Kurssipalaute – Tampereen lukuvuoden 2017-18 lääkiskurssit
MAFY-valmennuksen kaikilta kursseilta kerätään palaute kurssin lopussa. Palaute julkaistaan
lyhentämättä ja valikoimatta nettisivuillamme. Näin meistä kiinnostuneilla hakijoilla on
mahdollisuus saada rehellinen kuva kursseistamme ja siitä mitä meiltä voi odottaa.
Alla on koottuna Tampereen lääkiskurssien 2017-18 palautteen numeroarvoisten arvostelujen
keskiarvot. Keskiarvojen jälkeen on esitettynä kaikkien vastanneiden palaute.

Kaikkien palautteeseen vastanneiden keskiarvot
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? keskiarvo 4,58
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? keskiarvo 4,63
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? keskiarvo 4,78
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

keskiarvo 4,85

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? keskiarvo 4,00
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". keskiarvo 4,73
HUOM! Kaikkien palautteessa tässä kohdassa oli vähintään arvosana 4. Näin ollen jokainen
kurssilainen voisi suositella vahvasti kurssia ystävälleen.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?
BI keskiarvo 4,48
FY keskiarvo 4,75
KE keskiarvo 4,23
9. Anna tässä arvosana opettajista. keskiarvo 4,54

Kaikki kurssilaisten antama palaute
Kurssipalaute: Oppilas 1
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.

1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Kertaustekniikka, jota kurssilla käytetään, osoittautui tehokkaaksi ja palkitsevaksi ja aion
jatkaa tapaa myös yliopistossa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opetus oli henkilökohtaista ja opettajia kiinnosti kokonaisvaltainen hyvinvointimme.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat opettavaisia ja koin itse koetilanteen harjoittelemisen tärkeäksi.
Kokeentekotapani kehittyi toimivammaksi harjoituskokeiden myötä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
En olisi uskonut syksyllä, miten paljon tulen kehittymään kurssin aikana.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Todellakin!!!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Uskon, että kurssi paransi sisäänpääsymahdollisuuksiani enemmän kuin 2,6 kertaisiksi.
Olisin ollut ihan hukassa lukemisen kanssa ilman kurssia.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Minulla ja opiskeluvalmentajallani synkkasi hyvin. Puhelun jälkeen oli aina iloinen ja
luottavainen olo, vaikka epätoivo olisi ehtinyt iskeä sitä ennen. Sain hyvä vinkkejä
lukemiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen lukemisen ohessa.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Mafyn kurssille osallistuminen oli parempi valinta kuin osasin odottaa.

Kurssipalaute: Oppilas 2
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tehtävien tekemiseen tuli hyvä rutiini, jonka huomasin fysiikan yo-kirjoituksissa, ei
tarvinnut pelätä tehtävän aloittamista.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kaikille kysymyksille, joita ilmeni löytyi vastaus nopeasti ja selkeästi. Opettajien tapa piirtää
oli hyvä, sillä se selkeytti esim. biologian tai fysiikan ymmärrystä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja niistä oppi aina ne asiat, joita ei aikaisemmin osannut,
tai joissa oli epävarmuutta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen huomannut kehityksen varsinkin tehtäviä tehdessä, sillä uusia termejä ei tule enää
vastaan.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kyllä voisin, sillä koin, että kurssilla on saanut vahvuuksia omiin heikkouksiin, eikä
kaikkien heikkouksiin.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tykkäsin siitä, että sain työskennellä omassa tahdissa. Mielestäni myös opettajat olivat
hyviä.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo : 5,00

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Tykkäsin todella paljon opiskeluvalmentajasta, joka on ollut hyvin tsemppaava. Hänellä on
ollut hyviä kehitysideoita ja tekniikoita lukusuunnitelman noudattamiseen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Eipä ole. :)
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Tervetuloa ! Kannattaa ehdottomasti lähtötasosta riippumatta, sillä kurssilla jokainen
kehittyy.

Kurssipalaute: Oppilas 3
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtavat olivat mielestäni toimivia. Oli selvästi mietitty miten opiskelu on kaikkein
tehokkainta.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kysymyksiin vastatiin niin, että pyryttiin samalla opettamaan mihin vastaus perustuu.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Erittäin hyödyllisiä. Kullanarvoisia. On helppo ajatella teoriassa miten kokeet tekee.
Todellisuudessa saattaa kuitenkin olla pari muuttujaa. Kokeet opettivat paljon.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Opiskelumetodit todella toimivat. En usko, että ilman Mafynettiä olisin omaksunut näin
paljon tietoa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5

Ehdottomasti !
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Olen tyytyväinen kurssiin. Mafynetti on ihmeen koukuttava. Lukeminen ei ollut
pakkopullaa. Mafynetti on hyvä kokonaisuus. Aina tiesi mitä tehdä. Henkilökohtainen opetus
oli myös huippu juttu.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Oli hyvä tuki valmistautumisessa. Oli helppo keskustella vaikka puhuikin täysin
tuntemattomalle. Oli myös hyvä kun opiskeluvalmentaja oli lääkisopiskelija eli itse
suorittanut kokeen. Esim. vertailukohtana psykologi ei mielestäni täysin ymmärrä
koetilannetta.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Joku tsekkauslista olisi kiva ulkoa opeteltaviin asioihin. Nytkin sellaista tavallaa sai, mutta
jonkun selkeämmän kokonaisuuden.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Mafynetin avulla opiskelu on mielekästä, jopa koukuttavaa tavallaan. Henkilökohtainen
opetus mahdollisti etenemisen omassa tahdissa ja itselle hankalien asioiden ymmärtämisen.

