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I. Bevezetés 

Manapság, ha tudatformálásról, nevelésről, esetleg környezeti nevelésről beszélünk, 

elsőként valószínűleg az általános vagy középiskolás gyerekek jutnak eszünkbe. Tény, 

hogy sokan (sokan a tanárok közül is) tartják magát az oktatást, a szemléletformálást 

hosszú távon megoldásnak akár globális kérdésekben is, de még ilyenkor is csak ritkán 

kerülnek szóba a felnőttek. Beszélhetünk felnőttképzésről, felsőoktatásról, egyéb 

képzésekről, de a tanítás felső szintjén (az egyetemeken) a nevelés szükségessége sokak 

számára nem egyértelmű. Az egyetemi oktatók nevelői tevékenységének jelentősége, a 

személyes készségek fejlesztése gyakran elsikkad az ismeretek átadása mellett. 

Amennyiben kiforrott, tovább nem fejleszthető és a képzéseknek teljes mértékben 

megfelelő beállítottságú személyekről beszélünk, úgy valóban fölöslegesnek tűnik a 

felsőoktatásban nevelésről beszélni. Ellenkező esetben azonban átgondolandó az 

egyetemek nevelő funkciója, annak jelentősége. 

A felsőoktatás jelentősége megkérdőjelezhetetlen főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az az 

elkövetkezendő generációk tudását, készségeit alapozza meg, amelynek segítségével a 

diákok munkahelyükön, szakmájukban válnak majd a társadalom hasznos tagjává. 

Manapság az egyetemek funkcióiként elsősorban a lexikális kevésbé a gyakorlati ismeretek 

átadását ismerik el. Ezek valóban nagy jelentőséggel bírnak főleg a mai gyors ütemben 

változó világban. Az egyes képzésekhez tartozó tananyag hasznosságával, aktualitásával, 

az oktatási módszerek hatékonyságával kapcsolatban igen nehéz friss felmérésekre lelni. 

Főleg amennyiben a környezeti nevelést vesszük górcső alá, áldásos hatású lenne, ha az 

iskolarendszerű felnőttoktatás során is érvényesülnének a közoktatásban előforduló 

jellegzetességek. (Varga 2003) A felsőoktatásban a környezetvédelem témáját érintő 

képzések hatékonyságával kapcsolatban csak elvétve lehet kutatásokat találni. Ezek után a 

kérdés, hogy napjaink oktatási tematikája és tanítási módszerei jól szolgálják-e a szakok 

elérni kívánt céljait, határozott válasz nélkül marad. Manapság egyre többen vesznek részt 

a felsőoktatásban, az elsajátítandó tudás, a munkaerőpiac elvárásai gyors ütemben 

változnak, mindez sürgeti az előbbi kérdések megválaszolását. A felsőoktatás jelenlegi 

helyzete – tekintetbe véve a politika által generált változásokat is – szükségessé teszi a 

közvetíteni kívánt ismeretek mennyiségének, az ismeretátadási, illetve az ismeretek 

elsajátítási módszerének új aspektusból való megvilágítását. 
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Manapság a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés már szinte közhelyes fogalmak, ám 

azok valóban nagy jelentőséggel bírnak. Ezt az is bizonyítja, hogy a közelmúltban 

felsőoktatásban a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó alap- (BSc) és mesterképzéek (MSc) 

képzések indultak (Karaiciné 2011) A környezeti nevelés, a fenntarthatóság mint életvitel, 

illetve az ezekhez köthető kérdések összekötik a természet-, a társadalom-, valamint a 

humán tudományokat. (Havas 2009) E területek komplex kezelésére, s a komplex 

értelmezésből adódó ismeretek közvetítésére a felsőoktatásban tökéletes lehetőség nyílik. 

Ezek alapján a Szent István Egyetemen a környezetvédelemmel, a környezeti attitűd 

formálásával bizonyos mértékben foglalkozó szakok, az azokon zajló oktatási tevékenység, 

s annak eredményessége elsődleges fontosságú. Így környezetmérnök végzős hallgatóként 

is minden tekintetben relevánsnak tartom e téma kutatását. A felsőoktatásban 

résztvevőként sok egyéb mellett régóta foglalkoztat az egyetemi pedagógia, s annak hosszú 

távon kifejtett hatása. Vajon mi az, amit ténylegesen kap egy hallgató a felsőoktatás során? 

Mi az, amitől valóban jó szakember válik valakiből az egyetemről kilépve – legyen szó 

akár környezet- vagy agrármérnökről? A hivatalosan megfogalmazott célokon túl mit 

szeretnének elérni az egyes szakokon oktató tanárok? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik 

az a diplomás, akit terveik szerint ki kell hogy képezzen adott képzés? Mi az, ami esetleg 

hibádzik, és mi okozhatja az elégedetlenséget, ellentmondásokat napjaink oktatási 

rendszerével kapcsolatban? A hallgatók milyen oktatási formákat tartanak megfelelően 

hatékonynak jövőjük szempontjából a mai gyors ütemben változó világban? Többek között 

ezek a kérdések sarkalltak arra, hogy megkíséreljem felmérni négy általam kiválasztott 

alapképzésen folyó oktatási tevékenység sikerességét. A következőkben a 

környezetmérnök (KM), környezetgazdálkodási agrármérnök (KGA), a természetvédelmi 

(TM), illetve a vadgazda (VG) mérnök BSc szakra, illetve azok céljaira fókuszálva 

világítok rá a felsőoktatás gyakorlati mindennapjaira, azok hatásaira az oktatási sikeresség 

szempontjából.  

Munkám hátterét a hazai felsőoktatással, a hazai és nemzetközi környezeti neveléssel, 

valamint az ún. bolognai folyamattal kapcsolatosan gyűjtött információk képezik. Ennek 

megfelelően dolgozatom irodalmi részében a környezeti nevelés és a fenntarthatóság 

kapcsolatára világítok rá. Megkísérelem annak a felsőoktatásban betöltött szerepét, 

jelentőségét kiemelni a hazánkban fellelhető eddigi vizsgálatok egy része alapján. A 

környezetvédelmi felsőszintű képzések tekintetében nem válogathattam az irodalmak 

gazdag tárházából. A megfelelő háttér információk kiválogatása nem volt egyszerű feladat. 
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A saját empirikus kutatásomban készült interjúk élményeiből kiindulva 

megkerülhetetlennek tartom a bolognai rendszer tömör áttekintését. A tapasztalatok 

relevánsnak tartott pontjaira szintén kitérek, aminek a Szent István Egyetemet érintő 

jelentősége a dolgozat eredményeinek olvasása után válhat igazán világossá. Ezt követően 

az irodalmazás záró akkordjaként a vizsgálat tárgyát képező négy (KGA, TV, KM, VG) 

BSc szak múltját és hivatalos céljait állítom fókuszba a leglényegesebb információk 

tekintetében. Az eredmények részletes kifejtése előtt, a módszertani fejezetben indokolom 

a választott kutatási technika (interjú és kérdőív), illetve a mintaválasztás okait, céljait. 

Kitérek a kvalitatív és kvantitatív módszerek alkalmazásának, kombinálásának 

jelentőségére céljaim elérése szempontjából. Magát a vizsgálati folyamatot két részre lehet 

osztani, mivel az interjúkat külön – egymással összefüggő, ám mégis eltérő – interjúfonal 

alapján készítettem oktatókkal és hallgatókkal, s a diákok kérdőívet is kitöltöttek. Ennek 

fényében a kutatás eredményeit is két fő részre osztottam. Az első az oktatói interjúk 

tapasztalatait részletezi, a második pedig a hallgatói vizsgálatokat állítja középpontba. Az 

eredmények második részében a kérdőívekből levonható tanulságokat hasonlítom össze az 

interjúk eredményeivel, amelynek köszönhetően kirajzolódtak az alapképzések 

szempontjából fontos és használható információk az oktatási sikeresség tekintetében.  

A SZIE több oktatójának saját bevallása szerint roppant fontos lenne – ami napjainkban 

még hiányzik –, a hallgatók őszinte visszajelzése a tanítási tevékenységgel kapcsolatban. 

Munkám eredményeként ez az igény és az ehhez kapcsolódó kérdések részben kielégítésre, 

bizonyos kérdések megválaszolásra kerülnek. Ezen kívül az eredmények által leszűrhető 

tanulságok segítséget nyújthatnak a BSc képzések formálásához annak érdekében, hogy a 

jövőben a lehetőségekhez mérten hatékonyabb együttműködés valósulhasson meg tanárok 

és diákok között.  
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II. A fenntarthatóság pedagógiája és a felsőoktatás 

 

1. A környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés jelentősége az oktatásban 

1.1.A modern környezeti nevelés és fenntartható pedagógia kapcsolata az 

oktatásban  

Napjainkban a környezetvédelmet és a környezeti nevelést nem lehet különálló 

fogalomként vagy tevékenységként kezelni. Azok szorosan összekapcsolódnak. Ami 

környezetünkkel – tehát létünkkel – kapcsolatban kihívást jelent, az az oktatással is 

összefonódik, hiszen a nagy kihívásokra, problémákra nem átmeneti megoldásokkal kell 

reagálni, hanem azokat hosszú távon szükséges kezelni. A problémák hatékony kezelésére, 

megelőzésére mindenkor releváns választ többek között az oktatás jelenthet. A már-már 

unalomig ismételt – de ettől nem kevésbé jelentős – klímaváltozással kapcsolatos kérdések, 

a bioszféra zavarai, a különböző szennyezések, a környezeti katasztrófák okai, a Földön 

élő hétmilliárd ember mind olyan szituációt teremtenek, melyek helyes kezelése, illetve az 

ezekből adódó problémák megoldása egyre égetőbbé válik. Ebben a nézeteltérések ellenére 

majd mindenki egyetért és abban a kétségbevonhatatlan tényben is, hogy az oktatásnak 

kiemelt szerepe van a problémák megoldása terén. A pedagógusok többek között az 

emberek szemléletének, értékrendjének formálásával foglalkoznak, így roppant lényeges, 

hogy az előbbi ismeretek fényében alakítsák tevékenységüket. Manapság a 

természetvédelmi kérdések kitüntetett figyelme nem csupán szakmai körökben jellemző. A 

problémák, felvetett potenciális megoldások témája már a „mindennapok emberét” is 

érintik. Carleton-Hug és Hug (2009) szerint az elkövetkezendő időszak egyre halmozódó 

és komplexebbé váló környezeti kérdései, problémái miatt lényeges a társadalom 

megfelelő informálása. Az általános tájékozottságnak, illetve tudatosságnak 

környezetvédelmi szempontból egyértelművé kell válnia, ehhez pedig a témához tartozó 

programok, az oktatás hatékonyságának realizálása szükséges. Powers (2004) szintén 

hangsúlyozza e téma jelentőségét középpontba helyezve az oktatók és hallgatók tanítási, 

tanulási módszereit. Szerinte az oktatási módszerek alakításának roppant fontos pontja a 

környezeti nevelés hatékonysága. Szükségessé válik, hogy a tanítási tevékenység 

természeti szempontú megközelítése, a környezeti nevelés ne csupán a szakmai 

képzésekben legyen jellemző, hanem szokásos gyakorlattá váljon minden oktatói, nevelői 

tevékenységben.  
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A környezeti nevelés tekintetében paradigmaváltás következett be, ami jelentésének 

kibővülését, gazdagodását jelenti (Havas in Wheeler 2001) A környezeti nevelést nem 

lehet élesen elkülöníteni a fenntartható neveléstől, a fenntarthatóság pedagógiájától. A 

fenntartható fejlődés magában foglalja, hogy a nevelő, a pedagógus tevékenységével a 

környezettudatosságot is megalapozza, s hozzájárul a belső személyes felelősség 

kialakulásához. A fenntartható pedagógia elősegíti az egyes emberek azon képességét, 

amely alapján képes fenntartható társadalmat kialakítani és menedzselni. (Varga 2003) A 

fenntarthatóság pedagógiájának célja olyan tájékozott és cselekedni képes állampolgárok 

nevelése, akik eligazodnak a természet- és környezettudomány, a társadalom, a jog és 

gazdaság terén, valamint akik elkötelezettek, és felelőséget vállalnak egyéni, vagy közös 

intézkedésekben. (Havas in Wheeler 2001) Varga (2007) szerint az ember taníthatóságán, 

magán az emberen múlik a jövőbeni nevelés eredményessége. E nevelési terület egyik 

kulcs eleme a természet- és társadalomtudományi ismeretek transzformációja újszerű (pl. 

konfliktuspedagógia) tanítási-tanulási elvekre építve.  

A fenntarthatóság pedagógiája bevezet a megelőzés elvű nevelésbe, ahol esélyünk van a 

jelent a jövő felől vizsgálni, az arra gyakorolt hatásokon keresztül. Ám mindez csupán 

romantikus eszmék halmaza, ha a természettudományi diszciplínák mellett nem vagyunk 

birtokában a releváns társadalmi ismereteknek, illetve a konfliktuskezelési készségeknek. 

Vagyis a fenntarthatóság pedagógiájában a politikai, közgazdasági, környezeti 

konfliktusok társadalmi kezelésére való felkészítés válik a fő pedagógiai céllá, amelyet 

csak megalapoznak, informálnak a természettudományi ismeretek. A megvalósításhoz a 

tanítási-tanulási folyamatokat kell átértékelni. Ilyen szempontból a hatékonyság 

növelésére, a tananyag tartalmi modernizációjára és a módszerek kibővítésére van szükség. 

( Havas in Wheeler 2001)  

Maga a környezeti nevelés fogalma mindössze 35 éve létezik. 1977-ben, Tbilisziben az 

UNESCO és az UNEP közös konferenciáján használták először nagyközönség előtt. A 

világ nevelőiben és környezetvédőiben ekkorra tudatosodott, hogy a környezeti problémák 

megoldása elképzelhetetlen a két szakterület (nevelés és környezetvédelem) összefogása 

nélkül. (Varga 2003) Hazánkban a nyolcvanas, kilencvenes évekre tehetjük a környezeti 

nevelés alapjainak kibontakozását. A rendszerváltozás után megalakuló civil szervezetek a 

további fejlődést eredményeztek. Az iskolákban eleinte csak néhány lelkes pedagógus 

képviselte a környezeti nevelés érdekeit. (Havas & Varga 2006) 1986-ban az OECD 

Oktatási Kutatások és Fejlesztések Központja által megszületett az ENSI (Környezeti 
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nevelés és fejlesztése az iskolában – Environment and School Initiatives). Magyarországon 

is először a Rióban (1992) rendezett csúcstalálkozó után kezdtek átfogó képet alkotni a 

nemzeti környezeti nevelésről, végül a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (NKNS) is 

elkészült a Környezeti Nevelési Egyesület közreműködésével. Ez a stratégia tekinthető a 

hazai környezeti nevelés alapdokumentumának. Tartalmi területei jól reprezentálják azt, 

hogy a környezetnek, a gazdaságnak, a társadalomnak egységet kell alkotnia a globális 

problémák megoldása érdekében. Az NKNS az ökológiai tanulás, a paradigmaváltás 

szükségességét is kiemeli számos területen. Jelentősége abban áll, hogy a környezeti 

nevelést össztársadalmi folyamatként határozza meg, melyben a közoktatás csupán egy 

részterületet jelent. A riói folyamat tizedik évében az ENSZ tagországok a korábbi célokat 

elismerve, s azok továbbvitelét célozva a 2005 és 2015 közötti időszakot a „Tanulás a 

fenntarthatóságért” évtizedeként határozták meg. (Havas & Varga 2006)  

1.2. Környezeti nevelés a felsőoktatásban  

Rendkívül fontos, hogy már a fiataloknál elkezdjék a környezettudatos attitűd felépítését, 

annak megalapozását, ám nem szabad figyelmen kívül hagyni ennek fontosságát a 

felsőoktatásban sem. Persze az utóbbi esetben eltérő megközelítés szükségeltetik, mint a 

gyermekek esetében, de jelentősége – főleg a környezeti jellegű képzések esetében – nem 

elhanyagolható. Már csak azon oknál fogva sem, mivel a környezeti tudatosság magasabb 

szinten mutatkozik meg a felsőoktatásban, amit egyúttal támogatni, erősíteni szükséges az 

oktatás minden szintjén. (Zsóka et al. n.d.)   

Az egyetemeknek kötelessége is e minőségben teljesíteni feladatukat, hiszen az oktatási 

program végeztével a kikerülő diplomás generáció lesz az, aki a legtöbbet tehet a hazai 

környezeti helyzet fenntartásáért, javításáért. Akár szakemberként állami, önkormányzati, 

társadalmi-politikai, közszolgálati, gazdálkodói területeken, akár vezetőként, döntéshozó 

helyzetben, akár szemléletfejlesztő vagy egyéb szerepben. Azért, hogy napjaink ökológiai 

problémáit esélyünk legyen megoldani, a tanulásra, s ezzel együtt a felsőoktatásra is nagy 

figyelmet kell fordítani. Az iskolarendszerű felsőoktatásban tanulók számára a 

fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve meghatározó az egyetem falai között 

eltöltött idő. A fenntarthatóság témaköreiben mind jogi, mind pszichológiai tekintetben 

cselekvőképesnek mondhatók azok a fiatalok, akik a felsőoktatásban tanulnak. Ennél fogva 

megszerzett készségeiket, ismereteiket később hatékonyan, a fenntarthatóság elveinek 

megfelelően használhatják fel a mindennapi életben. (Varga 2003) A felsőoktatásban folyó 
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fenntarthatósággal kapcsolatos oktató-nevelő munkához köthető legjelentősebb nemzetközi 

és hazai egyezményeket, vizsgálatokat és intézkedéseket lásd melléklet 1. pontjában.  

A felsőoktatásnak – a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiát és a Felsőoktatási Fejlesztési 

Programot alapul véve – elsősorban a zöld működés (pl., takarékos, megújuló 

energiafelhasználás), a szakértői szaktanácsadási-fejlesztési szolgáltatás, valamint a kutatás 

területén érdemes fejlődni a fenntarthatóbb jövő érdekében. A kívánt eredmények elérése 

érdekében pedig a pedagógusképzés, illetve a továbbképzés rendszerét kell átalakítani, 

többek között a környezetpedagógia szak bevezetésével.  (Lükő 2003) 

Mindezeket figyelembe véve azonban még napjainkban is probléma a felsőoktatás beható 

vizsgálatának hiánya. Elvétve lehet csak felmérésekre bukkanni az előbbi témában, melyek 

viszont elsősorban inkább olyan területekre fókuszálnak, mint pl. a fogyasztási szokások. 

A magyar felsőoktatás szintjén tehát szakok, eredményesség, oktatási módszerek, hallgatói 

visszacsatolások, egyebek tekintetében számos fehér foltról lehet még beszélni.  

