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Korábbi kutatásaink keretében megállapítottuk, hogy a felsőoktatási 
intézmények tradicionális monodiszciplináris kultúrája akadályozhatja a 
képzési programok megvalósításához szükséges együttműködéseket a 
tanulás-tanítás során (Horváth, 2018a), éppen ezért irányult figyelmünk a 
szervezeti és diszciplináris határokon átívelő képzési programok 
megvalósítására (mint például a tanárképzés területe), amely egy fontos 
területe lehet a felsőoktatási oktatók szakmai fejlődésének (Horváth, 
2018b). Jelen tanulmány1 keretében a tanárképzésre (mint szervezeti és 
diszciplináris határokon való átlépést lehetővé tevő rendszer) fókuszálunk 
és a tanárképzéshez kapcsolódó kurzusok hallgatói megítélését és 
lehetséges fejlesztő hatásait tárjuk fel. 

A kutatás célja kettős. Egyrészt kutatásmódszertani szempontból célja, 
hogy egy olyan hallgatói kurzusértékelő eszközt fejlesszen, amely reflektál 
a szakirodalomban megjelenő, a területet érintő kritikákra. Másrészről a 
kutatás gyakorlati célja, hogy olyan visszajelzési rendszert alakítson ki, 
ami lehetővé teszi a hallgatók hangjának bevonását a felsőoktatási 
oktatók szakmai fejlődésének támogatásába. Mivel egy jelenleg is folyó 
kutatásról van szó, ezért jelen tanulmányban csupán a hallgatói 
kurzusértékelésre fókuszálunk, a fejlesztő hatások feltárására a kutatás 
egy későbbi szakaszában kerül sor. 

A tanulmány keretében először bemutatjuk a hallgatói 
kurzusértékelésekre vonatkozó legfontosabb kritikákat és megoldási 
lehetőségeket, majd pedig a tapasztalatokat összegezve részletesen 
ismertetjük azt a módszertant, amelyet jelen kutatás keretében a 
mérőeszköz fejlesztése során alkalmaztunk. Az eredmények bemutatása 
során egyrészt leíró statisztikai adatok mentén, másrészről gyakorlati 
szempontból, a hasznosíthatóság alapján mutatjuk be a mérőeszköz 
lehetőségeit. Végül kitérünk a kutatás további lépéseire, folytatására.  

 
  

                                                 
1 Jelen tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti 
Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
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A hallgatói kurzusértékelések kritikai irodalma 
 
A felsőoktatási intézmények gyakorlatában jelentős szerepet tölt be az 
oktatói munka hallgatói véleményezése. A magyarországi 2011. évi CCIV. 
törvény a nemzeti felsőoktatásról a szenátus hatáskörébe utalja a 
hallgatói véleményezés rendjének kialakítását, amelyben a hallgatói 
önkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A hallgatói kurzusértékelés 
(student evaluation of teaching – SET) erőteljesen vitatott terület a 
szakirodalomban, elsősorban a mérőeszközök megbízhatósága és 
érvényessége szempontjából.  

A hallgatói kurzusértékelésekkel kapcsolatos viták gyakori 
kiindulópontja a Dr. Fox hatás, amely egy, az 1970-es években zajlott 
kísérletre utal. Ennek keretében a kutatás vezetői felkészítettek egy 
professzionális színészt, hogy egy általa ismeretlen témában tartson egy 
nagyon izgalmas, előadói szempontból kiváló prezentációt, amely tartalmi 
szempontból főleg üres szakzsargont, ellentmondásokat és kevés 
minőségi üzenetet tartalmazott. Az előadás végén a hallgatóság pozitívan 
értékelte az előadót, akit komoly szaktekintélyként mutattak be a 
számukra, ráadásul úgy érezték, hogy az előadásból sokat tanultak 
(Naftulin et al., 1973). Később a kísérletet többször megismételték, újra 
elemezték az eredményeket és elvetették az összefüggést a tanulás 
érzetével (educational seduction), de a hallgatói kurzusértékeléssel 
kapcsolatos dilemmákat megerősítették (Frey, 1979; Ware & Williams, 
1980; Peer & Babad, 2014). 