Kurssipalaute: Oppilas 4
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5

Viittauskynän ansiosta sai apua aina tarvittaessa ja asioita pystyi käymään läpi, kunnes
kaiken varmasti ymmärsi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella hyödyllisinä. Niistä näki hyvin omaa kehitystä ja parannettavia aihealueita sekä oppi
koetaktiikkaa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Todella hyvin, mutta koen, että aina on vielä jotain kehitettävää. Kurssi antoi kuitenkin
parhaan mahdolliset khetiuksen tähän lääkisvalmentautumiseen mielestäni.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kyllä ehdottomasti ! Jos kokee, että e lähde aivan «nollista», niin tästä kurssista saa paljon irti.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kätevä ja laaukas kurssi. Itseopiskeluun perustuva tyyli on hyvä.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo : 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Se oli hyvä lisä ja tuki pääsykoevalmistautumiseen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Suosittelen ehdottomasti kurssia, jos ei välttämättä tarvitse yhteisopetussessioita. Opetuksen
taso on laadukasta ja Mafyn applikaatiota hyödyntämällä tulee käytyä läpi kaikki oleelliset
asiat oppimäärästä sekä kerrattua riittävästi. Tunneilla saa apua aina tarvittaessa ja kaikki
opettajat olivat todella päteviä ja mukavia.

Kurssipalaute: Oppilas 5

Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Asioita ei opi muuta kuin tekemällä, joten kurssin työtapa on mielestäni erinomainen.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Jokaisella kurssikerralla minut huomioitiin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat mielestäni, henkilökohtaisen opetuksen lisäksi, kurssin hyödyllisin osa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Lähtötasoni ennen kurssia oli aika hyvä, mutta kurssi on auttanut minua syventämään
osaamistani.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti ! Minulla on kokemusta muistakin valmennuskursseista, mutta MAFY on ollut
selvästi paras.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Sopivasti kurssikertoja. Hienoa, että kurssitiloissa sai opiskella myös itsenäisesti.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Uskon, että opiskeluvalmennusksesta oli minulle paljon hyötyä. Kevään lukusuunnitelmani
oli hyvin erilainen aikaisempiin hakukertoihin verrattuna ja hyvä niin. Osaaminen ja
yleisfiilis selvästi parempi nyt.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Itsenäisen työskentelyn tilat voisivat aina olla opiskelijoiden käytössä, jos kokeiden korjaus on
mahdollista suorittaa muualla.

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
MAFY-kurssi antaa erinomaiset työkalut koko sisäänpääsyprojektiin. Laadukkaat
harjoituskokeet, joita kevään aikana saa tehdä 8 kpl ovat parasta treeniä pääsykoetta ajatellen.
Niistä voi helposti seurata omaa kehitystä ja harjoitella koetilannetta niin, että pääpäivänä on
sitten rennompi fiilis.

Kurssipalaute: Oppilas 6
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Sai edetä omaan tahtiin, mikä oli hyvä. Tykkäsin erityisesti kemian aineistotehtävistä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina sai aikaa kysymyksille, jos niitä oli. Itse pidin erityisesti syksystä, kun opiskelijoita oli
vähemmän.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Superhyödyllisiä, oma kehitys konkretisoitui, oppi koetaktiikkaa ja koetilanne tuli tutuksi.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Jos aikaa olisi ollut itsellä käytettävissä vielä enemmän, kehitys olisi 5. Mafynetti on hyvä
ajankäytön seuraamiseen.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Pidin kurssista ja siitä, että se sopii kaikille lähtötasosta huolimatta ja saa edetä omaan
tahtiin.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvä opetus, Mafynetin tehtävät hyvä, hyvä opetustyyli .

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Rytmitti kivasti lukemista kun kahden viikon välein oli valmennus. Sai vinkkejä miten
edetä ja sai purkaa onnistumista/epäonnistumista.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kaavapistarit oli huiput. Ehkä jos bilsasta tai kemmasta ois jotain pistarivaritaatioita, esim.
solhengitys, meioosi tms. fotosynteesi.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Aivan loistava kurssi. Sopii vaikka lähtötaso olisi nolla, sillä opetus on hyvää ja saa edetä
omaan tahtiin. Koko ajan pysyi tunne, että oppii uutta ja kehittyy siinä mitä jo osaa.

Kurssipalaute: Oppilas 7
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Mafynetti on erittäin hyvä ohjelma, sillä se pakottaa kertaamaan.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Välillä erityisesti fysiikan tunnilla kesti saada apua, sillä monilla oli kysymyksiä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Erityisesti ajankäytön ja koetilanteen hallinan kannalta erinomaisia.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Lähtötasoni oli jo aika hyvä, mutta kehitystä on tapahtunut.

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus olis suuri apu erityisesti oppiaineisiin käyttävien tuntien jakamisessa
järkevästi. Yhteisesti sovituista tavoitteista oli vaikeampi luistaa kuin itselle asettamista.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Opetus todella asiantuntevaa. Mafynetillä opiskelu on tehokasta ja jättää hyvin vähän
huolehdittavaa opiskelijalle. Kokonaisuudet on jäsennelty selkeästi ja kertaamis-toiminto pitää
huolen, että uudet asiat kertaantuvat.

