lehet szkennelni ezeknek a hallgatóknak az anyagokat,
kötelező olvasmányokat, ami nagyon nagy segítség lehet sokak számára.”
8. Kérjük, írja le az online oktatással kapcsolatos egyéb észrevételeit, javaslatait,
kéréseit!
(34 válasz):
(1) „A hangminőség nem minden alkalommal jó, főként az erőssége.”
(2) „Nagyon jól tudom kezelni, mert egyszerű, csak rákattintok és már látom is a tanárt. Örülök,
amikor a jegyzetet nem kell megvenni, mert feltöltötték a sola oldalra!!”
(3) „Számomra az lenne a legideálisabb, ha minél több formában lenne fenn, mert az aktuális
tennivalóimhoz tudnám ezáltal idomítani a leckék formátumát.”
(4) „Nem kedvelem. Személytelen. "Reál" iskolában működhet. "Humán" iskolában gátat
szab.”
(5) „Tökéletesen működik, érdemes megtartani.”
(6) „Az online vizsgáztatáskor a dolgozat közbeni/utólagos áttekinthetőségét ha lehetséges
javítani... Persze a Google Sheets-nek vannak határai, mégis nagy nehezítést jelent a sokszor
egysoros rubrika....”
(7) „Nagyon segítőkészek, kedvesek az oktatók!”
(8) „Mint kisgyermekes édesanya nagyon szimpatikus, hogy a szóbeli vizsgákat is lehet online
bonyolítani.”
(9) „Minden hibátlanul és gördülékenyen megy, a felmerülő problémák megoldódnak!”
(10) „Maga a módszer is új, először veszek részt ilyenben, de mindenképpen hasznos, hiszen
kisebb a fertőzés veszélye, az utazással kapcsolatos stressz megtakarítható, hatékonyabb a
vizsga is, mert az utolsó pillanatig tanulni lehet.”
(11) „Egyenlőre nem tudok érdemben hozzászólni. Azok a hibák amik óra közben
felmerülhetnek az az internet szolgáltatás hibájából lehetségesek. Más említésre méltót nem
tudok megjelölni.”
(12) „Az online oktatás ebben a formában szerintem tökéletes, kérésként ha módja és lehetősége
van a főiskolának a távoktatásban a már leadott anyagokat is meg lehessen nézni azon
diákoknak akik regisztrálnak. Szerintem igen hasznos a magánképzés lehetőségeként.”
(13) „Nagyon jó, hogy az adott helyzetben rendelkezésre áll, de a személyes iskolai jelenlétet
nem pótolhatja teljesen. Főleg az órai interaktivitásnál látható a különbség.”
(14) „Talán érdemes lenne, ha minden oktató ismerné a Zoom rendszer nyújtotta lehetőségeket.
Gondolok itt a hallgatók együttes elnémítása opcióra. Több alkalommal zavaró volt az órákra
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beszűrődő zaj. Ez elkerülhető, ha az oktató egy gombnyomással elnémít mindenkit önmagán
kívül.”
(15) „Jó lenne, ha az online képzés maradna, vagy esetleg hibrid alapú képzés is lenne a
főiskolán.”
(16) „1. Szükségtelen várni a későkre, mivel az előadás mindig rögzítve van, ezen kívül miért
kell az időben érkezettek idejét megszorítani, azután az idő rövidségére hivatkozva sajnálkozni,
hogy nincs elég idő ... . 2. A központi némító gomb használatát minden tanár részéről fontosnak
tartanám, mivel nem jó ha a tanár egyéni toleranciája eredményeként kellene elviselni, az órát
kisajátító hallgatók üres szereplését (ez a mulatság jó volna ha önkéntes alapon történne óra
után!). 3. Fontosnak tartom, hogy hallgathassam az előadót, aki mielőtt lead egy anyagot nem
teszi fel sokat sejtetően a kérdést, hogy "Na? meg tudja valaki mondani?", ami önmagában is
értelmetlen, ráadásul sok hasznos időt vesz el abból a kevésből, amit a tanárok is sokszor
felemlegetnek, hogy "idő hiányában ...". Szeretem a klasszikus előadást (többségében ilyennel
találkozom), amibe nem rondíthat bele bárki (interaktívan). (Ha Jézus tanítását hallgatjuk
iskolai keretek között, akkor talán nevezhető illúziórombolónak az, ha egyesek ezzel
párhuzamosan az "én azt gondolom" típusú kiforratlan gondolataikat oszthatják meg a
gondolatmenetet megzavarva.)”
(17) „Tanuló csoport, Nyáron lehetőség online beszélgetés.”