A területre vonatkozó empirikus kutatások és metaelemzések 
alapvetően kérdőjelezik meg a megbízhatóság (ha megismételnénk a 
mérést, akkor hasonló eredményt kapnánk-e), illetve az érvényesség 
(valóban azt méri-e a mérőeszköz, amit mérni akarunk) szempontjából a 
hallgatói kurzusértékeléshez használt mérőeszközöket (Koermer & Petelle, 
1991; Shevlin et al., 2000; Bradley & Bradley, 2006; Clayson, 2018). A 
szakirodalomban megjelenő kritikák egy része arra vonatkozik, hogy 
milyen mértékben lehet a hallgatói kurzusértékeklések eredményét a 
tanítás eredményességét jelző indikátorként használni (Boring et al, 
2016), illetve gyakran megkérdőjelezik a pozitív hallgatói értékelés és a 
hallgatók tanulása közötti összefüggés jelenlétét (Clayson, 2009).  

A kritikákra válaszként erős pszichometriai alapokon nyugvó kutatások 
jelentek meg, amelyek elsősorban a valószínűségi tesztelméletre (Item 
Response Theory) épülnek és a Rasch-modellt (Molnár, 2006). 
alkalmazzák (amely figyelembe veszi egy egyén adott tételre adott 
dichotóm válaszát, a válaszadó képességeit vagy attitűdjét és a tételek 
nehézségparaméterét, így az egyén helyes válasza a nehézség és 
képességparaméterek függvénye) (Setari et al., 2016; Oon et al, 2017; 
Uttl et al., 2017). 

A kritikai irodalmat figyelembe véve a hallgatói kurzusértékeléseket 
ügyfél-elégedettségi problémaként kezeljük és az elvárás-diszkonformitás 
paradigma hátrányait kiküszöbölve egy, a turisztikai területen használt 
módszertani megoldás segítségével, a relatív teljesítményértékelés 
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modelljét (Yüksel & Yüksel, 2001) vettük át a mérőeszköz kialakításához. 
Ennek részletezése a kutatás módszertani hátterével kerül bemutatásra.  

 
A kutatás módszertani háttere 
 
A kutatás komplex eszközrendszerre épít, amelyből jelen tanulmány 
keretében csak egy területet mutatunk be, amely egy online kérdőíves 
felmérésre épül. A kérdőív első blokkja általános kérdéseket tartalmazott, 
amelyben a kitöltő megjelölhette azt a konkrét kurzust, amelynek 
keretében kitöltötte a kérdőívet. A további kérdések a kitöltő nemére, 
tanári szakpárjára, illetve a tanárképzésben eltöltött félévek számára 
vonatkozott.  

A kérdőív második blokkja tartalmazta a hallgatói kurzusértékeléshez 
kifejlesztett, a relatív teljesítményértékelésen alapuló eszközt (lásd 1. 
ábra). Az első kérdés során a kitöltők három nyílt végű 
válaszlehetőségben megadhatták, hogy általában milyen szempontok 
mentén ítélik meg egy kurzus minőségét. A következő kérdés mentén az 
online kérdőív az általuk adott válaszlehetőséget kínálta fel, hogy annak 
mentén értékeljék a bevezető blokkban megjelölt konkrét kurzust 7-
fokozatú skála segítségével (1 – kurzusértékelés). A harmadik kérdésben 
arra kértük a kitöltőket, hogy gondoljanak a legjobb felsőoktatási 
kurzusélményükre és ismét, az általuk megadott szempontok mentén 
értékeljék a jelenlegi kurzust, hogy az sokkal rosszabb vagy sokkal jobb 
volt-e mint a legjobb kurzusélményük, szintén 7 fokozatú skálán (2 – 
relatív kurzusértékelés). Végül a Net Promoter Score (NPS) logikájára 
építve megkérdeztük a kitöltőket, hogy ha nem lenne semmilyen 
kötöttség (pl. kötelező kurzus, időpont-ütközés stb.), akkor mennyire 
szívesen venné fel az adott kurzust újra, ha visszatekint jelenlegi 
tapasztalataira. Ezzel egyfajta „visszatérési hajlandóságot” mértünk 0-tól 
10-ig terjedő skálán. Az NPS módszer lényege, hogy a 0-6 közötti 
értékeket negatív, a 7-8 közötti értékeket semleges, a 9-10 közötti 
értékeket pedig pozitív kategóriába sorolja. Az NPS pontszámot úgy 
kapjuk meg, hogy a pozitív értékelést adók százalékos arányából kivonjuk 
a negatív értékelést adók százalékos arányát (3 – visszatérési 
hajlandóság). A kurzusértékelési pontszám és a relatív kurzusértékelés 
átkódolt2 szorzata alapján kialakítottunk egy súlyozott elégedettségi 
mutatót is (4 – súlyozott kurzusértékelés).  
 