Kurssipalaute: Oppilas 8
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
-

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvät opettajat, miellyttävät tilat, hyvällä sijainnilla, harjoituskokeet +++
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 9
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Itsenäinen eteneminen tehosti oppimista ja pystyi keskittymään itselle vaikeisiin aiheisiin.

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opetus oli yksilöllistä ja apua sai aina heti pyytämällä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat mielestäni kurssin parasta antia. Niissä pystyi harjoitella
koetaktiikkaa ja testata osaamista.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Vahvasta lähtötasosta johtuen suurta kehitystä ei tapahtunut, mutta sain kaiken kerrattua ja
tarkennettua.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelen kurssia varmasti ystävilleni.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi oli juuri sitä mitä oli luvattu ja antaa loistavat välineet lääkiksen pääsykokeeseen.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus auttoi lukusuunnitelman tekemisen kanssa ja tsemppasi koko kevään
ajan. Oli motivoivaa kun joku seurasi etenemistä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 10

Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Erittäin hyödyllistä päästä juttelemaan jonkun ulkopuolisen kanssa ja saada vinkkejä
opiskeluun.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kemian aineistotehtäviä olisi voinut käydä edes hieman tarkemmin yhteisesti läpi.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Rento, mutta asiantuntev ja motivoiva ilmapiiri. Kaiken kaikkiaan todella hyödyllinen
kurssi.

Kurssipalaute: Oppilas 11
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kokeista sai realistisen kuvan pääsykokeen vaikeustasosta ja ajankäytöstä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen oppinut käyttämään oppimaani tietoa paljon tehokkaammin kuin ennen.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Työtavat ovat tehokkaat ja opettajat osaavat vastata kysymyksiin asiantuntevasti. Hyvää
mieltä !
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
-

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 12
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtavat ovat mielestäni tehokkaita ja tuntui, että jokaiselle asialle oli selkeä
perustelu/tarkoitus.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Apua sai useimmiten hyvin nopeasti. Joskus matalan lähtötason olisi voinut huomioida
paremmin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

En voisi kuvitellakaan hakevani uudestaan ilman harjoituskokeita.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Lähtötasoni kemian ja fysiikan sekä matematiikan suhteen oli nollassa, enkä olisi uskonut
oppivani näin paljon.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Olen hehkuttanut kurssia jo nyt kaikille mahdollisille ihmisille.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvin mietitty toteutustapa ja tuntuu, että opettajat ovat kiinnostuneita kehityksestäni.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
On tullut luettua ehkä enemmän ja tehokkaammin kun joku välillä seuraa mitä teen. Välillä
tosin opiskeluvalmentaja ja opettajan toimintaohjeet menivät ristiin.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Ehkä kurssin alussa voisi enemmän keskustella siitä, missä kohtaa valmistautumista nyt
mennään. Sitten olisi ehkä helpompi kysellä «tyhmiä» kysymyksiä.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 13
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Sopii mielestäni erityisesti, jos taso on heikko, mutta tietyt perusasiat ovat jo hallussa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain apua joka kerta, kun sitä tarvitsin ja varsinkin kurssin alkupuolella tultiin kysymään
kuinka sujuu.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Erittäin hyödyllisiä. Antoivat kuvaa osaamisesta ja harjoitusta paineensietokykyyn.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kehittymisen hidasteet liittyvät lähinnä henkilökohtaisiin haasteisiini elämäntilanteessani.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5

Koen saaneeni kurssista paljon irti ja näin olen ymmärtänyt myös kurssikavereiltani.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvä, yo-tauko hieman sekoitti päivärytmit, mutta siitäkin selvittiin.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus itselle oli erittäin hyödyllinen. Opiskeluvalmentajani oli myös minulle
sopiva ja hänestä oli paljon hyötyä jaksamiseen kevään aikana (tsemppausta ja vinkkejä
tekemiseen).
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Ruokatauolla oli välillä aika kova meteli, kun osa yrittää opiskella.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Olen erittäin tyytyväinen, että valitsin MAFY:n. Mitää suuria ongelmia en kurssista osaa
sanoa.

Kurssipalaute: Oppilas 14
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Hyvä, että saa edetä omaan tahtiin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet aivan super, saa tehtyä niissä virheet, ettei tee niitä oikeassa kokeessa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Lähtätaso nolla muissa paitsi kemiassa ja puolessa vuodessa toivottavasti taso
sisäänpääsytasolla.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Toimiva kurssi !
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Kivaa, mukavaa kun oli henkilökohtainen tsemppari.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Tehokas kurssi, joka sopii kaikille lähtötasosta riippumatta. Ei mitään turhaa, vaan tärkeät
asiat tiiviinä pakettina. Laskurutiini kehittyy takuuvarmasti ja sitähän lääkiksen
pääsykokeessa tarvitaan.

