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Hallgatói elégedettségmérés
2018. december

Osztatlan tanárképzés, földrajz szak
A válaszadók száma és aránya a megkérdezett hallgatók számához 
képest

19 fő, 20%

1.     Mennyire elégedett Ön a tanárszakon folyó oktatás
színvonalával a pedagógiai-pszichológiai tárgyak tekintetében?

[%]

a)      Magas színvonalú oktatás folyik. 26,3
b)      Megfelelő az oktatás színvonala. 52,6
c)      Az oktatás színvonala erősen hullámzó. 21
d)      Alacsony a színvonal.

2.     Mennyire elégedett Ön a tanárszakon folyó oktatás
színvonalával a szaktárgyak tekintetében?

[%]

a)      Magas színvonalú oktatás folyik. 31,5
b)       Megfelelő az oktatás színvonala. 42,1
c)      Az oktatás színvonala erősen hullámzó. 26,3
d)      Alacsony a színvonal. 0

3.     Mennyire elégedett Ön a tantárgyi hálóval a pedagógiai-
pszichológiai tárgyak tekintetében?

[%]

a)      Jól átgondolt a tantárgyak rendszere, elégedett vagyok vele. 31,5
b)      Túl magas az elmélet aránya a gyakorlathoz képest. 15,7
c)      Túl magas a gyakorlat aránya az elmélethez képest. 10,5
d)      Sok felesleges tárgyat kell teljesíteni, aminek nem látom hasznát. 42,1
e)     Hiányosságokat tapasztalok, lényeges területeket, témákat nem
érintünk.

0

4.     Mennyire elégedett Ön a tantárgyi hálóval a szaktárgyak
tekintetében?

[%]

a)       Jól átgondolt a tantárgyak rendszere, elégedett vagyok vele. 26,3
b)      Túl magas az elmélet aránya a gyakorlathoz képest. 15,8
c)      Túl magas a gyakorlat aránya az elmélethez képest. 5,3

d)        Sok felesleges tárgyat kell teljesíteni, aminek nem látom hasznát. 52,6

e)       Hiányosságokat tapasztalok, lényeges területeket, témákat nem
érintünk.

0

5.     Megítélése szerint Önnek mely képességeit fejlesztették
leginkább a tanárszakon folytatott tanulmányai? Kérem, jelölje meg
a három legjellemzőbbet.

[%]

a)      gondolkodás 47,3
b)      lexikális tudás 26,3
c)      önálló tanulás 15,7



d)      a megszerzett tudás alkalmazása 42,1
e)      kreativitás 36,8
f)       innováció 21
g)      csapatmunka 21
h)      kommunikáció 63,1
i)      önkifejezés 10,5
j)      vitakészség 10,5
k)     tolerancia 0,052
l)      egyéb, éspedig: 0

6.     Mennyire elégedett Ön az oktatók szakmai felkészültségével a
pedagógiai-pszichológiai tárgyak tekintetében?

[%]

a)      Az oktatók szakmai felkészültségét kiemelkedőnek találom. 55,5
b)      Az oktatók szakmai felkészültségét megfelelőnek tartom. 33,3
c)     Egyénenként erősen változónak találom az oktatók szakmai
felkészültségét.

11,1

d)     Úgy gondolom, nem naprakészek, szakmailag nem felkészültek az
oktatók.

0

7.     Mennyire elégedett Ön az oktatók szakmai felkészültségével a
szaktárgyak tekintetében?

[%]

a)      Az oktatók szakmai felkészültségét kiemelkedőnek találom. 55,5
b)       Az oktatók szakmai felkészültségét megfelelőnek tartom. 33,3
c)     Egyénenként erősen változónak találom az oktatók szakmai
felkészültségét.

11,1

d)     Úgy gondolom, nem naprakészek, szakmailag nem felkészültek az
oktatók.

0

8.     Mi a véleménye a tantárgyi követelményrendszerről a
pedagógiai-pszichológiai tárgyak tekintetében?

[%]

a)      Magasak a követelmények, de teljesíthetők. 38,9
b)      Magasak a követelmények, nagyon nehezen teljesíthetők. 16,7
c)      Reálisak a követelmények, arányosak a közvetített tananyaggal. 44,4
d)      Alacsonyak a követelmények. 0

9.     Mi a véleménye a tantárgyi követelményrendszerről a
szaktárgyak tekintetében?

[%]

a)      Magasak a követelmények, de teljesíthetők. 27,8
b)       Magasak a követelmények, nagyon nehezen teljesíthetők. 27,8
c)      Reálisak a követelmények, arányosak a közvetített tananyaggal. 44,4
d)      Alacsonyak a követelmények. 0

10. Kérem, értékelje az oktatók és a hallgatók viszonyát a pedagógiai-
pszichológiai tárgyak tekintetében 1 – 6-ig, ahol 1=egyáltalán nem
jellemző, 6= erősen jellemző.

[ 1- 6-ig]

a)      Kölcsönös tisztelet és megbecsülés 5,2
b)      Segítségnyújtás, konzultációs lehetőségek 4,8



11. Kérem, értékelje az oktatók és a hallgatók viszonyát a
szaktárgyak tekintetében 1 – 6-ig, ahol 1=egyáltalán nem jellemző,
6= erősen jellemző.

