
L 2022 tav aszhn v6gz ett hallgat6i el6gedetts 6gm6r6s 6rt6kel6s e

a Tiirt6nettudominvi 6s Filoz6fia Int6zetben

A 2021/2022-es tzn6v tavaszi f6l6v6ben vlgzett hallgat6i el6gedetts6gm6t6sen a ,,tcirt6nelemtanir

6s 6llampolgiri ismeretek tanilra osztaflan tan6tk€pz6.sr szak" hallgat6inak 72oh-a vett t6szt. A

hallgat6k sz6m6t tekintve ez 76 f6t jelent (100% nappali k6pz6sben vesz r6szt). A 72o/o ugyan

el6rel6p6s a1020/2021-es tan6vhez k6pesg amikor nem sikeriirlt el6rni a ki6rt6kel6shez sziiks6ges

10%o-os kiiszobot, de visszaesls z 201.9/2020-as felm6r6ssel cisszevetve, amikot hallgat6ink

76,02o/o-a tolbtte ki a k6rd6ivet. Az alacsony r6szv6telnovel6se 6rdek6ben rSrdemes volna egyetemi

szinten kijelcilni azokat a kedvezm6nyeket, amelyek az el6.gedetts6gm6r6sben r6sztvev6knek

i6n6nak.Ilyen, 6s ehh.ez hasonl6l6p6sekkel lehetne jzvitant a hallgat6k moiv6cioj6t.

A pedag6grai-pszichol6 gpai tirgyak vonatkoz6s 6ban az oktatis szinvonalilt a v6laszad6k 37 ,25o/o-a

6rt6kelte magasnak, 56,250/o megfelel6nek, illetve 6,250/ohalf6mz6nak, 6s ugyanennyi alacsonynak.

A szaktargylk kapcs6n pozitivabb eredm6nyek szii{ettek 43,75oh it6lte magasnak, 50oh

megfelei6n .k) 6,25o/o hu\T6mz6nak zz oktatilst.

A felm&6sb"L ,6rrw..r5k h6rom k6pess6get jelolhettek meg, amelyek kapcs6n igy v6lik, hogy a

szakon folytatott tanulm6nyaik ezeket fejlesztett6k a legmkibb. A hallgat6k legnagyobb sz6mban a

gondolkod6s (75o/o), lexik6lis tudils (75o/o), onill6 ud6.s (62,570), kommunikici6 (62,5o/o), a

megszerzett tud6s alkalmazdsa (50o/r) 6s a vitak6szs6.g (50o/") teriileteket jelolt6k meg.

Az oktat6k szakmufelk6sziilts6g6t, a pedagogqat-pszicholog1aitfugyakesetrin avdIaszad6k56,25o/o-

a ta.I6lja, kiemelked6 nek, 25o/o megfelel6n ek, 78,7 5o/o er6sen v6ltoz6nak. A szaktzrgyak tekintet6ben

87,25o/o az oktat6k felk6sziilts6g6t kiemelked6nek, 6,250/o megfelel6nek, 6s 72,25o/o er6sen

v6ltoz6nak 6t6kelte.

A kcivetelm6nyrendszert magasnak, de teljesithet6nek tarti^ 
^ 

pedag6giai-pszichol6giat targyzk

kapcsin a v6laszad6k 50o/o-a, a szaktirgyak tekintet6ben ez a szimT5o/o. 1,2,5o/o szerint magasak 6s

nehezen teljesithet5ek a kovetelm6nyek a pedag6giai-pszichol6gpar t6rgyak vonatkozSsilban.

Reilisak, 
^t^nany^ggzlarilnyosaka 

kovetelm6nyek pedagoggat-pszichol6giai t|rgyak kapcs6n 37,5o/o

szerint, a szakthrgyak eset6n err6l25oh v6lekedett ugyanigy.

Az oktat6k 6s a hallgat6k viszonyilt 7-t6I 6-ig terjed5 sk6l6n lehetett 6rt6kelni a pedag6giai-

pszichol6giai tirgyak 6s a szakt6rgyak kapcs6n. Az el6bbiek eset6n a kolcsonos tisztelet 6s

megbecsiil6s 5,00-cis, a segits6gnyfjtis, konzult6ci6s lehet6s6gek 4,94-es 6rt6kel6st kapott. A

szaktlrgyak kapcs6n mindk6t tertiletet 5,00-re 6rt6kelt6k a hallgat6k.



A tanulishoz kapcsol6d6 infrastruktu6lis felt6teleket szint6n 7-t6I 6-ig lehetett 6t6kelni.

Legpozidvabb eredm6ny a konyvtfuri szolgilltatisok (4,620/o), 6s az akadilymentesit6s (4,5o/o)

vonatkozilsilban sz;,letett. A r6szwev6k a sz6mit6g6pek sz6mival (3,37o/o), 6s az internet-

el6thet5s6gg el (3,1 4oh) el6gedettek a legkev6sb6.

A Tanulm6nyi 6s Felv6teli Csoport munk6ja kapcs6n, hasonl6 sk6l6n 6rt6kelve a felm6r6sben

r6szwev6k a fogzd66rilk id6tatamLval6.s id5pontjival voltak a legkev6sb6 el6gedettek (2,88), mig

a legjobb 6rt6kel6st az igy"tnt6z6s pontoss6gakzpta Q,44).

A Bessenyei Gyorgy Tanirk6pz6.si Kcizpont mfikod6s6t tekintve a kiilonboz5 teriiletek nagyon

hasonl6 6rt6kel6seket kaptak a hallgat6kt6l.l-6 kozott a leggyeng6bbre a hallgat6k tiilkoztatisinak

min6s6g6t (3,44), legpozitivabban (3,81) a kcizpontban dolgoz6k szakmai felk6sziilts6g6t,

tai 6ko z otts 6g6t, illetve a dolgoz 6k s egit6k6 s z s 6 g6t p onto ztLk.

A szalsezet6 altal koordin6lt iskolai tanttasi gyakodatot 37,5o/o it6lte j61 szervezettnek, 72,5oh a

k6pz6si programhoz kev6ss6 illeszked6nek, szint6n 1,2,5o/o rosszul szerrtezettnek. 1.8,7S'h-nak m6g

nincsenek tapesztzlatat,1.8,7So/o-nak kisebb, elkeriilhet6 neh6zs6gei ad6dtak.

A szrls,ezet6vel val6 egyiittrnrikod6st, kapcsolatot 50%o 6t6kelte kollegi6lisnak, 6,25oh

,,nemtcir6dcimnek", 43,7 So/o-nak pedig m6g nincs tzpasztalata.

A mentor 6ltaI vezetett osszefiigg6 szakmat gyakodatot a villaszad6k 25oh-a tzrtotta, j6l

6tgondoltnak, tov6bbi 25o/o-nak m6g nincs ere vonatkoz6 tapasztalata,6.s 50o/o v6ite rigy, hogy

voltak kisebb neh6zs6gei, amelyeket el lehetett volna kertilni. A mentorral val6 egyiittmrikod6st

25o/o v6lte kollegi6lisnzk,T5oh-nak pedig m6g nincs tapasztalata.

Pozitivumk6nt kony'velhet6 el az, hogy ,,az itt szerzett szakklpzetts,6ggel" a vilzszadok 87,5o/o-a

tervez elhelyezkedni, amiT ,So/o-os javul6s a k6t 6wel ezel6ttt felm6r6shez k6pest.

Nyiregyhiz a, 2022. november 3.
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