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Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Skála Hisztogram

1. Hallgatói ügyek1. Hallgatói ügyek

Kedves Hallgató!
Kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével járuljon hozzá, hogy a DE Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja Ügyfélszolgálati
Irodák hatékonyabb működéséhez. A kérdőív kitöltése név feltüntetése nélkül, önkéntesen történik. A kérdőív kitöltése során  kérjük,
hogy ha más utalás nincs, akkor csak egy választ jelöljön be! A jelölés módja: x-elje be a válaszhoz rendelt jelölőnégyzetet, illetve
töltse ki a kért adatokat! Köszönjük!

Melyik karon tanul?1.1)

n=103Gazdaságtudományi Kar 70.9%

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 1%

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 27.2%

Műszaki Kar 1%

Milyen szintű képzésben vesz részt?1.2)

n=100BA/BSc 71%

MA/MSc 22%

Osztatlan 0%

szakirányú továbbképzés 4%

PhD 3%

Milyen tagozatra jár?1.3)

n=101levelező 23.8%

nappali 76.2%

távoktatás 0%

Milyen képzési formában vesz részt?1.4)

n=102állami ösztöndíjjas/finanszírozott 67.6%

önköltséges/költségtérítéses 32.4%

Melyik Ügyfélszolgálati Irodát kereste fel?1.5)

n=103Egyetem tér 1. (HSZK) 0%

Böszörményi u. 138. (Agrár) 100%

Kassai u. 26. (Kínai büfé helyén) 0%
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Milyen gyakran keresi fel személyesen az Ügyfélszolgálati Irodát:1.6)

n=102havonta 2.9%

félév első hónapjában 19.6%

igény szerint 77.5%

Milyen ügy(ek)ben keresi fel személyesen az Ügyfélszolgálati Irodát:1.7)

n=103Diákigazolvány érvényesítése matricával 83.5%

Új/ideiglenes diákigazolvány tanácsadás 10.7%

Diákhitel tanácsadás 2.9%

DEKA kártya átvétele 16.5%

Jogviszonyigazolás 64.1%

Ösztöndíjigazolás 14.6%

Transcript (TS) 1%

Oklevélmellékletek (DS) 1%

E-index 7.8%

Záróvizsga igazolás 3.9%

Tantárgylista 8.7%

Adatváltozás a Neptunban 11.7%

Ösztöndíj ügyek 11.7%

Ösztöndíjpályázatok leadása (pl. rektori művészeti sport) 4.9%

Térítési díj, számlázás ügyintézése 11.7%

Egyéb (pl. igazolás: angol, Campus, ...) 4.9%

Mennyi időt kellett várakoznia:1.9)

n=1031-5 perc 51.5%

6-10 perc 35%

11-20 perc 13.6%

Sikerült-e ügyét elintéznie:1.10)

n=103igen 83.5%

nem 1.9%

részben 14.6%

Ha nem sikerült az ügyintézése, miért:1.11)

n=21más irodában intézik 14.3%

átirányítottak más ügyintézőhöz 38.1%

egyéb 47.6%

2. Ügyintézés 2. Ügyintézés 

Az alábbi kérdéseket, kérem értékelje a megadott skálán. (1=nem elégedett, 5=nagyon elégedett)

Mennyire elégedett-e az Ügyfélszolgálati Iroda
kialakításával:

2.1)
51 n=103

átl.=4
md=4
elt.=0,9
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Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
tevékenységével:

2.2)
51 n=101

átl.=3,7
md=4
elt.=1,1

5,9%
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9,9%

2

18,8%

3

40,6%

4

24,8%

5

Mennyire udvariasak az Ügyfélszolgálati Iroda
munkatársai:

2.3)
51 n=103

átl.=3,3
md=3
elt.=1,3
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Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
munkájának pontosságával:

2.4)
51 n=103

átl.=3,9
md=4
elt.=1,1
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Mennyire elégedett-e az ügyintézéshez
kapcsolódó tájékoztatással:

2.5)
51 n=103

átl.=3,3
md=4
elt.=1,2
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Használt-e már elektronikus kérvényt a Neptunban?2.6)

n=102igen 3.9%

nem 95.1%

részben 1%

Előfordult-e, hogy adatainak változását a Neptunba vezette be?2.8)

n=99igen 40.4%

nem 59.6%

Milyen ügy(ek)ben kért/kapott információt/igazolást fájlban, e-mailen  hszk@hszk.unideb.hu címről:2.9)

n=103Felvételi döntés után Neptun-kód, beiratkozási tájékoztató 28.2%

Ideiglenes diákigazolvány igazolás (és meghosszabbítás) 14.6%

Jogviszonyigazolás 13.6%

Ösztöndíjigazolás 9.7%

Transcript (TS) 0%

Oklevélmellékletek (DS) 0%

E-index 1%

Záróvizsga igazolás 1%

Tantárgylista 7.8%

Adatváltozás a Neptunban 10.7%

Ösztöndíj ügyek 13.6%

Adóigazolás 8.7%

Számla 12.6%

Egyéb 4.9%

Milyen ügy(ek)ben kért/kapott információt/igazolást postai levélben a Hallgatói Adminisztrációs Központból?2.11)

n=103Ideiglenes diákigazolvány (és meghosszabbítás) 10.7%

Igazolások (Jogviszony, ösztöndíj...) 20.4%

Adóigazolás, Számla 12.6%

Egyéb 4.9%
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Tudja-e, hogy az EK, GyFK hallgatóit is fogadják az Ügyfélszolgálati Irodák, és a diákigazolvánnyal,  matricával kapcsolatos
ügyeik a saját karuk TO-ján is intézhetőek?

2.14)

n=92igen 26.1%

nem 66.3%

részben 7.6%

 Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket!
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Hisztogram skálázott kérdésekhez

Mennyire elégedett-e az Ügyfélszolgálati Iroda
kialakításával:
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Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
tevékenységével:
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Mennyire udvariasak az Ügyfélszolgálati Iroda
munkatársai:
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Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
munkájának pontosságával:
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Mennyire elégedett-e az ügyintézéshez kapcsolódó
tájékoztatással:
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23%
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Profil

Alcsoport: Agrar_HAK_2015.05.28

A profilvonalban használt értékek Átlag

2. Ügyintézés 2. Ügyintézés 

2.1) Mennyire elégedett-e az Ügyfélszolgálati
Iroda kialakításával:

1 5
n=103 átl.=4,0 md=4,0 elt.=0,9

2.2) Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
tevékenységével:

1 5
n=101 átl.=3,7 md=4,0 elt.=1,1

2.3) Mennyire udvariasak az Ügyfélszolgálati
Iroda munkatársai:

1 5
n=103 átl.=3,3 md=3,0 elt.=1,3

2.4) Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
munkájának pontosságával:

1 5
n=103 átl.=3,9 md=4,0 elt.=1,1

2.5) Mennyire elégedett-e az ügyintézéshez
kapcsolódó tájékoztatással:

1 5
n=103 átl.=3,3 md=4,0 elt.=1,2
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Hozzászólások jelentéseHozzászólások jelentése

1. Hallgatói ügyek1. Hallgatói ügyek

Amennyiben az előző kérdésnél az "egyéb" opciót választotta, kérem fejtse ki!1.8)

Tanulmányokkal, vizsgakiírásokkal kapcsolatban.

Tárgy elismerés

Vizsgajelentkezés

kérelem leadás

tárgyak elfogadása, kérvények leadása

2. Ügyintézés 2. Ügyintézés 

Ha már használt elektronikus kérelmet a Neptunban, akkor milyen ügyben:2.7)

Diákhitel igénylés

Koltsegteritesi dij csokkentes

Könyvtári kártya és költségcsökkentési kérelem

Tárgyfelvétel, tárgyleadás

Amennyiben az előző kérdésnél az "egyéb" opciót választotta, kérem fejtse ki.2.10)

Adóigazolás

Diplomaigazolás felvételihez

Kreditpótlás

Nem emlékszem hogy kaptam volna

tantargy informacio

Amennyiben az előző kérdésnél az "egyéb" opciót választotta, kérem fejtse ki.2.12)

-

Még nem kértem

Nem kaptam

Nem kaptam.

nem kaptam még ilyet

Milyen ügy(ek)ben kért információt, segítséget telefonon a Hallgatói Adminisztrációs Központtól?2.13)

-

Mindegy, mert sohe nem veszik fel.