(18) „Nagyon örülnék, ha függetlenül a járványhelyzettől megmaradna az online oktatás
lehetősége a későbbiekben is, ha választható lenne az online forma is.”
(19) „Meg vagyok elégedve az online oktatással csak én azon aggódom, hogy ne akkor menjen
el a net, amikor óráim vannak, vagy vizsga esetén.”
(20) „A távoktatásnál nem azt mutatja a felkészülés százalékáról amit teljesítettem. Többször
végig hallgattam az összes előadást és 0%-ot mutat a legtöbb tantárgynál a felkészüléssel
kapcsolatban.”
(21) „Jól működő megbízható rendszer.”
(22) „A főiskolai jegyzetekhez való gyorsabb hozzájutás.”
(23) „Véleményem szerint nagyon jól működik. Én szeretném azt kérni, ha lehetséges, hogy az
órák hanganyaga picit hamarabb elérhető lehessen. Én minden online órán részt vettem, de
sokkal könnyebb úgy tanulni, ha még többször visszahallgatom. Én a szociális szférában
dolgozom, sokat kell túlóráznom, és ha van időm, akkor visszahallgatom az órákat. Ha előbb
elérhető lenne, akkor jobban be tudnám osztani az időmet. Köszönöm szépen.”
(24) „Megfelelő kihangosítás biztosítása mindenkinek, hogy az oktató színvonalát ne rombolja
a rossz technika.”
(25) „Jól összeszervezett, kiváló munkát igazol az elmúlt fél év. Tökéletesen kidolgozott
tananyag, segítőkész tanárok. Működőképes online platform felület. Teljes mértékben meg
vagyok elégedve, örülök, hogy az iskola tanulója lehetek. Köszönök szépen minden segítséget.”
(26) „Sokszor zavaró a diákok lenem némított mikrofonja. Személyes megjegyzésem, hogy az
ének zene tanár órái nekem nagyon gyorsak voltak, sajnos nem igazán tudtam követni. Nekem
ez teljesen új tantárgy és az idén már fel sem vettem.”
(27) „Oktatással nincs gond. Hallgatókkal inkább, akik nem kapcsolják ki a mikrofont.”
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(28) „Nincs egyéb észrevételem”
(29) „Számomra ez teljesen új dolog, nincs viszonyítási alapom, most ismerkedem az online
oktatási formával.”
(30) „A vizsgák érthető okból nagyon rövid időbeosztásba lettek téve, ami nehéz volt azoknak
akik nem tudnak jól gépelni.”
(31) „Kevés előnye (utazási idő, költségcsökkentés) mellett személytelen, a tanári motiválás,
visszajelzés "a személyes varázs" hatásainak csökkenése. Nem kértük, ez van ezt kell szeretni,
de sokkal jobb, hogy van, mintha megállt volna az élet. Külön köszönet azért, hogy saját
munkám során is át tudtam állni a zoom felületre. Ha a főiskola nem mutatta volna be hiteles,
élő példán át, hogy, lehet elfogadhatóan dolgozni ily módon is, soha nem állítottam volna át a
képzéseinket a zoomra.”
(32) „Amelyik órákat hallgattam, nagyon jó színvonalon zajlottak.”
(33) „Maximálisan elégedett vagyok.”
(34) „Egyedül csak a technikai dolgok zavaróak, például, ha nem lehet hallani egy-egy
pillanatra az oktató hangját, de evvel nem lehet mit csinálni. Szerencsére az önkéntes
belebeszélések oktatás közben már megszűntek, de ha mégis vannak, akkor a visszahallgatható
felvételekből ezek szépen ki vannak vágva, amiért hálás vagyok.”

9. Kérjük, írja le a főiskolával kapcsolatos egyéb észrevételeit, javaslatait, kéréseit!
(34 válasz):
(1) „Nem hiszem, hogy bármi olyat tudnék írni amit meg kéne változtatnia a főiskolának.

Minden profi, pontos, precíz és érdekes.”
(2) „Pontosság”
(3) „Nagyon érthetően magyaráznak az oktatók, nagyon szeretem az előadásokat
visszahallgatni, köszönet érte!”
(4) „Egyenes beszéd: torzítás nélkül, előítélet nélkül, fanatizálás nélkül, sértés nélkül, tolakodás
nélkül...”
(5) „Az online írásbeli vizsgáztatás során rendelkezésre álló időt (60 perc) kevésnek tartom,
szükséges lenne a korábbi gyakorlatnak megfelelő, 90 perces időtartamot biztosítani. Akik nem
tudnak vakon gépelni, azok számára segítséget jelentene.”
