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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=116Állam- és Jogtudományi Kar 21.6%

Bölcsészettudományi Kar 0.9%

Egészségügyi Kar 0.9%

Gazdaságtudományi Kar 0.9%

Informatikai Kar 33.6%

Műszaki Kar 22.4%

Népegészségügyi Kar 19.8%

Milyen szintű képzésben vesz részt?1.2)

n=116BA/BSc 69%

MA/MSc 13.8%

Osztatlan 11.2%

szakirányú továbbképzés 5.2%

PhD 0.9%

Milyen tagozatra jár?1.3)

n=116levelező 26.7%

nappali 73.3%

távoktatás 0%

Milyen képzési formában vesz részt?1.4)

n=116állami ösztöndíjjas/finanszírozott 68.1%

önköltséges/költségtérítéses 31.9%

Melyik Ügyfélszolgálati Irodát kereste fel?1.5)

n=116Egyetem tér 1. (HSZK) 0%

Böszörményi u. 138. (Agrár) 0%

Kassai u. 26. (Kínai büfé helyén) 100%
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Milyen gyakran keresi fel személyesen az Ügyfélszolgálati Irodát:1.6)

n=115havonta 1.7%

félév első hónapjában 22.6%

igény szerint 75.7%

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

n=116Diákigazolvány érvényesítése matricával 94%

Új/ideiglenes diákigazolvány tanácsadás 14.7%

Diákhitel tanácsadás 0.9%

DEKA kártya átvétele 19.8%

Jogviszonyigazolás 46.6%

Ösztöndíjigazolás 15.5%

Transcript (TS) 0.9%

Oklevélmellékletek (DS) 0.9%

E-index 3.4%

Záróvizsga igazolás 1.7%

Tantárgylista 6.9%

Adatváltozás a Neptunban 9.5%

Ösztöndíj ügyek 6%

Ösztöndíjpályázatok leadása (pl. rektori művészeti sport) 0%

Térítési díj, számlázás ügyintézése 6.9%

Egyéb (pl. igazolás: angol, Campus, ...) 0.9%

Mennyi időt kellett várakoznia:1.9)

n=1151-5 perc 80%

6-10 perc 17.4%

11-20 perc 2.6%

Sikerült-e ügyét elintéznie:1.10)

n=116igen 94%

nem 1.7%

részben 4.3%

Ha nem sikerült az ügyintézése, miért:1.11)

n=19más irodában intézik 15.8%

átirányítottak más ügyintézőhöz 47.4%

egyéb 36.8%

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=116

átl.=4,2
md=4
elt.=0,8
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Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
tevékenységével:

2.2)
51 n=116

átl.=4,3
md=4
elt.=0,9

1,7%
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4,3%

2

10,3%

3

34,5%

4

49,1%
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Mennyire udvariasak az Ügyfélszolgálati Iroda
munkatársai:

2.3)
51 n=116

átl.=4,2
md=5
elt.=1,1
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Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
munkájának pontosságával:

2.4)
51 n=115

átl.=4,3
md=4
elt.=0,9
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Mennyire elégedett-e az ügyintézéshez
kapcsolódó tájékoztatással:

2.5)
51 n=116

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

n=113igen 11.5%

nem 86.7%

részben 1.8%

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

n=115igen 33.9%

nem 66.1%

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

n=116Felvételi döntés után Neptun-kód, beiratkozási tájékoztató 41.4%

Ideiglenes diákigazolvány igazolás (és meghosszabbítás) 18.1%

Jogviszonyigazolás 20.7%

Ösztöndíjigazolás 12.9%

Transcript (TS) 0%

Oklevélmellékletek (DS) 0%

E-index 2.6%

Záróvizsga igazolás 0%

Tantárgylista 4.3%

Adatváltozás a Neptunban 6%

Ösztöndíj ügyek 6%

Adóigazolás 10.3%

Számla 6%

Egyéb 1.7%

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

n=116Ideiglenes diákigazolvány (és meghosszabbítás) 15.5%

Igazolások (Jogviszony, ösztöndíj...) 19%

Adóigazolás, Számla 15.5%

Egyéb 0.9%
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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=113igen 21.2%

nem 73.5%

részben 5.3%

 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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Profil

Alcsoport: Kassai_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=116 átl.=4,2 md=4,0 elt.=0,8

2.2) Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
tevékenységével:

1 5
n=116 átl.=4,3 md=4,0 elt.=0,9

2.3) Mennyire udvariasak az Ügyfélszolgálati
Iroda munkatársai:

1 5
n=116 átl.=4,2 md=5,0 elt.=1,1

2.4) Mennyire elégedett az Ügyfélszolgálati Iroda
munkájának pontosságával:

1 5
n=115 átl.=4,3 md=4,0 elt.=0,9

2.5) Mennyire elégedett-e az ügyintézéshez
kapcsolódó tájékoztatással:

1 5
n=116 átl.=4,0 md=4,0 elt.=1,0
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Hozzászólások jelentéseHozzászólások jelentése

2. Ügyintézés 2. Ügyintézés 

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

Diákigazolvány (2 előfordulás)

Diákigazolvány igénylés (2 előfordulás)

Költségtérítés részletfizetéshez.

Msc első féléves egyszeri ösztöndíj kérelem.