1.3. A változásokkal formálódó új igények  

Ma már nem lehet a hagyományos magyar iskolarendszer feltételezéseire építeni, miszerint 

a társadalmi struktúra viszonylag állandó, és így az életben szükséges és rendelkezésre álló 

tudás lassan és kiszámíthatóan változik. A mai gyors ütemben változó világban az 

iskolában megszerezhető tudás gyakorlati életben való alkalmazhatósága 

megkérdőjelezhető. A felsőoktatásba tehát gyakran egymástól jelentősen eltérő 

motivációjú diákok érkeznek. Újabb és újabb társadalmi igények jelennek meg, melyekre a 

pedagógusok, az iskolák csak abban az esetben képesek megfelelően reagálni, ha az 

oktatás egészének céljait, struktúráját is ennek megfelelően átalakítanák. Az angolszász 

oktatáspolitikában már felismerték a gyors ütemben változó világ igényeinek, illetve az 

oktatás összehangolásának fontosságát. E rendszer törekvései nem a tanulók és a tudás 

homogenizálására, hanem az oktatás személyre szabottságára irányulnak. Ezzel együtt a 

társadalmi kohéziót kívánják hosszú távon elősegíteni. (Jakab & Varga 2007) 

A környezeti-társadalmi átalakulásokkal összefüggésbe hozhatók azok a változások, 

melyek a közelmúltban következtek be a felsőoktatásban. A mai magyar oktatási rendszer 

nehezen birkózik meg az információrobbanással, a globalizációs kihívásokkal. Valóban 

nehéz feladatot jelenthet egy 20-30 éve szakmában tevékenykedő pedagógus számára saját 

korábbi szocializációs tapasztalatai alapján oktatni egy olyan generációt, melynek 
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értékrendje nagyban különbözik a korábbiaktól, ezeket a viszonyokat az egyre gyorsuló 

ütemben zajló változások sem segítik. A hatékony oktatás mikéntje fontos és kényes 

kérdés napjainkban a felsőoktatásban tevékenykedő tanárok számára is. A felnövekvő 

generációk korábbiaktól eltérő szocializációja az, ami az egyik legnagyobb kihívást jelenti 

az oktatás számára. A munkaerőpiacon alapvető elvárás a diploma, de a tapasztalat azt 

mutatja, hogy a társadalmi érvényesülés nem feltétlenül függ a műveltségtől. A 

változásokhoz alkalmazkodó – fenntartható – iskolai oktatásban ma már helyet kell hogy 

kapjon a készségfejlesztés, melynek alapja a tapasztalati tanulás. Ebben az esetben a 

lexikális tudás mellett egyre növekvő szerephez jut a kifejlesztett döntő-, cselekvő-, 

kommunikációs- és együttműködő képesség. Jakab szerint nyilvánvaló, hogy a magyar 

iskolarendszer megreformálása alapvető feltétele lesz hazánk nemzetközi 

szerepvállalásának. (Jakab & Varga 2007)  

Ha a felsőoktatás szintjén foglalkozunk a környezeti neveléssel, kijelenthető, hogy a 

környezettudományos ismereteken túl nem elég pusztán informálni a diákokat a környezeti 

problémákról. Ehhez igen komplex, a környezeti kompetenciák kialakítását elősegítő 

pedagógiai munkára van szükség. A környezeti tudatosság elősegítését napjainkban 

számos a közoktatásban aktuális akadály nehezíti. Az összefüggések felismerését, a 

komplex látásmód kialakulását nem segíti elő a sok tantárgy jelenléte, az összefüggésekből 

kiragadott absztrakt ismeretek túlsúlya. Ez a tanulási motiváció elvesztéséhez vezethet. 

Helyi tantervek gyakran bizonyos csoportok érdekeit, szemléletét tükrözik. A 

„hagyományos” oktatási módszerek a tanulás hatékonyságát kevéssé segítik elő, s ezek 

túlnyomó jelenléte az „aktív és interaktív tanulási stratégiákat” is háttérbe szorítja. A 

felsőoktatás sok esetben elégtelen kapcsolatokat ápol a munka világával. (Havas & Varga 

2006) Így fennáll a veszély, hogy az arra való felkészítés is téves elképzeléseken, terveken 

alapul.  

1.4.Tömegképzés 

A XX. században megkezdődő átalakulások alapja a társadalmi igazságosság gondolata 

volt. A gazdasági életben bekövetkező változásokat észlelve az átalakítást pártolók 

szükségesnek tartották biztosítani a lehetőséget minden fiatal számára, hogy képes legyen 

részt vállalni a társadalmi életben. A század végére a felsőoktatási reformok hangsúlya 

áttevődött a társadalmi igazságosságról az egyéni választás és a gazdasági előnyök 

fontosságára. Elmondható, hogy ebben az időszakban következett be az állami befolyás 
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csökkenése, így az intézmények decentralizációja növekedett. A jelenség kezdete az 1990-

es évek közepére tehető annak ellenére, hogy még az 1980/90-es évek fordulóján a 

pályaválasztók mindösszesen 10-14 % volt, aki bekerült valamilyen főiskolára vagy 

egyetemre. A rendszerváltozás utáni átalakulások meglehetősen intenzívek voltak, az 

eltömegesedés nagyjából egy évtized alatt ment végbe. (Szabóné in Mayer 2010)  

„A nyugat-európai gyakorlattól eltérően, ahol a felsőoktatásra fordított összegek 

növekedése meghaladta a GDP növekedési ütemét, Magyarországon a finanszírozás 

mértéke és módja kérdésessé tette az egyetem hagyományos feladatának, az elitképzésnek 

a fennmaradását. Nyugat-Európával ellentétben itt nem tudtak jelentős összegeket fordítani 

a felsőoktatásra, és új típusú intézmények sem jelentek meg. A Nyugat-Európában 

kialakult dualista rendszer elemei – a tömegigényeket kielégítő olcsó, könnyen 

hozzáférhető felsőoktatási intézmények és a drága, presztízsüket megőrizni kívánó, egy 

szűkebb réteg számára elérhető egyetemek – Magyarországon nem különültek el ilyen 

élesen.” (Szabóné in Mayer 2010, 19.o.) Mára már világosság vált, hogy a hazai 

felsőoktatás ezen átalakulási időszakából hiányzott az oktatás tudatos tervezése, 

szervezése, így a folyamatok nem várt eredményeket hoztak. Igaz az az elgondolás, 

miszerint a tömegképzés lehetőségeket is rejt magában, ám hazánk sajnos eddig nem volt 

képes az ebben rejlő lehetőségeket megfelelő módon kihasználni. Az elitképzést már rég 

felváltotta a tömegképzés, ám az oktatás új körülményekhez való alkalmazkodása egyelőre 

még nehézkes. Erre hatékony és fenntartható megoldás még nem született az oktatásban. 

(Szabóné in Mayer 2010) A tömegképzés problémáját a következő megnyilatkozás jól 

érzékelteti: „A túlképzés fogalmát tehát úgy lehet gyakorlatiasan megfogalmazni, hogy 

probléma-e, ha mondjuk egy agrármérnök buszsofőr, egy filozófus londiner, egy okleveles 

közgazdász áruházi eladó lesz. Hiszen – mondják egyesek – műveltebb, okosabb lett”. 

(Szabóné in Mayer 2010, p. 20.) Valós problémát jelent, hogy azok az emberek, akik az 

adófizetők pénzén szerezték meg diplomájukat, nem rendeltetésszerűen használják azt. 

Ilyenkor felvetődik a kérdés, vajon mennyi értelme volt az oktatásban eltöltött éveknek, 

amennyiben azt a képzett diplomás nem képes kihasználni (Szabóné in Mayer 2010). 

 

2. A bolognai folyamat és hatásai  

Napjaink felsőoktatásának vizsgálatakor nem lehet elsiklani a bolognai folyamat fölött, 

ami a közelmúltban számos jelentős változást idézette elő az egyetemi életben hazai és 
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európai szinten egyaránt. Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának egyik 

legfontosabb mozzanata a felsőoktatás ciklusos képzésre való áttérése volt. Eredeti célja 

ennek a középfokú, s ebből következően a felsőfokú oktatás tömegesedése által előidézet 

változásokra való hatékony reagálás, a különböző igények kielégítése volt. (Bókay & 

Derényi 2009) Barakonyi (2009) megállapítása szerint a gazdasági, társadalmi változások 

az egyetemekre is jelentős hatást gyakorolnak. A világ folyamatos változásaihoz, az 

átalakult feltételekhez pedig alkalmazkodni kell. Ennek megfelelően a bolognai folyamat 

maga is egy válasz korunk globalizációs trendjeire. Az új szükségletek az oktatás szintéjén 

is felváltják, félreállítják a korábbi modelleket, melyek már nem alkalmasak a megjelenő új 

igények kielégítésére. (Barakonyi 2009)  

2.1.A folyamat bevezetése és céljai 

Azon folyamatok, melynek eredményeként megszületett az Európai Felsőoktatási Térség, 

már az előző évezred végén elindultak. Az oktatási rendszerek egymáshoz való közeledése 

az Európai Unió megszületésével, valamint az Európa Tanács (1949) és az Európai 

Közösségek (1967) létrehozásával következett be. Az oktatás európai arculatának 

kialakítása során a felsőoktatás tekintetében a tanulók, az intézmények, a szakok és 

kurzusok száma soha nem látott mértékben kezdett növekedni. (Szabóné in Mayer 2010)  

Bolognában 29 ország oktatási minisztere írta alá a megállapodást 1999-ben, amely az 

Európai Felsőoktatási Térség (EFT) megteremtését célozta meg. A társadalmi átalakulások 

az oktatásra is jelentős hatást gyakoroltak, így a tudás, a tudásközvetítés természete is 

megváltozott. A XX. század végére elavulttá vált humboldti egyetemet radikálisan 

megváltoztatta, felváltotta az új felsőoktatási eszme. (Bókay & Derényi 2009)  

A bolognai folyamat alapgondolata a munkaerőpiacra felkészítő felsőoktatási rendszerek 

közelítése, azok kompatibilitásának, összehasonlíthatóságának megteremtése az Európai 

Felsőoktatási Térségben. (Felsőoktatás 2009)  

Kezdetben elsősorban a felsőoktatás versenyképességének javítását célozta meg, ezzel 

előmozdítva a diákok mobilitását akár országokon átívelően is. Ezzel együtt azt kívánták 

elérni, hogy a minőségi mérnökképzés európai „végtermékei” itthon, Európában végezzék 

munkájukat, kamatoztassák tudásukat (A Fulbright programban az USA évente több ezer 

mérnököt szippant át az Államokba). (Wersényi 2005) Továbbá az új kétszintű képzés 

célja volt még a foglalkoztathatóság erősítése. (About bologna process n.d.)  
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2005-ben a többciklusú képzés hazai céljainak megfogalmazásakor szintén számos fronton 

az új rendszertől várták a „megváltást”, az európai felsőoktatás előnyének nemzetközi 

versenyben való visszaszerzését. Az akkori elképzelések szerint az új képzési szerkezetnek 

alkalmasnak kell lennie nagyszámú hallgatóság színvonalas képzésére, ugyanakkor 

változatos tanulmányi lehetőségeket kell hogy biztosítson a legmagasabb végzettséget 

megszerezni kívánó, kiváló teljesítményt nyújtó diákok számára (Bakos et al. 2005) 

2.2.Eddigi tapasztalatok, tanulságok  

Gyakran előfordul, hogy a bolognai folyamatot kizárólag negatív változásként emlegetik, 

vagy annak csak különböző hiányosságait hangsúlyozzák akár a felsőoktatás 

mindennapjairól, akár a legfelsőbb felsőoktatás-politikai vezetésről legyen szó. A legtöbb 

esetben azonban a kritika nem elsősorban az EFT megreformálását szolgáló bolognai 

folyamatnak, hanem a sok helyen hibás magyarországi megvalósulásnak szól. Az 

természetesnek mondható, hogy az egyes országok saját céljaiknak megfelelően próbálták 

meg bevezetni a felsőoktatási reformokat, ám az már kevésbé, hogy az átalakítások csak 

áttételesen kapcsolódnak az európai célokhoz, átalakulásokhoz. Hazánkban e probléma 

fennáll, ráadásul a felsőoktatás változásai számos ponton kifejezetten ellentétesek az 

európai változások irányával. (Bókay & Derényi 2009)   

A hazánkban az új rendszer bevezetése a legtöbb európai országhoz képest késéssel indult 

meg. A bolognai folyamattal kapcsolatos felsőoktatási törvény 2005-ben született meg. Az 

új képzési forma, kezdeti tervei szerint a tanulmányi pályák, a képzési ciklusok egymáshoz 

és a munka világához való kapcsolódását, illetve a növekvő hallgatói mobilitást biztosítja. 

A képzésnek alkalmasnak kell lennie a tömegképzés megfelelő színvonalon tartására, 

valamint változatos tanulmányi lehetőségeket kell biztosítania a legmagasabb végzettséget 

megszerezni kívánó, kiváló teljesítményt nyújtó diákok számára. A magyar Bologna-

folyamat azonban csak mérsékelten realizálja ezeket a potenciális előnyöket. (Domenik in 

Mayer 2010)  

A bolognai folyamat hazai elfogadottsága meglehetősen ingatag. A nyugat-európai 

országokban ez jóval kedvezőbbnek mondható. Az új rendszer szakmai megtárgyalásába, 

céljainak, értékeinek, a hibás megvalósítás veszélyeinek bemutatásába az érintett oktatók 

nem megfelelő mértékben lettek bevonva. Ezzel az a veszély fenyeget, hogy 

Magyarországon az európai céloknak ellentétes módon valósulnak meg az oktatási 

reformok, így ezáltal nem javul a hazai felsőoktatás versenyképessége sem. Manapság az 
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egyetemek a megváltozott igényeket egyre kevésbé képesek kielégíteni azáltal, hogy a 

hallgatókat nem az életre készítik fel. A funkcióváltás tehát szükségszerű. Barakonyi 

(2009) szerint az egyetemek képzési rendszere azon a feltételezésen alapul, hogy az 

eszményi tanuló megegyezik az eszményi munkavállalóval. 

 

3. A fókuszba állított környezeti képzések a SZIE-n 

 

A fiatal felnőttek, akik a felsőbb szintű környezeti képzésekben megjelennek, általában 

életüknek egy olyan szakaszában vannak, mely kedvez a fenntarthatóság pedagógiai elvei 

gyakorlati megvalósításának. A felnőtt kor küszöbén álló fiatalok környezeti attitűdjei, 

ismeretei még viszonylag rugalmasak, nem merevítik be évtizedek alatt rögzült 

életvezetési szokások. Ennek következtében a környezeti képzések kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak. 

A fókuszba állított négy alapszak céljai alapvetően meghatározták az interjúk, illetve 

kérdőívek fonalát. A képzések által elérni kívánt célok azok, melyek megvalósulásának 

vizsgálata elsődleges célom volt az interjúk megkezdésekor. Magától értetődően arra a 

kérdésre, hogy a célok megvalósulása tekintetében adott szak sikeres-e avagy nem, 

képtelenség pusztán igennel vagy nemmel felelni. A felsőoktatás mindennapjainak 

főszereplőitől származó tapasztalatok rávilágíthatnak az oktatásra vonatkozó nagy 

kérdésekre, előnyökre, illetve hátrányokra. Ehhez persze elsősorban tisztában kell lenni az 

egyes képzések által megfogalmazott célokkal, amelyek a következőkben kerülnek 

kifejtésre.  

 

3.1.Fókuszban a négy alapszak  

Napjainkban a Szent István Egyetemen a környezeti orientációjú szakok egymáshoz sok 

szempontból hasonló attitűddel működnek, ám a célok között természetesen fellelhetőek 

kisebb-nagyobb különbségek az egyes képzések szakmai irányultságából kifolyólag.  

3.1.1. Környezetgazdálkodási agrármérnök szak 

Magyarországon elsőként 1990-ben indult meg a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen az 

okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök szak oktatási programjának kidolgozása 

Stefanovits Pál akadémikus vezetésével. Az oktatás 1992-ben – a Földművelésügyi 
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Minisztérium engedélyezése után – vette kezdetét. E szak 1994-ben az immár önálló, kari 

jogállású intézetként működő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet (KTI) gondozása alá 

került. Jelenleg az Intézet a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar szervezeti 

egységeként végzi a környezetgazdálkodási agrármérnök szak vezetését részben saját, 

részben a SZIE más karainak oktatóival együttműködésben. BSc képzés formájában a 

nappali tagozatos környezetgazdálkodási agrármérnök (KGA) szak 2006 szeptemberében 

indult meg. (Az intézet története 2007-2010) 

 A szak céljai 

A Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet elsődleges törekvése, hogy olyan rendszerben 

gondolkodó szakértelmiségeket képezzen, akik képesek a mezőgazdasági környezettel 

kapcsolatos hasznosítási, védelmi, fejlesztési, irányítási és végrehajtási feladatokat ellátni. 

A KGA szak célja környezetszemléletű agrármérnökök képzése, akik az alapfokozat 

birtokában képesek korszerű mezőgazdasági technológiákat alkalmazni, s szem előtt tartják 

a fenntartható környezethasználatot is. Hangsúlyozzák a környezetkímélő és fenntartható 

tájgazdálkodás megvalósítására való törekvést. Az alapfokozat birtokában a 

környezetgazdálkodási agrármérnökök nemcsak agrárgazdálkodási feladatok ellátására, 

hanem települési, hulladékgazdálkodási munkák irányítására valamint környezetvédelmi 

közigazgatási alapfeladatok megvalósítására is alkalmasak. (Környezetgazdálkodási 

agrármérnök BSc 2011) 

Ideális jelentkezőnek a szakon a gazdaság, a társadalom, illetve a környezet kapcsolatai 

iránt érdeklődő, nyitott fiatalokat tartják, ami az adott szak attitűdjéről is árulkodik. A 

szakmai törzsanyagban szereplő tantárgyak összhangban vannak a szak tervezett céljaival, 

azokat elvben mindenképpen megalapozzák. Számos olyan tárgy szerepel a tantervben, 

melyek a természettudományos és mérnöki, az agrár-környezetgazdálkodási tudományok 

mellett lehetővé teszik mezőgazdasági, növényvédelmi, agrár-gazdasági és humán 

alapismeretek, valamint a környezetfejlesztési ismeretek megszerzését is. 

(Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc 2011)  

3.1.2. Természetvédelmi mérnök szak 

A vizsgált alapszakok „legifjabbika”. A KGA szakkal együtt 2006-ban indult meg BSc 

formában a Természetvédelmi mérnök szak is nappali és levelező szakon egyaránt. Ezt 

megelőzően ilyen képzés önálló szakként nem létezett, csupán Természetvédelem című 
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tantárgyról, illetve tájökológia és természetvédelmi szakirányról lehetett beszélni. (Az 

intézet története 2007-2010) 

A szak céljai 

A képzés célja már az azt jellemző bemutatóból világossá válik. Ezek szerint a TV BSc 

képzés az ökológiai, környezettudatos szemléletet, kialakítását tartja elsődleges 

fontosságúnak a természetvédelmi szakemberek képzés során. Az oktatók olyan 

diplomásokat kívánnak elbocsátani szárnyaik alól, akik képesek különböző 

természetvédelmi feladatokat megtervezni, szervezni, irányítani és végrehajtani. Az ilyen 

végzett hallgatók elviekben (a szak céljainak megfelelően) rendelkeznek a szükséges 

elméleti tudással, illetve gyakorlati készséggel. (Természetvédelmi mérnök BSc 2010) 

A szak bemutatója hangsúlyozza a természeti erőforrásokkal gazdálkodó és egyéb 

szervezetekkel (pl. erdészet, vad- és mezőgazdálkodás) való együttműködést, melynek 

során fontos a természetvédelmi érdekek, illetve előírások érvényesítése. 

(Természetvédelmi mérnök BSc 2010) E szándék részben tükröződik a természetvédelmi 

mérnökök számára összeállított órarendben, amiben helyet kapnak a biológiai, természet- 

és tájvédelmi, ökológiai tárgyak mellett olyan tantárgyak is mint pl. a számvitel és 

pénzügyi ismeretek, az erdészet alapvonalaival foglalkozó tárgy, a növénytermesztési 

alapismeretek, illetve a vadvédelem és vadgazdálkodás. (Természetvédelmi mérnöki 

alapképzési szak 2011) A képzés szempontjából ideális jelentkezőnek számítanak 

mindazok, akik érdeklődnek a természet iránt, és azért tudatosan tenni is képesek. Az 

ismertető szerint e szakma igazi elhivatottságot igényel. (Természetvédelmi mérnök BSc 

2010) 

3.1.3. Környezetmérnök szak 

A környezetmérnök szak elsőként a Veszprémi Egyetemen indult meg az 1990-es években. 

