Kurssipalaute – Jyväskylän lukuvuoden 2018-19 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 2018-19 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.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? keskiarvo 4,58
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? keskiarvo 4,69
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? keskiarvo 4,69
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

keskiarvo 4,81

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? keskiarvo 4,58
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". keskiarvo 4,65
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?
BI keskiarvo 4,54
FY keskiarvo 4,77
KE keskiarvo 4,24
9. Anna tässä arvosana opettajista. keskiarvo 4,47

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

Mafynetin automaattiseti kertautuvat tehtävät olivat ihan huippujuttu ja opiskelu oli
tehokasta, kun aikaa ei käytetty mihinkään turhaan.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina, jos oli kysyttävää, opettaja selvensi asian tai yhdessä etsittiin oikeaa ratkaisua.
Ryhmäkoot olivat tarpeeksi pieniä, jolloin opettajilla oli tarpeeksi aikaa kaikille.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeissa on saanut kevään aikana hyvän rutiinin ja niissä tehdyt, erityisesti
koetaktiikkavirheet eivät tule enää toistumaan pääsykokeessa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kehitys on ollut huimaa, vaikka minulla olikin suhteellisen hyvät lähtökohdat kurssille
tultaessa, siitä ollaan menty roimasti eteenpäin. Erityisesti laskurutiinini on kehittynyt
valtavan tehtävämäärän myötä.
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 ja olen jo päässyt suosittelemaankin.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Olen ollut todella tyytyväinen kurssiin ja uskon, että se on auttanut minua pääsemään
lähemmäksi unelmaani.
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.
Opo on auttanut löytämään sopivan viikkotuntimäärän ja antanut aina hyviä neuvoja
opiskeluun ja pääsykokeeseen liittyen. Varsinkin loppuvaiheessa tsemppaaminen ja se, että
joku uskoo mahdollisuuksiini on tuntunut todella hyvältä ja antanut lisää itseluottamusta.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kaikki tuntuu toimivan!

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.
Jos haluat lääkikseen ja etsit sopivaa valmennuskurssia, voin todellakin suositella MAFYa.
Tsemppiä tuleviin opintoihin =)

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
Erittäin mielekkäitä ja erityisesti yksilöllisyys opetuksessa oli parasta kurssilla.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Yksilöllinen opetus toteutui hyvin ja oli yksi parhaimpia asioita kurssilla.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella hyödyllisiä. Oikea koetilanne ei jännitä niin paljon kun on saanut jo kokemusta
useasta koetilanteesta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
En olisi uskonut, että vajaan vuoden aikana taitotaso voi nousta niin paljon ja nopeasti
opiskelun tuntumatta kuitenkaan liian raskaalta.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti, täusin rahan arvoinen kurssi.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Todella hyvä. Ei voi muuta kuin suositella.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Oli hyödyllistä, kun joku neuvoi lukutuntien suunnittelussa ja tsemppasi opiskelussa.
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 kurssilla opiskelu oli mielekästä ja ennen kaikkea kehittävää. Ei voi muuta kuin
suositella.

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
Tehokasta, ammattimaista ja hyödyllistä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain yksilöllistä opetusta aina, kun sitä tarvitsin. Ryhmäkoko oli sopiva, joten omaa vuoroa ei
joutunut odottamaan kauaa.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella tärkeät. Ensimmäisessä olin ihan hukassa ja jos olisin mennyt itse kokeeseen ilman
harjoituskokeiden tuomaa rutiinia, ei olisi käynyt hyvin.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Lähtötasoni oli todella matala, mutta nyt viikko ennen koetta voi sanoa, että on hyvä
mahdollisuus päästä sisään.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelen kaikille, ketkä tahtovat lääkikseen.

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Loistava kurssi, jota ilman en usko, että minulla olisi mahkuja päästä sisään vielä tänä
vuonna.
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.
Valmentajalta sai tsemppiä, kun meinasi itsellä usko loppua. Lisäksi hyödyllisiä vinkkejä
esim. opiskelutekniikoihin.
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.
Valitse Mafy, et kadu sitä :)

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
Osoittautui toimivaksi. Enää ei voisi muuta mallia edes harkita.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina kun tarvitsi. Plussaa myös siitä, että opettajat tulivat kyselemään, onko kysyttävää.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Oma kehitys konkretisoitui ja itsetunto nousi koetta ajatellen.

