
 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki  Kar Minőségirányítási és Technológiai   Szakcsoport 

Tantárgy neve: Szubjektív adatok értékelése Neptun kód: RMWSA1QML(N)E 

Tantárgy neve angolul: Evaluation of subjective data Kredit:  3 

Jelleg (kötelező/választható:) kötelező Tagozat: levelező Félév a mintatantervben: 3. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: könnyűipari mérnöki 

Tantárgyfelelős:  

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): - 

Óraszám/félév: Előadás:   4 Tantermi gyakorlat:   - Laborgyakorlat: 8 

Számonkérés módja (v;é): v A képzés nyelve: magyar A tárgy órarendi helye: szombat 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

Szubjektív mérési módszerek kialakításának szempontrendszere. Szubjektív értékek megadásának módjai figyelembe 
véve a statisztikai feldolgozhatóság aspektusait. A szubjektív vizsgálatok és feldolgozási technikák megbízhatóságának 
növelésére használható eszközök. Mérési rendszer érvényességének értékelése. A szubjektív értékelések iparági sa-
játosságai. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 2022-2023 I. 

Laborgyakorlatok + online előadások: 

Okt. hét Időpont Témakör Oktató 

2 

09.17. 

szombat 

13:30-17:00 

Szubjektív vizsgálat fogalma, alkalmazási területe, érzékszervi vizsgá-
latok jellemzői. Szubjektív vizsgálatok megbízhatóságának fokozásá-
hoz alkalmazható eszközök. Vizsgálati módszerek. Szubjektív adatok 
statisztikai kiértékelése.  

Göndör Vera 

4 

10.01. 

péntek 

13:30-17:00 

Skálák, minták. Vizsgálati életciklus, értékelési hibák. 

Véleményfelmérések. a felméréseknél alkalmazható informatikai támo-
gatás.  

Göndör Vera 

8 

10.29. 

péntek 

13:30-17:00 

Beszámolók 

Kérdőíves felmérések hibái (mintavételezési és nem mintavételezési 
hibák), adatok értékelési lehetőségei 

Göndör Vera 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A megengedett hiányzások számát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók stb. (száma, időpontja) 

A félév során az előadásokon kiadott feladatokból kell egy jegyzőkönyv formátumban beadandó beszámolót készíteni, 
melynek határideje a szorgalmi időszak vége.   

Az aláírás megszerzésének/évközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás megszerzésének feltétele: 

− a kiadott önálló feladat szorgalmi időszakban történő beadása és elfogadása, 

− a foglalkozásokon való szabályzat szerinti részvétel. 

Az aláírás pótlására az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó előírásai érvényesek. A kiadott 
feladat a vizsgaidőszak első két hetében egyszer pótolható/javítható. 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt stb.) és értékelési módszere: 

A kiadott önálló feladatra megajánlott jegy kapható (TVSZ megajánlott jegyre vonatkozó feltételei szerint).   

A vizsga írásbeli. A vizsgafeladatok összességére adott pontszám 40%-nak elérésétől a vizsgadolgozat elfogadható, 
értékelése 1-5-ig terjedő osztályzattal történik.  



 

IRODALOM 

Kötelező:  A foglalkozások témaköreihez tartozó segédletek a Moodle rendszerben  

Ajánlott: - 

Egyéb segédletek:  - 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás ha-
tékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az érté-
kelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

− a tudásátadás módszertana, 

− a tananyag tartalma, 

− az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 