Ott a vegyészmérnöki képzésnek megfelelően alakították ki a képzési és kimeneti 

követelmények. A gödöllői a szak megalapozása 1999-ben kezdődött meg, amikor e 

képzés már több helyen működött az országban (pl. Miskolc, Budapest). Ekkor a szak 

múltját figyelembe véve bizonyos vegyészmérnöki követelményeknek meg kellett felelni, 

de Gödöllőn már inkább az agrár, kémiai és biológiai alapozás dominált. A szakindítási 

engedély 2001-ben született meg, ami megfelelt az akkori hároméves főiskolai és ötéves 

egyetemi képzésnek. (KM szakvezető 2010) 
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A szak céljai 

E szakon a káros környezeti hatások megelőzése, felismerése illetve kezelése az, ami 

hangsúlyt kap a képzés szempontjából.  Környezetvédelmi területen elsősorban mérnöki 

irányító, tervező tevékenységre kívánják alkalmassá tenni azokat, akik e szakot választják. 

A képzésbe olyan környezeti elhivatottságú diákokat várnak, akik tudatosan tenni is 

akarnak az élet jobbá tételéért. Ez elhivatottságot feltételez a képzést vezetőkről, akik ilyen 

beállítottságú diákgenerációt, illetve szakembereket kívánnak képezni. (Környezetmérnök 

BSc 2011) 

A főbb tárgyak is világossá teszik, hogy itt elsősorban természettudományos és műszaki 

alapokon nyugvó képzésről van szó. A szak elvégzése mérnöki gondolkodást vár el, ami 

szükséges az emberi tevékenységek által nagyban befolyásolt világban. A kiemelt 

tantárgyak csoportosíthatók a természettudományos és műszaki alapismeretek, a 

környezetmérnöki szakmai törzsanyag, differenciált (speciális) szakmai ismeretek valamint 

gazdasági- és társadalomtudományok szerint. Fontos szempont, hogy a leendő 

környezetmérnökök tartsák szem előtt a természet és élővilág egységét, szépségét, ami az 

őszinte érdeklődést elvben egyenlő szintre emeli a tudományos megismeréssel. 

(Környezetmérnök BSc 2011) 

3.1.4. Vadgazdamérnök szak 

A mai gödöllői BSc szak gyökerei az 1990-es évek elejére nyúlnak vissza. A korábbi 

főiskolai szak alapjait, tantervét a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem munkatársai 

határozták meg. Később a Gödöllőn is  meginduló vadgazda mérnöki BSc szak képzési és 

kimeneti követelményeit a soproni egyetem Gerinces Állattani Intézete és a Szent István 

Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete dolgozta ki. (VG szakvezető helyettes) 

A szak céljai 

A szakma jövőbeni letéteményeseinek a felsőfokú képzettséggel rendelkező vadgazda 

mérnökök számítanak, így a képzés célja, hogy ilyen, nemzetközi kitekintéssel is 

rendelkező szakembereket képezzen. A szak általános jellemzése világosan vázolja az 

elképzelést, milyen is az „igazi” vadgazda. Kiemelik az új szemlélet fontosságát, ami a 

környezet és az ember harmonikus kapcsolatát, annak egységként való kezelését, valamint 

megfelelő biológiai-, természettudományi és gazdálkodási alapokat takarja. (A vadgazda 

mérnök BSc szak – rövid bevezetés 1997-2010) 
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A képzés a tervek szerint biztosítja, hogy az újdonsült vadgazdák mérnöki módon legyenek 

képesek tervezni, vezetni természeti erőforrásaink megőrzését, ésszerű használatát, illetve 

a természet állapotának javítását. (A vadgazda mérnök BSc szak – rövid bevezető) Az 

Intézet a vadbiológiai és vadgazdálkodási ismeretek oktatására helyezi a hangsúlyt az 

alapvető erdő- és halgazdálkodási, valamint a természetvédelmi ismeretek átadása mellett. 

A tananyagból kitűnik, hogy az előbb említetteken kívül jogi, gazdasági, műszaki, 

pénzügyi és egyéb más téren is igyekeznek alapot szolgáltatni a diákok számára. Ennek 

megfelelően a célok között szerepel, hogy az oktatók olyan tudást nyújtsanak a 

hallgatóknak, amivel a gyakorlatban is bölcsen tudják megőrizni a természeti 

erőforrásokat, azokkal képesek ésszerűen gazdálkodni. Mindezek szellemében a 

szakvezetés olyan diákokat tart ideális jelentkezőnek, akik a biológia és 

természettudományok iránt érdeklődnek, az újító gondolatokat, módszereket szívesen 

fogadják, valamint akik képesek kritikus gondolkodásra és önállóságra. (Vadgazda 

mérnöki BSc 2011) 
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III. Vizsgálatok 

 

1. A kutatási módszer kiválasztása 

Kutatásom során olyan információkhoz, ok-okozati összefüggésekhez (azok belső 

mozgatórugóinak feltárásához) szerettem volna hozzájutni, melyeket pusztán kérdőíves 

vizsgálatok által nem vagy csak részben sikerülhetett volna megszerezni, megfejteni. A 

választott négy szak céljainak megvalósulásával kapcsolatban érdemleges és valóban 

értelmezhető válaszok megszerzéséhez elsődleges fontosságú volt a személyes kontaktus. 

Így célszerűnek tűnt a felmérés első felében interjúkat készíteni, a második vizsgálati 

fázisban pedig e módszert kérdőíves vizsgálatokkal kombinálni.  E vizsgálati folyamat által 

a rendelkezésemre álló idő – megközelítőleg 11 hónap – alatt több aspektusból sikerült 

megvilágítani a kiválasztott téma fő pontjait. Az oktatói interjúkat 2010. október végén 

kezdtem meg, az utolsó ilyen vizsgálatra pedig 2010. december elején került sor. Ez alatt 

az idő alatt 12 tanárral folytattam személyes beszélgetést a KGA, KM, TV és VG BSc 

szakok oktatási sikerességének témájában. Ezt követően 2011 tavaszán tudtam elkezdeni a 

hallgatói vélemények felmérését.  A diákok esetében célul tűztem ki mind az interjúk, 

mind a kérdőíves vizsgálati módszer alkalmazását annak érdekében, hogy a két technika 

kombinálása által első kézből származó információkhoz jussak, és azokat alátámasztó vagy 

éppen cáfoló adatok születhessenek. 2011-ben az interjúztatással kezdtem meg a diákok 

tapasztalatainak felmérését. Februártól júniusig 8 BSc hallgatóval készült interjú a KGA, 

KM, TV és VG szakok esetében. A vizsgálathoz egy-egy diákot választottam a 2007-ben, 

illetve 2008-ban tanulmányaikat megkezdők közül. Az oktatói, illetve hallgatói interjúk 

elkészítéséhez, valamint a kérdőívek kitöltéshez szükséges időt a következő 1./a táblázat 

szemlélteti. 

1./a A kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok időtartama  

  A vizsgálat elkészítésének időintervalluma 
Vizsgálati módszer    

Interjúk Oktatói interjúk 2010. október–november 
Hallgatói interjúk 2011. február–június 

Kérdőívek 
Kérdőívek közzététele 2011. június 

Kérdőívek lezárása 2011. augusztus 

 



21 
 

Az adat-felvételezés első részében az oktatók esetében a vélemények valódi okainak 

feltárása érdekében kizárólag az interjúzást használtam. Az interjúk elkészítése egységes, 

jól átgondolt interjúfonal (lásd melléklet 2. pont), illetve interjú összefoglaló (lásd 

melléklet 3. pont) alapján történt. Az egységességtől a szakok differenciált céljai, funkciói, 

tematikája miatt szükségszerűen eltértem az interjú bizonyos részeinél, egyes kérdések 

esetében. Ez fontos volt, hiszen a képzés céljainak megvalósulását szakonként lényeges 

vizsgálni, azt az interjúk és kérdőívek alapján szükséges alátámasztani és/vagy cáfolni.  

Az adatfelvétel második lépcsőjeként az oktatói interjúk eredményeire alapozva a 

hallgatók tapasztalatait, véleményét vettem górcső alá.  Elsősorban a magas létszám miatt 

az interjúk és kérdőívek használatát ötvöztem. Ennek köszönhetően a „miértekre” is 

választ kaptam, valamint a diákok viszonylag nagy csoportjától sikerült mérhető adatokhoz 

jutni. Ebben az esetben is jól előkészített interjúfonal (lásd melléklet 4. pont), illetve 

összefoglaló (lásd melléklet 5. pont) képezte a személyes beszélgetések alapját. A 

kérdőívek (lásd mellékelt 6. pont) felépítése az oktatói és hallgatói interjúk összevetett 

eredményeiből merítve alakult ki. A beszélgetések utólagos, alapos átvizsgálása tette 

lehetővé egy tömör – 10 kérdésből álló –, az oktatási sikerességet érintő leglényegesebb 

pontokra fókuszáló kérdőív összeállítását. 

 

2. Mintaválasztás 

2.1.Oktatók 

A négy szakon oktató tanárok száma igen magas a tervezett idő pedig kevés volt ahhoz, 

hogy mindegyikükkel interjút tudtam volna készíteni. Így az interjúalanyok számát 

minimálisra csökkentettem, ám a hitelesség érdekében minden szakról minimum kettő 

személyt választottam, akik megfelelő kompetenciával rendelkeznek az egyes képzések 

tekintetében ahhoz, hogy az adott témában segítségemre tudjanak lenni. A lehetséges 

interjúalanyok létszámát a dolgozat előre meghatározott terjedelme miatt is szükségesnek 

tartottam a lehető legjobban leszűkíteni. Végeredményben mind a négy vizsgálandó BSc 

képzésről elsőként a szakvezetőket, illetve a szakvezető helyetteseket kértem fel interjúra. 

Az interjúalanyok összes száma az alábbi 2.1./a táblázatban látható. 
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2.1./a Az oktatói interjúalanyok száma képzésenként   

  
Oktatói interjúalanyok száma (fő) 

Szakvezető Szakvezető helyettes Más a szakhoz tartozó oktató Összesen 
Szakok         
KGA 1 1 1 3 
KM 1 1 2 4 
TV 1 1 1 3 
VG 1 1   2 
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Két szak esetében (KGA, KM) egy-egy oktató önmaga ajánlkozott az interjúra, emellett pedig a TV 

és szintén a KM BSc képzés esetében más személy javasolt plusz egy tanárt a beszélgetésre azok 

komoly, hosszú évekre visszanyúló tapasztalatára hivatkozva az adott szakok tekintetében.  

2.2.Hallgatók 

Interjút a diákok esetében szakonként, illetve évfolyamonként egy-egy személlyel 

készítettem. Tehát a személyes beszélgetések alanyának összesen 8 személyt kértem fel. 

Mivel a vizsgálat e részében a kérdőíves felmérést is beterveztem, így az interjúk esetében 

– annak feldolgozási idejét is figyelembe véve – az előbbi létszám optimálisnak bizonyult. 

Interjúim alanyául a 2011 tavaszán – a vizsgálat végzésekor – végzős vagy már végzett 

hallgatókat választottam. Elgondolásom szerint ezek a BSc tanulók nagyobb tapasztalattal 

rendelkeznek az adott képzésen zajló oktatási gyakorlattal kapcsolatban, mint azon társaik, 

akik még „csak” az első vagy második tanévben járnak. A kiválasztott hallgatók nagy 

valószínűséggel már rendelkeznek egy komplex képpel, véleménnyel saját szakukra, 

valamint szakmájukra nézve. Továbbá olyan diákokat kerestem, akik a körülményekhez 

képest lehető legjobban képesek társaik véleményét képviselni, valamint akik tanáraikkal 

szintén rendszeres kapcsolatban állnak. Az előbbi feltételekre alapozva a 2007., illetve a 

2008. évben alapképzést megkezdő évfolyamfelelősöket kerestem meg és kértem fel 

interjúalanynak. Ők azok, akik a tanulmányaik során foglalkoztak saját és diáktársaik 

tanulmányi ügyeivel, képviselik véleményüket, illetve közvetítői szerepet is betöltenek 

oktatók és hallgatók között. Az interjúalanyok szakonkénti és évfolyamonkénti 

megoszlását az alábbi 2.2./a táblázat szemlélteti. 
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2.2./a A hallgatói interjúalanyok száma képzésenként   

  

Hallgatói interjúalanyok száma (fő) 
KGA 

évfolyamfelelős 
KM 

évfolyamfelelős 
TV 

évfolyamfelelős 
VG 

évfolyamfelelős Összesen 

Évfolyam           
2007 1 1 1 1 4 
2008 1 1 1 1 4 
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Az interjúk után egységesen kialakított kérdőíveket a két évfolyamban minden vizsgált 

szakának az interjúalanyok segítségével küldtem ki.  

 

3. Vizsgálati módszerek 

3.1.Kvalitatív vizsgálat 

A kvalitatív szó jelentése minőségi. A kvalitatív kutatások inkább behatárolt területek 

minél részletesebb és kimerítőbb megismerését tűzik ki célul. (Héra & Ligeti 2006) A 

kvantitatív módszerekkel szemben szűkebb körre fókuszál, ami viszont tökéletesen 

alkalmas a kimerítő és részletes információk begyűjtésére. A kapott eredmények nem 

számszerűsíthetők, tehát ez a vizsgálati forma leginkább arra alkalmas, hogy az 

információk mögött megbújó okokat, belső indíttatásokat megértsük. Amennyiben 

bizonyos probléma megoldása végett végzünk egy kutatást, a kvalitatív módszerek 

alkalmazásával esélyt kapunk arra, hogy megértsük a folyamatok, az adott probléma 

mozgatórugóit, illetve hogy azokat hatékonyan orvosolni tudjuk. (Héra & Ligeti 2006)  

3.1.1. Interjú 

A kvalitatív kutatásokon belül az interjúzást kell megemlíteni azon vizsgálati módszerek 

közül, amiket munkám során alkalmaztam.  

Az interjúkészítés célja 

Az interjúzás az a módszer, ami tökéletes lehetőséget nyújt arra, hogy ne csupán 

információkat, adatokat szerezzünk, hanem a háttérben meghúzódó okokat is feltárjuk. Egy 

beszélgetés során a személyes kontaktus hatására számos értékes tapasztalattal 

gazdagodhat az interjúer (pl. cselekvés, beszéd, viselkedés), amit egyéb módszer 
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alkalmazásával nem volna lehetősége megszerezni. A megfigyelés célja az interjúzás során 

is az adatgyűjtés, illetve azok rendszerbe foglalása. (Lehota 2001) 

Interjút minden esetben azért készítünk, hogy egy bizonyos kérdésben megtudjunk valamit, 

méghozzá közvetlenül a kutatott személytől, továbbá hogy a kívánt információhoz a 

hétköznapi beszédmódhoz legközelebb álló módon jussunk hozzá. Az interjú – szerkezete 

legyen bármilyen kötött – mindig módot ad arra, hogy a kérdezett a saját 

megfogalmazásában közölje válaszait, s mindig mélyebb tudás nyerhető általa magáról a 

kérdezettről vagy környezetéről, mint például a kérdőív segítségével. (Héra & Ligeti 

2006.) 

Kutatásom során a kevert típusú interjút használtam mind a tanárok mind a diákok 

esetében. Ez talán az interjúk legideálisabb formája. Emellett nehezen kivitelezhető 

feladatot is jelent, hiszen az interjúertől nagyfokú koncentrációt ugyanakkor rugalmasságot 

követel. (Héra & Ligeti 2006.) A kevert típusú interjú lényege, hogy a beszélgetés egy 

részében (általában az elején) a kutató strukturált interjúra emlékeztető kérdéseket tesz fel, 

melyekre jól körülhatárolható (akár mérhetővé tehető) válaszokat kap, majd menetközben 

egyre nyitottabb kérdéseket tesz fel, ezzel együtt mind inkább visszahúzódik, egyre több 

teret engedve a válaszadónak, hogy véleményét kifejtse, érzéseinek hangot adjon. (Héra & 

Ligeti 2006.) Emellett fontos, hogy az interjúer figyelmesen kövesse beszélgető partnere 

minden válaszát, reakcióját, hiszen a főbb pontjaiban előre megtervezett interjú spontán 

alakulás azok szerint alakul. Fontos, hogy az interjú vezetője úgy biztosítsa a beszélgetés 

szabadságát, hogy közben, tudatosan irányítsa is azt. Ez nem mindig egyszerű feladat, ha 

figyelembe vesszük, hogy a beszélgetés során folyamatosan más és más téma vetődhet fel 

az interjúalany személyiségétől, habitusától függően. A kitűzött célról, a megszerzendő 

információkról nem szabad megfeledkezni. 

A kevert típusú interjút azért választottam, mert a kérdőívek előre meghatározott 

felhasználása mellett a szükséges információk megszerzését e módszerrel tartottam a 

leghatékonyabbnak. E technika alkalmazásával elérhető, hogy viszonylag rövid idő – kb. 

egy óra – alatt egy szabadon áramló, ugyanakkor jól felépített beszélgetés által irányítottan 

jussunk hozzá a megszerezni kívánt információkhoz, amit más interjútípus nem tenne 

lehetővé ilyen formában. Előnye még, hogy a beszélgetés egyéni, így az egy 

interjúalannyal folytatott beszélgetés szemben a csoportos interjúkkal ideális 

körülményeket teremt az interjúalany verbális és nonverbális mondanivalójának pontos 
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megfigyelésére. Az interjú résztvevőinek létszáma (egy interjúer, egy interjúalany) szinte 

kötetlennek tűnő beszélgetést, valamint a téma irányíthatóságát eredményezi.  

3.2.Kvantitatív vizsgálat 

A kvantitatív szó jelentése mennyiségi. A kvantitatív kutatások általában nagy merítésűek 

– sok embertől sokféle adatot gyűjtenek be. (Héra & Ligeti 2006)  

A kvantitatív módszerek alapja, hogy az emberi hozzáállás, magatartás is mérhető. A 

kutatás során nagy mennyiségű számszerűsíthető és matematikai-statisztikai módszerekkel 

is elemezhető információ gyűjthető be. A kvantitatív eljárást megfelelő elemszámú mintán 

elvégezve, az eredmények megbízhatósága és pontossága meghatározható. Ebben az 

esetben standardizált kérdőív alkalmazása szükséges. (Lehota 2001)  

3.2.1. Kérdőívek 

A kérdőíves vizsgálat esetében minden adatközlőnek ugyanazt – a válaszadót nem 

befolyásoló kérdezőbiztosok által feltett, ugyanolyan sorrendű, ugyanúgy megfogalmazott 

kérdéseket – kell tapasztalnia. A kérdőívek használata akkor ajánlott, ha a vizsgálat 

végzésekor már rendelkezünk némi tapasztalattal a kutatás témáját illetően, arra a 

kérdőívezés során tud építeni.  (Héra & Ligeti 2006.)  