  

                                                 
2 Az eredeti skála 1-től 7-ig terjedt. A szorzatban úgy kódoltuk át ezt a változót, hogy a 
4-es középső érték (vagyis az értékelt kurzus se nem jobb, se nem rosszabb, mint a 
legjobb kurzusélmény) 1-es szorzóként jelent meg, míg a két szélsőérték ehhez igazodva 
került kialakításra (1-es értékből 0-s szorzó lett, míg a 7-es értékből 2-es szorzó). A 
köztes értékek egyenletesen növekvő mértékű súlyokká lettek alakítva (2: 0,3; 3: 0,6; 
5: 1,3; 6: 1,6).  
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1. ábra. Részlet a kurzusértékelő eszköz online kérdőíves felületéből 

 
 

A kurzusértékelési mutatók értékelése tartalomtól függetlenül is 
megvalósulhatott, hiszen a megadott válaszok a kitöltők számára fontos 
dimenziókat tartalmaztak, de alapvetően egy területre, a kurzus 
minőségének megítélésére vonatkoztak. Ettől függetlenül a beérkezett 
szöveges válaszokat, vagyis a kurzusértékelési dimenziókat 
tartalomelemzés segítségével kódoltuk, majd a kódokat főkategóriákba 
soroltuk. Ezeket a kategóriákat visszatöltöttük az adatbázisba, hogy 
területi bontásban is számolhassunk a kurzusértékelési mutatókkal.  

A kérdőíves adatfelvétel első körére a 2018-2019-es őszi félévben 
került sort osztatlan tanárképzési hallgatók körében. A kutatásban 17 
oktató 8 féle pedagógiai-pszichológiai tárgya szerepelt, összesen 39 
kurzus 230 hallgatója alkotja a mintát. Két kurzus pilotként szerepelt a 
felmérésben, így innen minden hallgató kitöltötte a kérdőívet. Az 
adatfelvétel más képzési területen, illetve a tavaszi félévben is jelenleg 
zajlik.  

A módszertani keretek bemutatása után az eredményekre térünk ki, 
ahol először bemutatjuk a kurzusértékelési szempontok kódolása során 
kialakult kategóriarendszert, majd az értékelési dimenziók általános 
megítélését. Végül a pilot kurzusok kapcsán bemutatjuk annak a 
lehetőségét, hogy milyen visszajelzést tud adni a mérőeszköz egy oktató 
számára a hallgatói kurzusértékelés eredményeit felhasználva.   
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A hallgatói kurzusértékelés tartalmi dimenziói 
 
A kitöltők által szövegesen megadott kurzusértékelési szempontokat 
tartalomelemzés keretében kódoltuk, majd ezeket a kódokat 
főkategóriákba soroltuk. Minden kitöltő három szempontot adhatott meg. 
A 230 kitöltő, a hiányzó adatok törlése után összesen 535 értékelhető 
választ adott, amelyet kategorizálni kellett. Összesen 57 alkategória és 9 
főkategória került kialakításra. A területeket a következő elmetérképben 
foglaltuk össze (2. ábra). 
 

2. ábra. A hallgatói kurzusértékelések dimenziói a tartalomelemzés és 
kategorizálás alapján 

 
 

A hallgatók leggyakrabban a tanulási eredményekre, kimenetre 
vonatkozóan fogalmaztak meg értékelési szempontokat (N=135), illetve 
az oktatóval kapcsolatos kritériumokat jelenítettek meg a felületen 
(N=125), de jelentős volt a tartalomra, tananyagra vonatkozó 
szempontok megjelenése (N=69), illetve a tanulás-tanítás folyamatára 
irányuló elvárások is (N=65). A főkategóriákon belül a legnépszerűbb 
alkategóriákat az ábrán piros rombusszal jelöltük, amelyek a következők: 
hasznosíthatóság (N=113), követelmények teljesíthetősége (N=27), 
érdekesség (N=25), gyakorlatias tananyag (N=24) és az oktató 
előadásmódja (N=22).  

