Kurssipalaute – Jyväskylän 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 Jyväskylän 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 4,45
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? keskiarvo 4,70
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? keskiarvo 4,65
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

keskiarvo 4,90

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? keskiarvo 4,15
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". keskiarvo 4,85
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 4,60
FY keskiarvo 4,75
KE keskiarvo 3,90
9. Anna tässä arvosana opettajista. keskiarvo 4,32

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
Aktiivinen opiskelu ja tehtävienteko ovat mahdollistaneet nopean ja tehokkaan oppimisen.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kyllä, aina kun tarvitsi apua niin sitä myös sai. Virheitä ja kysymyksiä ei vähätelty.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella hyvinä, varmasti saa hiottua koetaktiikkaa kuntoon sekä treenattua myös
ajankäyttöä ja mentaalipuolta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Ymmärrys asioista on parantunut ja syventynyt, laskurutiini on kehittynyt ja lukiossa
opiskelematta jääneet fysiikan kurssit on nyt hanskassa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Voisin todellakin ja olen sitä jo tehnytkin!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tässä vaiheessa ainoa toive on se, että olisin löytänyt tämän valmennuksen jo vähän
aiemmin, niin ei olisi turhaan mennyt aikaa hukkaan lukion jälkeen.
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.
Hyvä tuki ja turva, sai Vinkkejä joka tilanteeseen. Kiitos Thomas :)
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Why fix it if it ain’t broken.
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.

Todellakin hintansa arvoinen! Kattava tehtävä- ja teoriapaketti yhdistettynä laadukkaaseen
opetukseen on toimiva ja tehokas kombo!

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
Tykkäsin todella paljon kurssin työtavasta. Mafy tabletin sisältö laadittu todella hyvin.
Itselle ei jäänyt muuta tehtäväksi kuin opiskella -> ei tarvinnut pohtia mitä tehtdä missäkin
järjestyksessä yms.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Joka tunnilla opettaja kävi kussakin aiheessa kysymässä miten hommat edistyy.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella hyödyllisiä koetaktiikan ma «mentaalin» puolen kasassa pitämisen harjoittelun
kannalta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kemia ja fysiikka olivat viime kesän lopussa aivan 0-tasolla. Nyt oppimäärä käyty läpi ja
koen, että päähän on myös jäänyt jotain.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Mafylla lukuaikataulu (opiskeluvalmennus auttoi suunnittelussa) ja etenemisjärjesty on
mietitty opiskelijan puolesta periaatteessa valmiiksi. Ei tarvinnut miettiä mitä tehdä ja
milloin. Materiaalit todella hyvät, itse en tarvinnut lukiokirjojen mat. lainkaan.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Opettajat, opiskeluvalmentaja sekä tabletti todella hyvä kombo valmistautumiseen! Huippu
ilmapiiri tunneilla. Tykkäsin todella kovasti.
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: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus auttoi todella paljon aikatalun suunnittelussa. Lisäksi sain
opiskeluvalmentajaltani paljon kannustusta ja tsemppiä!
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-tabletti sisältää todella hyvä materiaalin pääsykokeeseen valmistautuvalle. Aineiden
teoriat on käsitelty kattavasti, mutta ytimekkäästi. Tehtävien tekeminen yhdessä teorian
lukemisen kanssa oli itselle todella tehokas tapa oppia. Suosittelen!!

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 hyviä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opetusta sai hyvin silloin kun sitä pyysi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Auttoivat loistavasti oppimaan miten toimia kokeessa, sekä antoivat itsevarmuutta
pääsykokeeseen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Oppinut uusia asioita sekä vahvistant aiemmin oppimaa.
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:
Erittäin hyödyllinen 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: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Erittäin hyödyllinen. Itse en olisi osannut tehdä kunnollista lukujärjestystä yms.
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 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
Taukojen ajoittaminen toimi hyvin ja piristi opiskelua.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina sai sen verran apua kuin tarvitsi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Alussa harjoituskokeet tuntuivat liian raskailta kun tietoa oli vasta vähän. Lopussa kokeet
alkoivat tuntua todella hyädyllisiltä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5