A kérdőívekkel az volt a célom, hogy választ nyerjek olyan kérdésekre, amelyek az 

interjúk során felvetődtek, esetleg megerősítést és/vagy ellentmondást találjak a személyes 

beszélgetések során kiviláglott fő problémákra, pozitív tényezőkre a szakok oktatási 

gyakorlatával kapcsolatban. Ennek érdekében olyan rövid kérdéssort állítottam össze, 

melynek segítségével hozzájuthattam a szükséges információkhoz. A megszerkesztett 

kérdőívben az egyes pontok kialakítása az oktatói, illetve hallgatói véleményeket tükröző 

interjúk eredményeire, tanulságaira, s az azok során megfigyelt komplex jelentségekre 

alapozva történt. Arra törekedtem, hogy egy rövid, könnyen értelmezhető kérdéseket 

tartalmazó kérdőívet állítsak össze olyan módon, hogy az egyes pontok megfogalmazása 

ne befolyásolják a válaszadókat. Mivel az adatfelvétel szubjektív tényekre (véleményekre, 

attitűdökre, szándékokra) koncentrál, így a skálák használata tűnt célszerűnek. (Héra & 

Ligeti 2006) Ennek értelmében a kérdőív 10 db – az egyes pontokhoz tartozó – 1-től 5-ig 

tartó skálát tartalmaz, melynek segítségével a válaszadó e számok között pontszámokkal 

jelölheti adott állítással való egyetértését. A skálák azon típusát, amikor a válaszadónak 

egy állítás kapcsán kell egyetértésük mértékét jelölni, Likert-skálának nevezzük. (Héra & 
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Ligeti 2006.) Esetemben a kérdőívet kitöltők az „Egyáltalán nem”, valamint a „Teljes 

mértékben” való egyetértés végpontjai között választhattak. Az előbbihez a legalacsonyabb 

1, az utóbbihoz pedig a legmagasabb adható, 5 pontszámot rendeltem. A válaszok esetében 

a 2, 3, illetve 4-es adható értékelés biztosította a vélemények árnyalhatóságát.  

A kérdőívezés technikai lebonyolítása 

A gondosan kialakított kérdőívnek biztosítania kell, hogy azonos módon nyerjünk adatot minden 

válaszadótól. Amennyiben a kérdőív ennek a kritériumnak megfelel, annak kiküldési, kitöltési 

módját is lényeges előre meghatározni. (Vidra 2003) Fontos figyelembe venni az anyagi, illetve az 

időbeli lehetőségeket továbbá a célcsoport jellemzőit, elérhetőségét. (Héra & Ligeti,2006) Az 

adatok felvétele történhet önként, kérdezőbiztos segítségével, valamint telefonon keresztül. (Vidra 

2003)  

Mivel a válaszadótól bizonyos mértékű bizalmat feltételez, hogy kitölti a kérdőívet, így néhány 

alapvető etikai szabály betartása elsődleges fontosságú. Ennek értelmében a kérdezőbiztosnak 

tudatosítania kell, hogy maga a kitöltés nem kötelező. Ezen kívül az adatfelvételnek anonimnak 

kell lennie. A kérdőív kialakítása során törekedni kell, hogy az a válaszadók számára ne jelentsen 

megerőltetést (ne legyen túl hosszú és/vagy bonyolult), illetve, hogy ne érezzék, hogy személyes 

szférájukban kutatunk. A kitöltő személyeket fontos tudatni arról, hogy ki az, aki a felmérést végzi, 

s mire használják majd az eredményeket. (Héra & Ligeti 2006)  

A bizalom kialakítása végett előnyös, ha a kérdőívező biztosítja a leendő kitöltőket – például 

telefonszám, e-mail cím megadásával – arról, hogy a lehetséges kérdésekkel kapcsolatban 

számíthatnak rá, számukra elérhető lesz a jövőben. A bizalmat erősíti a kérdőív bevezető részét 

képező bemutatkozás. Ennek során ki kell térni arra, hogy ki az, aki a kutatást szervezi, annak mi a 

célja. Ezt egyszerűen, tartalmasan és lényegre törően kell megoldani. Fontos közölni, hogy a 

kérdőív kitöltése várhatóan mennyi időt vesz igénybe. A válaszadót megkérjük a kérdőív 

kitöltésére. (Héra & Ligeti 2006) A bevezető a kitöltésre – azaz együttműködésre – való udvarias 

invitálással tudatosítja a válaszadóban, hogy amennyiben időt szán a kitöltésre, az a kérdőív 

szerkesztője számára valóban nagy segítség. Véleménye értékes a kutatás szempontjából. A 

bevezető után következhetnek a kérdések vagy állítások, melyekből ideális esetben nem derül ki 

teljes mértékben a kérdező célja, ugyanakkor egyértelműek, könnyen értelmezhetők.  

A kérdőív egészének (szerkezetét, hangvételét tekintve egyaránt) a kitöltő igényeit kell szolgálnia. 

Fontos, hogy azt szívesen töltsék ki, s azzal ne kelljen sok időt eltölteni. Az írásbeli 

megkérdezésénél nincs lehetőség a válaszadás körülményeinek megfigyelésére, illetve a 

válaszadási készség is eltérő. Az egyes kérdéseket vagy állításokat más-más módon értelmezhetik 

az emberek. Gondos szerkesztéssel e problémák nagyrészt kiküszöbölhetőek. (Lehota 2001)  
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3.3.Az interjú és a kérdőíves adatfelvétel kapcsolata 

Esetemben az oktatókkal és hallgatókkal készített interjúk alapozták meg a diákokkal 

készített kérdőíveket. Az egyes interjúkat visszahallgatva világossá vált, mely kérdések 

szükségesek vagy feleslegesek. Fény derült azokra a témákra is, amelyek új aspektusból 

világították meg a vizsgálat tárgyát, s újabbnál újabb kérdéseket vetettek fel. A 

vélemények, s kérdések után az is egyértelművé vált számomra, hogy az általam végzett 

vizsgálat során az oktatással kapcsolatban felszínre kerülő problémáknak, illetve azok 

potenciális megoldásainak csupán apró töredékére sikerül majd rávilágítanom. Ezért is a 

kérdőívben törekedtem a legjelentősebb kérdésekre keresni a választ. A feldolgozott 

interjúkból nyert információk nagyban segítették a kérdőívek kialakítását. A téma ismeretlenségét 

figyelembe véve az interjúkat nélkülözve igen nehéz vagy éppen lehetetlen küldetés lett volna egy, 

az oktatás leglényegesebb témáira rávilágító kérdőívet kialakítani. A kvalitatív kutatási módszernek 

köszönhetően tisztázódtak azok a kérdések, témakörök, melyek az oktatók, illetve hallgatók 

számára hangsúlyos problémát jelentenek vagy, melyeket pozitív példaként értékelték a szak 

életében. Az interjúk tapasztalatainak birtokában olyan állításokból tudtam felépíteni a kérdőívet, 

amelyek lehetővé tették, hogy igazolást vagy éppen cáfolatot nyerjek az előbbi kérdéses 

területekre.  

Az interjúk kiváló előkészítést jelentettek a kérdőívekhez. Az előbbi módszernek 

köszönhetően egyértelművé vált, hogy a felsőoktatás mindennapjait boncolgató kérdések 

esetében egy pusztán statisztikai adatokat szolgáltató vizsgálat meglehetősen felszínes 

és/vagy torzan értelmezett eredményeket szülhet. Egy kellően lényegre törő kérdőív 

összeállítása csupán az adott téma beható ismerete és/vagy az arra való felkészülés által 

lehetséges. A személyes beszélgetések révén kikristályosodott, melyek azok a fő pontok, 

amiket érdemes kérdőíves módszerrel is vizsgálni annak érdekében, hogy azokból 

számszerűsített adatok születhessenek.   

  



28 
 

 

IV. A vizsgálat eredményei 

A kutatás megkezdésekor várható volt, hogy az oktatói, illetve hallgatói véleményeket 

különbségek és hasonlóságok egyaránt jellemzik majd. E tekintetben elsősorban arra 

voltam kíváncsi, melyek azok a legfontosabb pontok, amelyeknél összhang vagy esetleg 

teljes véleménybeli eltérés fedezhető fel.  

A tanárokkal elkészített interjúk tanulságaira építve alakítottam ki a hallgatói 

interjúfonalat, melyhez bőven szolgált érdekes információkat, plusz tartalmat az egyes 

beszélgetések spontán alakulása. Az interjúk és kérdőívek elemzése alapján elmondható, 

hogy a tanárok és diákok nagyrészt ugyanazokat a dolgokat hangsúlyozták előnyként, 

illetve hátrányként. Magától értetődő módon a fő különbségek abból adódtak, hogy 

mindkét csoport más-más aspektusból érzékeli, éli meg az egyetemen zajló eseményeket, 

az oktatás mindennapjait. Az interjúk által nélkülözhetetlen, a kérdőívek alapját képező 

információkhoz jutottam. Ezek nagy segítséget nyújtottak a kérdőíves eredmények 

értelmezésében, amelyek viszont objektív adatokat szolgáltak az oktatási sikeresség 

szempontjából fontosnak tartott témák tekintetében. 

 

1.  Az interjúk és eredményeik  

A 12 oktatói vélemény esetében igazolódtak az interjúzás módszerének előnyei. Azáltal, 

hogy nem kizárólag kérdőíves adatokra, hanem a beszélgetésekre, a személyes 

beszámolókra, véleményekre, élményekre tudtam támaszkodni, számos lényeges dologra, 

kiegészítő információra derült fény.  

Az oktatási programok sikerességével kapcsolatban az oktatóknak szánt interjúfonal négy 

fő részre épül. Az interjú első részének kérdéseit a képzés tematikájának megtervezésével, 

a program céljaival hoztam összefüggésbe. A beszélgetések e bevezető részének 

segítségével arra kívántam fényt deríteni, hogy a tematika tervszerű összeállítása miként 

mozdítja elő a hatékonyságot, sikerességet. A válaszokból többé-kevésbé az is kiviláglott, 

hogy az egyes tanárok mit tartanak sikerességnek az oktatási program szempontjából. Az 

interjúfonal második része a célokra fókuszál. Itt a kérdések annak felderítésére irányultak, 

hogy mi az a tudás, melyek azok a képességek, amelyeket adott képzés oktatói értéknek 

tartanak az egyetemről kikerülő jelen generáció esetében, hogy célként milyen 
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szakembereket kívánnak kibocsátani a képzésről. A harmadik kérdéscsokor az oktatás 

mindennapjait boncolgatja. Ebben az esetben legtöbbször fény derült arra, hogy milyen 

nehézségekbe ütközik a tanítás hallgatói, oktatói, intézményi, egyéb részről. Ennél a 

fejezetnél jelentek meg – a beszélgetés tervezett menete szerint – a személyes tapasztalatok 

a tervekkel, a bolognai rendszer bevezetésével kapcsolatban is, valamint a problémákra 

vonatkozó potenciális megoldások. Az interjúfonal végén a következtetések és a jövőbeni 

elképzelésekre vonatkozó kérdések szerepelnek. Itt olyan dolgok iránt érdeklődtem, amit a 

tanító sikerként tud elkönyvelni a képzés céljaival, s a szükséges változásokkal 

kapcsolatban. Ilyen témánál gyakran konkrét események vagy a kiváló hallgatói 

eredmények bizonyítása helyett inkább tapasztalatokon alapuló érzésekkel példálóztak a 

tanárok. Ez is jól tükrözi, hogy az egyes képzések oktatási sikerességet nem lehet kizárólag 

objektív aspektusból szemlélni. Természetesen a gyakorlatban a beszélgetések 

lebonyolítása az oktatók mindennapos tevékenységéhez hasonlóan nem recept szerint 

történt. Így az egyes témákhoz kapcsolódó megjegyzések csapongva kerültek felszínre, 

egy-egy kérdést néhol csupán felszínesen, néhol azonban részletekbe menően érintve.  

Egyértelmű válaszokat természetesen ritkán kaptam, mivel az interjúalanyok esetében 

különbségek mutatkoztak olyan szempontból, hogy mit állítanak a szakok sikerességének 

tekintetében a prioritási sorrend élére. Ez azt jelenti, hogy a kérdések inkább irányadóak 

voltak, s a releváns mondanivaló a hanganyagok feldolgozása során bontakozott ki.  

Kevés kivételtől eltekintve az egyes szakok oktatói egymástól függetlenül is azonos 

véleményen vannak a legjelentősebb témakörök tekintetében. (E lényeges témák 

kifejtésére az 1.2. pontban kerül sor.) Belátható, hogy az összhang minden képzésen beül 

alapvető szükséglet, bár az sem elhanyagolható, hogy a szakok között az egyetértés 

mennyire jellemző. Az oktatói interjúk során reflektorfénybe került – a beszélgetések 

állandó főszereplőjeként – a bolognai rendszer hazai kérdése. A szerzett tapasztalatok 

alapján kijelenthető, hogy a vizsgált szakokon a jelenlegi kétszintű képzés nem 

rendeltetésszerűen működik, illetve kiforratlan voltából adódóan számos probléma forrása. 

E problémákat jól tükrözi a következő néhány oktatói vélemény: 

 „Gödöllő azért egyetem volt, és most alapvetően a BSc képzésből kell megéljen, 

profitáljon, illetve BSc szinten kell tanítson tömegesen. Erre nem voltunk igazán 

fölkészülve. Ez egy lassú átállás lesz.” (szakvezető) 
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 „Ez az újdonsága ennek a bolognainak, hogy többfázisú képzésben kell 

gondolkodni. Ez nem jött át még, mert formálisan működnek ezek a dolgok, de a fejekben 

még nem állt át.” (tanszékvezető) 

 „Ez az ötéves képzésnek egy torzója pillanatnyilag.”(tanszékvezető) 

A megoldások felfedésében, valamint megvalósításában intézeteken – és talán karokon – 

átívelő összefogásra lenne szükség. Ilyen szinten viszont már nem egyértelmű az 

együttműködés. Érezhetően vannak véleménybeli különbségek a jelenlegi rendszer 

problémáinak megoldása, a célravezető oktatási módszer, illetve eszközök tekintetében.  

Amellett, hogy az oktatói tapasztalatok, vélemények terén különbségek, egyezések 

egyaránt felfedezhetők, az interjúk során néhány ellentmondás is kibontakozott az egyes 

szakokról alkotott vélemények alapján. Ilyen ellentmondásnak tekinthető, hogy a BSc 

szakok számos akadállyal, problémával terheltek, ugyanakkor azok sikeresek az alapvető 

célok tekintetében. Ezzel együtt több esetben kiderült az interjú végére, hogy sok oktató 

sem a hallgatók teljesítményét, sem a szak működésének módját nem tartja megfelelőnek 

vagy méltónak egy felsőoktatási intézményhez. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy vajon 

mikor jelenthetjük ki, hogy egy szak céljai megvalósulnak. Akkor számít egy szak 

sikeresnek, ha annak marketinganyagában is szereplő – és ahhoz képest minimálisan 

elvárható – célokat teljesítik valamilyen formában a hallgatók, s az elért eredményekre rá 

lehet húzni a megvalósulás, sikeresség fogalmát? Vagy ha elérik a diákok azt a szintet, 

amit a tanárok véleménye szerint el kell érniük az egyes szakokon, a felsőoktatásban? 

Ezenkívül, amennyiben figyelembe vesszük, hogy hazánk vállalta az Európai Felsőoktatási 

Térséghez való csatlakozással a bolognai folyamat elvárásainak kielégítését, a célok 

megvalósulása egyelőre e fronton is erősen megkérdőjelezhető. Igaz, az előbb említett 

kétszintű oktatási rendszer kritériumainak való megfelelés írásban nem szerepel az egyes 

szakok céljai között, ám nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a felsőoktatás a bolognai 

rendszer részét képezi. A sikeresség, valamint a tanítói tevékenység tekintetében nem 

elhanyagolható tényező a tanárok belső mércéje, véleménye, hiszen az oktatási programok 

a különböző attitűddel, értékrenddel rendelkező pedagógusok által a gyakorlati 

mindennapokban fejtik ki hatásukat.   

A négy alapképzésen érvényesülő, a célok megvalósulásának szempontjából kedvező és 

kedvezőtlen hatások között a határok elmosódnak, így természetesen nem igazolható 

egyértelműen a szakok céljainak megvalósulása vagy meg nem valósulása. Ám mivel a 
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mérleg nyelve a problémák irányába húz, így kijelenthető, hogy a változás feltétlen 

szükséges.  

A 12 oktatóval készített interjú feldolgozása során néhány téma reflektorfénybe került, 

egyértelművé váltak a tanárok által egyöntetűen meghatározónak vélt tényezők. A 

véleménybeli átfedések lehetővé tették, hogy két olyan csoportot kiemeljek, melyek 

nagyrészt lefedik a szakok sikeressége szempontjából releváns témákat. Így az eredmények 

fókuszába értelemszerűen nem az egyes kérdésekre adott válaszokat, hanem az interjúkból 

kivilágló jelentőségteljes tényezőket, leszűrhető tanulságokat állítottam.  

1.1. A képzési sikerességhez kapcsolódó fő témakörök 

1.1.1. Hallgatók az oktatói vélemények tükrében 

Mivel a – talán legfontosabb – cél elviekben a hivatalos szakismertetőkben is 

megfogalmazott, jellemzett, megfelelő képzettségű mérnökember kiképzése, így 

természetes, hogy az interjúk témája nagyrészt az ún. ideális diplomás – mint a 

felsőoktatás célja –  kérdésével álltak kapcsolatban.  

A hallgatók otthonról, korábbi képzéseikből hozott szemlélete befolyásolja a felsőoktatási 

tevékenységhez való hozzáállást. Egyes tanári vélemények szerint az okokat a középszintű 

oktatásban, általános iskolában, illetve a gyerekek nevelési módszereiben érdemes keresni. 

Egy interjúalany határozott véleménye szerint manapság lelkileg és szellemileg egyaránt 

későn érnek a fiatalok.  

A beérkező hallgatói gárda tudás tekintetében igen vegyes. A tanárok többsége szerint a 

színvonal egyértelműen csökkent a korábbi ötéves képzéshez viszonyítva. A diákok nagy 

arányban a szak elvárásaihoz képest igen alacsony tudással kezdik meg tanulmányaikat, 

ami az oktatás mindennapjaiban okoz problémát:  

 „Amiben elégedetlenek vagyunk az az, hogy nagyon alacsony tudásszinttel jönnek 

be a hallgatók, és ez alapvetően meghatározza, hogy meddig tudunk eljutni, illetve milyen 

átlagszínvonalat lehet tartani.” (szakvezető helyettes) Az interjúkból kiindulva 

kijelenthető, hogy a tanulók motiválatlansága, önállótlansága és a céltudatosság hiánya 

általánosnak mondható. A hallgatók inspirálása rendkívül nehéz.  

A beszélgetésekből persze az is kiderült, hogy a diákok többsége kétséget kizáróan fejlődik 

a képzések során, ám nem olyan mértékben, ami az oktatók véleménye szerint elvárható 
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lenne. Az általános elégedetlenség jellemző a hallgatók teljesítményével kapcsolatban. 

Amikor a pedagógusok az egyes szakok céljainak megvalósulásáról beszéltek, némi 

kompromisszum volt érezhető. Úgy tűnt, hogy elsődleges célként már rég nem az ún. 

ideális diplomás kiképzésére törekszenek, hanem egyáltalán valamilyen ebbe az irányba 

mutató folyamat kialakítására. A diákoknál olyan teljesítmény elérésére, ami bizonyítékul 

szolgál, hogy ebben a képzési formában (bolognai folyamat) is elérhetőek majd a jövőben 

azok az eredmények, ami a korábbi ötéves képzés során. Sokan nem jutnak el az eredetileg 

rendelkezésre álló idő – három és fél év – alatt az államvizsgáig. Ez az arány a 

hallgatóknak kb. felét jelenti. Az államvizsgán nyújtott teljesítménnyel kapcsolatban igen 

vegyes véleményekkel szembesültem, bár az egyértelművé vált, hogy teljes elégedettségről 

nem lehet beszélni. Néhány vélemény szerint a tanulók végső megmérettetésen nyújtott 

teljesítménye nagyrészt tisztességes, más beszámolók szerint viszont túlságosan vegyes a 

kép e tekintetben.  