A következőkben a fenti kategóriákra vonatkozó értékelések 
elemzésével mutatjuk be a tanárképzés pedagógiai-pszichológiai 
tárgyainak hallgatói megítélését.  
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A tanárképzés pedagógiai-pszichológiai tárgyainak hallgatói 
megítélése 
 
A feltárt főkategóriákat és alkategóriákat beépítettük a kurzusértékelési 
adatbázisba, így a tartalmi területek értékelésére is lehetőség adódott. A 
következő ábra (3. ábra) mutatja a vizsgált területek kurzusértékelési 
átlagát és szórását, illetve a kategóriát jelölők számát. 
 

3. ábra. A kurzusértékelési dimenziók hallgatói megítélése 

 
 

Az ábra alapján látható, hogy a legmagasabb értékeléseket az oktatóra, 
illetve az oktató-hallgató viszonyra, valamint a követelményekre 
vonatkozó értékelési szempontok kapták, illetve ezen dimenziók esetében 
figyelhető meg alacsonyabb szórás, ami az értékelők egyetértését jelöli. A 
kitöltők legkevésbé a tanulási eredmények, kimenet, valamint a tananyag 
és tartalom területével voltak elégedettek, illetve ezen területen nagyobb 
arányban szórtak az értékelések is.  

A bemutatott értékek a teljes mintára vonatkoznak, amely nem 
reprezentálja az adott felsőoktatási intézmény tanárképzési kurzusainak 
sokaságát. Viszont a bemutatott értékek referenciaértékként 
szolgálhatnak a pilot-kurzus értékelésének bemutatása során, amelyben a 
kurzusértékelés mellett a relatív kurzusértékelés, a visszatérési 
hajlandóság és a súlyozott kurzusértékelés is megjelenik. 
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A hallgatói kurzusértékelés mint a felsőoktatási oktatók 
szakmai fejlődésének egy lehetséges forrása 
 
Ahhoz, hogy megvizsgáljuk az új hallgatói kurzusértékelési mérőeszköz 
felhasználásának lehetőségeit a felsőoktatási oktatók szakmai 
fejlődésében (Chism et al., 2017), egy pilot-kurzust választottunk, ahol 
minden hallgató kitöltötte a kérdőívet. Két pilot-kurzusról beszélhetünk, 
amely az adott félévben megvalósuló tárgy két csoportban történő 
megvalósulását jelenti, összesen 47 fő részvételével. A kurzusértékelés 
tartalmi területek szerinti átlagát, valamint az ezekhez a területekhez 
tartozó relatív kurzusértékelési értékeket mutatja a 4. ábra. 
 

4. ábra. A pilot-kurzusok összesített hallgatói megítélése 

 
 

A pilot kurzusok kapcsán megállapítható, hogy a hallgatók nagy 
mértékben elégedettek voltak az osztálytermi légkörrel, az oktató-hallgató 
viszonnyal, a követelményekkel és általában az oktatóval. Kevésbé voltak 
elégedettek (bár alapvetően magas pontszámot kapott) a tanulási 
eredmények, illetve a tartalom területe. A kurzusértékelés mellett a relatív 
kurzusértékelés tovább árnyalja az eredményeket. Látható, hogy például a 
legmagasabbra értékelt tényező, az osztálytermi légkör (M = 6,58), de a 
legjobb kurzusélménnyel való összehasonlítás keretében ez a jelenlegi 
tapasztalat messze elmarad (M = 2,79). Illetve fordítva, bár az általános 
tényezők mentén alacsonyabbra értékelték a hallgatók a jelenlegi kurzust, 
ez mégis valamivel jobb élmény volt a számukra, mint az eddigi legjobb 
kurzusélményük. Jól látható, hogy a relatív kurzusértékelés hogyan 
helyezi más perspektívába az általános kurzusértékelés eredményeit. Az 
adott oktatóra vonatkozó adatok mellett természetesen az is megadható, 
hogy a teljes minta viszonylatában az adott dimenziók milyen átlagértéket 
mutatnak, így az oktató a saját teljesítményét össze tudja hasonlítani a 
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teljes minta eredményeivel is, ami egy újabb relativizálási dimenziót 
jelent. 

Ha tartalmi területektől függetlenül összesítjük az eredményeket, akkor 
a következő ábra (5. ábra) mutatja a kurzusértékelés és a relatív 
kurzusértékelés átlagértékeit, valamint a módszertani fejezetben 
bemutatott súlyozott kurzusértékelés átlagát. 
 