Kehitys oli nopeampaa mitä odotin. Tabletin käyttö varmasti vaikutti siihen.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelisin ehdottomasti!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Vaikka kurssi on hintava, uskon että en olisi päässyt samalle tasolle 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.
Valmennus oli erinomaista ja valmentajan kanssa puhuminen auttoi pitämään hermot
kurissa. Lisäksi kaikkeen sai apua mihin tarvitsi.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Minusta kurssi oli todella hyvä ja suosittelisin kaikille, jotka hakevat lääkikseen.
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.
Lähiopetus on oikea vaihtoehto, jos uskaltaa kysyä joka tunnilla monta kertaa opettajalta
apua. Lisäksi kurssilta saa helposti uusia kavereita, joiden tuki on tärkeä hakuprosessissa!

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
Tykkäsin kun pystyi opiskella omaan tahtiinaja ei tullut tunnetta, että tulee kiire opisekella,
jotta pysyisi muiden kanssa samassa tahdissa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5

Sain apua silloin kun sitä tarvitsin niissä asioissa joihin tarvitsin enemmän opetusta/apua.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeissa sai tietää oman tason ja kuinka paljon parannettavaa pääsykokeeseen on.
Kokeiden jälkeen voi mennä pääsykokeeseen rauhallisin mielin, koska on valmis toimiva
koetaktiikka ja tietää suurin piirtein millainen pääsykoe on.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen kehittynyt huomattavasti alkuun nähden, koska asiat on tullut opeteltua kunnolla
kertaustehtävien avulla ja vaikeissa asioissa on saanut apua.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Oma kokemus kurssista ja toimintatavoista on niin hyvä, että tätä on pakko suositella.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Todella hyvä kurssi, en osannut odottaa, että voisin näinkin lyhyessä ajassa oppia ja kehittyä
näin paljon. Opettajat ammattitaitoisia.
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 oli itselle hyödyllinen, koska sai vinkkejä ja neuvoja pääsykoetta ja
opiskelua ajetellen ihmiseltä, joka on ollut aiemmin samassa tilanteessa.
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 ehdottomasti tutustua MAFYn kursseihin, jos haluaa varmistaa parhaan
mahdollisen oppimisen ja kehittymisen ennen pääsykoetta.

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 6 (Oppilas
merkitsi arvosanan 6 asteikon ulkopuolelle  )
Mafynetti on paras.
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: 3,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Ihan OK, mutta itse en kokenut saaneeni siitä yhtä hyvää hyötyä enää toisena vuotena.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kaavapistarit olisi voinut aloittaa hieman aikaisemmin.

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.
Jo pelkästään Mafynetin takia ylivoimaisesti paras valmennuskurssi mitä on. Oppiminen on
todella nopeaa ja parissa kuukaudessa kehityin enemmän kun koko lukion aikana. Opetus
laadukasta ja todella yksilöllistä. Vinkkinä muille : Kannattaa hommata Mafynetti
mahdollisimman aikaisin, jotta ehtii edistyä Mafynetissä mahdollisimman pitkälle ennen
pääsykoetta.

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
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:
Tehokkaat työskentelytavat ja loistavat materiaalit.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Erittäin kannustavaa ja luotettavaa. Ihanaa puhua kurssin aikana henkilölle, joka on itse ollut
samojen haasteiden edessä ja osaa neuvoa suunnittelussa.
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 lämpimästi kaikille lääkikseen haluaville. Opetusmetodit kurssilla ovat
tehokkaant ja ajankäyttö suunniteltu huolella. Rahoilleen saa erittäin hyvää vastinetta :)

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
Ryhmäkoot sopivat eikä apua tarvinnut odottaa pitkään.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Antoi välitavoitteita kurssille, koin hyödyllisinä. Huomasi myös oman tasin ja motivoi
opiskelemaan tehokkaasti.
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
Voisin suositella, mielestäni tehokkain tapa valmistautua lähtötasosta huolimatta.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:

Olen tyytyväinen kurssista saamaani hyötyyn. Harjoituskokeiden kemian tehtäviä voisi
hieman monipuolistaa, tuntui että jokaisessa etsittiin kiraalista hiiltä.
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.
Hyötyä etenkin henkisellä puolella, kun oli ihminen jolla puhua pääsykoeprosessin aikana.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Hieman voisi paneutua henkilökohtqiseen etenemisen suunnitteluun ainekohtaisesti.
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
Olisi ollut hyvä, jos biologiassakin olisi ollut ns. pistkokokeita.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
-