Kurssipalaute: Oppilas 15
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5

Työtavat olivat itselleni toimivat ja tehtävien tekeminen edisti huomattavasti kehitystä
aineissa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Fysiikan osaaminen kehittyi erittäin paljon laskurutiinin ansiosta.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssin toimintaperiaate toimii hyvin. Oma osaamienn kehittyi huomattavasti. Mafynetti on
toimiva.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 3,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus on ollut hyvä lisä lukemiseen ja rutiinin ylläpitämiseen ja opiskelun
suuntaamiseen juuri oikeaan suuntaan henkilökohtaisesti.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Mukavammat tuolit opiskelupaikalle.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kokemusta minulla on kahden muun järjestäjän valmennuskurssista ja Mafy:n kurssi on
selkeästi ollut paras. Millään muulla kurssilla ei saa samanlaista laskurutiinia monipuolisten
tehtävien kautta, joita riittää varmasti koko lukemisen ajaksi.

Kurssipalaute: Oppilas 16
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Mafy-sovellus oli todella hyvä ja tehtäviä oli joka lähtöön. Mielestäni tekemällä tehtäviä oppii
paljon paremmin kuin lukemalla tai kuuntelemalla luentoa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Yksilöllistä opetusta sai aina, kun sitä tarvitsi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeissa oikea tilanne tuli tutuksi ja pystyi tarkkailemaan erilaisia tekniikoita ja
valita niistä parhaan. Todella hyödyllisiä !
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olisin voinut tehdä enemmän töitä, mutta tämä kurssi auttoi todella paljon verrattuna siihen,
että olisin lukenut itsenäisesti.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Mafy-sovelluksen etenemiskäyrä tuo motivaatiota lukemiseen. Todella hyödyllinen kurssi ja
mukavat opettajat.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmentaja motivoi lukemaan, tuki ja antoi hyviä neuvoja sekä auttoi
lukusuunnitelman tekemisessä. Ilman häntä kaikki tämä olisi ollut vaikeampaa.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Todella hyvä ja monipuolinen kurssi. Plussaa siitä, että ei ollut luentoja, vaan Mafynetin
valikoima monipuolisia tehtäviä, joita tekemällä oppi asiat hyvin.

Kurssipalaute: Oppilas 17
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Oli hyvä, ettei ollut luentoja. «Ylimääräiset» materiaalit olivat tosi hyödyllisiä, esim.
kaavapistarit ja kemian tehtävät. Oli kiva, että välillä oli «pakko» kysyä. Se herätti usein
miettimään asioita uudestaan, mitä ei ollut osannut.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina sai apua kun tarvitsi, ihan mahtavaa, että jokaisen etunimi muistettiin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Koetilanteen harjoittelu vähentää jännitystä. Oli hyvä kun kokeilla eri eväitä :)
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti, opetus laadukasta, opettajat osaavia, ympäristö kannustava.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Todella laadukas. Jos en pääse vielä kouluun, aion tulla uudestaan.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Itse en pitänyt sitä niin oleellisena, varmasti joillekin hyötyä. Välillä sai eri neuvot kuin
tunneilla, mikä hämmensi.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Varsinkin kevään kurssilla osallistujia oli niin paljon, että itsenäiset opiskelijat olisivat
voineet olla eri tilassa. Välillä hieman häiritsi. Olisi kiva, jos oli ollut enemmän tilaa
«hengittää» :D
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 18
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Laskurutiini kehittyi suuresti, mutta olisin halunnut bilsaan vielä tärkeimpien asioiden
kokoavan osuuden.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella hyödylliset !
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5

Ehdottomasti, jos on valmis työskentelemään itsenäisesti ja tehokkaasti.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvä kurssi. Harjoituskokeet ja opiskelumateriaalit todella hyvät.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,83
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmentaja antoi lisämotivaatiota ja oli suureksi avuksi luku-urakan aikana.
Opiskelukäyrä piti hyvin ajantasalla oman lukemisen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Bilsaan voisi vielä lisätä osioista kokoavat osiot, jolla olisi helppo kerrata opitut asiat.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Mafyn kurssilla olen pystynyt kertaamaan fysiikan, bilsan ja kemian oppimäärän
pääsykoetta varten omassa tahdissa. Laskurutiini on kehittynyt ja samoin osaamiseni
kaikissa aineissa. Kahdeksan harjoituskoetta ovat parantaneet koetaktiikkaani sekä
valmistaneet pääsykoetilanteeseen.

Kurssipalaute: Oppilas 19
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Aluksi hämmentävää, mutta tehtävien tekeminen on tärkeintä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kyllä
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Erittäin hyödyllisiä rutiinin saamiseksi ja tason mittaamiseksi.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kohtuu kova lähtötaso ja mitä pidemmälle päästiin, sitä enemmän olin käynyt läpi.
Varsinkin biologiassa iso parannus viime vuoteen.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Mafynetti-sovellus on loistava.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvä kurssi, kysymyksiin sai asiantuntevat vastauksen. Kokeiden korjauksessa voisi olla
tarkempi, oli usein jäänyt pisteitä kirjaamatta/väärin perustein poistettu.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Motivoi hyvin ja vähensi omaa stressiä. On jees, että on joku kelle selittää mietteitä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Tarkempaa kokeiden korjausta. Fysiikkaan toinen opettaja, joka osaa myös vaikeampia
tehtäviä, yksi ei riitä.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Mafynetti-sovellus on loistava ja auttaa kertaamaan vaikeat asiat. Kaikki tulee käytyä paljon
tarkemmin läpi kuin kirjoista.

