
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

a 2013/14. tanév minőségfejlesztési terv teljesüléséről 

Bessenyei György Tanárképző Központ 

 
 

I. KÉPZÉS-OKTATÁS 

 

Ssz. Intézkedés Beszámoló 

1. MAB-ajánlások áttekintése, szükséges intézkedések 

megfogalmazása:  

(a.) „A BTMK-PKK kooperációjában vizsgálják felül a 

tanár szakos képzésekben az alapképzési és 

mesterképzési szakok különböző karokhoz való 

tarozásának problémakörét” […] „A főiskola 

szakjainak, képzéseinek a szakok tudományterületi 

besorolási lehetőségét figyelmen kívül hagyva több 

esetben az alap-, illetve a mesterképzés más-más karhoz 

(BTMK, PKK) tartozik. Szükséges újra átgondolni a 

szétaprózódott szervezést, nehogy ebben az 

oktatásszervezésben a képzés minősége, a hallgató 

kötődése, tanulmányainak sikeres folytatása szenvedjen 

csorbát.”  

(b.) „A karok közötti együttműködés szabályozásában 

szintén javasolt figyelembe venni a szakterületi szakmai 

autonómiát. Két együttműködő kar szerepét a 

képzésben nem szerencsés egyenrangúnak tekinteni, 

mert a szakmai felelősség elvész. Ugyanakkor ha 

„kívülről” születik döntés vitás esetekben, félő, hogy a 

szakmaiság háttérbe szorul, személyfüggő lesz a 

döntés.”  

(c.) „Az oktatók heti átlagos óraszáma minden 

beosztásban meghaladja az intézmény által előírt 

kötelező óraszámot”  

(d.) „Gyengeség: a kar külső szolgáltatásainak és saját 

bevételi forrásainak kialakulatlansága; a tudományos 

témacentrumok és kutatási műhelyek formálódásának 

mérsékelt üteme; a tehetséggondozás szakmaspecifikus 

formái kevésbé fejlettek.”  

 

 

 

A szétaprózott szervezés központosításra került:  

A karok megszűnésével a Szenátus úgy döntött, 

hogy a tanári mesterképzésben részt vevő 

hallgatók és az osztatlan képzésben részt vevő 

hallgatók is a Tanárképző Központhoz tartoznak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyenrangú szerepeket a szakmaiság 

maximális figyelembe vételével megőriztük:  

Részletes feladatlistát dolgoztunk ki a 

tanárképzésben részt vevő egységekkel 

együttműködve, mely figyelembe veszi mind a 

tanáképzés összehangolt szervezését, mind pedig 

az egyes egyégek autonómiáját.  

 

 

 

Végül nem érintette a Központot az intézkedés 

szintjén, ebben az intézetek kompetensek.  

 

 

Intézkedés nem történt, a terv már nem releváns.  

2. Az mesterképzés iskolai gyakorlatának és összefüggő 

szakmai gyakorlatának évenkénti értékelő jelentés 

készítése, és megbeszélése oktatói értekezleten (a 

kurzusértékelés és a hallgatói elégedettségmérés adatai 

alapján) 

A HEM alapján jelentős problémát nem 

tapasztaltunk, ezért intézkedésre nem volt szükség.  

3.  Új képzések akkreditációs anyagának kidolgozásában 

való együttműködés: 

- osztatlan tanárképzési szak (angoltanár) 

Teljesült: 

Részt vettünk két akkreditációs anyag 

kidolgozásában:  



- angoltanár 

- népzene, népi kultúra tanára. 

Az elbírálásuk folyamatban van.  

4. Gyakorlati képzési napló aktualizálása nappali és 

levelező tagozaton 2; 3, 4,és 5 féléves képzésre. 

Szakpáros oktatás esetén az eltérések külön 

egyeztetése. 

Az aktualizálást az egyes szakképzettségfelelősök 

bevonásával elvégeztük, az aktualizált naplók 

sokszorosítása történt meg a félév elején. 

5. Iskolai tanítási gyakorlaton és összefüggő szakmai 

gyakorlaton részt vevő hallgatók nyilvántartásásnak 

központosítása, hallgatói adattábla felállítása. 

Hallgatói adattábla aktualizálása 

A hallgatói adattábla elkészült, ez jelenti az alapját 

a hallgatók gyakrolatra való beosztásának, a 

HSzK-val való egyeztetés után. 

Az első aktualizálás megtörtént: az első félév 

végén a végzett hallgatók kikerültek a listából. 

6. A képzésbe bekapcsolódó új mentortanárok szakmai 

felkészítése 

A szakmai felszészítés a félévi 

mentortájékoztatón, ill. a kiküldött tájékoztatókkal 

megtörtént.  

Tovább pontosítottuk a mentorok tájékoztató- (és 

feladat-) listáját. 

7. Partner-iskolák együttműködési megállapodásainak 

kiegészítése 

A megállapodásokat az 1. sz. melléklettel 

egészítettük ki, mely a hallgatói névsort aktuálisan 

tartalmazza. 

8. Szorosabb kapcsolattartás partner-intézményekkel és a 

mentortanárokkal  

Személyes és telefonos egyeztetések történtek. 

9. Tanárképző Központ ügyrendjének kidolgozása A Központ ügyrendjének kidolgozása megtörtént, 

azt a Tanárképzési Tanács elfogadta, a Szenátus 

jóváhagyta, a TK honlapján elérhető. 

10. A központ munkatársainak felelősségi területeinek 

meghatározása 

A felelősségi területek meghatározása megtörtént, 

a munkaköri leírásokban rögzítve lett. 

11. Rövid távú személyes fejlesztési és karrierterv 

készítése 

A Központban két dolgozó kellett elkészítse, ez 

megtörtént. 

12. Karriertervek ellenőrzése: a határozott idejű 

alkalmazások esetében szemeszterenként, határozatlan 

idejűeknél évente 

A két ügyvieteli dolgozó karriertervének 

értékelése szóbeli megbeszélésen, személyesen 

zajlott. 

13. Minőségfejlesztési képzésen való részvétel Nem teljesült, anyagi forrás hiányában.  

14. Hallgatók beiskolázása: közreműködés az intézményi 

beiskolázási stratégia megvalósításában, az egyes 

intézetekhez csatlakozva 

A hallgatói beiskolázásban a Központ aktívan 

részt vett:  

- közreműködtünk a nyílt napon 

- az általunk szervezett értekezlet a 

tankerületi igazgatók részvételével 

zajlott. 

15. Pályakövetés Nem általunk történt meg, hanem az Alumni, 

Karrier- és PR-iroda végezte. A szükséges 

adatokat velük együttműködésben használjuk. 

       16. Dolgozói elégedettségmérés lebonyolítása  

- kérdőív felvétele (oktatók) 

- adatok összesítése 

- adatok elemzése 

Az egység dolgozói kitöltötték az online 

kérdőívet, kiértékelését a MMKI végzi. 

17. Hallgatói elégedettségvizsgálat lebonyolítása: 

- mesterképzésben  

- szakirányú továbbképzési szakon  

adatok összesítése 

adatok elemzése 

Mivel a MMKI elektronikusan oldotta meg a 

feladatot, teendőnk nem volt.  

 



 


