
 

Az oktatói munka hatékony kiértékelése 

Új módszerek az oktatás 
kiértékelésére 

Azonnali visszajelzés, 
optimális hatékonyság 
 
 
Papír-alapú és online 
felmérésekhez 
  
Páratlanul magas 
automatizáltság az 
egész folyamat alatt 
  
Rugalmas 
kiértékelési opciók 
 
Vizsga-feladatsorok 
létrehozására alkalmas 
modul 
 
 
Más célú felmérések 
lebonyolítására is 
alkalmas 
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Kényelmes és professzionális… 

A szervezet 
felépítéséhez alakítható 
 

Különböző hozzáférési jogosultságot biztosít az egyes 
felhasználói szintekhez: 
 
■   Kiértékelési koordinátor/rendszer-adminisztrátor: 

kérdőívek létrehozása, felmérések lebonyolítása, központi 
kiértékelések elkészítése, a felmérési, szavazási 
folyamatok ellenőrzése, egyedi hozzáférési jogosultságok 
kiadása 

■   Felmérő/Felmérés-szervező: kérdőívek létrehozása, 
felmérések lebonyolítása (pl. laborgyakorlatokról, 
hallgatói projektekről, stb.) 

■   Vizsgáztató: papír-alapú teszt-feladatsorok létrehozása 
feleletválasztós és szabadon megválaszolható 
kérdésekkel 

■   Felsőszintű vezető/dékán: eredmény-jelentések 
áttekintése, minőségmenedzsment funkciók 

 
Az EvaSys leképezi a szervezet felépítését, így a felmérések 
lebonyolítása igazodik a szervezet struktúrájához. A 
felmérésben érintett alegységek, a felmérés módszere, 
eszközei, a jelentések címzettjei mind-mind beállíthatók. 
A kurzusok adatait tartalmazó adatbázis átvehető a már 
meglevő adminisztrációs rendszerekből, vagy más 
forrásokból (CSV, XML, SAP, WebCT, HIS, stb.) vagy akár real-
time szinkronizálható is SOAP alapú API-n keresztül. 

Első lépés: 
tetszőleges kérdőív létrehozása 
pár perc alatt 
 
Kérdőív-készítés – nyomasztó feladat? Többé nem az a 
Web-szerkesztő használatával, mellyel professzionális 
kérdőíveket hozhat létre pillanatok allatt. 
 
Kérdőívek létrehozása 
Az EvaSys kérdőív-szerkesztő nemcsak a kérdőívek 
elrendezését állítja elő automatikusan, egyúttal biztosítja a 
professzionális megjelenést és a gépi feldolgozhatóságot is. 
A kérdésfajták széles választékából válogatva (skálázott, 
feleletválasztós és szabadon megválaszolható kérdések, 
mátrixok) kényelmesen összeállíthatja kérdőívét. A 
szerkesztés során a válaszok statisztikai analizálásához 
megadott információk automatikusan elmentésre kerülnek.  
A kész kérdőívet könnyen módosíthatja, vagy használhatja 
sablonként. 
A beépített és bővíthető kérdéskönyvtár leegyszerűsíti a 
gyakran előforduló kérdéstipusok használatát. 
A TeleForm kiegészítő szoftverrel bonyolultabb design-
elvárások is kielégíthetők. 
Telepítéskor már tartalmaz a rendszer használatra kész 
kérdőíveket. 
Az összeállított kérdőívek papír-alapú és online 
felmérésekhez egyaránt felhasználhatók. 

A kérdőívek létrehozása a 
Web-szerkesztővel szinte játék 



 
A szemináriumiok 
adatait tartalmazó 
adatbázis importálása 
az EvaSysbe. 

A kérdőívek 
kinyomtatása 

Borítékok eljuttatása az 
előadókhoz 

A kérdőívek kitöltése           A kitöltött 
kérdőívek 
összegyűjtése 

Második lépés: 
8 kattintás 8, 80 vagy akár 8000 
felmérés létrehozásához 

Ezt értjük automatizálás alatt. Akár csupán néhány, vagy 
száz, vagy akár ezer felmérést akar lebonyolítani: az 
EvaSys elvégzi a személyreszabott kérdőívek generálását, 
létrehozását és szétküldését, s ehhez az 
automatizálásnak köszönhetően csupán pár kattintásra 
van szükség. 

Online felmérések 
Az online felméréseknél a kérdőívek megjeleníthetők PDF és 
HTML formátumban. A HTML formátumú megjelenés a cég 
arculati előírásainak megfelelően alakítható. Egyedi jelszavak 
biztosítják, hogy csak az arra jogosult személyek tölthessék ki a 
kérdőíveket. A számítógépes időzítésnek köszönhetően az 
online felmérések kényelmesen lebonyolíthatók: a felmérés 
indításától kezdve a jelszavak és az emlékeztető e-mailek 
szétküldésén át a felmérés lezárásáig minden automatikusan 
történik. 