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Enempää ei juuri olisi voinut kehittyä tässä ajassa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti. Mafyneti ja erilainen (ei luentoja) malli erottaa muista. Tilastot puhuu
puolestaan.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Odotuket ylittävä.
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 hyvä. Opiskelu helpompaa kun joku neuvoo miten edetä.
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.
Jo pelkällä itseopiskelumateriaalilla pääsee erittäin pitkälle. Varsinkin jo ei itse omista uuden
OPS:n kirjoja, kannattaa ennemmin ostaa Mafynet kuin kirjat.

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
Tykkään kun koko ajan opiskelu on aktiivista ja voi keskittyä juuri siihen, mikä itselle on
vaikeaa. Tällöin opiskelusta saa maksimaalisen hyödyn.

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Koin. Aina sai apua juuri itselle vaikeisiin asioihin/tehtäviin ja niitä käytiin läpi kahden
kesken opettajan kanssa.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat yksi avainsana pääsykoevalmentautumisessani: Siellä pystyi
testaamaan ajankäyttönsä ja testaamaan koestrategian. Ennen kaikkea ne olivat hyviä
oppimistilanteita.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Fysiikassa valtavasti. Varsinkin ongelmanratkaisukyky ja taito nähdä tehtävän sisälle
kehittyi todella paljon.
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:
Kurssi oli todella hyvä. Koen, että ilman MAFY:ä minulla olisi paljon huonommat eväät
kohdata pääsykoe.
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 ollut toinen avainsana pääsykoeurakassani. Koen, että asioiden
juttelu/läpikäynti on auttanut minua pysymään rauhallisena ja uskomaan omiin taitoihini.
Sain myös opiskeluvalmentajaltani hyviä opiskeluvinkkejä ja näistä on varmasti hyötyä
myös jatkossakin.
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 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
Työtapa ei ollut minulle entuudestaan tuttu, mutta toimi hyvin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain apua aina kun sitä tarvitsin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Ne olivat hyviä. Tuli vastaan eri tasoisia tehtäviä ja eri koetyyppejä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kehitys on ollut huomattavaa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Täysin rinnoin voin suositella. Uskon, että paras mahdollinen valmennuskurssi.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvät opettajat, tilat ja työtavat.
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.
Minulle oli hieman turha asia. Sain kyllä hyviä vinkkejä, mutta muuten turha. Tämä sen
takia, että sain kaikkiin kysymyksiini vastauksen opettajilta.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Mafynettiin voisi fysiikan ja kemian paketteihin lisätä enemmän monivalintoja.
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 oli kokonaisuudessaan loistava. Hyvät opettajat, opiskelumenetelmät ja harjoituskokeet.
Mafynetin materiaalit olivat isoin apu, joten kannattaa tarkasti miettiä tarvitsetko
lähikurssin vai pelkän Mafynetin.
Jos lähtötasosi on huono -> ehdottomasti lähikurssille.
Jos lähtötasosi on hyvä -> pelkkä Mafynetti riittää mielestäni.

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:
On vastannut odotuksia.
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.
Siitä oli apua, kun mieli oli maassa.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Yksityisopetuksesta aiheutuvan häiritsevyyden väheneminen. Luokan ergonomia.
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 pääsee oikeasti oppimaan asioita ja kehittymään.

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
Todella tehokasta. Paras tapa valmistautua kokeeseen.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kurssilla tuntee kyllä, että jokaisen sisäänpääsystä aidosti välitetään.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoittaa tilanteessa toimimista ja henkistä kanttia vastoinkäymisten jälkeen toimimiseen.

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Hyvin paljon, ja apu on ollut juuri minulle kohdennettua.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Paras valmennuskurssi, jolla koskaan ollut, ja syystäkin suosituin.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Sisäänpääsy 1000 % MAFY-kurssin ansiota, eipä voi luuaksi hehkuttaa.
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: 4,50
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Valtavan iso apu ihan vain jo tsemppausmielessä. Hyvä, että joku san läpikäunyt uskoo
omaan tekemiseen ja kannustaa jaksamaan.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Mielenhallinta hyvä lisäys, mutta ehkä voisi sisällyttää vielä vahvemmin kurssiin. Esim.
50% opiskeluvalmennuksen määrästä/säännöllisyydestä.
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.
Syystäkin suosituin ja paras kurssi – tämä tomii! Nollatasosta lääkikseen tällä kurssilla.
Erityisesti Jyväskylän valmennuspaikka, jossa kurssilla oli, tekee kyllä aivan kaikkensa
hakijoidensa eteen.

