
Hallgatói kurzusok (folyamatos időbeosztás szerint)

A drogokról másképpen
Időpont, helyszín: 2016.március 17., 10:00-12:00, BTK Reviczky 
utca 319. terem
Előadó: Marosi Antal
A kérdőívet összesen 56 fő (93%) töltötte ki, az alábbi eredménnyel:

Megfelelt-e a program a várakozásainak?

Teljesen
megfelelt

Nagyjából
megfelelt

Hellyel-
közzel

megfelelt

Nem nagyon
felelt meg

Egyáltalán
nem felelt

meg

85% 12% 4% 0% 0%

Miben segített Önnek?

Ismeret-
szerzésben

Kapcsolat-
szerzésben

Gyakorlat-
szerzésben

Egyéb

94% 4% 0% 0%

(Kérjük, írja le további megjegyzéseit, javaslatait! - Szemelvények a szöveges értékelésekből -)

- Jó

- Dehogy is

- Nagyon jó volt.

- Lehetett volna akár hosszabb is, mert nagyon érdekes.

- Nagyon  jó  hangulatú  előadás,  megfelelő  nyelvezeten.  Érdekes  volt.  Több  ilyen
előadás kellene, lefoglalta a diákokat.

- Az előadás megfelelő volt, nagyon figyelemfelkeltő és érdekes.

- Szuper volt! Nagyon tetszett!

- Jó volt.

- Már voltam egyszer. Akkor is jó volt, most is jó volt.



- Az előadás hasznos érdekes volt, ennek volt értelme.

- Fantasztikus volt.

- Király volt.

- Tuti nem fogok drogozni.

- Új  információkat  szereztem,  az  előadás  stílusa  fiatalos  volt,  igazán  lekötötte  a
hallgatóságot.

- Nincsen. Elegendően jó minőségű volt az előadás.

- Nagyon érdekes és vicces volt. Marosi Antal jöhet máskor is.

- Fenomenális volt. Érthető és teljes.

- Érdekes volt, végre hallottam valami újat ebben a témában.

- Lehetett volna hosszabb.

(Milyen  témákról  szeretne  hallani,  milyen  előadókkal  szeretne  találkozni  a  következő
tréninghéten?)

- Sportolók, sikeres emberek, életpályák.

- bármiről csak Marosi Antal tartsa, bűnügyi nyomozás

- pszichológia

- Legéndy Kristóf

- marketing, sales és politika

- ehhez hasonló témák, érdekesek

- még ilyet

- magyar  írók  közül  olyas  valakit  meghallgatni,  aki  sikeres  a  szórakoztató
irodalom területén

- leíró grammatika, zene

- jelenkor problémái

- Bodman, Dc Canics

- Ilyen hasonló témákkal valamint az előadóval, sámán, táltos
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