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:
Hyvä kurssi, tykkäsin kun opetus oli yksilöllistä. Asiat otettiin huomioon juuri pääsykokeen
kannalta kaikessa.
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.
Oli hyödyllistä, kun oli joku, jonka kanssa tehdä lukusuunnitelma. Muuten minulla ei ollut
kauheasti juteltavaa hänen kanssaan.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Biologian pistokokeet.
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.
Kurssilla saa käyttöön tosi hyvän sovelluksen ja yksilöllinen opetus oli ainakin minulle tosi
hyödyllistä.

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
Hienointa kurssissa on työtavat, joiden avulla jokainen huomioidaan ja voi kehittyä omalla
tasollaan.
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 antoivat arvokasta harjoittelua ja kokemusta koetilanteesta ja koetaktiikasta.
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:
Olin tyytyväinen kurssiin kokonaisuudessaan.
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 toimi hyvänä tukena lukusuunnitelman kanssa ja oli vapauttavaa puhua ja kertoa
kaikista hakuprosessiin liittyvistä huolista, murheista ja onnistumisista.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Ei.
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 kaiken tasoisille oppilaille! Mafylla saat henkilökohtaista valmennusta
omiin tarpeisiisi jolloin oma kehittymisesti on rajatonta.

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
Hyvä systeemi, että jokainen etenee omassa rytmissään ja välillä yhteisiä tehtäviä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Huomiota sai juuri niin paljon kuin halusi ja opettajat olivat kiinnostuneita opiskelun
etenemisestä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat erittäin hyviä ja hyödyllisiä, melkeimpä kurssin parasta antia.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Erityisesti fysiikan osaaminen on kehittynyt aivan uudelle tasolle.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelisin! Jos asioista ei herää paljon kysyttävää, niin etäkurssi varmasti riittää, mutta
opiskeluvalmentaja, harjoituskokeet ja Mafynetti on erittäin hyvät!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyödyllinen kurssi, jonka avulla lääkisunelma otti ainakin ison harppauksen kohti
toteutumista.
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.
Jos harjoituskokeet oli yksi kurssin parhaasta annista, niin opiskeluvalmennus oli toinen.
Erittäin hyödyllinen juttu, jota en kurssille ilmoittautuessa edes tiennyt saavani.
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
Keskittyminen askarruttaviin kysymyksiin ehdottomasti paras tapa, vähiten «hukka-aikaa».
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
Tänä vuonna suuresti korvien välissä; opiskelutekniikka ja tavat paremmat, stressinhallinta
reilusti parempaa aiempaan verrattuna. Myös taidot hioutuneet eteenpäin joka aineessa.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Omalla kohdalla toisella kerralla kenties vielä hyödyllisempi kuin ensimmäisellä.
Varaukseton suosittelu kenelle tahansa.
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.
Ehdottoman positiivinen kokemus. Tänä vuonna osasin ottaa myös hyödyn irti tästä osaalueesta. Täysin ulkopuolisen kanssa oan työkentelyn ja kehitys/parannuskohteiden
reflektointi onnistui paremmin ja asiat läpikäytynä epäonnistumisetkaan eivät kovin kauaa
hirveästi kuormittaneet.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?

Mafynetin kertauksen kautta uudestaan tuleviin tehtäviin olisi ollut mukava päästä
omatoimisesti toisinaan.
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.
Varauksetta voi suositella kenelle tahansa. Töitä täytyy tehdä; kukaan ei voi kaataa tietoa
korvasta sisään, mutta kurssin avulla työskentely on todella tehokasta ja itselle hankalat
asiat tulee väkisinkin kerrattua ja opiskeltua paremmaksi kuin kenties muuten tulisi.