5. ábra. A pilot-kurzus értékelésének, relatív értékelésének és súlyozott 
értékelésének átlaga 

 
 

Jól mutatja a relatív kurzusértékelés lehetőségeit, hogy míg ha az 
általános szempontok mentén tekintünk a kurzusértékelések átlagára, 
akkor 5,82 értéket kapunk a 7-ből, míg a relatív kurzusértékelés 
tekintetében az átlag 3,93 pont a 7-ből. Éppen ezért mutat egy reálisabb 
képet a súlyozott kurzusértékelés átlaga (M = 5,18), amely 0 és 14 
közötti értéket vehet fel. A 14-es értéket csak olyan kurzus érheti el, 
amely minden dimenzióban maximum értékelést kapott, ráadásul az adott 
tapasztalat jóval pozitívabb, mint az addigi legjobb kurzusélmény. 
Természetesen nem lehetetlen elérni ezt az értéket sem, hiszen 
elképzelhető, hogy a hallgatónak korábban csak negatív tapasztalatai 
voltak, így könnyebben érhető el pozitív érték egy sikeres kurzus 
esetében, de ez ismét csak a kurzusértékelés relatív voltára hívja fel a 
figyelmet. Mégis érdemes azonban ennél a mutatónál a 7-es értékhez 
viszonyítani, hiszen ez lehet például olyan eset, hogy a hallgató minden 
dimenzió mentén maximumra értékeli a kurzust és ez többé kevésbé 
megegyezik a legjobb kurzusélményével (így a relatív mutató középen, a 
4-es értéken marad, tehát 1-es szorzóval számítható be). Természetesen 
ezeknél a mutatóknál is lehetséges az összehasonlítás a teljes minta 
átlagával. 

Végül az oktatóknak szóló jelentésben érdemes megnézni a visszatérési 
hajlandóság mérésére szolgáló NPS értéket. Ezt mutatja a 6. ábra. 
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6. ábra. A pilot-kurzusokra vonatkozó visszatérési hajlandóság értéke 

 
 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a kitöltők 17%-a sorolható a 
pozitív kategóriába, míg 34% a negatív zónába, így az NPS érték -17 (a 
teljes minta átlaga -18), ami egy közepes értéknek tekinthető a -100-től 
(mindenki negatív) +100-ig (mindenki pozitív) terjedő skálán. A 
visszatérési hajlandóság értéke tovább árnyalhatja a kurzusértékelésekből 
származó visszajelzéseket. Több esetben tapasztaltuk azt, hogy bár 
pozitív értékeléseket kapott az adott kurzus, a visszatérési hajlandóság 
alacsonynak bizonyult. Ennek lehetséges okainak feltárása a kutatás 
további szakaszában valósul meg.  

 
Összegzés 
 
A kutatás alapján feltártuk a hallgatói kurzusértékelés lehetséges 
dimenzióit. A kutatás folytatásában megvizsgáljuk, hogy a feltárt 
kategóriákat megállják-e a helyüket vagy új kategóriarendszer alkotható 
további adatok bevonásával. A kurzusmegítélés hallgatói 
szempontrendszere alapján felvethető annak a dilemmája, hogy vajon a 
hallgatók számára mi jelenti az ideális kurzust (vö. követelmények 
teljesíthetősége vs. követelmények átláthatósága). Ez a kérdés 
feltehetőleg a hallgatók egyéni jellemzőitől és a szakterületükkel 
kapcsolatos motivációiktól is függ.  

A bemutatott kurzusértékelési módszertan az eredmények alapján 
részletes és elgondolkoztató visszajelzéseket adhat az oktatók számára, 
amely jól használható a saját szakmai fejlődésük kapcsán, mint 
önreflexióra késztető eszköz. A kurzusértékelés bemutatott módszertana 
árnyaltabb képet ad a tanulás-tanítás folyamatáról, hiszen a relatív 
kurzusértékelés keretében az értékelési dimenziók további értelmezési 
lehetőségeket is kapnak.  

A kutatás további szakaszában az eredmények értelmezése történik 
meg, oktatói és hallgatói fókuszcsoportos interjúk keretében. Továbbá a 
tavaszi félévre és más szakokra vonatkozó adatfelvétel lehetővé teszi a 
jelenlegi módszertan felülvizsgálatát és a tartalmi dimenziók átgondolását. 
Végül a kutatás arra is figyelmet fordít, hogy a vizsgált speciális képzési 
programok (szervezeti és diszciplináris kereteken való átlépés) milyen 
fejlesztő hatással bírnak a hallgatókra vonatkozóan és ez a fejlesztő hatás 
milyen mértékben függ össze a hallgatók pozitív kurzusmegítélésével.  
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