Kurssipalaute: Oppilas 20
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5

Edellisenä vuonna oli massaluentoja kuuntelemassa toisella kurssilla. Ero omassa oppimisessa
on aivan eri tasoa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskoeita oli monta ja se oli hyvä. Pystyi seuraamaan omaa kehitystä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Biologiani oli ennen kurssia todella heikko, nyt se on melkein vahvin aineeni, vaikka en
lukenut sitä lukiossa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Itselleni oli todella hyödyllinen ja opiskeluvalmentaja osasi neuvoa ja tsempata.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kahden eri kurssin käyneenä voin sanoa, että muiden kuin Mafyn kurssien käyminen olisi
ajanhukkaa.

Kurssipalaute: Oppilas 21

Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Henkilökohtainen opetus oli tehokkaampaa kuin luennointi.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain apua itselle haastaviin aiheisiin lähes aina heti, kun sitä pyysin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet simuloitiin hyvin ja ne tuntuivat pääsykokeilta. Kokeista myös näki, missä
on parannettavaa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Viime vuonna hakiessa vaikeilta tuntuvat asiat on nyt helposti hahmotettavissa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kurssi on kallis, mutta mielestäni rahan arvoinen.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi loi uuden ilmeen lukemiselleni, jatkuvat massaluennot oli raskaita ja puuduttavia.
(Kurssinjärjestäjän huomautus: MAFY-valmennuksen kurssilla ei järjestetä massaluentoja, joten
arvelemme palautteen antajan viitanneen aimman vuoden valmennuskurssin ja, että hän on
vertaillut eroa tämän vuoden kurssin kanssa.)
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Todella hyvä. Valmentajani loi tsemppaavan ilmapiirin ja auttoi lukurytmissä pysymisessä.
Myös henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset auttoivat motivaatiossa.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?

Kurssipaikalle olisi kiva päästä milloin vain, ei pelkästään opetuksen aikana.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Mafu tarjoaa mahdollisuuden erilaiseen opiskeluun.

Kurssipalaute: Oppilas 22
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tykkäsin Mafyn opiskelutavoista, siitä, että kaikki oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu.
Tunnit ja itseopiskelu oli tehokasta.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kyllä. Alussa opettajat kiersivät tunneilla kyselemässä, että miten menee. Harmi kyllä, tämä
tapa ainakin osalta opettajista jäi pois kurssin edetessä. Tämän olisin toivonut jatkuva, sillä
kynnys kysyä teittyä asiaa madaltui.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella hyödyllisinä, parasta harjoitusta. Tulokset sain nähdä selvästi ja verrata omia
suorituksia keskenään. Toki välillä on myös käänteinen puoli, tilastot ovat armottomia ja
huonon koetuloksetn jälkeen oli välillä vaikeaa tsempata itseään.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Todella paljon. Kurssi on tehokas, mutta olen itse tehnyt myös paljon töitä.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Voisin, ehdottomasti!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi oli todella hyvä ja onnistunut ja koin, että se sopi hyvin tilanteeseeni. Minulla oli
kurssille tullessa jo perustaso kaikissa aineissa.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Ehkä paras asia koko kurssissa. Juuri tällaista valmennusta, kuulumisen kyselyä ja
opiskelussa neuvomista kaipasin. Opiskeluvalmentajasta tuli todella tärkeä tuki
pääsykoeurakan aikana. Oma valmentajani (Thomas) teki upeaa työtä. Kiitos!
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Tunneilla voisi olla enemmän tsemppaavia puheita, ei pitkiä, vaan lyhyitä muistutuksia siitä
miten juuri sinä voit onnistua.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kaikille tuleville hakijoille voin suositella Mafyn kurssia. Minulla oli peruspohja kaikissa
aineissa kurssille tullessani ja ainakin tähän tilanteeseen kurssi sopi erinomaisesti.
Harjoituskokeet ja opiskeluvalmennus ovat Mafyn parhaita puolia, joten jos mietit etäkurssia,
niin muista tämä !

Kurssipalaute: Oppilas 23
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Se, että ei ole luentoja on toiminut itsellä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Pidin varsinkin aloitusrituaalista, jossa ope käy kaikkien luona aluksi. Pidin erittäin
tärkeänä sitä, että opettaja käy juttelemassa kerran joka tunti, vaikka ei olisi varsinaista
kysymystä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kokeita oli reilusti enemmän kuin missään muualla v.kurssilla, jossa olen ollut ja niitä oli
hyvin erilaisia.

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Harjoituskokeissa ei ole havaittavissa kovin selkeään kehitystä. En oikein tiedä mistä johtuu,
olen tehnyt säännöllisesti töitä.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kaikki opiskelumenetelmät ovat hyvin perusteltuja ja materiaali laaja. Opettajat myös
luottavat menetelmiin, mikä lisää varmuutta.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tykkäsin kurssista. Kaikista valmennuskursseista, joilla olen ollut, tämä on tuntunut
laadukkaimmalta.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Pidin erittäin paljon omasta opiskeluvalmentajastani. Hän oli tosi omistautunut ja osasi jakaa
hyvin neuvoja. Puhelimen välityksellä kummunikointai ei aina tunnu kovin luontevalta.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kurssi tuntui hyvin laadukkaalta. Kaikki opiskelumenetelmät ovat pitkälle mietittyjä ja
perustuvat tilastoituihin tietoihin.