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
Itselleni tekeminen on paras tapa oppia, jolloin se toimi hyvin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Erilaisia tehtävätyyppejä oli paljon, tärkeintä oli kuitenkin saada itse arviot suorituksista.
Vanhoja tehtäviä kierrätettiin kuitenkin aika paljon.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Paremmin kuin aiemmin on ehdottomasti mennyt.
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 ja saa vastinetta sille, mitä myös maksaa.
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.
Ihan hyödylline, kun joku tsemppaa ja jakaa vinkit sekä avustaa suunnittelussa mm.
aikataulujen suhteen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kertauksen puolesta voisi olla selkempää ja tehtävätyypit siten käytetty Mafynetissä
paremmin.
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.
Voin suositella, erityisesti jos oppii tekemisen kautta.

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
Apua sai, kun sitä tarvitsi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Pidin harjoituskokeita todella hyödyllisinä. Niissä sai totuteltua koetilanteeseen ja opeteltua
koetaktiikkaa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen kehittynyt hyomattavasti viime vuoteen verrattuna.
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 kurssia. Etenkin, jos osaa pyytää apua aina tarvittaessa.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi oli hyvä ja hyödyllinen.
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.
Valmennus oli kokonaisuudessaan hyvä ja hyödyllinen. Tykkäsin erityisesti MAFY:n
materiaaleista.
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 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
Joskus selityksiä ja opetusta oli vaikea ymmärtää, mutta aina pystyi kysymään
tarkennuksia.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Jo yksin näiden takia kannattaisi valita Mafy :)
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Ainakin toivon niin :D
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kurssista saa paljon irti, jos itse pyytää neuvoa aktiivisesti (jos ei, niin lähikurssista saa
vähän lisäarvoa verrattuna etäkurssiin).
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Todella hyvä kurssi, kunhan rohkeasti pyytää neuvoa!
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.
Tykkäsin tosi paljon opiskeluvalmentajastani ja hänestä oli mieletön apu kurssin aikana
(vaikka alussa olin skeptinen ja ajattelin valmennuksen olevan turhaa).
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
Kurssilla ei todellakaan käytetty aikaa mihinkään turhaan vaan energia keskitettiin
ainoastaan oleelliseen, mikä tehosti omaa oppimistani ja mahdollisti tehokkaan ajankäytön.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeista sai boostia itsetuntoon, kun huomasi, miten luku-urakan aikana on
kehittynyt. Myös koevarmuus parani huomattavasti.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Suurin ajaa-elämys oli varmasti oikeanlaisen opiskelutekniikan löytyminen, jolloin
motivaation ja kapasiteetin valjastaminen mahdollisti oppimisen sekä kehittymisen aivan
uudella tavalla.

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. Kurssimateriaalit ovat loistavat ja helppokäyttöiset, jolloin opiskelu on
tehty helpoksi.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssitilaan oli aina mukava tulla opiskelemaan ja ilmapiiri oli kannava. Tauotustekniikka
sai keskittymään oleelliseen.
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.
Oponi oli mahtava, superkannustava ja häneltä sai paljon vinkkejä opiskelun jaotteluun,
ajankäyttöön ja omaan jaksamiseen. Opiskeluvalmennuksen kautta sain paljon
lisämotivaatiota ja vielä yksilöllisempää tukea.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Fysiikan harvemmin kysyttyihin asioihin olisi kiva saada enemmän teoriaa.
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
Joka tunnin alussa olisi voinut olla jonkun tehtävän läpikäynti.

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
Tehtävät haastavia ja monipuolisesti eri osa-alueita.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Ihan hyvä, nettisivuilla vähän harhaanjohtava kun puhutaan lähiopetuksesta, mutta itse
opetusta ei juuri ollut.
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 hyvää ja sai paljon tsemppiä valmentajalta. Helpotti, kun ei tarvinnut itse miettiä mitä
lukee milloinkin.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Joku pieni « opetustuokio » joka tunnin alkuun asioista, jotka yleensä koetaan haastavina.
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.
Paljon ja monipuolisia tehtäviä jokaisesta oppiaineesta. Itse opetusta ei juuri ollut, vaan
tunneilla laskettiin itsenäisesti opettajan avustaessa hankalissa tehtävissä. Harjoituskokeet
olivat todella hyviä!