Moduláris tanulmányi kurzusok kiértékelése 
A moduláris-rendszerű képzések kiértékeléséhez az EvaSys 
lehetőséget nyújt arra, hogy az egyénileg összeállított tantervek 
kurzusainak felmérését összevonja egy kérdőívbe, így számottevően 
csökkenti az elvégzendő munka mennyiségét. 
A felmérést követően a jelentések létrehozhatók mind az egész 
modulra, mind az egyéni kurzusokra vonatkozóan. 

Felmérések generálása 
Ön eldönti, hogy melyik kérdőív melyik kurzusnál
kerüljön felhasználásra, és az EvaSys létrehozza a
megfelelő kérdőíveket egy PDF formátumú fájlban. A
felmérések elvégezhetők akár papír-alapú, akár
online felmérésként, sőt, a két módszer kombinálása is
lehetséges egyazon felmérésen belül.  

Egyedi kívánságok integrálása a felmérésekbe 
A web-alapú felületnek köszönhetően az előadók 
egyszerűen hozzáadhatják saját kérdéseiket a központilag 
indított felmérések kérdőíveihez. Az EvaSys automatikusan 
integrálja a kérdéseket a megfelelő felmérés kérdőíveibe. 

Papír-alapú felmérések 
A papír-alapú kérdőívek előállításához a rendszer egy 
PDF formátumú fájlt generál. Ennek kinyomtatása 
történhet központilag, vagy a fájlt az érintett oktatónak 
elküldve kinyomtathatják ők maguk is a kérdőíveket. 



 A nagy mennyiségű adat beolvasása jó 
minőségű szkennerek segítségével 

Választhatóan: 
kézírás 
anonimizálása 

Az előadók rögtön 
kézhezkapják az 
eredményt 

Gyors áttekintés a 
minőségmenedzsment 
nézettel 

       … gyors és megbízható 

Harmadik lépés: 
megbízható eredmények - 
azonnal 

Beolvasás és adatbegyűjtés 
Az EvaSys a felmérések kiértékeléséhez is a legnagyobb 
automatizálást nyújtja. A kitöltött kérdőívek kötegelt 
beolvasása dokumentum-szkennerrel történik. A 
felhasználóbarát “egygombos megoldás” automatikusan 
leellenőrzi a szkenner beállításait, garantálva az optimális 
adatbeolvasási minőséget. A beolvasó-állomások a 
szervezet területén bárhol felállíthatók. 
 
 

“Egygombos megoldás”: helyezze be a köteget, 
Egy kattintás – és kész. A dokumentumok 
beolvasását követően az adatok teljesen 
automatikusan kerülnek elküldésre a szervernek, 
ahol az EvaSys a kiértékelést elvégzi. 

Azonnali visszajelzés 
A kérdőívek beolvasása után azonnal elkészül a 
kiértékelést tartalmazó jelentés, PDF formátumban. Az 
EvaSys automatikusan elküldi a kiértékelést az előre 
megadott címzetteknek, amint a kérdőívek feldolgozása 
befejeződött – egyetlen újabb gombnyomás nélkül. 
A PDF jelentés könnyen áttekinthető, grafikusan kiemelt 
ábrázolást ad az eredményekről. A skálázott kérdések 
válaszait egyrészt külön-külön hisztogram ábrázolja, 
másrészt összesítésük is megjelenik egy profilvonal-ábrán. 
A nyitott kérdésekre adott válaszok a jelentés végén 
kerülnek felsorolásra, rövidített formában. 
Ha a kérdőív összesítési mutatókat vagy minőségi 
irányelveket is tartalmaz, úgy azok is megjelenítésre 
kerülnek; egy jelzőlámpa-szimbólum mutatja az elért és az 
előre meghatározott minimum értékeket. 
A kapott eredmények referenciaadatokkal való 
összehasonlítása szintén profilvonalak segítségével kerül 
megjelenítésre. 
A jelentést előre elkészített levél- és prezentáció-sablonok 
felhasználásával teheti igazán személyreszabottá.  

A VividForms Reader integrált dokumentum-
beolvasó és a TeleForm® opcionális 
űrlapfeldolgozó program a legmodernebb 
beolvasási technológiákat alkalmazza, mint 
például az automatikus újraskálázás, vagy a 
kérdőívlapok oldalszámának automatikus 
meghatározása. A rendszer megbízhatóan 
felismeri a checkbox-okat és a kétdimenziós 
vonalkódokat. A TeleForm használatával a 
program a gépírás és a kézzel írt nagybetűk 
felismerésére is alkalmas. 
A szabadon megválaszolható kérdésekre adott
válaszok kép-fájlként kerülnek elmentésre.

A PDF gyorsjelentés
személyreszabható.

A hisztogramon
megjelenik az átlag, a medián

és a variancia.



 

Negyedik lépés: 
további kiértékelések 
és jelentések 

Ötödik lépés: 
minőség-menedzsment 
az EvaSys-szel 

További kiértékelési lehetőségek 
A felmérés lezárásakor automatikusan elkészülő jelentésen túl 
további kiértékelési lehetőségek széles választéka áll az Ön 
rendelezésére. Készíthet kiértékelést alcsoprtokról, vagy akár az
egész karra vonatkozó összegző jelentések, összehasonlító 
kiértékelések is létrehozhatók. 
Az időben egymás után többször elvégzett felmérések 
adatairól kérhet automatikusan elkészülő összegző 
jelentéseket, az összesített átlagértékkel való 
összehasonlításokat, idődiagrammokat. Referenciaadatokkal 
való összehasonlításra is lehetőséget nyújt az EvaSys. A már 
elvégzett felmérések alapján létrehozhatja saját standard 
referenciaadatait is. 