(6) „A pandémiás időszak kezelése, szerintem kiváló. Nagyon jók az online órák. Jó lenne, ha
a pandémia után is lenne lehetőség online részt venni az órákon, (annak aki igényli) rengeteg
utazási időt takaríthatunk meg, csökkenthetjük a káros anyag kibocsájtást és
költséghatékonyabb.”
(7) „Levelező szakon maradhatna az online oktatás. A vizsgákra viszont természetesen, a
személyes iskolai vizsga lenne.”
(8) „Válaszoltam a 4. kérdésre, habár még nem vagyok végzős hallgató. Ettől függetlenül a
valóságnak megfelel a válasz.”
(9) „Úgy érzem, a kezemet fogva vezetnek az úton!”
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(10) „Nekem személy szerint nehézkes fölzárkózni a korunk álltál megkövetelt elektronikus
rendszer zavartalan használatára.”
(11) „A korábbi évek Teológiai és a Hermeneutikai hanganyagokat lenne jó elérhetőbbé t”nni"
(12) „Minden úgy jó, ahogy van!”
(13) „Jelenleg nincs olyan amit megemlíthetnék.”
(14) „Mind a tanulmányi osztály, mind a főiskola és előadó tanárai a pandémiás helyzet
ellenére igen magas fokon tudta teljesíteni a vállalt feladatait. Úgy, hogy sem a hallgatók és
sem az iskola által képviselt nézetek nem csorbultak. Az intézmény hallgatójaként bátran
állíthatom, hogy példaértékű amit tapasztaltam a félév és folyamatosan a tanulmányaim során
a főiskola részéről. Köszönöm szépen!!!!!!!!!!!!”
(15) „Jó lenne, ha a jövőben is megmaradna az online oktatás.”
(16) „Kifejezetten ellenemre van két dolog: 1. Ha egy vizsga kimenetelét a tanár önkényes
döntése alapján döntően az utolsó órai anyag befolyásolja, miközben józan ésszel nem is jelenti
a tantárgy lényeges részét. 2. Kifejezetten ellenemre vannak a trendi interaktív órák! Az ilyen
módon zajló órák csak az időmet rabolják, miközben el kell viselnem mindenféle magamutogató
tökfej okoskodását, akik tudálékosságukkal csak megakasztják az óra menetét, miközben a
többség csendben tűr, a tanár pedig tovább bátorítja őket. Jó dolog a kollektív némítás!!!”
(17) „Digitálisan elérhető lexikon”
(18) „Elégedett vagyok a főiskolán eddig tapasztaltakkal.”
(19) „Maximálisan meg vagyok elégedve minden téren. Nagyon boldog vagyok, hogy az Úr ide
vezérelt. Főiskolai éveim alatt olyan tanárokat ismerhettem meg, akiket példaképemnek
tekinthetek. Sokat változott az élethez és embertársaimhoz való hozzáállásom. A
gondolkodásmódom megváltozott amit teljes mértékben a főiskolán tanultaknak köszönhetek.
Természetesen hiányzik a személyes találkozás.”
(20) „Még több szabadfőiskolai nap egészítse ki a tanulmányokat”
(21) ”Pontos tájékoztatást időbeni segítségnyújtást kapok kérdéseimmel kapcsolatban.”
(22) „Mind ez idáig csak virtuálisan volt alkalmam megismerni a főiskolát, de eddigi
tapasztalataim nagyon-nagyon jók. Egybecsengenek a "Vélemények a főiskoláról" rovattal,
amit gondosan elolvastam, még a felvételit megelőzően. A Főiskola honlapját tanulmányozva,
a "Minőségbiztosítás" címszó alatt a MAB 2020-as határozatában azt olvastam, hogy "A MAB
a Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológia hitéleti alapképzési szakját (240 kredit) nem
akkreditálja." Nem tudom pontosan, hogy ennek mi a vonzata, de nyugtalanítóan hangzik.”
(23) „Jó lenne, ha egy tantárgyból egy félévre csak egy ZOOM elérhetőség lenne. Zsófinak és
a tanároknak is nagy könnyebbséget jelentene, és sokkal kevesebb a digitális szemét keletkezne.
A távoktatási felületre nem minden hanganyag került fel és a prezentációk is hiányoztál, ami
vizsgára készülésnél nagy segítség.”
(24) „Az új távoktatás oldalon sokkal később van fent egy-két óra mint mikor az iskolában
csinálták a felvételt. Előfordult az előző félévben, hogy vissza sem tudtam nézni, mert üresnek
jelezte. Viszont másik napon meg elérhető volt. A tanárok elérhetőségénél az email cím
pontosítás is jó lenne, sajnos előfordult, hogy azért nem kaptam választ mert nem is azt
használja.”