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
Työtavqt hyvät, aikaa ei kulu turhaan.
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 auttoivat paljon valmistautumista oikeaan koetilanteeseen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kehitystä on tapahtunut paljon lyhyessä ajassa.
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
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Tsemppasi hyvin.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
-

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 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
Tykkäsin. Omaan tahtiin eteneminen on palkitsevaa, kun oman etenemisen ja kehittymisen
huomaa!
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Yksilöllistä opetusta sai riittävästi aina halutessaan.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella hyödyllisiä. Ilo huomata miten koetilanne helpottuu kerta kerralta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen oppinut todella paljon ja kehitystä on tapahtunut läpi kurssiajan.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti suosittelisin! Tosin kokemusta muista kursseista ei ole, mutta sain täältä
kaiken mahdollisen.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Rento ja mukava ilmapiiri. Opettajat sekä opo kannustivat ja opiskelu oli yleisesti mieluista!
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.
Opo oli todella kannustava ja opiskelu ilman opiskeluvalmentajaa olisi ollut huomattavasti
vaikeampaa.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Opiskelupaikan ilma oli hieman tunkkainen. Voi tietysti johtua vanhan rakennuksen
sisäilmasta.
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.
En voi muuta kuin suositella kurssia! Mukava ilmapiiri ja mahtavat opiskelumetodit.
Kaikeinkaikkiaan ollut ilo opiskella.

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
Tehtäviä tekemällä oppii hyvin asiat ja se on mukavampaa kuin luentojen kuunteleminen.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Oli kiva, jos ei ollut mitään kysyttävää, kun opettajat tulivat kysymään sujuuko tehtävät.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Tilanteesta saa hyvää harjoitusta ja tehtävät vastaavat hyvin pääsykoetehtäviä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Asiat, jotka eivät olleet hyvin muistissa tai muuten hallinnassa, kertaantuivat hyvin.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Hyvä kurssi, jossa on selkeä teoriaosuus ja runsaasti tehtäviä.

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvät opettajat neuvoivat ylksinkertaisesti ja selkeästi vakeatkin asiat. Teoriapaketti todella
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: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Hyvä tuki opiskelussa!
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Ei ole, hyvä kurssi!
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 Mafy-valmennusta ehdottomasti pääsykokeisiin valmistautuville!

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
Tosi hyvät tavat, tekemällä oppii.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Apua sai aina kun tarvitsi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Ne on tosi hyviä. Oletin vain, että useampi koe olisi ollut eri kuin viime vuonna.

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Koetulosten perusteella aika paljon =) .
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.
Tykkäsin tosi paljon !
Valmentaja oli tosi tsemppaava.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Että useampi harkkakoe olisi ollut uusi viimevuotiseen verrattuna, mutta ymmärrän, että
suurin osa kurssin käyneistä on uusia.
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
-

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.
Vastaaja ei antanut arvosanapalautetta yhdestäkään opettajasta.
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 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
Työtapa, jossa jokainen etenee omaan tahtiin opettaja opettaa tarpeen mukaan, toimii erittäin
hyvin! Opiskelun tehokkuus säilyy.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Jokainen opettaja huomioi minut heti kun vain ehti.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Tuntuu valmiimmalta kuin aikaisempina vuosina, sillä harjoituskokeissa tuli aikalailla
katsottua kaikki mahdolliset koetilanteet läpi.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kehitystä on tapahtunut huimasti vuoden aikana. Tästä voi kiittää loistavaa materiaalia,
johon myös opettajat ovat vaikuttaneet hyvillä neuvoilla.
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:
Kaikki ollut onnistunutta!
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.
Opiskeluvalmennus on auttanut minua kovasti tämän kurssin aikana! Opiskeluvalmentajani
on antanut hyviä neuvoja ja saanut minut pysymään rauhallisena jos olen hermostunut.

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 ehdottomasti kaikille lääkikseen hakeville! Omalla lähtötasolla ei ole niin
väliä, vaan omalla motivaatiolla ja työmoraalilla on. Loput hoitaa Mafy.

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
Parasta oli se, ettei luennointiin ja passiiviseen oppimiseen käytetty juurikaan aikaa, vaan
tunneilla laskettiin ja tehtiin tehtäviä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Apua sai aina kun tarvitsi ja suhteellisen nopeasti pienen ryhmäkoon ansiosta.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Paras keino harjoitella h-hetkeä varten! Parasta oli myös se, että kokeista laskettiin
kokeentekijöiden kesken sisäänpääsyrajat koekohtaisesti.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Erityisesti fysiikassa koen, että ammattilaisen apu on ollut ratkaisevaa.
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:
Kurssi oli tosi hyvä ja tehtävät ja harkkakokeet oikeaa koetta vastaavie, ajoittain myös jopa
haastavampia, mikä on hyvä asia.

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.
OV oli omassa luku-urakassa parasta aikataulutusten suhteen. En olisi itse osannut
suunnitella yhtä järkevästi lukutunteja ja niiden jakamista oppiaineittain.
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.
Jos mietit, minkä valmennuksen otat vai otatko ollenkaan, ota Mafy! Et tule pettymään.
Tämä on oma ja monen ystävän kokemus.