Kurssipalaute: Oppilas 24
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5

Muuten itsenäinen opiskelu ilman luentoja toimii, mutta bilsasta voisi olla ns.
nippelitietopaketteja aiheittain kerran viikossa. Ei siis yhdessä käytäisi mitään munuaisen
toimintaa tms. mutta yksittäisiä lisätietoja/poikkeustapauksia.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kynäsysteemi toimi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Tosi hyvät kokeet ! Aikataulullisesti rankka, mutta en silti vähentäisi kokeiden määrää, ehkä
siirtäisin jotain arkipäiville.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Toimiva paketti niin teorioiden kuin tehtävienkin osalta.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Loistava lisä kurssiin. Hyvä päästä höpöttämään fiiliksistä säännöllisesti jollekin, joka
käynyt saman läpi.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Katso kohdat 2 ja 4.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 25

Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Itseopiskelukäytäntö oli hyvä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kyllä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todellä hyvä käytäntö ! Ilman niitä olisin kyllä oikeassa kokeessa ihan hukassa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Rutiini on kehittynyt ja osaan asioita, mitä en tiennyt vielä yo-kokeen aikana.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Voisin hyvin suositella ja olen jo jollekin suositellut.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Harjoituskokeet ja mafymateriaalit ovat todella hyviä ja itseopiskelukäytäntö tunneilla on
hyvä.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Se oli hyödyllistä kuulla vinkkejä ihmiseltä, joka on käynyt läpi saman prosessin sekä ensin
epäonnistuneensa ja sitä seuraavana vuonna onnistunut.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
-

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kannattaa tulla Mafyn kurssille!! Siellä on hyvät opiskelumateriaalit ja paljon vinkkejä ja
apuja pääsykokeeseen.

Kurssipalaute: Oppilas 26
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Kurssilla tehtiin käytännössä koko ajan tehtäviä, mikä oli erittäin hyvä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Apua kysymyksiin sain nopeasti ja vastaukset auttoivat.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kokeet olivat tarpeeksi vaativia ja koetilanteen oppi hyvin.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Yo kokeiden jälkeen aika oli rajallinen, joten kaikkia asioita en ehtinyt käydä läpi.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelen kurssia myös muille.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Laskurutiini oli suurin puutteeni ja nyt sain siihen huomattavan parannuksen. Kurssi
kokonaisuudessaan hyvä.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

Neuvoja sai kysyä ja valmentaja oli positiivinen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 27
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Erittäin hyvää ja monipuolista harjoitusta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Asioiden ymmärrys parantui, kun joutui pohtimaan tehtäviä.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Mafynetti on toimiva kokonaisuus, jota mahdollisuus kysyä tunnilla täydensi.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Ihan hyviä vinkkejä tuli opiskeluun ja valmentaja oli opetushalukas.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Alkuvaiheessa jo voisi antaa listat välttämättömistä ulkoamuistettavista asioista.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 28
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Koin oppivani parhaiten tehtäviä tekemällä, joten tykkäsin!
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Vaikka aamuryhmä olikin iso, niin koin saavani apua suhteellisen nopeasti ja aina
vastauksen kysymykseeni.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Sai tosi tärkeää rutiinia kokeiden tekoon ja samalla suurimmat paineet hävisi itse
koetilanteesta varsinaista pääsykoetta ajatellen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Laskurutiinia on tullut paljon lisää!
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
-

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Todella monipuolinen ja fiksusti rakennettu kurssi !
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Koin sen itselleni hyödylliseksi. Sain vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja aina
puhelun jälkeen oli itsevarmempi ja rauhallisempi olo. Iso plussa tälle!
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Suosittelen ihan jokaiselle, joka miettii lääkikseen hakemista. Jos ei halua lähiopetukseen, niin
kannattaa ainakin ottaa itseopiskelumateriaali. Mafynetti-ohjelmasta on löytynyt kaikki
tarvittava tieto, eikä tehtävät lopu kesken.

Kurssipalaute: Oppilas 29
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
On hyvä, että kaikki saavat edetä omaan tahtiinsa ja kysyä opettajalta neuvoa tarvittaessa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina, kun tarvitsi apua, sitä sai.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kokeissa sai harjoiteltua koetaktiikkaa ja näki oman kehittymisensä. Viime kevään kurssin
käyneenä iso miinus oli, että kuudessa kokeessa oli samoja tehtäviä kuin viime keväänä.
Koetilanne oli ihan erilainen kun tehtävät olivat tuttuja.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Fysiikan osaaminen on kehittynyt kurssin aikana paljon.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Jos kokee, ettei tarvitse luentotyylistä opetusta, niin MAFY on hyvä valinta.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tabletti ja sen kertausominaisuus on ehdottomasti kurssin paras ominaisuus !
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus antoi minulle lähinnä tsemppiä ja luottoa itseeni. Myös lukutuntien
painotukseen aineiden välillä sain apua.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 30
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Välillä harjoituskokeissa tli huonompia tuloksia ja välillä parempia, mutta kehitystä on
tapahtunut koko ajan.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelisin, mutta jos ei ole kuullut luentoja aiemmin, pitää varsinkin silloin itse olla
aktiivinen kysymään apua.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Huomasi, että tehtäviä tekemällä oppii ja hyvä kun epäselvyydet ratkesi kysyessä opettajalta.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Omalta opiskeluvalmentajalta sai hyviä ideoita aikatauluttamiseen ja myös tsemppiä. Välillä
opiskeluvalmentajasta tuli kuitenkin olo, että hän olisi pomoni, jolle olisin «tilivelvollinen»
päätöksistäni lukemisen suhteen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Suosittelen kurssia lääkikseen hakijoille ja varsinkin niille, jotka ovat kuulleet luennoinnit jo
aiemmi esim. lukiossa tai muulla valmennuskurssilla. Opiskelu tuntui tehokkaammalta ja
vähemmän aikaa vievältä.