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
Tabletti oli hyvä apuväline opiskelussa ja tehtäviä ainakin oli tarpeeksi. Oli hyvä, ettei ollut
yhteistä opetusta vaan sai kysellä itselle hankaliaasioita.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Minut huomioitiin tarpeeksi hyvin, mutta ehkä ryhmässä oli kuitenkin hieman liikaa
opiskelijoita yhtä opettajaa kohti eikä opettajalla ollut aikaa selittää syvällisesti asioita.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat paras asia kurssilla. Niitä oli sopiva määrä ja ne olivat monipuolisia.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Työmäärään nähden kehitys on ollut hidasta, mutta olen 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, etenkin sellaiselle, jolla opiskelurutiineissa ja –taktiikassa on ongelmia.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Pääosin tyytyväinen kurssiin, mutta ehkä olisin kaivannut vielä yksilöllisempää opetusta.
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: 3,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus oli kannustavaa ja enimmäkseen koin sen hyvänä. Puhelut olivat
kuitenkin melko lyhyitä ja yhdellä valmentajalla oli aivan liikaa valmennettavia. Ohjausta
olisi saanut olla enemmän.
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 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
Ongelmiin/tehtäviin perustuva oppiminen on ehdottomasti tehokkain tapa, kun heikkouksiin
voi paneutua täysillä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Arvostin, että myös aihealueen ulkopuoliset asit (esim. biologiassa) käsiteltiin, eikä vain
sanottu «ei tarvitse tietää».
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Koetaktiikasta voisi muistutella ainakin kerran lisää, jotta pureutuu selkäytimeen paremmin.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
En olisi mitenkään tällä tasolla ilman tätä kurssia, kehitys on ollut huimaa viime syksyy
verrattuna.

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Olen käynyt useamman valmennuskurssin ja tämä on ehdottomasti paras, jolla olen ollut.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Todella tyytyväinen kurssiin, suosittelen sataprosenttisesti.
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.
Parasta! En voi kehua tarpeeksi, yksi tärkeimmistä voimavaroista projektin aikana. Aina
tsempattiin ja valettiin uskoa, että minäkin pystyn tähän. Neuvoja kun tarvitsi, tukea
sitäkin enemmän. Aidosti välitettiin ja se näkyi.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Koetaktiikkaa hieman enemmän/kertaus vielä myöhemmin keväällä – voi hioa omaan
tekniikkaa vielä kun pari koetta.
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.
Paras valmennuskurssi, jolla olen ollut. En voi liiaksi suositella. Opiskelutekniikka on valtava
tehokasta ja nollatasostakin voi ponnistaa yllättävän pitkälle. Ei syyttä näin suosittu!

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
Tehtävien tekeminen on todella tehokas tapa oppia!
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opettajat pyrkivät aina etsimään kysymyksiin vastauksen, oli kysymys mikä tahansa.

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Se, että kokeet ovat oikean pääsykokeen kaltaisia, varmistivat sen, että oikea koe ei tule
yllätyksenä.
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
Olen jo suositellut. Myös yo-kurssia voi suositella.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tosi hyä. Kurssilla keskitytään nimenomaan tehokkaaseen oppimiseen, joka on tosi tärkeää.
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.
Tykkäsin tosin paljon. Opiskeluvalmentaja huomioi omat tavat ja antoi yksilöllisiä ohjeita.
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 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

