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Általános információk
A Hallgatói Véleményezési Rendszer (a továbbiakban: HalVel)
lehetőséget ad arra, hogy anonim módon, tehát nem
beazonosíthatóan visszajelzést adj a félév során gyűjtött
tapasztalataid alapján az elvégzett kurzusaidról, valamint az azokat
oktató tanáraidról. Ez fontos része az egyetem minőségbiztosítási és
-fejlesztési rendszerének, hiszen az oktatás elsődleges célcsoportját
hallgatóink alkotják. Természetesen a képzések fejlesztése ennél
jóval összetettebb folyamat, amely magában foglalja a nemzetközi
trendek, bevált gyakorlatok alkalmazását, a munkaerőpiac
elvárásait és visszajelzéseit, valamint számos más tényezőt.
A HalVel az oktatók egyéni teljesítményét is fejleszti, hiszen a kitöltésével tanáraid visszajelzést kapnak arról, hogy milyen területen érdemes
fejleszteniük önmagukat és a kurzus tartalmát, amely végsősoron az
oktatói teljesítmény és a tantárgy fejlődését eredményezi.
A HalVel kérdőíves formában működik, amely kérdőív kitöltése
önkéntes és anonim. A félév végén van lehetőséged kitölteni.

A HalVel kitöltésének
egyéni előnyei
A hallgatói véleménynyilvánítás ösztönzéséért az Egyetem
lehetőséget teremtett arra, hogy a HalVelt kitöltő diákok hamarabb
vehessék fel a vizsgáikat a HalVel kitöltését követő félévben.
A kérdőíveket nagyon sokan töltik ki, így mindenképpen érdemes
neked is megtenned, ha a vizsgáidat biztosan abban az ütemezésben
szeretnéd felvenni, amelyben eltervezted.
Abban is sokat segíthet a HalVel, hogy a kritikus gondolkodásodat,
önismeretedet és a véleményformálási, kommunikációs
képességeidet is fejleszd, amelyeknek később a munkád során,
valamint az élet számos más területén nagy hasznát veheted.

Fontos tudnod, hogy a HalVel eredményeinek hosszútávú következményei lehetnek az oktatóidra. Épp ezért kérjük, hogy
a kitöltése során felelős módon adj visszajelzéseket, és
olyan értékeléseket adj, amelyek megfelelnek a valóságnak.
Amennyiben úgy érzed, hogy jogtalan bánásmódban részesültél,
úgy fordulj bizalommal az egyetem illetékes vezetőihez a
panaszbejelentési rendszeren keresztül! Amennyiben
a HALVEL-t kitöltötted, de jelentkezésed sikertelen kérlek
azt jelezd a minosegugy@uni-corvinus.hu mail címre.

A HalVel működése
A HalVel-t a halvel.uni-corvinus.hu oldalon keresztül érheted el,
amelyre a saját CUSMAN azonosítóddal és jelszavaddal (amellyel
például a Moodle felületre is belépsz) léphetsz be.

Lehetőséged van arra, hogy értékeld
| az adott félévben tanult tantárgyaidat
| az adott félévben téged oktató tanárok teljesítményét
| a tanulmányi ügyintézés adott félévre vonatkozó minőségét
Az értékelés során saját bevallásod alapján jelezheted, hogy
egy adott tantárgy foglalkozásain milyen mértékben vettél részt,
illetve azok teljesítésére nagyjából mennyi időt fordítottál.

Lehetőséged van arra is, hogy megtekintsd
| az oktatók korábbi félévekben leadott számszerű értékeléseit
féléves és összesített bontásban is
| a tantárgyak korábbi félévekben leadott számszerű értékeléseit
féléves és összesített bontásban is
Ez pedig nagy segítséget nyújthat neked abban, hogy a tanulmányaid
során olyan tantárgyakat és oktatókat válassz, akik a legjobban
szolgálják a fejlődésed.
Az eredmények a weboldal EREDMÉNYEK menüpontján keresztül
érhetők el, ahol kiválaszthatod, hogy melyik félév adataira vagy
kíváncsi. Ezt követően az ÁLTALÁNOS menüpontban böngészhetsz
az oktatók és a tantárgyak értékelései között, valamint az adott
félévedben felvett tantárgyaid és az azokat oktató tanáraid
értékelését külön menüpontban is megtekintheted.

A HalVel kitöltésére
a 2021/22. tanév őszi félévében
2021.12.13. 10:00-tól 12.19. 23:59-ig
van lehetőséged
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Fontos tudnod, hogy a HalVel eredményeinek hosszútávú
következményei lehetnek az oktatóidra. Épp ezért kérjük,
hogy a kitöltése során felelős módon adj visszajelzéseket,
és olyan értékeléseket adj, amelyek megfelelnek a valóságnak.
Amennyiben úgy érzed, hogy jogtalan bánásmódban
részesültél, úgy fordulj bizalommal az egyetem illetékes
vezetőihez a panaszbejelentési rendszeren keresztül!
Amennyiben a HALVEL-t kitöltötted, de jelentkezésed
sikertelen, kérlek azt jelezd a minosegugy@uni-corvinus.hu
mail címre.