Kurssipalaute: Oppilas 31
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Kuin oppivani paljon ja omassa tahdissani. Apua sain aina kun pyysin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Ei moitittavaa, viittauskynä loistotekniikka.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kokeita oli riittävästi ja ne olivat tarpeeksi erilaisia. Koen, että hyödyin niistä paljon.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Itseopiskelu kurssilla antaa motivaatiota ja pistää «väkisin» lukemaan.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kurssista oli itselleni hyötyä, joten suosittelisin niille jotka kokevat tämän opetustavan
hyödylliseksi.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Monipuolinen, eri aineita sopivissa määrin ja asiantuntevat opettajat.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Itselläni ainakin stemppaava ja kannustava valmentaja.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Viittauskynät alussa käyttöön myös muissa oppiaineissa.

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 32
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtavat sopivat todella hyvin ja koin ne toimiviksi.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain yksilöllistä opetusta aina tarvittaessa ja usein tultiin kysymään, miten menee.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kokeet olivat monipuolisia ja sopivan haastavia. Opin niistä hyvin, millaisella tekniikalla
kannattaa koetta tehdä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Koin, että kehityin todella paljon ja oli mukavaa huomata, että jokaisen harjoituskokeen tulos
oli parempi kuin edellisen.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelisin kurssia kaikille, jotka ovat hakemassa lääkikseen.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Pidin kurssista paljon ja se oli minulle sopiva.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

Opiskeluvalmennus oli mielestäni eritäin hyödyllistä. Opiskelutahti ja tekniikka olivat
minulla jo valmiiksi hallussa, mutta sain opiskeluvalmentajaltani paljon henkistä tukea ja
hän myös auttoi minua uskomaan itseeni ja mahdollisuuksiini enemmän.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Koin, että yksi opettajista ei ollut niin hyvin tehtäviensä tasalla kuin olisi pitänyt.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Suosittelen kurssia kaikille ja pidin sitä todella hyödyllisenä!

Kurssipalaute: Oppilas 33
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kokeiden tulokset huononivat joka kerta.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kevätvaihe oli liian lyhyt. Kurssista olisi ollut enemmän hyötyä, jos olisin aloittanut jo
talvella.

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Soitoista oli hyötyä. Kokeista keskusteleminen ja niiden läpikäyminen auttoi.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 34
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Pidän siitä, että saa edetä omassa tahdissa ja tehdä työtä rauhassa + apua saatavilla kun on
kysyttävää. Mielestäni toimiva malli !
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet ovat olleet hyviä koerutiinin kehittämisessä. Olisin toivonut tarkempaa
arviointia siitä, mikä kokeessa menee hyvin/huonosti ja miten parantaa tuloksia.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Lähtötasooni nähden olen ylittänyt omat odotukseni kehittymisestäni.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5

Epätodennäköistä, että kukaan enään lähtisi niin radikaaliin alan vaihtoon, mutta
suosittelisin Mafya, jos niin sattuisi käymään.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus on välillä tuntuntu itselleni hyödyllisimmältä osalta kurssia.
Valmentajani on llut tukena koko projektin ajan ja tarjosi aina hyviä näkökulmia asioihin.
Tuntuu, että sain henkilön valmentajakseni, joka on itseni kanssa hyvin samantyyppinen,
joten kaikki on sujunut saumattomasti. :)
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kurssi tarjosi tehokkaan tavan oppia, vaikka taustani oli muihin kurssilaisiin verrattuna
hyvin erilainen. Opettajat ovat mukavia ja osaavat hyvin asiansa. Erityistä plussaa
opiskeluvalmennuksesta, joka piti lukemisen aikataulussa ja pääkopan kasassa :)

Kurssipalaute: Oppilas 35
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tehtävien tekeminen ja sen ohella saatu yksityisopetus kurssilla on varmasti tehokkaampaa
kuin pelkkien luentojen kuuntelu.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5

Apua sai aina kun pyysi. Myös hiljaiset opiskelijat huomioitiin erinomaisesti.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Olivat mukavan erilaisia kaikki. Hyvä kun niitä oli näin monta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen kehittynyt paljon, vaikken lähtenytkään nollista liikkeelle.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Olen täysin tyytyväinen. Tsemppasi hyvin ja antoi vinkkejä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Ei suurempia.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kannattaa valita Mafyn kurssi. En usko, että Suomesta löytyy parempaa.

Kurssipalaute: Oppilas 36
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5

Vaatii omaa motivaatiota, koska jos jonain päivänä ei jaksaisi, ei voi vain kuunnelle luetoja
tms.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet ehdottoman hyviä ja tärkeitä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Alussa kehitys hieman nopeampaa (yo-kurssit), mutta asiat jotka olivat silloin vaikeita ovat
edelleen.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Mikäli tällainen opetustyyli toimii, kyllä. Mielestäni tabletti ja tehtäviin keskittyminen
vaativat kuitenkin paljon omaa motivaatiota.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tykkäsin. Opetustyyli oli minulle oikein sopiva, tylsistyn luennoilla.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Parasta! Ihanaa kun on joku joka tsemppaa ja jonka kanssa suunnitella lukemisia. Mikäli
tulisin kurssille uudestaan haluaisin saman opiskeluvalmentajan, niin ihana hän on ollut.
Aina on hyvä mieli puhelun jälkeen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.