Mivel az előbb említett témákat figyelembe véve is bőven akadnak örömteli tapasztalatok, 

így a tanárok célokkal kapcsolatos pozitív megítélésének létjogosultsága erre alapozható, 

amit a következő beszámoló-részletek is bizonyítanak:  

 „Én nekem, aki a tavalyi végzős évfolyamból volt négy vagy öt diplomatervesem, 

nekem nagyon pozitív volt az, hogy három és fél év alatt ilyen emberkéket sikerült itt 

kialakítani.”; „Ahhoz képest, ahogy bejönnek és kimennek nagyon jelentős változások 

vannak.”(szakvezető helyettes) 

Az oktatók természetes módon nem mindig a „hivatalos” célok teljesítése alapján mérik a 

sikerességet, tehát itt érvényesül az ún. saját vagy belső mérce. Ez azt jelenti, hogy az 

alapján ítélik meg például az oktatást, a hallgatók teljesítményét, hogy ők mit tartanak 

eredményesnek vagy eredménytelennek. Általában elmondható, hogy fejlődnek a diákok a 

három és fél év alatt. Manapság is ugyanúgy találhatóak szorgalmas, lelkes, értelmes 

hallgatók, akik törekednek az egyre jobb és jobb teljesítmény elérésére. Sokan részt 

vesznek önkéntes és az egyes tanszékek által szervezett programokban. A lelkesedés és az 

igyekezet az oktatóknak is pozitív visszajelzésként szolgál.  

A következő 1.1.1./a táblázat az átláthatóság érdekében a fentiekben kifejtett oktatói 

véleményeket összegzi olyan módon, hogy láthatóvá váljanak azok a tényezők, amiket a 

tanárok a hallgatóságot illetően előnyösnek vagy éppen hátrányosnak tartanak a képzési 

sikeresség szempontjából. 
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1.1.1./a A hallgatókhoz kapcsolódó főbb problémák és pozitívumok  

 Problémák Pozitívumok 
Hallgatók A beérkező diákok többsége 

lelki, szellemi tekintetben 
éretlen. 

Számos értelmes, lelkes, 
komoly motivációval 
rendelkező diák található az 
egyes szakokon. 

A beérkező diákok tudása 
többségében alacsony 
színvonalú. 

A hallgatók jellemzően 
fejlődnek a képzés során. 

Motiválatlanság, önállótlanság, 
céltudatosság hiánya 

A szakdolgozatot, államvizsgát 
többségében tisztességgel 
teljesítik a hallgatók. 

A hallgatóknak kb. fele nem jut 
el az államvizsgáig a három és 
fél év alatt. 

 

A hallgatók motivációja 
részben az elavult oktatási 
módszerek miatt nehéz. 

 

 

A hallgatókat érintő téma tekintetében egyéb, a többitől eltérő tapasztalatokról és 
véleményekről a melléklet 7. (7.1.) pontjában lehet olvasni. Tekintettel a dolgozat 
terjedelmi követelményeire, az említett rész a mellékletben található. Az egyéb 
véleményeket az összes szakra vonatkozóan tüntettem fel. Az egyes szakokra vonatkozóan 
jelentős véleménybeli eltérések nem fellelhetőek, ilyen módon szak specifikus elkülönítést 
nem végeztem.  

 

Potenciális megoldások 

Az oktatók több lehetséges megoldást javasoltak az interjúk során, mellyel a tanárok 

elméletben gyógyították az oktatási problémák krónikus tüneteit. Nem minden interjúalany 

tett egyértelmű javaslatot a tekintetben, hogy a hallgatókkal kapcsolatos problémákat 

milyen eszközökkel lehetne megelőzni és/vagy azokon javítani. Ebből következően az 

alábbiakban részletezett vélemények vagy több tanár egybehangzó megnyilatkozásait vagy 

egy-egy oktató elképzeléseit foglalják össze a problémákra válaszként adott lehetséges 

megoldások tekintetében. 

- Szükséges lehet szűkíteni a diákok bejutási lehetőségeit. A felvételi, a beérkező 

emberek tudásának tesztelése biztosíthatná, hogy az adott szakot megkezdők 

megfelelő alapokkal induljanak el az egyetemen. Mivel nincs felvételi, így 

kézenfekvő lenne az érettségi követelményeken szigorítani attól is függően, hogy ki 
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milyen felsőoktatási intézménybe, milyen területen szándékozik továbbtanulni. 

Mivel az előbbire az egyetem tanárainak nincs ráhatása, így akár egy ún. 

felzárkóztató félév beiktatása is áldásos hatású lehet.  

- A nagyobb verseny generálása tanulók között előnyösen befolyásolhatja a hallgatók 

létszámát, teljesítményét. A verseny kialakítása kezdetben is áldásos hatású lehet. 

A tandíj, annak teljesítményarányos fizetése a szak megkezdésekor, illetve a képzés 

közben is hatékonyabb munkára ösztönözheti a diákokat.  

- A verseny az oktatók között is áldásos hatású lehet. Kevesebb oktató esetén 

nagyobb a kihívás, ami ösztönző lehet, ám ha számításba vesszük, hogy eleve 

probléma a tanárok jelenlegi alacsony létszáma, akkor inkább azt érdemes 

átértékelni, hogy ki milyen előadást, gyakorlatot tart. Egy kiváló kutató nem biztos, 

hogy jó előadó, illetve egy jó pedagógiai érzékkel megáldott személy nem 

feltétlenül rendelkezik nagy kutatási tapasztalattal.   

A hallgatók ösztönzésére, valamint a megfelelően hatékony oktatási módszer meglelésére nem 

feltétlenül a professzorok a legalkalmasabbak. Egy-egy szakvezető saját bevallása szerint az 

elvárások igen magasak velük szemben, és ez nem feltétlenül áll összhangban azzal az oktatói 

tevékenységgel, amit nyújtaniuk kellene. Képességeiket, tudásukat nem biztos, hogy a megfelelő 

oktatási módszerek kivitelezésében jól tudják kamatoztatni.  

1.1.2. Bolognai folyamat a SZIE-n 

Kijelenthető, hogy sokak szemében a bolognai rendszer bűnbakként jelenik meg.  Számos 

oktató szerint az új kétszintű oktatási forma az alapvető – a sikerességet előmozdító – 

tevékenységek megvalósításában akadályozza az oktatást.  Súlyos problémákról, 

alapvetően elhibázott lépésekről lehet beszélni például a rendszer bevezetésével, a szakok 

adaptációjával kapcsolatban:  

 „Az volt a legnagyobb hiba, hogy nem egyszerre dolgozták ki a BS és a Master 

képzést, hanem először a BS-t. …. Senki sem tudta azt, hogy lesz-e Master, milyen 

lehetőségek lesznek, hány diáknak engedik meg azt. Tehát minden tanár próbált 

benyomulni minél nagyobb mértékben a BS képzésbe, és így aztán a BS képzés egy kicsit 

kicsinyített ötéves képzéssé vált.”(szakvezető helyettes) 

A tanári interjúból világossá vált, hogy az oktatás jelenlegi színvonalát, a hallgatók által 

elért eredményeket – az előző rendszerhez viszonyítva – általában nem lehet kielégítőnek 
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nevezni. Az oktatói beszámolókból érezhető volt, hogy szerintük a fejlődés még sok 

türelmet, erőfeszítést és időt igényel. Az interjúk többségéből ennek ellenére világossá vált, 

hogy e kétszintű rendszert, a BSc képzéseket is lehetséges úgy alakítani, hogy azok 

megfelelően gyakorlatorientáltak legyenek, illetve képessé váljanak előmozdítani a szakok 

sikerességét. 

Egyértelműen kijelenthető, hogy a tanárok határozott visszalépésként élik meg a jelenlegi 

rendszert a korábbi öt éves képzési rendhez viszonyítva. Az egyes szakokra viszonylag 

könnyű bekerülni, s a felvételi hiányában a pontszámok elérése nem jelent garanciát a 

tekintetben, hogy a diákok a szakhoz szükséges ismeretek szempontjából rendelkeznek a 

megfelelő alapokkal. Manapság a felsőoktatásba bekerülni egyszerű az érettségizett 

fiatalok számára. Ennek következtében nagy tömegek jelennek meg az egyetemen, mely az 

oktatás színvonalának csökkenéséhez vezet.  

Az elmúlt években a hallgatók létszáma egyre növekedett, viszont a tanári gárda 

tekintetében ugyanez a tendencia nem volt elmondható. Változatlan számú oktatóra jóval 

több tanuló jutott, ám így az egyes diákokra egyértelműen kevesebb idő marad. 

Elmondható, hogy az  oktatók egyéni leterheltsége rontja az egyéni teljesítményt. Ezzel 

együtt a közelmúltban bekövetkezett, felsőoktatást érintő változások következtében 

napjainkban drasztikusa csökken a hallgatók létszáma az egyetemeken, amelynek 

tényleges hatásával a jövőben szembesülünk majd. (Szabó 2011) 

Az oktatók értékítélete szerint a rendszer támogatja a gyenge teljesítményt. Amennyiben a 

hallgató nem felel meg adott félévben a követelményeknek, módjában áll pl. tárgyakat 

görgetni. A tanárok problémának tartják, hogy az intézmények számára a diákok jelentik a 

bevételi forrást. Tehát a nehézségek ellenére érdekükben áll, hogy minél többen jöjjenek a 

képzésekre. Ezzel viszont az előbb említett problémákat generálják. 

Napjaink kétszintű rendszerének kialakításán ma már látszanak bizonyos hiányosságok, 

amik az interjúk tanulságaiból kiindulva abból adódnak, hogy a kényszerű váltás során a 

korábbi ötéves képzés tartalmát a BSc szakok három évébe igyekeztek besűríteni. Ennek 

gyakorlati problémájára mutat rá a következő tanári megnyilatkozás is:  

 „Három és fél év alatt nagyobb nehéz elsajátítani egy olyan területet, amit azelőtt 

öt évig tanítottak.” (szakvezető helyettes) Az alap- és mesterképzés kialakítása tehát nem 

összehangoltan történt. A tapasztalatok szerint a három és fél év során a követelményeket a 
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diákok nehezen teljesítik. Több oktató szerint a hallgatók a kívánt szintet – amikor már 

érdemben lehet velük együtt dolgozni – legkorábban a mesterképzésen érik el. Az áhított 

színvonalat tehát az alapképzések végére a hallgatók többsége nem éri el. Ideális esetben 

adott BSc szakról egyenesen térnek át a hallgatók ugyanazon képzés mesterszintjére, ám 

így a szakok közötti mobilitás nem valósul meg.  

A következő 1.1.2./a táblázat az átláthatóság érdekében a fentiekben kifejtett oktatói 

véleményeket összegzi olyan módon, hogy láthatóvá váljanak azok a tényezők, amiket a 

tanárok a BSc képzést, a bolognai folyamatot illetően előnyösnek vagy éppen hátrányosnak 

tartanak a képzési sikeresség szempontjából. 

1.1.2./a A BSc képzéshez kapcsolódó főbb problémák és pozitívumok 

 Problémák Pozitívumok 
BSc képzés Alapvetően elhibázott lépések 

jellemzőek az új kétszintű 
rendszer bevezetésénél. A BSc, 
ill. az MSc képzés egymásra 
épülése nem megfelelő. 

A jelenlegi rendszer is 
kialakítható úgy, hogy az 
kellően gyakorlatias legyen, 
előmozdítsa a sikeres oktatást. 

BSc-be sűrítették bele a 
korábbi öt év tananyagát. A 
követelményeket nehezen 
teljesítik a hallgatók a 
rendelkezésre álló idő alatt. 

 

A színvonalas oktatás 
akadályozott. A korábbi ötéves 
rendszerhez képest minőségbeli 
visszalépés tapasztalható. 

 

Manapság nagy tömegben 
érkeznek a diákok a 
felsőoktatásba. 

 

A rendszer támogatja a gyenge 
teljesítményt.  

A tanárok leterheltsége rontja 
az egyéni teljesítményt.  

A gyakorlati képzés színvonala 
nem kielégítő.  

 

A bolognai folyamat tekintetében egyéb, a többitől eltérő tapasztalatokról és 
véleményekről a melléklet 7. (7.2.) pontjában lehet olvasni. Tekintettel a dolgozat 
terjedelmi követelményeire, az említett rész a mellékletben található. Az egyéb 
véleményeket az összes szakra vonatkozóan tüntettem fel. Az egyes szakok között jelentős 
véleménybeli különbségek nem fellelhetőek, ilyen módon szak specifikus elkülönítést nem 
végeztem.  
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Potenciális megoldások 

Az alábbiakban részletezett vélemények vagy több tanár egybehangzó megnyilatkozását 

vagy egy-egy oktató határozott elképzelését foglalják össze a bolognai folyamat és a BSc 

képzésre vonatkozó problémákra válaszként adott lehetséges megoldások tekintetében. 

- A kiscsoportos foglalkozások teremtenének ideális körülményeket a tanuláshoz, 

tanításhoz.   

- A gyakorlati és idegen nyelvű tanórák számának növelése áldásos hatású volna. 

Ehhez több tanársegédeket kéne segítségül hívni, részben annak érdekében, hogy az 

egyes tanárok leterheltsége csökkenjen. A három és fél évbe besűrített tárgyak 

problémájára válasz lehet a tárgyak tömbösítése is.  

- Nagy probléma a pénz, amire sok hiányosság visszavezethető. Az intézmények 

finanszírozása átszervezésre szorul. Jelenleg a szakok rendelkezésére álló anyagi 

források csak a minimális igényeket elégítik ki. E tekintetben a szűkösség 

akadályozza többek között a gyakorlatorientált képzés kialakítását, ami 

tulajdonképpen a BSc alapja lenne. 

- Kiutat a célok átértékelése, az oktatási módszerek megreformálása jelentheti. Az 

egyoldalú információközlés napjainkban nem mondható hatékony tanítási 

módszernek.  Ez alapján óriási szemléletváltásra lenne szükség a tanárok részéről 

tudomásul véve, hogy a nagy mennyiségű elméleti ismeret mellőzése, s inkább a 

készségek elsajátításának segítése az, ami egy oktató feladata kell hogy legyen. A 

főleg lexikális tudás átadására alapozott előadások csökkentése, azok átalakítása 

előremutató lehet, amely vélemény az interjúk többségében megfogalmazódott. 

Eszerint a széles látókör, a komplex gondolkodás, a színvonalas kommunikációs 

készség kialakítása – összességében a munkaerőpiacra való „termelés” – fontosabb 

feladat.  

A tanárok által felvetett lehetséges megoldások megvalósításában természetesen az oktatók 

egyöntetű véleménye, összefogása volna üdvös és célravezető. Az összefogás, illetve azok 

szükségessége a különböző területeken bizonytalan, de az tény, hogy a készségfejlesztés, 

önállóság kialakításának szükségességét több tanár hangsúlyozta, mely akár egy közös 

pontot is jelenthet a jövőre nézve. 
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 „Nekem az az elképzelésem, hogy egy olyan rendszert kellene megcsinálni, ami 

egyrészt sokkal több önálló munkára alapoz, tehát kicsit visszavesz, vagy inkább nagyon 

visszavesz a kontaktelőadások mennyiségéből, és az oktatást markánsan a hallgatói 

munkára alapozza. … bizonyos problémaköröket kellene megcélozni….. „ Ez egy nagy 

szemléletváltást igényel, mert le kell nyelni azt a békát az oktatóknak, hogy még csak el se 

mondhatnak egy csomó dolgot, nem hogy megkérdezze.”(tanszékvezető) 

 „Sokkal fontosabb egy jól megalapozott, széles látókörű szakember kevés tudással, 

aki bármit meg tud később tanulni magától, mint egy jól bemagolt és esetleg megfelelő 

nomogramokat, utasításokat és katalógusokat használó embernél.”(tanár) 

 „Én a képzésen belül ezt tartom a legfontosabbnak, hogy megtanítsuk a hallgatókat 

gondolkodni és valamilyen szemléletből a világot látni, de ez a szemlélet ne legyen kőbe 

vésve.”(szakvezető) 

 

2. A hallgatókhoz kapcsolódó vizsgálatok 

A diákok esetében az interjúk és kérdőívek alkalmazása egyaránt szükséges volt. 

Vizsgálataim célja egyrészt az volt, hogy mérhető adatokat generáljak a kérdőívek által, 

másrészt hogy a kérdőívekre adott válaszok mögött meghúzódó okokat feltárjam az 

interjúk segítségével. A kvalitatív vizsgálatok sokat árnyalnak a kvantitatív eredményeken. 

Az interjúk tapasztalatai nélkül a kérdőívekből levonható következtetések önmagukban 

nem állnák meg a helyüket és/vagy torz értelmezéshez vezethetne.  

Az oktatói interjúkból egyértelműen kiderült, hogy a személyes tapasztalatok, a válaszok 

magyarázattal való ellátása igen sokat alakít a kérdőívre válaszoló személy tömör 

állásfoglalásán. Mivel a felsőoktatást is „csak” emberek alakítják, így kihagyhatatlan 

momentum az egyes tanárok, illetve diákok tapasztalatainak figyelembevétele. Emiatt 

kaptak az interjúk nagy szerepet a hallgatók esetében is. 

2.1. Az interjúk és eredményeik 

Összesen 8 hallgatóval készült interjú. Minden szakhoz tartozó 2 évfolyamból (2007/08) 

egy-egy személlyel. Évfolyamonként az interjúalanyok számát és az alábbiakban használt 

megnevezését foglalja össze a következő 2.1./a táblázat. 
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2.1./a A hallgatói interjúalanyok rövid megnevezései  

  

Hallgatói interjúalanyok dolgozatban használt megnevezése 

KGA 
évfolyamfelelős 

KM 
évfolyamfelelős 

TV 
évfolyamfelelős 

VG 
évfolyamfelelős 

Összesen 
(fő) 

Évfolyam           
2007 KGA I. KM I. TV I. VG I.  4 
2008 KGA II. KM II. TV II. VG II.  4 

Összesen (fő) 2 2 2 2 8 

 

Az interjúfonal a tanárokéhoz hasonlóan négy fő részből áll. Egyrészt az oktatói 

vizsgálatok tanulságaira, másrészt azon témákra épül, amelyek a tanári véleményektől 

függetlenül is fontosak és érdekesek. Az interjúfonal első része a kezdeti tervekről, egyéni 

motivációról, az adott szakkal kapcsolatos első benyomásokról szól. Az oktatók számos 

alkalommal panaszkodtak arra, hogy a szakokra érkező diákok többsége érdektelen, csupán 

azért jár be a képzésre, hogy szerezzen egy „papírt”. Éppen ezért azt szerettem volna 

megtudni a kérdéseken keresztül, hogy a hallgatót mi vezérelte a Szent István Egyetemre, 

miért az adott szakot választotta, valamint hogy mi a meglátása diáktársai attitűdjéről. A 

képzésekkel kapcsolatos első tapasztalatok esetében előkerült a tematika, a tanárok 

munkája is. Ez már tulajdonképpen a második témakörhöz tartozik, ahol a tananyag 

mennyiségére, minőségére, az oktatói és hallgatói tevékenységekre fókuszáltam. Itt a 

tervezett menetrend szerint a diákok arról fejtették ki véleményüket, hogy mennyire 

elégedettek a három és fél év alatt leadott tananyaggal, a követelményekkel, illetve hogy 

mit változtatnának a tematikán. Részletekbe menően meséltek az általuk hatékonynak vagy 

éppen kevésbé hatékonynak tartott tanítási módszerekről, illetve a tanárok és diákok 

közötti kommunikációról. Számos példa napvilágot látott, mely megfelelően érzékeltette, 

hogy a diákokat mi motiválja, mi az, amit kellően hasznos tananyagnak, oktatói eszköznek, 

pozitív attitűdnek éreznek. Itt már óhatatlanul előtérbe került a hallgatók képzéshez való 

hozzáállása és elmondható, hogy az interjúalanyok vélemények tekintetében nem bántak 

kesztyűs kézzel csoporttársaikkal. Őket gyakran kemény kritikákkal illették. A második 

témakörhöz tartozik még a képzéseknek szintén rendkívül fontos része, a gyakorlatok. 