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
Tykkäsin siitä, että teorian lukemisen sijasta sai tehdä paljon tehtäviä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kurssin paras osuus ja tulosten odottaminen toi positiivista jännitystä kevääseen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kemian oppimäärä avautui ihan eri tavalla lukioon verrattuna.

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Harjoituskokeita oikeassa salissa suosittelisin ehdottomasti!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Olisi vielä mukavampaa, jos kurssilla ryhmähenki olisi parempi, mutta ainakin omaa
oppimista tämä tuki paljon.
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.
Pidin siitä, että oli joku, jolle pystyin kertomaan murheistani ja myös onnistumisistani, ja
että hänellä oli aina kehittämisideoita ja hän oli hyvin positiivinen ja tsemppaava.
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 miettiä kuinka paljon tarvitsee opettajien apua. Jo pelkkä mafynetin materiaali on
todella hyvä. Mafynetin materiaalia ja harjoituskokeita suosittelen ehdottomasti!

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
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 monipuolisia.
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
Suosittelisin enemmän etäkurssin käymistä.
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.
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.
Mafynetti-ohjelma on todella kattava. Suosittelen sen hankkimista kaikille lääkishakijoille.

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
Erityismaininta viittauskynälle. Huomattavasti parempi tapa kuin käsi ylhäällä odottaa
omaa vuoroa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kehitti paljon oman koestrategian muodostamista sekä sen vahvistamista. Vähensi myös
jännityksen määrää kokeiden kuluessa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Oma taso parani huomattavasti erityisesti siitä syystä, että Mafynetissä asiat olivat paljon
helpommin ymmärrettävissä kuin lukion kirjoissa. Lisäksi henkilökohtainen opetus tehosti
oppimista vielä 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:
Hyvä kurssi, hyvät opettajat. Parantaa ehdottomasti sisäänpääsymahdollisuuksia (ainakin
minun kohdalla).
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.
Kiva lisä kurssiin, kun oli oikeasti jo prosessin läpikäynyt, jolle sai purkaa omia ajatuksia.
Toisaalta ei niin välttämätön itse opiskelun ohjauksessa, sillä omalla kohdallasni teisin
sanomattakin mitä ja miten tulisin asioita tekemään.
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 lämpimästi Mafyn valitsemista valmistautuessa kohti pääsykoetta.

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
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:
Sovellus helpottaa oppimista huomattavasti. Kaikki oleellinen opittava on laitettu loogiseen
järjestykseen, mikä säästää omaa aikaa huomattavasti.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus on ollut hyvä tuki pääsykoevalmistautumisen kanssa ja opolta on saanut
tukea/neuvoa omaa opiskeluun vuoden aikana.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Olisi hyvä, jos fysiikan tunteja voisi saada enemmän. Esim. osallistuminen aamupäivän +
iltapäivän tunneille.
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
Omaan tahtiin eteneminen, isot laskumäärät, kertaaminen jne. olivat kaikki loistavia
itselleni.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina kun viittasin, sain neuvoa ja niistä oli paljon hyötyä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Tilanteena loistavaa harjoitusta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Tuntuu, että olen kehittynyt todella paljon. Erityisesti opiskelutekniikassa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Minun kokemuksellani ja lähtötasolla Mafy on ollut paras oppimisympäristö. Suosittelen
kaikille.

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kokonaisuudessaan loistava kurssi. Olen oppinut paljon uutta kaikista aineista, mutta myös
itsestäni.
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.
Ollut erittäin positiivinen kokemus.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kemian briiffit mielestäni turhia.
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.
Jos lääkis kiinnostaa, Mafylle vaan opiskelemaan.

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 on selkeä painotus tekemisellä ja tehtävätyyppien toistolla. Opettajien
henkilökohtaiset selostukset auttavat löytämään omia virheitä oppmisessa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Yllätyin jopa, kuinka käytettävissä opettajat olivat aina kun tarvitsi apua.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Otanta oli suuri ja pienet painotuserot toivat pikanttia lisää koesuoritukseen. Itse varsinainen
koe tuntuu varmasti paljon rutiininomaisemmalta.

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Tasaisen tappavasti kohti bifyken hallitsemista.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kahdelta eri kurssintarjoajalta on tullut kokemusta ja Mafy on heittämällä ollut selkeämpi ja
johdonmukaisempi kokonaisuus.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tuli tehyä tehtäviä ja laskettua laskuja hyvässä opetuksessa.
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.
Mukava lisä. Hyvä saada tuoreelta lääkisläiseltä vertaistukea ja omia näkemyksiä hakuun
liittyen.
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 on hyvä, kunhan itse muistaa tehdä kovasti duunia.