Nem kértem telefonon segítséget.

Neptun nyitás, tantárgyak felvétele

Neptunnal kapcsolatos hiba esetén.

Semmilyen

Tantárgy felvétel, leadás

Tantárgyfelvétel, kérvény kitöltés, tárgyelfogadás
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Tárgyfelvétel

még semmiben

nem kértem (2 előfordulás)

vizsgajelentkezés, tárgyfelvétel

Új neptun jelszó kérés

új Neptun jelszó kérés

Milyen előnyöket tapasztalt a központi hallgatói ügyintézés elindulásával? 2.15)

- (2 előfordulás)

Gyors segítség nyújtásuknak köszönhetően nincs sorban állás, idegeskedés, sietés, minden rendben szaporán működik.

Gyorsabb a tanulmányi osztálynál

Gyorsabb ügyintézés,
Kevesebb várakozás,
Kedvesebbek a munkások, mint a TO-n, de ez is csak súrolja a jó modor alsó határát
Nyugodtabb környezet
Hosszabb ügyintézési idő
Minden nap van ügyintézés

Gyorsabb ügyintézés, mert a hallgatók száma megoszlik a TO és az Ügyfélszolgálati iroda között.

Gyorsabb.

Gyorsabban megy az ügyintézés.

Hatékonyabb lett.

Kevesebbet, kell sorban állni.

Kevésbé leterhelt a tanulmányi osztály, gyorsabb ügyintézés.

Kényelmesebb, gyorsabb ügyintézés.

Nem kell annyit várni, mint a To.-nál.

Nem kell olyan sokat várni a TO-n.

Nem tapasztaltam változást, két személyt leszámítva (Lajterné Kovács Krisztina, Hajdúné Boross Adrienne) bármilyen ügyben senki
nem tud semmit, illetve ő nem illetékes, de a legjobb; "kisebb dolgom is nagyobb annál" és ehhen még társul a pökhendi,
barátságtalan magatartás. A két fenti személy csak azzal, hogy ÉRDEMBEN válaszol az e-mailekre, mind kettőnknek rengeteg időt és
fölösleges stresszt spórol meg.

Sajnos nem segítőkészek, az a véleményem, hogy hülyének néznek bennünket!

Sokkal gyorsabb az ügyintézés. Szemben a to-val, ahol egyes személyek nem akarnak dolgozni.

Sokkal gyorsabb mint a TO.

Sokkal gyorsabb ügyintézés

előre haladás

gyors

gyorsabb ügyintézés

gyorsabb ügyintézés,  kevesebb várakozási idő,  kedves aranyos fogadás

gyorsabb, nem kell varni

kevesebb időt vesz igénybe az ügyek elintézése, mint a to-n

nem kell annyit sorban állni
délután is nyitva van, nem úgy mint a TO

rövidebb várakozási idő, türelmesebb munkatársak
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Mivel javasolja hatékonyabbá tenni az ügyintézést? 2.16)

-

Az ott dolgozók felvilágosítását a rájuk kiható munkakörről
A neptun normális használatának betanítása
Az ösztöndíjsávokról részletesebb tájékoztatás
A HKSZK honlapjának használatának elsajátításának bemutatása, annak felülvizsgálása
Az ösztöndíjsávok megtalálásának pontos bemutatása
Az ösztöndíjsávok kódolásainak elmagyarázása
A mintatanterv fogalmának tisztázása
A kreditek teljesítéséről betanítás
A dolgozók udvariasságának javítása

Az én igényeimnek, elvárásaimnak megfelelő. Amit kell el tudom intézni, a kérdéseimet megválaszolják.
A fontosabb dolgokról (ösztöndíj igénylés, vizsgaidőszak, tantárgyak stb) lehetne több információt küldeni e-mailen.