Harjoituskokeet ja opiskeluvalmentaja parasta. Tuntui myös, että kurssillamme oli hyvä
yhteishenki ja vaikka en tuntenut ryhmästäni ketään, ei ollut epämiellyttävää tulla tunneille,
koska kaikki olivat tuttavallisia ja mukavia.

Kurssipalaute: Oppilas 37
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtapa on hyvä, itse opiskellen ja opettajien avustuksella kehittyy parhaiten. Vlillä todella
vaikea keskittyä kun vieressä istuvaa opiskelijaa neuvottiin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina kun kysyi apia, sitä annettiin. Opettajat osasivat vastata kaikkiin kysymyksiin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeiden avulla oppi miten koetta kannattaa tehdä. Lisäksi niissä näki miten eri
tyypisiä kokeita voi olla.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen oppinut eri tapoja ratkaista tehtäviä. Olen kehittynyt laskurutiinissa ja tehtäviin liittyen
soveltamiskyky on kehittynyt.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Voin suositella. Vaatii kuitenkin todella paljon itsekuria kun kaikki opiskelu tehdään itse, ei
muita kuuntelemalla.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Toimiva kokonaisuus, harjoituskokeet ja kaavapistarit toimivat oppimisen seurannassa.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

Opiskeluvalmennus oli hieman pettymys, minulla tuli lukusuunnitelmallani kiire opiskella
asiat, vaikka aloitin jo marraskuussa. Olisin nyt jälkikäteen ajateltuna tarvinnut paremmin
tietoa siitä, mihin asti kurssilla tulisi ainakin ehtiä eri oppiaineissa. + Monella kerralla
opiskeluvalmentajalla ei ollut mahdollisuutta katsoa edistymistäni/asettaa uusia tavoitteita,
sillä hänellä ei ollut Mafynettiä saatavilla.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Hyvä kurssi, antaa todella hyvät valmiudet pääsykokeeseen.

Kurssipalaute: Oppilas 38
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Itsenäinen työskentely sai minut tekemään töitä aina parhaalla mahdollisella tehokkuudella.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Vaikka harvoin tarvitsin apua, olis kiva, että silti kyseltiin, missä olin menossa.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeista oli minulle ehdottomasti eniten hyötyä lähikurssilla.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Osasin asiat hyvin jo ennen kurssia, mutta etenkin koetaktiikka on kehittynyt.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kurssi toi pääsykokeeseen valmistautumiseeni hyvän rungon.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kävin ensin monta kuukautta etäkurssi, mutta lähikurssi viimeisteli valmistautumiseni.

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus auttoi oman arjen ja lukurytmin suunnittelussa, joka vähensi stressiä
huomattavasti. Loppuvaiheen tsemppaus antoi voimaa viimeiseen rutistukseen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
MAFY-valmennus ei tee työtä puolestasi ja on turha odottaa taikatemppuja, sillä oikotietä
onneen ei ole. Valmennus kuitenin mahdollistaa sen, että saat itsestäsi irti parhaan
mahdollisen suorituksen pääsykokeeseen valmistautuessa.

Kurssipalaute: Oppilas 39
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tähän enemmän kääntöpuolella (jäljempänä).
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kyllä, suht. nopeasti apu tuli.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Luulin, että itsearvioituna olisi lähes sama asia, mutta on sillä iso merkitys kun sen tekee
salissa muiden kanssa ja arvostelu kokeissa on Mafyllä on perseestä ! ;) (tiukka)
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5

Kurssini oli suht. lyhyt (kevätkurssi). Mitään suuria ei FYKEBIn osalta ole tapahtunut,
mutta koestrategia, mentaalipuoli ja kaikki muu mikä liittyy hyvään suorittamiseen ++
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Aion suositella kyllä. Alkaa olla jo niin, että ensim. edellytys pääsykokeessa menestymiseen
on MAFY -> Nyt (tulevaisuudessa) pitää miettiä miten erottuu muista Mafylaisista !
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Fysiikasta oli hyvät kaavapistarit. Jotain samanlaista myös kemiaan tarvisi! Olen ollut toisen
järjestäjän (nimi poistettu) bilsavalmennuksessa ja se oli loistava ! Paljon pieniä pistareita
(muuten olikin sitten huono). Opiskelutila oli tunkkainen ja ahdas ! Huono happi ja kuuma.
Itselle liian tiivis ja naamat muiden kanssa vastakkain ja huono privana kysyä neuvoa/apua
tai jutella henkilökohtaisemmista opiskeluun liittyvistä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Pistareita! Ja lisää pistareita! Varsinkin bilsa. Edellisellä kerralla aihe/osio, mitä kysytään
seuraavalla kerralla pistareissa.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 40
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Omaa kehitystä vaikea arvioida.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssin laajuus ja työmäärä yllätti. Vaikka opiskeli koko ajan jäi silti paljon lukematta.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmentaja oli mukava ja kannustava. Vinkit hyödyllisiä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