Azok hasznáról tanulságos információkhoz jutottam, melyek végeredményben 

összecsengenek a tanítói véleményekkel. Ezek után a harmadik részben térek ki a 

tapasztalatok összegzésére, illetve azokra a hallgatói véleményekre, melyek ama 

tényezőket sorakoztatják fel, amik által az oktatás célszerűbbé, hatékonyabbá tehető. Ez 
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esetben azt próbáltam a diákoktól megtudni, mik a feltétlen változtatásra, illetve 

megőrzésre szoruló dolgok az adott BSc képzésben. Egyrészt kiderült, hogy az egyes 

emberek milyennek látják esélyeiket a szak elvégzése után; másrészt hogy milyennek 

képzelik el az ún. ideális mérnökképzést saját szakukra vonatkoztatva. Elmondható, hogy 

az egész interjú ennek felderítésére irányult, mint ahogy a tanárok esetében is az ún. ideális 

diplomás – a végső cél –, annak elérésének mikéntje köré épültek az egyes beszélgetések. 

Végül az interjúfonal negyedik, befejező részében terveiről, céljairól kérdeztem az 

interjúalanyt. Természetesen az oktatói vizsgálatokhoz hasonlóan az interjúfonal itt sem 

egy kőbevésett és minden áron követendő lajstrom volt, inkább egy irányadó segítség. A 

kérdések sorrendje mindig az adott beszélgetéshez alkalmazkodva alakult, mint ahogy az 

is, hogy mi az, ami kihagyható, valamint új ötletként behozható.  

 A hallgatói interjúk esetében számos átfedés fedezhető fel, az ellentmondások ritkábbak – 

vagy éppenséggel nem jelentősek – a fontos kérdések tekintetében. Kiderült, hogy a diákok 

szinte ugyanazokat a témákat érzik lényegesnek, mint az oktatók, ám a vélemények nem 

minden tekintetben egyeznek. Ez részben köszönhető annak, hogy tanárok és diákok nem 

teljes mértékben azonos szemszögből vizsgálják, élik át az eseményeket. Ez így 

természetes, ha a két fél hajlandó figyelembe venni a másik véleményét, időt és energiát 

szánni a közös problémamegoldásra. A fejlődés egyik fontos láncszeme ez, mely 

észrevételeim szerint – néhány példát kivéve – általában elsikkad a tömérdek feladatnak, 

problémának köszönhetően.  

A hallgatói interjúk esetében sem lehet egy minden szakra érvényes, egyértelmű 

konklúziót levonni. Az egyes szakok sikeressége vagy kudarca önmagában itt sem állja 

meg a helyét.  

A hallgatók különböző mértékben kritizálták az adott szakot, ám ettől függetlenül 

véleményük a lényegi kérdésekben hasonlóságot mutatott. Az tény, hogy a már meglévő 

vagy a közeljövőben megszerezni kívánt BSc diplomáját egy diák sem tartja elegendőnek 

jövője építéséhez, rosszabb esetben pedig abszolút versenyképtelennek találja azt. 

Többségében úgy érzik, értékes dolgokat kaptak az adott képzésen, amire érdemes építeni, 

ám ez önmagában nem elég. Egybehangzó kritikákat fogalmaztak meg a gyakorlati 

képzéssel kapcsolatban, amely minden szak alappillérét képezi, tehát megvalósulási 

fronton itt alapvető kétségek, problémák sejlenek fel. Az oktatók által fókuszba állított 

bolognai rendszer hatásait a tanulók is érzik, természetesen ők más aspektusból. Egy-két 
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kivételtől eltekintve az interjúalanyok nem fogalmazták meg határozottan, de érzik az új 

rendszer kiforratlanságából származó problémákat. A „tömegképzés” hatásai több 

szempontból is érzékelhetőek.  

Elmondható, hogy egymáshoz viszonyítva többségében ugyanazon előnyöket és 

hátrányokat lehet kiemelni a vizsgálat szakok esetében a hallgatói interjúk alapján. A 

vélemények nagy átfedést mutatnak a leglényegesebb dolgok tekintetében a tanárokhoz 

képest is. A 8 diákkal készült interjúból leszűrhető következtetésekből, tanulságokból 

kiindulva három fő témakört tudtam megkülönböztetni, amelyek összefoglalják a hallgatói 

tapasztalatokat, véleményeket.  

2.1.1. A képzési sikerességhez kapcsolódó fő témakörök 

2.1.1.1.A képzés által nyújtott lexikális tudás 

A három és fél év tananyagát illetően több olyan téma is felmerült, melynek fontosságát 

bizonyította, hogy minden egyes interjúban szóba került, azzal kapcsolatban véleményt 

nyilvánítottak a diákok. 

Elmondható a vizsgált szakok esetében, hogy a tematika alapvetően jól felépített. A témák 

félévről félévre érdekesek és hasznosak. Visszatérő motívum volt a beszélgetések során az 

első egy-két szemeszterben helyet kapó, szakmai tárgyakat megalapozó tananyag (állattan, 

növénytan stb.). Azok egyértelműen szükségesek, ám a leadott anyag mennyiségével, 

minőségével, illetve a kapcsolódó követelményekkel problémák vannak. A megtanulandó 

ismeretek mennyisége igen nagy ahhoz képest, amennyi idő alatt azt el kell sajátítani. 

Ennek ellenére több diák úgy érezte, az említett tárgyak aránytalanul kis részét teszik ki a 

képzés tematikájának. Minőség tekintetében kritikaként fogalmazták meg azt, hogy néhány 

vizsgán akár puskázással is át lehet csúszni a szigorú követelmények ellenére. A hallgatók 

véleménye szerint számos olyan diák érkezik a szakokra, akik középszintű 

tanulmányaikból adódóan nem rendelkeznek az adott képzésen elvárt tanulmányi háttérrel, 

így számukra gyakran az alapismeretek elsajátítása is problémát okoz. A hallgatók 

véleménye alapján kijelenthető, hogy a mennyiség a minőség rovására megy. A nagy 

terjedelmű tananyag gyors elsajátítása általában nem szolgáltat hosszú távú tudást egy 

tantárgy esetében sem. Ez probléma, mivel a tanulók – főleg utólag – érzik az 

alapismeretek szükségességét a tematikában szereplő további tárgyak tekintetében.  
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Többször lehetett azzal a bizonytalansággal találkozni, ami az egyes képzések 

tananyagának mennyiségével és minőségével kapcsolatos elégedettséget illeti. Ez utóbbi 

leginkább az oktatási módszerekkel hozható összefüggésbe. A leadott tananyag 

mennyiségét illetően a hallgatói vélemények eltérőek voltak. Néhány diák pozitívan 

nyilatkozott az oktatók azon igyekezetével kapcsolatban, hogy minél több diszciplínát 

megismertessenek hallgatóikkal. Szerintük a tematika összességében rendben van, s 

néhány hiányosságtól vagy hibától eltekintve jó alapot szolgáltathat a munkaerőpiacon 

való elhelyezkedéshez. A csalódottak leginkább arra hivatkoztak, hogy ennyi tárgyat 

kizárólag futószalagszerűen lehet leadni, illetve ilyen módon az arra való felkészülés biztos 

tudást nem eredményez. Túl sok témába kapnak szűk betekintést, ennek következtében 

pedig a tanulók azt érzik, nincs olyan terület, amihez értenének, és/vagy nincsenek 

tisztában azzal, szakmájukban milyen tevékenységekkel szembesülhetnek a mindennapok 

során.  A hallgatói véleményekből kiderült, hogy a három és fél évet nem tartják 

elegendőnek az ismeretek korrekt elsajátítására. Több ízben megfogalmazódott, hogy az 

adott BSc végzettség nem élet-, illetve versenyképes a munkaerőpiacon. Az a vélemény, 

miszerint a tárgyakra nem szánnak elegendő időt, arra enged következtetni, hogy a képzés 

diszciplínákkal túlzsúfolt. A korábbi ötéves képzést akarták beleerőltetni a három és fél 

éves rendszerbe. Ezt az oktatói beszámolók is többször megerősítették. A tananyag 

mennyiségének problémája olyan szempontból is érdekes, hogy a diákok egyöntetűen arról 

nyilatkozta, szakjuk teljesítése nem jelent túl nagy kihívást egy átlagos képességekkel 

rendelkező ember számára.  

Az olyan tárgyak, amelyek a szakmai törzsanyagnak nem képezik szerves részét, az egyes 

képzések céljai szerint a hallgatók tudásának differenciálását hivatottak elősegíteni. E nem 

szakmai tárgyakra szakonként néhány – az interjúk során is felmerülő – példát az alábbi 

2.1.1.1./a táblázat tartalmaz. 

2.1.1.1./a Az ismeretek differenciálását szolgáló néhány tantárgy 

KGA KM TV VG 
Matematikai 

statisztika Környezetpolitika Vadvédelem, vadgazdálkodás Számvitel és pénzügy 

Konfliktuskezelés Környezetszociológia Erdészet alapvonalai Vízgazdálkodás 

  

Természetesvízi 
halgazdálkodás Agrárökonómia 
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A hallgatók esetében azért tartottam fontosnak az ilyen jellegű tárgyakkal kapcsolatos 

tapasztalatokat feltárni, mert az oktatók körében igen vegyes vélemények kerültek 

napvilágra az említett tárgyak tekintetében. A diákok véleményeinek összegzése alapján 

arra a következtetésre juthatunk, hogy e diszciplínák fontosak az egyes alapképzéseken, 

ám jelenlegi formájukban mennyiségileg és/vagy minőségileg átalakításra szorulnak. Az 

adaptáción vagy a tárgyak mennyiségén szükséges változtatni a jövőben. E következtetést 

a kérdőívek nem támasztják alá, ám az interjúalanyok megnyilatkozásai alapján nem lehet 

elsiklani e téma fölött sem.  

Az alábbi 2.1.1.1./b táblázat a BSc képzések által nyújtott lexikális tudás tekintetében 

összesíti az interjúalanyok véleményét a vizsgált 4 szakra vonatkozóan. Az 

évfolyamfelelősök tapasztalatainak hasonlósága lehetővé tette, hogy a következő 

jellemzőket az összes alapképzés szempontjából kiemeljem. 

2.1.1.1./b A képzés által nyújtott lexikális tudáshoz kapcsolódó főbb problémák és 

pozitívumok 

 Problémák Pozitívumok 
A képzés által nyújtott 
lexikális tudás 

Alapozó tárgyak mennyisége, 
minősége 

A tematika jól felépített. 

A három és fél év, ill. a sokféle 
diszciplína elsajátításának 
dilemmája. 

Az első, második féléves 
alapozó tárgyak fontosak és 
szükségesek a későbbi félévek 
tanulmányaihoz. 

A szakmai törzsanyaghoz 
szorosan nem kapcsolódó 
tárgyak egyes szakokhoz való 
adaptálása nem minden esetben 
megfelelő. 

A sokféle diszciplína több 
hasznos dologba enged 
betekintést. 

 A szakmai törzsanyaghoz 
szorosan nem kapcsolódó 
tárgyak a komplex látásmódot 
segítik minden szakon. 

 Az idegen nyelvű órák 
tematikába való bevezetése 
előnyös. 

 

Potenciális megoldások 

A tematikát érintő témában a diákok rálátási hiányosságaik következtében inkább csak 

találgattak a tekintetben, hogy miként lehetne javítani azon. A problémák szempontjából 

felmerülő megoldási lehetőségeket a következő táblázat szemlélteti. 
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A hatékony tanulás érdekében lényeges lenne átértékelni, hogy az egyes tárgyakból mit és 

milyen mennyiségben adnak le, illetve kérnek számon. Néhol nagyobb szigorra, néhol 

viszont egyszerűen a követelmények minőségének alakítására lehet szükség. Az alapozó 

tárgyak minden szak esetében fontosak, ám a diákok tapasztalatai szerint szükséges lenne 

azokra több időt szánni, esetleg több félévre szétosztani az elsajátítandó tananyagot. A 

szakmai törzsanyaghoz nem tartozó tárgyak érdemi közvetítésére, az adott szakhoz való 

adaptációjára érdemes volna több figyelmet szentelni, valamint a jó gyakorlatokat e 

tekintetben megtartani.  

A lexikális ismeretek tekintetében egyéb szak specifikus tapasztalatokról és véleményekről 
a melléklet 8. (8.1.) pontjában lehet olvasni. Az említett rész a dolgozat terjedelmi 
követelményei miatt a mellékletben található.  

 

2.1.1.2. A szakmához szükséges készségek 

Gyakorlatias oktatás, gyakorlatok  

A készségfejlesztés talán a legfontosabb kérdése a BSc képzésnek, hiszen a 

munkaerőpiacra kívánja képezni a diákokat. Ehhez pedig elengedhetetlen bizonyos 

készségek elsajátítása. Az egyértelmű, hogy pusztán a lexikális tananyag elsajátítása nem 

tesz képessé egyetlen embert sem arra, hogy majd a szakmai feladatokkal megbirkózzon a 

mindennapok során (már amennyiben sikerül a szakmában elhelyezkednie). Az interjúk 

alapján megállapítható, hogy a hallgatók egyöntetűen igényt tartanak egy olyan 

„életszagú”, gyakorlatorientált képzésre, amely által közelebb kerülnek leendő szakmájuk 

mindennapos tevékenységeihez, megértik azt, mire is készülnek fel a három és fél év 

során. A hallgatói tapasztalatok alapján megállapítható, hogy egy ilyen készségfejlesztő 

képzés megvalósulása csak részben teljesül a vizsgált szakokon. A hiányosságok e téren 

jelentősek, amiről tanúskodik a következő vélemény is: 

 „Lexikális tudást kaptunk, de nem gyakorlati tudást.”(KGA I.) 

Függetlenül attól, hogy az egyes képzésben részt vevő emberek szakmájukhoz 

kapcsolódóan hol és milyen munkakörben kívánnak elhelyezkedni, az önálló és csoportos 

gondolkodásra, munkavégzésre, problémamegoldásra való képesség elsődleges fontosságú. 

Ennek kialakítása és/vagy erősítése nem csupán a gyakorlati órák során lehetséges. E 

tekintetben az oktatási módszer az, ami mind az előadások, mind a gyakorlatok során 
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kulcsot jelenthetnek a sikerességhez. A végzős vagy már végzett hallgatók 

élménybeszámolóiból kiderült, hogy a képzések végének közeledtével egyre inkább 

foglalkoztatja azon készségek elsajátítása a diákokat, amikre valóban szükségük lehet a 

szakmában, a munka világában.  

Az előadások is alakíthatóak oly módon, hogy abból a hallgatók kivegyék részüket. Ezt 

bizonyítják azok a beszámolók, amelyek során a tanulók felidézték, egy-egy előadás miért 

volt számukra hasznos, azt az oktatók miként építették fel, hogyan vonták be a hallgatókat. 

Több tanári, illetve hallgatói beszámoló szerint az előadásokon való passzív részvétel nem 

nevezhető hatékonyon oktatási és tanulási gyakorlatnak a felsőoktatás mindennapjai során. 

Az interjúalanyok állítása szerint a tanárokra csak részben igaz, hogy figyelemfelkeltően, 

érdekesen tartják előadásaikat  

 „Nem az a lényeg, hogy elmondjunk valamit, hanem a hogyan kérdése… Azt vettem 

észre, hogy csak beszél, beszél, beszél, és rá se néz az emberekre. Rengetegszer van ilyen. 

Tehát ez a folyamatos kontakt a hallgatósággal.” – KM I..  

Ez nem elhanyagolható tényező, ha figyelembe vesszük, hogy a diákok tapasztalatai 

szerint nagyon fontosak és hatékonyak az előadások, ám egyedül abban az esetben, ha 

azok érdekesek is. A plusz információkkal való színesítés, a tárgyi szemléltetés, a témával 

kapcsolatos önálló feladatmegoldásra való sarkallás, az interaktivitás, az oktatón érezhető 

őszinte lelkesedés és érdeklődés nagymértékben képes segíteni a lexikális anyag 

elsajátítását, illetve a fentiekben említett készségek megszerzését, fejlesztését. Az 

interjúalanyok saját véleménye szerint a hallgatók felé közvetített lelkesedés, bíztatás segít 

abban, hogy a tanulók érezzék jelentőségét saját befektetett energiájuknak is. Ez az oktatói 

attitűd bizony gyakran hiányzik az órákról, de számos pozitív példa is található az egyes 

szakokon, amiről a diákok szintén beszámoltak. Összességében elmondható, hogy a 

hallgatók nagyra értékelik azokat a tanáraikat, akik lelkesítik, motiválják diákjaikat. 

 „Nem az a lényeg, hogy ki az, aki a növényeket, és ki az, aki a talajszelvényeket 

tanítja, de a mi tanáraink igenis az életre tanítottak és ez fantasztikus.”(TV II.) 

A látszólag érdektelen hozzáállást – egy hallgató megfogalmazása szerint: egyszerűen 

„ledarálják” a tananyagot – a hallgatók nagyrészt a leterheltségnek tulajdonítják. Ezen 

kívül véleményük szerint az sem mindegy, milyen témájú tantárgyról van szó az 

előadásmód tekintetében. Egy kizárólag elméleten alapuló – és ugyanakkor nagy 
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jelentőségű – tárgy interaktív előadását nem feltétlen igénylik. Az interaktivitás hiányát 

ilyen esetben nem feltétlen élik meg hátrányként.  