Szakváltási kérelem

diákigyazolvány

dékáni héten való vizsgázási lehetőség miatt

térítési díj kedvezmény

Áthelyezés 

Ösztöndíj ügyek intézésére.

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

Kollégiumi befizetések igazolása.

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

DEKA Kártya használatának lehetőségei, deltételei

Ideiglenes diákigazolvány.

Nem kértem eddig.

Nem kértem még telefonon.

Nem kértem.

Nyitva tartás ügyben.

Semmilyen ügyben, mert a telefonos rendszer teljesen használhatatlan.

TDK pályamunka feltételei

Tanulmányi Ösztöndíj 

diákigazolvány

diákigazolvány 

még nem kértem

nem kértem még

Átjelentkezés követelmények

Ügyfélfogadási idő, nyitva tartással kapcsolatban érdeklődtem.

Milyen előnyöket tapasztalt a központi hallgatói ügyintézés elindulásával? 2.15)

A tanulmányi osztály tehermentesítésével, gyorsabb az ügyintézés.

Amióta a Kassai úton is elintézhetem ezeket az ügyeket gyorsabb, kényelmesebb ügyintézést tapasztaltam. 

Csak hátránnyal járt. Még szerencse, hogy a kassai úton is van lehetőség az ügyintézésre. Amit eddig a TO-n tudtam megcsinálni,
azért mostmar külön kell menni a hszk-ba...

Csökkent a várakozási idő.
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Egy helyre kell menni az ügyek intézéséért, de ha nem jó időpontot választ az ember, akkor sokat kell várnia a számos hallgató miatt.

Gyors ügyintézés, elérhetőség

Gyors, hatékony, rugalmas. Nagy előny, hogy a karhoz közel intézhető el az ügyem, problémám.

Gyorsabb az ügyintézés, kevesebb a várakozási idő.

Hatékonyabb ügyintézés

Helyben van, a munkatársak felkészültek, segítőkészek.

Helyben, a Campuson tudom intézni ügyeimet.

Közelebb lett.

Már egy lépcsőn sem kell felmennem a TO-ra a diákigazolványom érvényesítéséhez, mert helyette gyalogolhatok 20 percet a
Campusig.

Nagyon örülök, hogy már a Kassai úton is van központ, így nem kell elmenni a Főépülethez.

Nem kellett sokat utazni ügyeim intézéséhez, gyorsabb ügyintézés

Nem tapasztaltam semmilyen előnyt

Nem tapasztaltam.

Ritkán járok, nem tudom.

Semmi

Semmilyen, csak hátrány.

gyorsabb, egyszerűbb ügyintézés

gyorsabb, gördülékenyebb ügyintézés

közelebb van a kollégiumokhoz

semmilyen

Én a magam részéről nem látom értelmét annak, hogy a TO mellett egy párhuzamos hallgatói iroda működik, mivel így nem lehet
tudni mely ügyek hova tartoznak pontosan. Véleményem szerint minden ügyet vagy egyik (TO), vagy másik irodához kellene utalni.

Mivel javasolja hatékonyabbá tenni az ügyintézést? 2.16)

-

A diákigazolvány matricák kiosztása esetleg történhetne karonként / szakonként külön napokon, így elkerülhető az óriási sor

A diákigazolványokat a TO-n érvényesítsék.

A diákmatrica osztás kihelyezése a többi kar területére is.  

A nyitva tartás kialakításánál egyáltalán nem voltak tekintettel a levelezős hallgatókra. (H-P 9-15)
A nyitva tartás úgy lett kialakítva, hogy még véletlenül se lehessen elintézni az ügyeket munkaidőn kívül.

A tanárokat bármilyen gond esetén nehéz utolérni e-mailben.  Erre kellene valamilyen megoldást találni. 

A telefonon való elérhetőség javításával.

Az főépületnél esetlegesen egy újabb, vagy nagyobb iroda kialakítása a nagy hallgatói létszámra való tekintettel.

E-mailre válaszoljanak, a telefont vegyék fel legalább néha és legalább a félév elején, diákigazolvány matrica érvényesítési időben
legyenek nyitva szombaton is!

Egy online ügyfélszolgálattal, amit fel lehet keresni (pl.: chat formájában) a nyitvatartási időben. Így bizonyos irodák
tehermentesíthetőek lennének azoktól a hallgatóktól, akik csak információszerzés miatt mennének be.

Egyszerű, de hatékony és gyors online ügyintézés amiben csak lehetséges.

Igazodás a levelező tagozatos hallgatók konzultációs időpontjaihoz

Kassai úti Iroda lehetne tágasabb

Kedvesebb, pontosabb ügyintézők alkalmazása
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Mivel jó, nem javasolok semmit.

Nincs javaslatom

Nincs javaslatom.

Szombati nyitva tartás, levelezősként semmi nem érek a hétköznapi ügyintézéssel.
Vegyék fel néha a telefont.
Válaszoljanak az emailekre.

Tegyék egyértelműbbé a különböző kiírásokban, levelekben, hol van az épület. Nehéz volt odatalálni annak, aki nem tudta, hol volt
régen a kínai büfé.

hasznosnak tartanék egy olyan tájékoztatót amiben leírják hogy mivel kell a TO-hoz és mivel a HKSZK-hoz fordulni. 