Itsenäinen opiskelu ja henkilökohtainen opetus oli hyviä ja toimivia menetelmiä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Neuvottiin aina kun tarvittiin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Koetilanteesta tuli rutiininomainen ja pystyi harjoittelemaan koetaktiikkaa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen kehittynyt valtavasti kurssin ja Mafynetin ansiosta. En olisi mitenkään päässyt tälle
tasolle ilman kurssia.
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.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvä ja monipuolinen kurssi. Heikosta lähtötasosta huolimatta on pystynyt kehittymään
hurjasti ja syventämään ajattelua.
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 oli hyödyllinen osa kurssia ja sen avulla sai uusia vinkkejä opiskeluun.
Oli myös tietynlainen paine saada sovitut jutut tehtyä seuraavaan puheluun mennessä, joka
antoi motivaatiota ja tsemppiä tekemiseen.
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 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
Runsas tehtävien määrä takaa rutiinin, mutta itsenäinen teorian opiskelu ja ymmärätäminen
tuntui hieman haastavalta.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Pienen ryhmäkoon ansiosta opettajaa ei tarvinnut odotella pitää aikaa.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kokeiden avulla voi seurata omaa kehitystä ja ne myös motivoivat opiskelemaan.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Laskurutiini on kehittynyt huomattavasti, mutta kaikkea ei tietenkään edes tarvitse osata.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Opettajat ovat osaavia ja ryhmäkoot pieniä, jolloin opetusta myös saa. Mafynetti erittäin
käytännöllinen.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi oli hyödyllinen ja tuki kokeeseen valmistautumista. Helpotti keskittymistä okeisiin
asioihin kokeen kannalta.
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.
Opiskeluvalmentaja oli hyvä tuki valmistautumiseen ja häneltä sai oivia neuvoja niin
lukemiseen kuin itse pääsykokeeseenkin. Tsemppasi urakan aikana.
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 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
Ohjeet opiskelun etenemisessä oli neuvottu hyvin ja videot olivat hyvänä tukena tehtävien
tekemisessä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opettajat kysyivät vähän väliä, sujuuko opiskelu tai tarvitsetko apua ja apua tarvittaessa
opettaja tuli heti paikalle.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat hyvä oppimistilaisuuksia. Varsinkin kerratessa koetta opettajan kanssa
jälkeenpäin.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Siihen nähden, että fysiikan ja kemian opiskelusta ennen kurssin alkua, hyvin. Asiat
palautuneet lukioajoilta hyvin mieleen.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Mafynetissä on loistavat tiivistelmän teorioista ja monipuolisisia tehtäviä oppimäärän
kertaamiseen.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi on todella motivoiva ja henkilökohtaista opetusta sai tarpeeksi.
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.
Mafyn kurssin avulla opiskelu on ollut mukavaa ja tehtäviä ei ole ollut tylsä tehdä. Tabletti on
kätevä opiskeluväline kirjojen sijaan.
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 MAFYn kurssia jokaiselle lääkikseen hakevalle! Monipuolinen ja motioiva kurssi!

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
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:
Koin sovelluksen käytön hyödyllisenä ja mielekkäämpänä, kuin pelkkien kirjojen käytön. Oli
myös hyvä, että sovellus seuraa ajankäyttöä.
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.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Olisi ollut kiva saada enemmän ohjausta tehtävien rytmittämiseen / aikataulun suhteen. Eli
vikkejä millaista tahtia edetä, että asiat kerkeää kunnolla lukemaan.
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 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
Yliopisto-opiskelijana en todellakaan jäänyt kaipaamaan luentoja, enkä myöskään koe, että ne
tukevat omaa oppimistyyliäni. Sain opiskella kurssilla omaa tahtiani, ja uskon, että tämä
vaikutti myös siihen, ettei tarvinnut stressata omaa tahtia vertailemalla itseä muihin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Välillä oli niin paljon kysyttävää, ettei aika tahtonyt riittää, mutta mielestäni oli erittäin
tärkeää, että sain opastusta juuri niihin asioihin, joihin tarvitsin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeista oli mukava saada osviittaa siitä mihin on kehittynyt, mutta tärkeämpänä
kokeissa pidän sitä kuinka pystyi harjoittelemaan oikeaa koetilannetta ja kehittymään
paineen alla työskentelyssä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Lähes nollasta lähteneenä, on kehitys ollut todella positiivista ja sitä on ollut hienoa seurata. Jos
ei opiskelupaikka ensimmäisenä vuonna aukea, olen varma, että seuraavana vuonna olen
saanut hiottua osaamiseni niin hyvälle tasolle, että sisäänpääsy ei todellakaan ole ongelma.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Sain itse suosituksen kaveriltani ja antaisin ilman muuta suosituksen myös eteenpäin.
Kurssi sopii kaikentasoisille opiskelijoille juuri yksilöllisen etenemisen vuoksi, joten voisin
ehdottomasti suositella kaikille.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssipaikalle oli mukava tulla ja ilmapiiri oli alusta asti kannustava ja positiivinen. Koin
myös, että opettajilta pystyi kysymään asioita todella matalalla kynnyksellä.
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.
Opiskeluvalmentaja oli huippu! Aina positiivinen ja kannustava, mutta silti realistinen.
Hänen avullaan löysin itselleni sopivan opiskelutekniikan ja rytmin.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Muistisäännöt ja yhtäläisyydet sekä listat helpottavat todella paljon oppimista ja muistamista,
joten mikäli niitä löytyy lisää, niin se on vain plussaa.
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.
-