A gyakorlatok, illetve a gyakorlatias feladatok kérdése talán a vizsgálat legérzékenyebb 

pontját képezik, mivel minden BSc képzés alapja és célja a gyakorlatorientált oktatás. A 

hallgatók érzik ennek szükségességét, és így az interjúk során központi szerepet kapott e 

téma. Az interjúk tanúsága szerint észlelhető az oktatók igyekezete a tekintetben, hogy 

minél több és jobb gyakorlatot iktassanak a tantervbe. Ennek ellenére számos negatív 

kritika fogalmazódott meg a képzések gyakorlatiasságával kapcsolatban. Rendszerint nem 

a mennyiséggel vannak a legnagyobb gondok. Inkább a minőségen szükséges javítani, bár 

alapvetően minden vizsgált szakon lényeges volna a gyakorlati óraszámok növelése. A 

diákok szerint a gyakorlatok csupán részben hasznosak. Gyakran nem egyértelmű 

számukra, hogy az egyes tevékenységeket miért végzik, annak mi a haszna, hogyan 

kapcsolódik, segíti őket a tanulásban. Sok esetben a tevékenységek nincsenek jól 

előkészítve, azokat a hallgatók végrehajtják, de releváns szakmai tapasztalatot nem 

szereznek. A terepi gyakorlatok néhány esetben inkább csoportkirándulást és nem szakmai 

munkát jelentenek, a gyakorlati félév hasznossága pedig szintén megkérdőjelezhető a 

diákok tapasztalatai alapján. Ez utóbbi esetben az aktuális gyakorlati helyen előfordul, 

hogy nem tudják érdemben foglalkoztatni a diákokat, ők hasznos, az életben is 

hasznosítható tapasztalattal nem gazdagodnak. Az oktatók munkáját nagyban megnehezíti 

a diákok magas létszáma, de nem ez lehet a hiányosságok egyedüli oka. Az interjúalanyok 

a beszámolók szerint a gyakorlatokat akkor érezték hasznosnak, ha azt elméleti felvezetés 

is megelőzte, őket is bevonták az adott tevékenységbe, illetve mikor értették, a feladat 

miért hasznos, hogyan kapcsolódik a szak vagy az adott tárgy témájához. Fontos, hogy a 

gyakorlatvezetők felhívják a figyelmet a gyakorlati életben tapasztaltakra, és a feladatok is 

arra fókuszáljanak, amit a diplomás emberek nagy eséllyel tudnak majd hasznosítani 

munkájuk során. A hallgatók az önálló feladatmegoldást, a dolgok személyes 

megtapasztalását tartják meghatározónak a gyakorlati képzés során. E tekintetben a 

beszámolók szerint erős hiányosságok és pozitív példák egyaránt találhatóak a vizsgált 

szakokon. A hallgatók tisztában vannak azzal, hogy az idő és az anyagi keret megszab 

bizonyos határokat. Ennek ellenére többségében úgy gondolják, szükséges és lehetséges 

alakítani a képzés e szegmensén. A következő 2.1.1.2./a táblázatban azokra a tárgyakra 

lehet néhány példát találni, amelyeket az egyes BSc szakok diákjai pozitív példaként 

emeltek ki a gyakorlati képzés vagy a gyakorlatias oktatás szempontjából. Az alábbi 
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tantárgyakat részben vagy egészben hatékonynak gondolják a hallgatók az oktatási 

módszer és/vagy a gyakorlatiasság tekintetében.  

2.1.1.2./a Pozitív tantárgyi példák a gyakorlatias oktatás tekintetében  

Tárgyak neve 
KGA KM TV VG 

 Hulladékgazdálkodás Szennyvíztisztítás 
alapjai 

Természetvédelmi 
biológia 

A Kárpát-medence 
természeti földrajza 

 Konfliktuskezelés Hulladékgazdálkodás, 
minősítés Földtan és talajtan Egyéni feladatok 

 Ökológia alapjai Környezeti kockázat 
elemzés 

Növényrendszertan és 
társulástan 

Vadbiológia és 
ökológia 

 Növénytermesztés és 
környezet 

Környezeti 
hatásvizsgálat 

Vadvédelem, 
vadgazdálkodás Fegyvertan 

A Kárpát-medence 
természeti földrajza Mérnöki terv Természetesvízi 

halgazdálkodás 

Vadmadarak és 
emlősök anatómiája és 

élettana 

Földtan és talajtan Talajszennyezés és 
tisztítás 

Védett területek 
ökonómiája 

Vadbefogás és 
vadtelepítés 

Hetesi gyakorlat Talajkémia Növénytani 
alapismeretek Szakmai gyakorlat 

 

Ha már a BSc szakok alapja a gyakorlatorientált oktatás, a fenti problémák fölött nem lehet 

elsiklani. A megfelelő oktatási módszer felismerése és kivitelezése azért is roppant fontos, 

mivel a készségek, az önálló munkára való képesség elsajátításának hiánya óhatatlanul 

silány minőségű szakdolgozatokat von maga után, és/vagy azok elkészítése az oktatóktól 

igényel nagyobb energia befektetést, ami a jelenlegi kapacitásokat felülmúlja.  

Az minden szakról elmondható, hogy a diákok üdvözlik az idegen nyelv tantervbe való 

bevezetését, ám annak nem sok hasznát érzik. Amire szintén minden képzésnél fontos 

ügyelni, hogy a féléves gyakorlat esetében a diákok többsége tényleg olyan 

tevékenységekben tudjon részt venni, ahol szakmai tapasztalatot szereznek. Sok esetben 

ilyen szempontból sikertelennek mondható az adott félév.  
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Az alábbi 2.1.1.2./b táblázat azokat a tapasztalatokat fogja össze, melyek a gyakorlatias 

oktatás, a készségfejlesztés terén rámutatnak a lényeges problémákra, valamint a pozitív 

példákra minden vizsgált BSc szak tekintetében.  

2.1.1.2./b A szakmához szükséges készségekhez kapcsolódó főbb problémák és 

pozitívumok 

 Problémák Pozitívumok 
A szakmához szükséges 
készségek 

Kevés a gyakorlatias, 
önállóságra ösztönző feladat. 
Az előadásoknak kb. fele segíti 
kellő mértékben a tanulást.  
 

A jól előkészített, önállóan 
vagy csoportosan megoldandó 
feladatok, ill. az interaktív 
és/vagy gyakorlati példákkal 
színesített órák, gyakorlatok 
megfelelően segítik a tanulást, 
a lexikális tananyag 
elsajátítását.  

 Az évközben tartott terepi és 
egyéb gyakorlatok gyakran 
nem segítik hozzá a diákokat a 
releváns szakmai tapasztalatok 
megszerzéséhez. 

A féléves gyakorlatok nagyon 
hasznosak amennyiben az adott 
gyakorlatvezető hajlandó időt 
és energiát szánni az oda 
érkező diákra. 

 A féléves gyakorlat 
hatékonysága leginkább az 
adott hely gyakorlatvezetőjétől 
függ.  

 

 Az idegen nyelvű órák a 
jelenlegi formában 
haszontalanok. 

 

 

A gyakorlatias oktatás, a szakmához szükséges készségek tekintetében egyéb szak 
specifikus tapasztalatokról és véleményekről a melléklet 8. (8.2.) pontjában lehet olvasni. 
Az említett rész a dolgozat terjedelmi követelményei miatt a mellékletben található.  

Potenciális megoldások 

Az interjúk során napvilágra kerültek azok a személyes vélemények is, amelyek 

egyértelművé tették, hogy a problémákat figyelembe véve a tanulók mit tartanak, 

tartanának követendőnek a sikeresebb oktatás érdekében. E tekintetben a vélemények 

összegzése az alábbi táblázatban található. 

Az interjúalanyok véleménye és tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az egyoldalú 

információközlés manapság a legtöbb tantárgy esetében nem életképes oktatási forma. 

Célravezető lenne, ha a gyakorlatias oktatás élvezne előnyt – amikor valamilyen módon 

bevonják a diákokat az órák menetébe – az előbbi tanítási technikával szemben. Az áhított, 
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szakmához is szükséges készségek kialakításához, fejlesztéséhez az önálló és/vagy 

csoportos feladatok jelenthetnek megoldást. Itt a saját tapasztalatszerzésen van a hangsúly, 

amiből a tanulók saját bevallásuk szerint is többet tanulnak, mint az információk puszta 

meghallgatásából.  Fontos, hogy a képzés során folyamatosan találkozzanak olyan 

tevékenységekkel, amelyek által tisztázódik bennük, mire is készülnek fel, szakmájukban 

mi várja őket a mindennapok során. Az interjúk tapasztalatai szerint e tekintetben jócskán 

vannak hiányosságok a képzések során. Mindezek érdekében a gyakorlatok mennyiségét is 

fontos növelni, amit az interjúalanyok egyöntetűen hiányolnak. A tanulás hatékonyságát 

növelheti, ha a gyakorlati tevékenységeket elméleti bevezetés előzi meg. Ezáltal érthetővé 

válik a hallgatók számára, hogy miért végzik az adott tevékenységet. A diákok utólag 

visszatekintve bevallották, a gyakorlati ismeretek számonkérése, annak többszöri 

beiktatása áldásos hatású lehet a megszerzett ismeretek rögzüléséhez. A féléves 

gyakorlatok ellenőrzése fontos lehet annak érdekében, hogy az valóban hatékonyan teljen. 

Annak érdekében, hogy a jelenlegi anyagi körülmények között megoldható legyen a 

színvonalas gyakorlati oktatás, tanárok és diákok összefogására is szükség lehet.  A BSc 

képzések tematikájában szereplő idegen nyelvű oktatás mindenképpen javításra szorul a 

hallgatói vélemények szerint. Nagyon hasznos annak jelenléte az egyes szakokon, ám a 

hatékonyság érdekében vagy az órák számát kell növelni, vagy a tanítás módszerét 

szükséges átgondolni. 

2.1.1.3.Kommunikáció 

Az oktatók és hallgatók közti kommunikáció alapvetően jónak mondható. Az 

interjúalanyok szinte kizárólag dicsérték a tanárok nyitottságát, mely hozzáállás a három és 

fél év során végig jellemző. Az oktatók segítőkészek és emberségesek hallgatóikkal 

szemben. A sokat emlegetett tömegképzés hatása kommunikációs téren nem érzékelhető. 

Az oktatók tesznek arról, hogy minden hallgató megkapja a kellő figyelmet. Erre 

vonatkozik egy vadgazda hallgató megállapítása is:  

 „Az nagyon jó, ahogy tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. Legalábbis próbálják. 

Ezt nagyon pozitívnak találom. Ezt mindenképp így kell csinálni továbbra is.”(VG I.) 

Az interjúalanyok megnyilatkozása szerint érezhető, hogy a tanároknak nem csupán 

munkája, de szívügye is az oktatás, ez az attitűd pedig igen nagy hatással van a diákokra. A 

legtöbb tanár a leterheltség ellenére láthatóan komolyan veszi a tanulók igényeit, 

véleményét. A KTI-n erre utal az évente megtartott tanácskozás is. Leginkább az 
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évfolyamfelelősök segítik a tanárok ezzel kapcsolatos törekvéseit, mert a diákok többsége 

nem látja, érti ennek jelentőségét. Néhány esetben észlelhető látszólagos érdektelenség, 

amelyről minden interjúalany beszámolt a tanári attitűd tekintetében, ám a vélemények 

szerint ez nem általános egyik szak esetében sem. Az oktatók fentiekben említett 

nyitottságát, emberségét, közvetlenségét fontos megtartani a jövőben is. A három és fél év 

során jellemző tanár-diák kapcsolatra vonatkozó hallgatói véleményeket az alábbi 

2.1.1.3./a táblázat foglalja össze. 

2.1.1.3./a Az oktatók és hallgatók közti kommunikációhoz kapcsolódó főbb 

problémák és pozitívumok 

 Problémák Pozitívumok 
Kommunikáció Néhány esetben nehézkes csak 

a tanárok és diákok közti 
információáramlás. Ez 
többségében az oktatók 
leterheltségének tudható be. 

Alapvetően rendben van 
oktatók és hallgatók között. A 
tanárok többsége nyitott, 
figyelmes a diákok igényeit, 
problémáit illetően.  

A kevésbé nyitott és közvetlen 
oktatókhoz nem szívesen 
fordulnak a diákok.  

Főleg a KTI, ill. VMI 
oktatóinál emelték ki a 
hallgatók a pozitív oktatói 
attitűd erőteljes hatását. Az sok 
diákot előnyösen befolyásol, 
az esetleges érdekteleneket 
képes formálni. 

 

Az interjúalanyok véleményére alapozva kijelenthető, hogy a pozitív oktatói attitűd mind a 4 

vizsgálat szakra jellemző. Az e téren észlelhető hiányosságokat a diákok inkább a tanárok 

leterheltségének tudták be, mint puszta nemtörődömségnek. A KM I. hallgató szerint kérdéseikkel, 

problémáikkal szívesebben fordulnak a diákok azokhoz az oktatókhoz, akikkel már eleve sikerült 

jó kapcsolatot kialakítaniuk, akiken érzik az őszinte nyitottságot.  

Az oktatók és hallgatók közti kommunikációt érintő néhány érdekes megjegyzés a 
melléklet 8. (8.3.) pontjában lehet olvasni. Az említett rész a dolgozat terjedelmi 
követelményei miatt a mellékletben található. E témában nem lehetett szakonként jelentős 
véleménybeli eltérésekről beszámolni, ám néhány, az egyes szakokra vonatkozó sajátosság 
feltűnik a melléklet 8.3. pontjában.   
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Potenciális megoldások 

Mivel kommunikációs téren nem lehet jelentős hiányosságokról beszélni, így azok 

megoldása sem releváns kérdés. Problémamegoldás helyett inkább a helyes oktatói gyakorlat 

fenntartása szükséges kapcsolati téren tanárok és diákok között. A tanárok nyitottságát, emberségét 

fontos megőrizni. A pozitív oktatói attitűd képes formálni a diákok egy részét. A KGA diákok 

véleménye szerint a KTI-n kezdeményezett, oktatók és hallgatók közti intézeti konzultációk 

roppant hasznosak, ám a diákokban nem tudatosul kellő mértékben annak jelentősége. Ezzel 

kapcsolatban a KGA I. diák véleménye szerint a jelenleginél jobb eredményt lehetne 

elérni, ha azt jobban reklámoznák. A diákok felé gyakrabban vagy hatékonyabban kellene 

kommunikálni a tanácskozás jelentőségét. Azt, hogy annak során az évfolyamfelelős 

közvetítésével az ő véleményük is meghallgatásra talál, amelyeket tanáraik figyelembe 

vesznek. 

2.1.1.4. Követelmények 

A hallgatók egyöntetű véleménye szerint a vizsgált szakok viszonylag könnyen 

teljesíthetőek. Az elvárások reálisak ahhoz képest, amit év közben az egyes tárgyakból 

leadnak, mégis a követelményeket sok esetben túl enyhének találják a diákok. A 

képzéseken nagy létszámban vesznek részt a tanulók és az alacsonynak nevezett 

elvárásoknak köszönhetően sokan is szereznek diplomát. Ez még akkor is igaz, ha 

figyelembe vesszük azokat az embereket, akik nem fejezik be az adott szakot. A 

diplomások magas száma azért probléma, mert a hallgatók nem érzik gyakorlati 

szempontból relevánsnak tudásukat, s a tömegekben kibocsátott természetvédelmi-, 

vadgazda és egyéb mérnökök csökkentik az egyes emberek elhelyezkedési esélyeit. Ennek 

ellenére az interjúalanyok szerint sem minden esetben jelentene megoldást a nagyobb 

szigor. A fenti véleményeket igazolja a következő hallgatói megjegyzés is: „Tényleg csak 

olyanokat képezzenek, akikre szükség van, mert így sokan elvégzik ezt a szakot, és számos 

esetben, aki tényleg akar, az se tud elhelyezkedni.”(VG II.)  

Az alábbi 2.1.1.4./a táblázat az oktatás követelményeit érintő véleményeket foglalja össze. 

A következőkben megfogalmazott problémák és pozitívumok a négy szakoz tartozó 

interjúalanyok egymással átfedésbe hozható tapasztalatait mutatja be.  
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2.1.1.4./a A követelményekhez kapcsolódó főbb problémák és pozitívumok  

 Problémák Pozitívumok 
Követelmények A szak viszonylag könnyen 

teljesíthető. 
Azok reálisak a leadott 
tananyaghoz képest. 

 A mennyiségileg magas 
elvárások sem feltétlen 
eredményezik a diákok jobb 
teljesítményét, a szakmailag 
releváns tudást. 

 

 

A követelményeket érintő néhány érdekes megjegyzés, szak specifikus információ a 
melléklet 8. (8.4.) pontjában lehet olvasni. Az említett rész a dolgozat terjedelmi 
követelményei miatt a mellékletben található.  

 

Potenciális megoldások 

Az interjúkból levonható következtetés alapján nincsenek nagy problémák a három és fél 

év alatt támasztott követelményeket illetően, ám néhány szempontból a diákok fontosnak 

tartják a változást. Utólag vagy az adott szak befejezésének közeledtével a diákok 

többségében azt vallották, a szigorúbb követelmények sokszor eredményezik az ismeretek 

hatékony elsajátítását. Kényszer hatására inkább ráveszik magukat a diákok a tanulásra, 

aminek áldásos hatásaival később szembesülnek. Véleményük szerint viszont nem 

lényeges minden tárgy esetében nagyobb szigort bevezetni, hiszen az egy szemeszterre eső 

tárgyak száma így is magas. Ezzel együtt a magas követelmények csak felületes tanulást 

eredményeznének, ami már jelen esetben is gyakran fennáll.  

A véleményeket összességében tekintve több vagy szigorúbb számonkérésre lenne 

szükség, ami kezdetben és a képzési idő alatt egyaránt megfelelő szelekciót jelentene a 

hallgatók között. A főleg első féléves szakmai alapozó tárgyak tekintetében érdemes 

átgondolni a megkövetelt tananyag mennyiségét, illetve azt, hogy az ismereteket milyen 

formában ellenőrzik a vizsgák során. Valódi ismeretek hiányában a nagy mennyiségű 

tananyag bemagolása az interjúalanyok tapasztalatai szerint nem jelent hatékony tanulást. 

Az ötletelések szerint több szóbeli vizsga, plusz pontok megszerzését célzó számonkérés, 

esetleg véletlenszerű zárthelyi dolgozatok bevezetése ösztönzőleg hatat a hallgatóságra. A 

képzések vége felé mindenképpen az önálló feladatmegoldást lenne fontos előnyben 

részesíteni. Összességében a diákok saját bevallásuk szerint nem látják tisztán, hogyan 
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kéne alakítani a követelményeken, mi tenne nekik jót. A megoldást, a vizsgák megfelelő 

alakítását oktatóiktól várják.  

2.1.1.5.Hallgatók 

Az interjúk során igen éles kritikákkal illették társaikat a hallgatók. E témánál fény derült 

arra is, hogy a hallgatók problémaként élik meg a felsőoktatás tömegessé válását. Ezt 

támasztják alá a következő hallgatói megnyilatkozások:  

 „Egyre több embert fölvesznek, és szerintem egyre romlik a színvonal.”(VG I.) 

 „Ma már sokan nem azért jönnek egyetemre, hogy ő most egy nagyon okos, nagy 

tudású ember legyen, hanem szeretne egy diplomát. Na most, így úgy érzi, hogy amennyit 

muszáj, annyit megtesz. Amit nem muszáj, azt meg persze nem teszi meg.”(KM I.) 

A magas létszám leginkább a mindennapi oktatási tevékenység során érezteti hatását. Az 

interjúk során kivétel nélkül említésre került a képzésekre érkező emberek tudásának 

differenciáltsága, amely mind az oktatók, mind a diákok dolgát megnehezíti, ám ezt a 

diákok nem érzik leküzdhetetlen akadálynak. Azt inkább, hogy véleményük szerint az 

egyes szakokra érkező tanulók legalább fele komolyabb belső motiváció, személyes 

érdeklődés, elhivatottság nélkül kezdi meg tanulmányait. Ők a későbbiekben is nehezen 

motiválhatóak a tanárok által. Az interjúk során a hallgatók többször hivatkoztak a 

bolognai rendszer kapcsán tanári véleményekre. Ha a jelen és a korábbi oktatási rendszer 

problémája nem is képez visszatérő beszédtémát, az mindenképpen szóba kerül tanárok és 

diákok között is.   

A KGA I., illetve KGA II. hallgató szerint – a tanulókkal szemben megfogalmazott kritikái 

ellenére is – az érdektelen diákoknak egy része motiválható, és vannak olyanok is, akik 

hozzá hasonlóan a szakon kapnak kedvet a tanuláshoz. Ez azoknak a tanároknak 

köszönhető, akik előadásaira élvezetes bejárni, akik emberként is példaképként szolgálnak 

a hallgatók számára. Ezt bizonyítja az előbbi tanuló interjúban elhangzott mondata is:  

 „Hát az én esetemben abszolút pozitív változás történt, mert én rájöttem, hogy van 

értelme tanulni és van is eredménye, ha tanulok.”(KGA I.) 

