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Osztatlan tanárképzési szakokra vonatkozó hallgatói 
elégedettségmérés

Osztatlan tanárképzés, történelem és állampolgári ismeretek tanár 
szak

1. A válaszadók száma és aránya a megkérdezett hallgatók 
számához képest

25 fő 
16,02%

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

a)      Magas színvonalú oktatás folyik.
b)      Megfelelő az oktatás színvonala.
c)      Az oktatás színvonala erősen hullámzó.
d)      Alacsony a színvonal.

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

a)      Magas színvonalú oktatás folyik.
b)       Megfelelő az oktatás színvonala.
c)      Az oktatás színvonala erősen hullámzó.
d)      Alacsony a színvonal.

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

a)      gondolkodás
b)      lexikális tudás
c)      önálló tanulás
d)      a megszerzett tudás alkalmazása
e)      kreativitás
f)       innováció
g)      csapatmunka
h)      kommunikáció
i)      önkifejezés
j)      vitakészség
k)     tolerancia
l)      egyéb, éspedig:
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5.      Mennyire elégedett Ön az oktatók szakmai felkészültségével a 
pedagógiai-pszichológiai tárgyak tekintetében?

a)      Az oktatók szakmai felkészültségét kiemelkedőnek találom.
b)      Az oktatók szakmai felkészültségét megfelelőnek tartom.

c)      Egyénenként erősen változónak találom az oktatók szakmai 
felkészültségét.

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

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

a)      Az oktatók szakmai felkészültségét kiemelkedőnek találom.
b)       Az oktatók szakmai felkészültségét megfelelőnek tartom.

c)      Egyénenként erősen változónak találom az oktatók szakmai 
felkészültségét.

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

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

a)      Magasak a követelmények, de teljesíthetők.
b)      Magasak a követelmények, nagyon nehezen teljesíthetők.

c)      Reálisak a követelmények, arányosak a közvetített tananyaggal.

d)      Alacsonyak a követelmények.

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

a)      Magasak a követelmények, de teljesíthetők.
b)       Magasak a követelmények, nagyon nehezen teljesíthetők.

c)      Reálisak a követelmények, arányosak a közvetített tananyaggal.

d)      Alacsonyak a követelmények.

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

a)      Kölcsönös tisztelet és megbecsülés
b)      Segítségnyújtás, konzultációs lehetőségek
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10.  Kérem, értékelje az oktatók és a hallgatók viszonyát a 
szaktárgyak tekintetében 1 – 6-ig, ahol 1=egyáltalán nem jellemző, 
6= erősen jellemző.

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

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

a)      Tantermek felszereltsége
b)      Laborok és műhelyek, műtermek felszereltsége
c)      Gyakorlótermek biztosítása
d)      Oktatástechnika
e)      Számítógépek száma
f)       Számítógépek elérhetősége
g)      Internet-elérhetőség
h)      Könyvtári szolgáltatások
i)        Jegyzetellátottság
j)        Akadálymentesítés minősége

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

a)      Az ügyintézés gyorsasága
b)      Az ügyintézés pontossága
c)      A dolgozók szakmai felkészültsége, tájékozottsága
d)      A dolgozók segítőkészsége
e)      A fogadóórák időtartamának és időpontjának megfelelősége
f)       A hallgatók tájékoztatásának minősége

13.  Kérem, értékelje a Bessenyei György Tanárképző Központ 
működését 1 – 6-ig, ahol 1=egyáltalán nem tartom megfelelőnek, 6= 
teljesen elégedett vagyok vele.  (Ha nincs még erre vonatkozó 
tapasztalata, kérem, hagyja a sort válasz nélkül.)

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

b)      Az ügyintézés minősége (gyorsaság, pontosság)

c)      A központban dolgozók szakmai felkészültsége, tájékozottsága

d)      A dolgozók segítőkészsége

e)      Munkaidőben telefonon és személyesen való elérhetőség 
megfelelősége



[%]

36
0
0

4

Nem válaszolt 60

[%]

28
8
0
4

Nem válaszolt 60

[%]

12
0
4

0

Nem válaszolt 84

[%]

12
0
0
4

Nem válaszolt 84

[%]

80
20

14.  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.
b)      Kevéssé illeszkedik a képzési programhoz.
c)      Rosszul szervezett, nem tölti be funkcióját.
d)      Kisebb nehézségek adódtak, melyeket el lehetett volna kerülni. 
Pl.: 1 Menthetetlenül rossz!

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

a)      Kollegiális.
b)      Direkt irányító.
c)      Távolságtartó.
d)      Nemtörődöm.

16. 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.
f)       Kevéssé illeszkedik a képzési programhoz.
g)      Rosszul szervezett, nem tölti be funkcióját.

h)      Kisebb nehézségek adódtak, melyeket el lehetett volna kerülni.

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

e)      Kollegiális.
f)       Direkt irányító.
g)      Távolságtartó.
h)      Nemtörődöm.

18.  Szeretne-e majd az itt szerzett szakképzettséggel elhelyezkedni?

a)      Igen.
b)      Nem.



Lásd a mellékletben (19. kérdés javaslatok)

20. Munkarend: [%]
Nappali 80
Levelező 20
Esti 0

19. A hallgatók által megfogalmazott fejlesztési javaslatok 
(változtatás nélkül):
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19. A hallgatók által megfogalmazott fejlesztési javaslatok 
(változtatás nélkül):

Van 1-2 oktató, aki nem való iskola közelébe sem, a többiek viszont 
kiemelkedő szaktudással bírnak.
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