MM nézet 
Az EvaSys minőségi irányelveit használva ellenőrizheti, hogy a 
szemináriumok megfelelnek-e az előre meghatározott minimum 
elvárásoknak. A dékánok vagy a karok vezetői gyorsan 
felfigyelhetnek a problémás területekre, még nagy mennyiségű, 
egymástól független felmérések végzése esetén is. 
A minőségre vonatkozó eredmények megtekintéséhez az egyes 
felhasználóknak más-más szintű hozzáférést lehet megadni. 

Adatok exportálása és más statisztikai jelentések 
A feldolgozatlan adatokat további analizálás és statisztikai
feldolgozás elvégzése céljából exportálhatja más
programokba, mint például az Excel, az SPSS vagy a SPHINX. Az
opcionális statisztikai modul ─ a SPHINX ─ ideális az adatok
mélyebb elemzésére. Statisztikai módszerek széles választékát
nyújtja (multivariáns analízis, többváltozós faktor analízis, klaszter-
analízis, többváltozós regresszió), valamint minőségi
szövegelemzéseket tesz lehetővé a nyitott kérdésekre adott
válaszoknál. Tetszőleges táblázatok, diagramok generálhatók a
„drag & drop“  módszerrel újra és újra. 

A folyamat egyszerűsítése 
Ha a kiértékelési folyamat lezárult, a felmérés eszközei és a 
minőségi irányelvek megváltoztathatók. Az EvaSys 
lehetőséget ad a kérdőívek különböző verzióinak 
összehasonlítására is. 

Felmérések egyéb célokra 
Nagy szervezetekben az oktatás értékelésén túl számos 
egyéb olyan terület található, ahol szükség lehet felmérések 
végzésére – akár az új hallgatókat, a diploma előtt állókat, 
vagy kutatásokat illetően végezhetnek felméréseket. Az 
EvaSys széleskörűen felhasználható a szervezetben felmerülő 
bármilyen felmérés lebonyolításához. 

Az erre feljogosított felhasználók egymástól függetlenül, 
önállóan végezhetnek felméréseket. A Web-szerkesztő 
segítségével könnyedén megszerkeszthetik saját 
kérdőíveiket, s a kitöltött kérdőívek beolvasását követően a 
felhasználó rendelkezésére állnak a nyers adatok és a 
felmérés kiértékelését tartalmazó jelentés. 



 cross-média: 
papír alapú, online 
és hibrid 

rugalmas: 
széleskörű felhasználási 
lehetőség 

hatékony: 
nagyfokú 
automatizáltság 



 korszerű technológia: 
web-alapú, bővíthető 
felépítés, könnyen 
integrálható 
 

biztonságos: 
kódolt, adatvédelmet 
biztosító technológia 

továbbá: 
vizsgák 
lebonyolítására is 
alkalmas 

Hatékony oktatás-kiértékelés –  
sok referenciával rendelkező, jól bevált módszer 
 
Az EvaSys magasszintű adatgyűjtő technológiát és az internetet által nyújtott 
lehetőségeket felhasználó rendszer az egyetemi oktatás minőségének gyors 
és hatékony kiértékelésére. Az EvaSys már bebizonyította az egyetemi 
oktatás területén éppúgy, mint az általános oktatás területén, hogy ideális 
eszköz a kiértékelési projektek elvézésére. 
Maximális automatizáltság és jól szervezett folyamat a kérdőívek létrehozása, a 
felmérések lebonyolítása és a jeletések elkészítése során: ezek az alapjai egy 
integrált és hatékony kiértékelési folyamatnak. Az EvaSys lehetővé teszi 
központosított, helyileg szervezett, vagy a kettőt kombináló felmérések 
elvégzését − tökéletesen igazodva az Ön igényeihez. 



VSL Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
 

Szentendre, Pitypang utca 6. 
Telefon/fax: +36 26 500-214 
Mail: info@vsl.hu 
Honlap: www.vsl.hu 

 

A rendszer felépítése 
 
A rendszer magja az EvaSys szerver (Windows), egy 
program- és adatbázis, mely internet/intranet 
segítségével érhető el. A központi dokumentum-olvasó 
rész is itt található. A rendszer méretétől függően a 
Web-szerver, az adatbázis, és az űrlapfeldolgozó 
telepíthető különálló helyszíneken is. Egy vagy több 
decentralizált beolvasó-állomás kapcsolódik a 
szerverhez, és közvetíti a feldolgozott űrlapokat a 
hálózat segítségével, mely lehet FTP, vagy HTTPS. A 
felhasználók az operációs rendszertől függetlenül 
hozzáférnek a szoftverhez egy böngésző segítségével, 
mely ma már mindenhol megtalálható, csak úgy, mint 
az Adobe Acrobat Reader®, az űrlapok 
kinyomtatásához. 
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