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EvaSys DUPress e-jegyzetek

[DUPress elektronikus jegyzetek használati 

Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

1. A *-gal jelölt kérdések kötelezőek!
Kedves Hallgatók!

2014 őszétől a Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPress) által kiadott e-jegyzetekből is tanulhatnak a DE MÉK
hallgatói, 2015-ben a GTK és az ÁOK is megrendelt ilyen jegyzetet.
A DUPress kizárólag szabad szoftverek és betűcsaládok használatával állítja elő a nyílt hozzáférésű e-
jegyzeteit, melyeket Creative Commons licenc alatt ad ki; a hallgatók legálisan letölthetik a kiadó oldaláról.
Ezek a tananyagok több formátumban (pdf, epub, mobi) érhetők el, így e-könyvolvasókkal, tabletekkel
vagy akár okostelefonnal is használhatóak. (A hagyományos könyvek szerelmesei rendelhetnek papír
verziót.)

Az alábbi kérdőív segítségével az e-jegyzeteinkkel kapcsolatos tapasztalataitokra, használati szokásaira
vagyunk kíváncsiak.

Várjuk válaszaitokat április. 25-május 03. között!

Köszönettel,
a DUPress munkatársai

1.1 *Melyik kar hallgatója? ÁOK GTK MÉK
1.2 *Neme férfi nő
1.3 *Milyen formátumú dokumentumot

használ a tanuláshoz?
papír elektronikus mind a kettőt

1.4 *Szokott-e jegyzetelni, kiemelni az
elektronikus jegyzetekben?

igen nem

1.5 *Hallott-e a DUPress jegyzetekről? igen nem
1.6 *Használt-e már DUPress jegyzetet? igen nem
1.7 *Milyen formátumú DUPress jegyzetet

használt már?
csak papír csak

elektronikus
mind a kettőt

1.8 *Milyen formátumú DUPress e-jegyzetet használt már? (Több válasz is megjelölhető!)
PDF e-pub mobi

1.9 *Melyik DUPress e-jegyzetet használta/használja? (Több válasz is megjelölhető!)
A gyümölcstermesztés
fitotechnikai műveletei

A tej és tejtermékek múltja és
jelene

Agrárinformációs rendszerek

Agrobiotechnológia Agrokémia Bevezetés az immunológiába
Gyümölcstermesztés Mezőgazdasági kémiai

gyakorlat I.
Mezőgazdasági kémiai
gyakorlat II.

Szántóföldi zöldségtermesztés Szőlőtermesztés Zöldséghajtatás
1.10 *Milyen eszköze van? (Több válasz is megjelölhető!)

E-könyv olvasó Okostelefon Tablet
Laptop Személyi számítógép

1.11 *Milyen eszközön használta a DUPress e-jegyzetet? (Több válasz is megjelölhető!)
E-könyv olvasó Okostelefon Tablet
Laptop Személyi számítógép

1.12 *Nyomtatott-e már ki DUPress e-
jegyzetet?

igen nem
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[DUPress elektronikus jegyzetek használati szokásainak

Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.
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EvaSys DUPress e-jegyzetek

1. A *-gal jelölt kérdések kötelezőek!   [Folytatás]
1.13 Miért döntött úgy, hogy kinyomtatja a DUPress e-jegyzetet?

1.14 *Elégedett volt-e a DUPress e-jegyzet
formai minőségével?

igen nem

1.15 Milyen megjegyzése, javaslata lenne a DUPress e-jegyzetekkel kapcsolatosan?

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkánkat!
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