
 

Tisztelt Hallgató! 

Az Óbudai Egyetemen a 2021/2022. tanév őszi félévében lefolytatott oktatói munka hallgatói 

véleményezésére (OMHV) indított eljárás keretében az Alba Regia Műszaki Kar által a félévre 

meghirdetett tárgyak és kurzusok oktatóinak hallgatói véleményeztetése kapcsán - a vizsgálatba 

bevont tárgyak és kurzusok tekintetében - az alábbiakról tájékoztatom.  

Az OMHV lefolytatására az Óbudai Egyetem Oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) 

szabályzata alapján került sor, a hallgatók Neptun rendszerben kiküldött üzenettel történt 

tájékoztatása mellett, elektronikus eljárás keretében lebonyolítva, az Unipoll rendszeren keresztül.  

A 2021/2022. tanév őszi félévi eredmények  

A Karon lefolytatott OMHV eljárás keretében 81 fő oktató, és összesen 373 db ezen oktatókhoz 

kapcsolódó kurzus véleményeztetésére került sor, az alábbi eredményekkel: 

--4,00-5,00 közötti átlageredménnyel 198 db kurzus és azok oktatója került értékelésre; 

--3,00-4,00 közötti átlageredménnyel 29 db kurzus és azok oktatója került értékelésre; 

--3,00 alatti átlageredménnyel 7 db kurzus és azok oktatója került értékelésre. 

--érvénytelen véleményezési eredménnyel zárult kurzusok száma: 139 db. 

A fenti szabályzat alapján az érvényes eredményekről az oktatókat az intézetük szerint illetékes 

intézetigazgató tájékoztatta. 

A fenti szabályzat alapján adott tantárgy kurzusának véleményeztetése akkor érvényes, ha azon az 

érintett hallgatók legalább 25 %- a részt vesz. 

Amennyiben a 2021/2022. tanév őszi félévi OMHV eljárásban nem értékelte az összes olyan felvett 

kurzusát és annak oktatóját, amelyek esetében véleményezésre kérte fel Önt az Egyetem, kérjük, hogy 

a 2021/2022. tanév tavaszi félévi OMHV eljárásában már feltétlenül vegyen részt, és véleményezze az 

oktatók e félévi munkáját, csökkentve ezáltal az érvénytelen véleményezési eredménnyel zárult 

kurzusok számát.  

Oktatók önkéntesen vállalt mentorálása  

A fenti szabályzat alapján a 3,00 átlageredmény alatti kurzusok oktatóinak a kar dékánjának, illetve az 

illetékes intézetigazgatónak mentori támogatást, segítséget kell felajánlania, melynek elfogadása az 

első alkalommal elért 3,00 átlag alatti eredmény esetén az oktató részéről önkéntes.  

Oktatók kötelező mentorálása  

A fenti szabályzat alapján amennyiben az oktató - mentori segítség nélküli - önfejlesztő munkája egy 

féléven belül nem hoz számottevő pozitív változást a következő OMHV eljárás eredményei alapján, 

akkor a Kar dékánjának, illetve az intézetigazgatónak az oktatót köteleznie kell mentori támogatás 

igénybevételére, és a kijelölt mentorral történő együttműködésre.  

Az oktatók hallgatói véleményezése, a hallgatók véleménye nagyon fontos és hasznos információ az 

Egyetemnek és a Karoknak. Az oktatók minél pontosabb értékelhetősége érdekében kérjük, hogy a 

következő félévekben is segítse az intézményt a kurzusok és oktatók véleményezése kapcsán. 

Amennyiben az előző félévi véleményezési eljárásban nem vett részt, kérjük, hogy a következő 

félévben az oktatók értékelési eljárásában már mindenképpen vegyen részt.  

Az OMHV eljárásban adott értékelések, válaszok anonim módon tölthetők ki, a hallgatóval nem 

kapcsolhatók össze a kitöltött vélemények. 
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