[ 1- 6-ig]

a)      Kölcsönös tisztelet és megbecsülés 4,9
b)      Segítségnyújtás, konzultációs lehetőségek 4,9

12. Kérem, értékelje a tanuláshoz kapcsolódó infrastrukturális
feltételeket 1 – 6-ig, ahol 1=egyáltalán nem tartom megfelelőnek,
6=teljesen elégedett vagyok vele.

[ 1- 6-ig]

a)      Tantermek felszereltsége 4,9
b)      Laborok és műhelyek felszereltsége 4,9
c)      Gyakorlótermek biztosítása 4
d)      Oktatástechnika 4,7
e)      Számítógépek száma 4,7
f)       Számítógépek elérhetősége 3,8
g)      Internet-elérhetőség 4,2
h)      Könyvtári szolgáltatások 4,6
i)        Jegyzetellátottság 4,2
j)        Akadálymentesítés minősége 4,8

13. Kérem, értékelje a Tanulmányi és Felvételi Csoport működését 1
– 6-ig, ahol 1=egyáltalán nem tartom megfelelőnek, 6= teljesen
elégedett vagyok vele.

[ 1- 6-ig]

a)      Az ügyintézés gyorsasága 2,6
b)      Az ügyintézés pontossága 3,7
c)     A Tanulmányi és Felvételi Csoportban dolgozók szakmai
felkészültsége, tájékozottsága

2,9

d)      A dolgozók segítőkészsége 3,1
e)      A fogadóórák időtartamának és időpontjának megfelelősége 3
f)       A hallgatók tájékoztatásának minősége 2,9

14. Kérem, értékelje a Bessenyei György Tanárképző Központ
működését 1 – 6-ig, ahol 1=egyáltalán nem tartom megfelelőnek, 6=
teljesen elégedett vagyok vele.

[ 1- 6-ig]

a)     A hallgatók tájékoztatásának minősége (időben és érthetően kapják
meg az információkat)

4,6

b)      Az ügyintézés minősége (gyorsaság, pontosság) 4,3
c)     A Tanárképző Központban dolgozók szakmai felkészültsége,
tájékozottsága

4,6

d)      A dolgozók segítőkészsége 4,7
e)     Munkaidőben telefonon és személyesen való elérhetőség
megfelelősége

4,2

15. Milyennek találta a szakvezető által koordinált iskolai tanítási
gyakorlatot? (Ha nincs még erre vonatkozó tapasztalata, kérem, hagyja a
sort válasz nélkül.)

[%]

a)      Jól szervezett, átgondolt. 31,50%



b)      Kevéssé illeszkedik a képzési programhoz. 5,20%
c)      Rosszul szervezett, nem tölti be funkcióját. 5,20%
d)      Kisebb nehézségek adódtak, melyeket el lehetett volna kerülni. 0

16. Milyennek ítéli a szakvezetővel való együttműködést? (Ha nincs
még erre vonatkozó tapasztalata, kérem, hagyja a sort válasz nélkül.)

[%]

a)      Kollegiális. 31,50%
b)      Direkt irányító. 0
c)      Távolságtartó. 5,20%
d)      Nemtörődöm. 0
Nem válaszolt 63,10%

17. Milyennek találta a mentor által vezetett összefüggő szakmai
gyakorlatot? (Ha nincs még erre vonatkozó tapasztalata, kérem, hagyja a
sort válasz nélkül.)

[%]

e)      Jól szervezett, átgondolt. 15,70%
f)       Kevéssé illeszkedik a képzési programhoz. 0
g)      Rosszul szervezett, nem tölti be funkcióját. 0
h)      Kisebb nehézségek adódtak, melyeket el lehetett volna kerülni. 0

18. Milyennek ítéli a mentorral való együttműködést? (Ha nincs még
erre vonatkozó tapasztalata, kérem, hagyja a sort válasz nélkül.)

[%]

e)      Kollegiális. 15,70%
f)       Direkt irányító. 0
g)      Távolságtartó. 0
h)      Nemtörődöm. 0

19.  Szeretne-e majd az itt szerzett szakképzettséggel elhelyezkedni? [%]

a)      Igen. 94,7%
b)      Nem. 5,3%

20. A hallgatók által megfogalmazott fejlesztési javaslatok 
(változtatás nélkül):
A szakmódszertan elvárásai nem fedik le a tanítási gyakorlaton 
alkalmazandó képességeket
A Tanulmányi Osztály fejlesztése, hogy bővebb információval tudják 
később ellátni a hozzájuk forduló diákokat
Sok a felesleges elméleti tantágy

A tantárgyak egymásra épülése földrajz tanár szakon nem helyén való, mert 

átjelentkezés esetén egy év csúszással lehet csak befejezni a képzést

A Neptun rendszerben elegendő hely biztosítása a kurzus felvétel során

A Testnevelés Intézet fejlesztése

A Testnevelés Intézet fejlesztése

Ne csak gyakorló iskolában legyen tanítás,hanem egyszerű vidéki iskolákban is.

Gyakorlat nem gyakorló iskolákban



21. Munkarend: [%]
Nappali 79%
Levelező 21%
Esti 0


