
A Bessenyei György Tanárképző Központ 2015/16. tanév minőségfejlesztési 

tervének értékelése 
 

 

I. KÉPZÉS-OKTATÁS 

Ssz. Intézkedés Beszámoló 

Oktatás, oktatásszervezés   

l. Az mesterképzés iskolai 

gyakorlatának és összefüggő 

szakmai gyakorlatának 

évenkénti megbeszélése oktatói 

értekezleten (a kurzusértékelés 

és a hallgatói elégedettségmérés 

adatai alapján a mesterképzés 

felelőseivel). 

A Tanárképzési Tanács ülésein, a saját 

ügyrendje alapján félévente legalább 

kétszer. 

2. Új képzések akkreditációs 

anyagának kidolgozásában való 

együttműködés (igény szerint). 

Október 01-i Tanárképzési Tanácsülésen 

döntés a 2016-os Felvételi Tájékoztatóban 

meghirdetett osztatlan tanárképzési 

szakpárokról. 

 

Népzene és népi kultúra osztatlan tanári 

szak akkreditációjának kidolgozása, a 

szak elindítása 

3. Comenius eSchool4S pályázat 

keretében nemzetközi konferencia 

szervezése 2015. I l. 4-5én. 

A fenntarthatóság és környezeti nevelés 

témájában 2015. Nov. 4-5-én 

megszervezésre került nemzetközi 

konferenciára 8 országból (Németország, 

Ausztria, Szlovákia, Horvátország, 

Szerbia, Románia és Magyarország) 36 

résztvevő érkezett. 

Az 1. nap került sor a regisztrációt 

követően a sajtókonferenciára, amelyeket 

előadások és az elkészült kísérleti 

elektronikus tananyagokat bemutató 

prezentációk követtek. Másnap pedig 

workshopokban vitatták meg a résztvevők 

a tananyagokkal kapcsolatos tanári 

visszajelzéseket és észrevételeket, 

valamint a tanártovábbképzés 

tapasztalatait. 

 

Mesterképzés   

3. Gyakorlati képzési napló 

aktualizálása nappali és levelező 

tagozaton 2, 3, 4,és 5 féléves 

Inkább az osztatlan tanárképzésben 

résztvevő hallgatók („kék”) gyakorlati 

képzési naplójára koncentráltunk, a 



képzésre. Szakpáros oktatás 

esetén az eltérések kíüön 

egyeztetése. 

mesterszakos hallgatók naplójának 

revideálásása – főleg a képzés kimenő 

jellege miatt – kevesebb figyelmet kapott. 

4. Osztatlan tanárképzés 

gyakorlati képzési naplójának 

elkészítése, Tanárképzési 

Tanácson történő jóváhagyása, 

véglegesitése. 

A 2015 október 01-i Tanárképzési 

Tanácsülésen  elfogadásra került az 

osztatlan gyakorlati napló jelenlegi 

formában használatos verziója. 

 

5. Iskolai tanítási gyakorlaton és 

összefüggő szakmai gyakorlaton 

részt vevő hallgatók adatainak 

(„HaIlgatói adattábla") 

aktualizálása (felvett hallgatók, 

végzett hallgatók), szükség 

szerinti fejlesztése új információk 

beillesztésével. 

A Hallgatói Szolgáltató Központ 

munkatársainak segítségével, a tőlük 

kapott adatok alapján a hallgatói 

adatbázist a gyakorlatbeosztás 

tekintetében naprakészen tartottuk; 

hosszú távú fejlesztés kapacitáshiány és 

informatikai szakemberi segítség 

hiányában elmaradt. 

6. A képzésbe bekapcsolódó új 

mentortanárok szakmai 

felkészítése. 

A „Szaktárnet” projekt keretében 

workshopot tartottunk szeptemberben a 

mentorok részvételével. 

Oktatók, dolgozók   

7. 
Nem oktatói munkakörben 

foglalkoztatottak 

teljesítményértékelése. 

Megtörtént 

Hallgatók   

8. Hallgatók beiskolázása: 

közreműködés az 

intézményi beiskolázási 

stratégia megvalósításában, 

az egyes intézetekhez 

csatlakozva 

A hallgatói beiskolázásban aktívan részt 

vettünk, a nyílt napon való 

közreműködéssel, valamint a 

mesterképzés iránt érdeklődők keretében 

tájékoztató és fórum keretében. 

9. Pályakövetés 

 

 

 

Nem általunk történt meg; az Alumni-, 

Karrier- és PR-iroda végezte. A 

szükséges adatokat velük együttműködve 

használjuk. 

 



 

 

III. SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 

Ssz. Intézkedés Beszámoló 

13. Médiában való megjelenés, 

sajtótájékoztatón való érdemi 

részvétel (országos, városi, 

intézményi szinten) 

Alkalomszerűen, esetlegesen  

14. A hallgatói elégedettségvizsgálat 

eredményeinek publikálása a 

honlapon 

Nem történt meg 

15. Külső szolgáltatások: 

szakirányú továbbképzések 

- pedagógus szakvizsga szakirányú 

továbbképzési szakok indítása 

Ahol volt kellő számú jelentkező, a 

képzések elindultak 

16. Honlap aktualizálása, hiányzó 

dokumentumok elkészítése 

Bizonyos, a képzésszervezéssel 

kapcsolatos dokumentumok frissítése, 

közzététele megtörtént. 

17. Tanárképző Központ 

minőségfejlesztési tervének 

honlapon való közzététele 

Nem történt meg 

 

IV. KUTATÁS-FEJLESZTÉS 

18. Tanárképzéssel kapcsolatos 

konferenciákon, 

Részvétel a Tanárképzők Szövetsége 

munkájában (munkamegbeszélések Bp.-

en) 

II. MÉRÉSEK 

Ssz. Intézkedés Beszámoló 

10. Dolgozói 

elégedettségmérésben való 

részvétel 

Az egység dolgozói kitöltötték az online 

kérdőívet. 

11 Hallgatói 

elégedettségvizsgálat 

megismétlése mesterképzésben 

részt vevő hallgatók iskolai 

gyakorlatai vonatkozó 

eredmények kiértékelése - 

szakirányú továbbképzési 

szakok HEM-ének kiértékelése, 

tanulmányterület-felelősökhöz 

való továbbítása 

Az iskolai gyakorlatra, valamint a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó 

véleményeket értékeltük, a 

tanulmányterület-felelősökkel 

egyeztettük 

12. Oktatói teljesítménymérésben 

való aktív részvétel (Admir 

helyett) 

Az oktatók a kérdőívet kitöltötték 



munkamegbeszéléseken való 

részvétel 

19. Pályázati tevékenység: 

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/l 

pályázatban aktív konzorciumi 

közreműködés 

A pályázati tevékenység ütemezés 

szerint lezajlott; a pályázat zárása 2015. 

szept. 30-án megtörtént. 

20. Infrastruktúra fejlesztés elavult 

számítógépek helyett újak 

beszerzése gyenge 

fényerejű projektorok 

karbantartása (szüksége 

esetén égőcsere kérése) 

egyéb hiányzó eszközök 

pótlása (egyéb bevétel 

terhére) 

Anyagi és folyamatos pályázati források 

hiányában nagyobb eszközbeszerzésre 

nem került sor. 

A Központnak ebben a tanévben sem 

volt saját költségvetési kerete, egyéb 

bevétele nem keletkezett. 

 

Nyíregyháza, 2016. október 14. 

 

 

Dr. Buhály Attila 

Mb. főigazgató 

Minőségfejlesztési felelős 

 