(25) „Hiányzik a személyes jelenlét, az élő előadásokat nem lehet összehasonlítani a
számítógéphez kötött előadásokkal, képernyő előtt üléssel.”
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(26) „Nem tudom van e mert még nem is néztem, az iskola újságjának van e elektronikus
elérhetősége. Nagyon szívesen venném, ha letölthető formában is meg lehetne venni a lapokat.”
(27) „A pozitív tapasztalatom mellett nincs más jellegű észrevételem.”
(28) „Az online oktatás miatt nyilván hiányoznak a személyes kapcsolatok, illetve az órák előtti
és utáni kérdések megbeszélése, információáramlás, stb. Hasznos lenne egy-egy
,,osztályfőnöki'' óra. Úgy vélem, hogy, ha információt szerzünk egymásról, hogy ki mivel küzd
az önálló tanulmányai során, akkor a motiváció is nő, ugyanis csökkenhet az az érzés, hogy
egyedül vagyunk a kérdéseinkkel, problémáinkkal.”
(29) „Segítőkészség, pontosság. korrektség.”
(30) „Igény szerint lehessen személyesen is vizsgázni a járványügyi helyzetben.”
(31) „Nagyon barátságos az iskola légköre, mintha nem is főiskola lenne! a legtöbb tantárgynál
tökéletesen felhasználhatók a korábbi évek hanganyagai. szívesen venném, ha ezek újra
megtartása helyett egy kontakt óra lenne a felvetődő kérdésekkel kapcsolatban és jutna idő
kiegészítő információkra, vagy azokra a részekre, amelyek nem fértek bele az előző években a
korlátozott időkeret miatt. vagyis ha egy tantárgyra eddig 4 óra volt egy félévben, most lehetne
2-3 új óra a témából ismeretlen részekre, vagy nem elég részletességgel megtárgyaltakra és 12 órában lehetne a régivel kapcsolatos kérdéseket kitárgyalni.”
(32) „Számomra magas színvonalon folyik a főiskola működése mind az előadások, mind a
tanulmányok intézése szempontjából. Az előadások, a tanulmányok során mindenfajta
segítséget megkapunk a tanárok részéről is és az ügyintézés során is.”
(33) „Segítőkész oktatók”
(34) „Egyelőre nem tudok mit javasolni, ugyanis bármilyen kérdéssel fordulok az iskolához,
mindig elegendő tájékoztatást kapok.”
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Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Hallgatói felmérés
Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú
továbbképzés – 2020.
Felmérés zárás: 2021. február 25.
Válaszadók száma: 23

A felmérésbe a 2020/21-es tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező,
szakirányú továbbképzésben résztvevő 50 hallgatót vontuk be.

1. Hogyan szerzett tudomást az Ön által látogatott képzésről?

Egyéb válaszok (3):
(1) „Jártam már a főiskola másik képzésére”
(2) „Facebook”
(3) „Egy e-mailt kaptam az iskolából, képzésre való jelentkezésre.... munkahelyi címre
érkezett”
2. Mi motiválja Önt leginkább a tanulmányok végzésében?
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Egyéb válaszok (1):
„Természetesen tanári munkámban is hasznosulnak a tanultak.”

3. Kérjük, értékelje 5 fokozatú skálán a Tanulmányi Osztály munkáját az alábbi
szempontok szerint:
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4. Kérjük, értékelje 5 fokozatú skálán a főiskolán bevezetett online oktatási
módszereket az alábbi szempontok szerint:

5. Kérjük, 5 fokozatú skálán értékelje, hogy a főiskola távoktató platformja
mennyiben járul hozzá a tanulás támogatásához?
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6. Hasznosnak tartaná-e, hogy a jövőben a főiskola a jelenléti oktatás mellett is
alkalmazza az online oktatási módszereket (távoktató platform használata, online
konzultációk, fórumok, tanulócsoportok stb.)?

Kérjük, indokolja válaszát!
(15 válasz):
(1) „Számomra, mivel Kosdon élek, az utazással töltendő idő megmaradt.”
(2) „Visszanézhető”
(3) „Nagyon hasznosnak találom az online konzultációt, mert így sokkal könnyebb megoldani,
a család, a munka és a tanulás egyensúlyát.”
(4) „Akkor lehet tanulni, amikor az időnk megengedi, rugalmas.”