Az ügyintézés hatékony, csupán a munkatársak lehetnének kicsit udvariasabbak/kedvesebbek.

Az ügyintézők lehetnének kedvesebbek, más probléma nincs.

Egyenlőre semmivel , így jó ahogy van.

Emberbarát, vidám dolgozók.

Fontosnak találom az udvariasságot, azt hogy egyenlő félként kezeljenek.

Hosszabb nyitva tartással. 

Internetre is fel kéne vezetni, hogy ebédszünetet is tartanak.

Itt minden rendben van! 

Kedvesebb ügyintézők és segítőkészség

Kedvesebb, tisztelettel bánó munkatársak felvétele elsődlegesen. 

Legyenek kedvesebbek az ott dolgozok,nem pedig mogorvák.

Legyenek kedvesebbek az ott dolgozók.

Legyenek nyitva szombatonkent is,hogy a levelezo hallgatok is el tudjak ugyeiket intezni a kepzesi napokon,ne kelljen egy 10 perces
diakigazolvany ugyintezes miatt szabadsagot kivenni!

Legyenek udvariasabbak az ügyintézők! Néha egy kivert kutyával jobban bánnak, mint a hallgatókkal, akik segítségért mennek.

Levelezősök végett pénteken hosszabb nyitvatartás

Mas egyetemeken van lehetoseg az ugyek tobbseget online vagy emailben elintezni. A DE-n telefinon vagy emailben vagy online
semmit nem lehet. Levelezoskent emiatt elgondolkoztam, hogy atmenjek mas egyetemre. Vegyenek peldat a BGF-rol, online
tanacsadas, kervenyek benyujtasa, neptunos szamlak bankszamlas kifizetese nem jelent problemat. A tanarokat is el lehet erni. Meg
van adva az elerhetosege es a fogadoideje jol lathato helyen!

Mosoly!

Munkaidőben lehetőleg dolgozzanak is!

Ne munkaidőben beszéljék meg az ott dolgozók a magánéletüket
Legyenek tisztában a dolgokkal, ha valaki kérdez tőlük valamit 

Nem olyan embereket oda ültetni, akiknek szószerint "fáj az élet" és útálják a hallgatókat.
Kis emberség, empátia, segítőkészség, ha szempont lenne felvételkor, úgy gondolom hatékonyabb lenne az ügyintézés. (Illetve ő
addig ne kérjen szívességet, amíg az alap munkáját sem hajlandó elvégezni. Gondolom valamilyen motivációs eszközzel rá lehet őket
bírni.) Ha én így dolgoznék, második nap után elbocsátanának. 

Szerintem elég hatékony ez így, viszont az egyik ügyintéző hölgy nagyon lekezelően viselkedik, és ez nem egyszeri tapasztalat,
sajnos többször és többen is így jártunk. Az embernek nem nagyon van kedve bemenni ügyet intézni egy ilyen helyre... :S

Tényleg akkor hívjanak be, amikorra a sorszám szól, és kezdjék időben az ügyintézést.

Több ügyintéző.

Véleményem szerint nem 9kor kellene nyitnia a központnak, sokkal hatékonyabban kellene megoldani a nyitva tartást, valamint
jobban kommunikálhatnák a központ tevékenységi körét

egyertelmu tantargy-megjelolesekkel es informaciokkal, hogy ne kelljen minden apro ugyben felkeresni
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gyorsabb email válasz, több ügyintéző, nagyobb ügyintézési idő

hosszabb nyitvatartási idő

hosszabb nyitvatartási idő nem lenne rossz .

hírlevél
weboldal

legyenek jobban tájékozottak

nincs javaslatom, nem járok ügyet intézni olyan gyakran

Új, kedves ügyfélszolgálati irodai munkatársak felvételével

ügyfélkozpontúság. a legfeneibb írott pontszámok egy kedves új ügyintézőre vonatkoznak. a többiek átlag vagy átlag alattiak.