(5) „A személyes kontaktust sokkal jobbnak találom, osztálytársakkal való kommunikáció”
(6) „Sok időt spórol. Nyitottabb lehet, több személy képes bekapcsolódni. A tapasztalat az, hogy
könnyebben nyilatkoznak az emberek.”
(7) „Bár kényelmes az online oktatás, utazás szempontjából, de a személyes találkozást, miliőt
nem tudja pótolni.”
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(8) „Szélesebb kör lenne elérhető”
(9) „Esetleges hiányzás miatt is elérhető lenne az elhangzott előadás, órák anyaga.”
(10) „Költség hatékony, időt takarítok meg.”
(11) „Költség hatékony, idő takarítható meg ezáltal.”
(12) „Nem kell utazni, pénz és idő spórolása.”
(13) „Sokan dolgoznak, nagycsaládosok, vagy éppen ápolniuk kell valakit.”
(14) „Én először veszek részt online képzésen, és az időgazdálkodás miatt nagyon sok a pozitív
hozadéka.”
(15) „Egyrészt a könnyeb elérhetőség miatt, másrészt a Teachable felületén minden egy helyen
megtalálható”
7. Kérjük, írja le az online oktatással kapcsolatos egyéb észrevételeit, javaslatait,
kéréseit!
(9 válasz):
(1) „Örülök a lehetőségnek, hogy online tanulhatok, talán nem is valósulhatott volna meg, ha
vidékről rendszeresen fel kellene járni. Köszönöm szépen!”
(2) „Személyesen elmondom”
(3) „Intenzív, rövid szünetek kevés mozgással, ugyanakkor bruttó és nettó idő egyezik - nincs
utazás,...”
(4) „Sajnos egyeseknek nem áll rendelkezésre a technikai háttér, vagy (ill. nem ért hozzá).
Lehetőleg magyar nyelvű számítógépes program megoldásokat igényel a felhasználók
többsége.”
(5) „Elégedett vagyok, nincs különösebb észrevételem.”
(6) „Én hálás vagyok és örülök, hogy ha ilyen formán is, de működik az oktatás. A tudás és a
lelkület nekem így is átjön.”
(7) „A távoktatás oldalon van olyan szöveges anyag, amit nem lehet letölteni csak olvasni.
Mindig legyen PDF formátumban!”
(8) „Nagyon jó, hogy van lehetőség, nem okoz zavart, jó a minősége, rugalmasak az oktatók,
pontosak, precízek.”
(9) „Meglepően jól sikerült online formában lebonyolítani a lelkigondozás szakirányon a
szakmai napot. Gratulálok Nagy Sándornak”
8. Kérjük, írja le a főiskolával kapcsolatos egyéb észrevételeit, javaslatait, kéréseit!
(11 válasz):
(1) „Jegyzetvásárlás céljából kettő alkalommal is személyesen kerestem meg a főiskolát - ebben
a karantén helyzetben -, és ennek ellenére nagyon készségesek voltak a munkatársak. Köszönöm
ezúton is!”
(2) „Pontos, megbízható információk, érdekes előadások, nagyon jó oktatók”
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(3) „Nagyon meg vagyok elégedve a tanárokkal is, és az egész főiskolával is.”
(4) „Nincs”
(5) „A kialakult helyzetre való tekintettel nehéz nyilatkozni. Az összbenyomás számomra
megfelelő.”
(6) „Elfogult vagyok... Szeretettel gondolok minden napra, amíg odajárhattam és minden
személyre, aki tanított vagy ügyeimben segített. Nem emlékszem kellemetlen emlékre.”
(7) „Szeretném a tanárok iránti tiszteletemet és köszönetemet kifejezni. Értékes, felkészült és
alázatos szívű embereket ismertem meg a személyükben még îgy az online képzés során is.
Hiteles, és igei meglátásuk pedig példa nekem.”
(8) „A távoktatás oldalon néha sokat kell várni, mire felkerül a tananyag.”
(9) „Ez a főiskola emberi. Hitbeli és erkölcsi értékeken alapszik . A jószándék és a biztatást
tapasztalom minden itt dolgozótól. Én kérést nem tudok most megfogalmazni. Így tovább.
Számomra az előadások során nem csak az ismeret anyag átadása fontos, hanem a lelki
feltöltődés amit kapok. Hitelesek az oktatók. Sok-sok áldást kívánok minden itt dolgozónak.”
(10) „Nagyon jól működik. Nekem nagyon szimpatikus a tanítás tartalma, minősége, módja.”
(11) „Nagyra értékelem az intézmény szociális érzékenységét. Érdekelne még egyéb
specializációs szakirányú képzés pl. a lelkigondozás területén.”
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