Kivétel nélkül minden interjúalany úgy véli, már a szak megkezdése előtt ki kéne szűrni 

azokat az embereket, akik nem valók a képzésre. Erre szerintük a felvételi megfelelő 

eszköz lenne, illetve a képzés során sem baj, ha helyet kapnak ún. szóró tárgyak magasabb 
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követelményekkel. Figyelembe véve, hogy jelenleg nincs felvételi, kezdetben a KM I. 

hallgató véleménye szerint a diákok tudásának közelítését lenne szükséges megoldani. Az 

interjúalanyok azon véleményeit, amelyek egymással nagy hasonlóságot mutatnak a 

hallgatói attitűdöt illetően, összesítve az alábbi 2.1.1.5./a táblázat tartalmazza. 

2.1.1.5./a A hallgatókat érintő főbb problémák és pozitívumok 

 Problémák Pozitívumok 
Hallgatók Az egyes szakokra érkező 

emberek tudása nagyon 
differenciált (az adott szak 
szempontjából gyakran 
hiányos). 

A hallgatók egy része már 
kezdetektől érdeklődő, 
szorgalmas. Ők az adott szakra 
főleg saját belső motivációjuk 
miatt jelentkeztek. 

A diákok nagy része (kb. fele) 
érdektelen és passzív. Nem 
tudást, csak egy „papírt” akar 
szerezni az egyetemen. 

A diákok egy része formálható. 
A képzés (bizonyos oktatók) 
hatására képesek változni, a 
tanuláshoz kedvet kapnak. 

A negatív hallgatói attitűd 
mind az oktatók mind a 
diáktársak munkáját nehezíti. 

 

A hallgatók magas létszáma 
főleg a gyakorlatok hatékony 
kivitelezését akadályozza. 

 

 

A hallgatókat érintő néhány érdekes megjegyzés, szak specifikus információ a melléklet 8. 
(8.5) pontjában lehet olvasni. Az említett rész a dolgozat terjedelmi követelményei miatt a 
mellékletben található.  

Potenciális megoldások 

A hallgatók részben bizakodóak, részben pedig lemondóak voltak diáktársaik motiválhatóságát 

tekintve. A személyes beszámolókat összevetve a jól megválasztott oktatási módszer, a pozitív 

oktatói attitűd képes ösztönözni a diákokat, őket jobb teljesítményre sarkallni. Azonban ez a 

hallgatóknak csupán töredékét tudja megváltoztatni, miközben a tanároktól túl nagy energia 

befektetést igényel. Maguknak a hallgatóknak kell komolyabban venniük tanulmányaikat. A 

diákokkal kapcsolatos problémákra megoldásként a létszámcsökkentést említették az interjú 

alanyai. Szerintük a felvételi bevezetésével és/vagy szigorúbb követelményekkel nem állna fenn az 

a probléma, hogy túl sok diák jelenik meg különösebb belső motiváció nélkül a felsőoktatásban.  

2.2. Kérdőívek és eredményeik 

A kérdőívek célcsoportját két évfolyam diákjai képezték. Az interjúk a 2007-ben, illetve a 

2008-ban szakjaikat megkezdő BSc hallgatókkal készültek, a kérdőíveket pedig 
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többségében ezen évfolyamok diákjai töltötték ki. A kitöltött kérdőíveket, az értékeléseket 

az 1-től 5-ig között terjedő skálán az egyes állítások esetében a diplomadolgozathoz 

mellékelt adathordozó (cd) 1., 2., 3. és 4. számú dokumentuma tartalmazza. A kitöltött 

kérdőívek tartalmi felépítését tekintve a kérdőívek az oktatói, illetve hallgatói interjúkon 

alapulnak. Azok összesen tíz kérdést tartalmaznak. Az egyes pontok az interjúkhoz tartozó 

eredmények főbb témaköreit – a felvetett problémákat, előnyöket, hátrányokat – fedik le. 

A kapott válaszok értelmezésében a hallgatókkal folytatott személyes beszélgetések 

jelentettek nélkülözhetetlen segítséget. Az online adatfelvétel megközelítően 3 hónapot 

vett igénybe. A kérdőívek közzététele – link kiküldése, amin az elektronikus kérdőív 

elérhető – 2011. június elején a lezárás pedig augusztusban történt. Az utolsó kitöltés július 

második felére tehető.  

Az online adatfelvétel 

Ennek a viszonylag fiatal adatfelvételi módszernek köszönhetően lehetségessé válik az 

interaktivitás, illetve az internet által nyújtott előnyök ötvözése. Az elektronikus kérdőívek 

az interneten elhelyezhetőek, s a válaszadókat e-mail segítségével hívjuk meg a kitöltésre. 

Ilyen formán a válaszadók minimális erőbefektetéssel (néhány kattintással) tölthetik ki a 

kutatásunk témájára vonatkozó kérdőívet. Az online adatfelvétel a legtöbb esetben a 

személyes és a telefonos kutatások helyett alkalmazandók. Népszerűsége elsősorban a 

gyorsaságnak, valamint költséghatékonyságnak köszönhető, hiszen manapság az internet 

szinte mindenki számára elérhető. (10 kérdés az online kutatásról n.d.) Esetemben 

egyértelmű volt, hogy annak elérése, használata adott a kutatás célcsoportja – BSc 

hallgatók – számára. Az online felmérés alacsony költségei abból adódnak, hogy a kutatás 

díja nem tartalmazza a kérdezői, nyomtatási, adatrögzítői, utazási kiadásokat. Az egy 

személyre eső kitöltési idő mindenképp rövidebb, mint a személyes interjúk esetében. (10 

kérdés az online kutatásról n.d.) Amit kevésbé tudunk befolyásolni, az a kitöltési szándék, 

illetve az, hogy a válaszadók mikor töltsék ki a kérdőívet. A kitöltési hajlandóságot 

esetemben azok az összekötő személyek – évfolyamfelelősök – segítették, akik közvetlen 

kapcsolatban álltak/állnak a célcsoportot képező diákokkal. Továbbá a téma jelentőségére 

a kérdőívben megfogalmazott bevezető hívta fel a figyelmet. Ezen kívül az online 

adatfelvétel előnyeihez tartozik a válaszok pontossága, hiszen a kitöltők a kérdezőbiztos 

által feltett kérdések helyett már előre megírt, jól átgondolt kérdésekkel vagy állításokkal 

találkoznak, ezzel csökkentve a kérdezői hiba nagyságát. A válaszadók nem éreznek 

nyomást arra vonatkozóan, hogy gyorsan adjanak választ. Lehetőségük van jobban 
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átgondolni saját véleményüket az egyes pontokkal kapcsolatban. Az online kérdőívek 

felépítése bonyolultságában is felülmúlhatják a papíralapúakat, illetve a kapott eredmények 

tekintetében is már a program által kiszámolt átlagokkal, százalékokkal stb. 

találkozhatunk. (10 kérdés az online kutatásról n.d.) Ez nagyban megkönnyíti a kutatást 

végző dolgát, mivel az online kérdőívek eredményeinél összeszedett, csoportosított adatok 

állnak rendelkezésre, amelyek alapján a kitöltött kérdőívek kiértékelése egyszerűbbé válik.  

Az első kérdés az egyes képzésekre érkező diákok – az adott szak témájához kapcsolódó – 

motivációjának kérdését hivatott felmérni. A hallgatók belső motivációja nagymértékben 

befolyásolja/hatja a szak sikerét. Amennyiben az oktatók felvetése jogos és a jelentkező 

emberek nagy része valóban „csak” az adott végzettségért, a „papírért” jelentkezik az 

egyetemre, az valóban komoly hatással lehet a mindennapos oktatási tevékenységre, s az a 

diákok teljesítményén is meglátszik. Az első kérdés esetében azt szerettem volna 

kideríteni, milyen súllyal bírt az adott szak kiválasztásában a diákok saját belső 

érdeklődése. A kérdést úgy fogalmaztam meg, hogy az nemleges válasz esetén se keltse a 

„rossz válasz” érzetét, ezzel csökkentve az esetleges torzítást. Az sem elhanyagolható és 

lebecsülendő, ha valaki versenyképes vagy manapság viszonylag divatos témában akar 

diplomát szerezni. Ez nem számíthat negatív attitűdnek, ám ebben az esetben az 

elhivatottság, a szak témája iránti érdeklődés valóban csekélyebb lehet, ami azonban 

alakítható. Az egyes emberek hozzáállásának alakítása kapcsolódik a második ponthoz, 

amely által az oktatási módszerekkel kapcsolatos véleményeket kívántam felmérni. Az 

interjúk során tanárok, diákok egyaránt hangsúlyozták az oktatási módszerek 

átértékelésének fontosságát. A hallgatók szempontjából ennek akkor lehet jelentős súlya, 

ha azt a kérdőíveken keresztül nagy számban igazolják. A második kérdéssel tehát azt 

szándékoztam kideríteni, hogy a hallgatók hatékonynak, érdekesnek, ösztönzőnek élik-e 

meg azokat az órákat, amik során a tanárok próbálják őket inspirálni, bevonni az előadás 

menetébe. Az oktatási módszereket tovább fűzve a harmadik pont a képzés során végzett 

önálló munkavégzéssel kapcsolatos tapasztalatokat célozza felderíteni. A munkaerőpiacon 

szükséges kommunikációs, önálló feladatmegoldó, stb. képesség, készségek elsajátítása, 

fejlesztése roppant fontos. Ebből az aspektusból tekintve a tanítói vélemények szerint a 

hallgatók igen silány teljesítményt nyújtanak. Ugyanakkor jelen formájában a tematika 

sem segíti kellőképpen a lényeges készségek elsajátítását. Amennyiben a tanulók szerint 

jótékony hatásúak az önálló munkát igénylő feladatok, az megoldást jelenthet az említett 

problémára. A negyedik kérdés kissé tovább haladva már a korábbi ötéves képzést, illetve 
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az „új” bolognai folyamatot is érinti. Több oktató szerint a három és fél év a régebbi 

képzés erőltetett, zsugorított formája. Emellett a hallgatói interjúk is bizonyították, hogy a 

szakok jelenlegi tematikája még nem érték el a célnak megfelelő, végleges formájukat. A 

hallgatók leginkább azt érzik, hogy sok mindenbe belekapnak (ami valóban releváns az 

adott szakokon), de nincs idejük annak kellő elsajátítására, tehát érteni semmihez nem 

fognak igazán. Amennyiben a diákok nem érzik elegendőnek az időt a szak ismereteinek 

elsajátítására, az igazolhatja, hogy az alapszak egyszerűen túlzsúfolt és/vagy nem 

célirányosan kialakított. A következő állítás meglátásom szerint azért szükséges, mert az 

interjúk alapján kijelenthető, hogy azok a hallgatók, akikre az adott képzés, illetve oktatók 

pozitív hatást gyakoroltak a szak hiányosságai ellenére céltudatosabba, lelkesebbek, 

elkötelezettebbek szakmájuk iránt. Ezek a diákok nagyobb eséllyel fognak kitartani 

amellett, hogy az élet azon területén állják meg helyüket majd, amire az egyetemen is 

készültek. A hatodik kérdés fókuszában már a sokszor bírált követelmények állnak. A 

diákok egyöntetűen szerénynek érezték azok nagy részét. Ezt hátrányként élték/élik meg. 

Az emberek bizony gyakran a kellően szigorú követelmények által vehetők rá a tanulásra, 

amiből – saját állításuk szerint – hosszú távon többet profitálnak. A hatodik állítással azt 

szerettem volna kideríteni, vajon a válaszadóknak milyen aránya gondolja ugyanezt. A 

kérdőív hetedik pontjára annyira egyértelmű a válasz, hogy annak létjogosultsága akár meg 

is kérdőjelezhető. Ám mivel a BSc képzések alapját mindenképpen a gyakorlatok adják, 

így e kérdéssel kapcsolatos vélemények megerősítését feltétlen szükségesnek találtam a 

kérdőíveken keresztül is. A nyolcadik állításnál ismét az önálló feladatmegoldás, a 

személyes szakmai tapasztalatszerzés kerül reflektorfénybe. Egy tömör, lényegre törő 

kérdőív keretén belül nem állt módomban a gyakorlatok mindegyikére rákérdezni, így a 

BSc képzések szempontjából leginkább vitatott témát emeltem ki. Az egyes szakok 

tematikájában szereplő gyakorlatokat az interjúk megfelelően jellemzik. A diákok 

nyolcadik állítással való egyetértése vagy elutasítása eldöntheti a gyakorlati félév 

hasznosságának dilemmáját. Ha már fontosak a gyakorlatok, akkor a gyakorlatias feladatok 

szintén azok. Ezzel összefüggésben fogalmaztam meg a kilencedik pontot. A szakdolgozat 

megfelelő elkészítése nagy valószínűséggel csak akkor és úgy kivitelezhető, amennyiben a 

hallgatók képesek a színvonalas, önálló munkára. Ez akkor lehetséges, ha a szakon 

megfelelő mennyiségben és minőségben szembesülnek hasonló feladatokkal. Az oktatók és 

tanulók többségének tapasztalatai alapján ennek megvalósulása elsikkad a képzéseken. 

Célom a kérdőívekkel e tapasztalatok igazolása vagy cáfolata volt. Az utolsó – tízedik – 

pont jelentősége sem elhanyagolható, mint ahogy az első látásra tűnhet. Észrevételeim 
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szerint a hallgatók nem kikerülhető hiányosságokkal küzdenek a tekintetben, hogy mit is 

jelent a gyakorlati mindennapok során az, amit tanulnak. Az interjúk során fény derült arra, 

hogy bizony nem érzik, mihez is értenek, mihez kellene, hogy értsenek, mit jelent majdani 

szakmájuk. Volt olyan hallgató, aki konkrétan meg is fogalmazta azt, hogy nem sok 

fogalma van arról, hogy az adott mérnöki végzettséggel pontosan milyen tevékenységeket 

is kellene végeznie egy munkahelyen, de az valószínű, hogy arra a feladatra – amivel még 

nincs is tisztában – egy BSc diploma nem elég. Tehát messze nem látja tisztán szakmája 

gyakorlati hasznát, de abban már szinte biztos, hogy ahhoz az adott alapképzés nem elég. 

Az ilyen és az ezekhez hasonló megnyilatkozások szükségessé tették, annak felmérését, 

vajon az egyes hallgatók tisztában vannak-e azzal, hogy a tanultakat hogyan tudják majd 

hasznosítani a munkaerőpiacon.   

2.2.1. A kérdőívet kitöltőkre vonatkozó adatok 

A kérdőíveket összességében 150 fő töltötte ki a négy vizsgált BSc szak esetében. 

Legtöbben a környezetmérnökök, legkevesebben pedig a természetvédelmi mérnökök 

tettek hozzá az eredmények végeleges számához. Azt azonban nem szabad elfelejteni, 

hogy a kitöltők között vannak olyanok is, akik nem képezik a célcsoport – 2007/08 

évfolyam – részét. A következő 2.2.1./a táblázatból látható, hogy a vizsgált szakokról 

évfolyamonként, illetve összességében figyelembe véve hányan töltötték ki a kérdőívet. 

2.2.1./a A kérdőívet szakonként kitöltők száma 

 
Szakonként a kitöltők száma 

KGA KM TV VG 
Évfolyam     
2005 előtt  3   

2005  3   
2006 3 3  1 
2007 11 15 11 9 
2008 19 19 17 20 
2009 1  1 7 
2010  4  1 

?  1 1  
Összesen 34 48 30 38 

 

Annak, hogy a kérdőív nem kizárólag a célcsoporthoz jutott el, az az oka, hogy a kérdőív 

olyan levelezési címre került kiküldésre, ahol régebbi hallgatók is hozzáférhettek ahhoz. A 
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célzott évfolyamokat (2007/2008) megelőző, illetve az azokat követő évfolyamokon kívül 

észlelhető 1-1 olyan kitöltő személy, akik nem jelölték, hogy melyik évben kezdték meg 

tanulmányaikat az adott szakon. Mivel a 2007. és 2008. évet megelőző vagy az azokat 

követő években tanulmányaikat megkezdő diákok száma meglehetősen alacsony, így 

ezeket az évfolyamokat elkülönítve nem vizsgáltam. Annak ellenére, hogy a kérdőívhez 

nem csupán a „célközönséget” képező diákok jutottak hozzá, a legtöbben még így is a 

2007. és a 2008. évi évfolyamból töltötték ki azt. Ezt jól szemléltetik a dolgozathoz 

mellékelt cd 5. dokumentum 5.1. pontjához tartozó táblázat, illetve a 5.2. ponthoz tartozó 

kördiagramok, amelyek az egyes szakokra vonatkozóan ábrázolják a kitöltők számát 

évfolyamonként. Mivel az egyes szakokról átlagosan 38 személy töltötte ki a kérdőívet, így 

nem tartottam indokoltnak a kitöltők számát szakonként a két célzott évfolyamra 

elkülönítve vizsgálni. Az eredményeknél minden évfolyamot figyelembe véve szakonként 

az összes kitöltőt, illetve a négy szakról szintén minden évfolyamot tekintve a kitöltők 

összes számát vettem górcső alá.  

Elmondható, hogy összességében több nő töltötte ki a kérdőíveket, mint férfi. Ez egyedül a 

vadgazda mérnökök esetében nem mondható el. A kitöltők átlagéletkora 22,53, amely 

értékeket szakonként a mellékelt adathordozó 5. mellékletének 3. pontjában (5.3.) található 

táblázatos formában. Az összes kitöltő nemenkénti megoszlását szemlélteti szakonként a 

következő 2.2.1./b táblázat. 

2.2.1./b Nemek közti megoszlás szakonként 

 Szakonként kitöltők száma 
 KGA KM TV VG 

Nem     
Férfi 9 20 6 23 
Nő 25 28 24 15 

Összesen 34 48 30 38 
 

A szakra érkező diákok többségében – a 150 fő kitöltőből 143 személy – gimnáziumban és 

szakközépiskolában végezték középszintű tanulmányaikat. Szakiskolában összesen hárman 

jártak az adott BSc szak megkezdése előtt, 4 személy előtanulmányai pedig ismeretlenek a 

kérdőív alapján. Már csak a kérdőívet kitöltők közül is jó páran – a 150 személyből 50 – 

találhatóak olyan emberek, akik az adott alapképzés elvégzése előtt már rendelkeznek 

egyéb képesítéssel. Azok száma, akik olyan más oktatásban vettek részt, amely saját 
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választott BSc képzésük témájával párhuzamba állítható és/vagy azt segítheti, összesen 27 

főt tesz ki. Az erre vonatkozó adatok, információk szakokra vonatkozóan is megtalálhatóak 

a mellékelt cd 5.4. pontjában.  

Jellemző, hogy a 2008. évet megelőző esztendőkben – elsősorban a 2007. évre 

koncentrálva – tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak megközelítően fele végezte el a 

kérdőívek tanúsága alapján a meghatározott három és fél év alatt az adott szakot.  A 

kérdőívek kitöltése 2011 nyarán lezárult. Tehát eddig az időpontig azoknak kellett, hogy 

BSc diplomával rendelkezzenek, akik 2007-ben vagy az előtt kezdték meg az egyetemet. E 

tanulók száma 41, míg ehhez képest azok létszáma, akik már végzett diákként jelölték 

magukat a kérdőívben, összesen 23 főt tesz ki (lásd mellékelt adathordozó cd 5.5. pont). 

2.2.2. Eredmények a négy vizsgálat szakot összevetve 

Az egységesen kialakított kérdőíveken mind a négy vizsgálat szak 1-től 5-ig jelölhette 

meg, hogy a megadott 10 állítással milyen mértékben ért egyet. Az összes szak, illetve 

évfolyam összes kitöltője által adott pontszámok alapján kijelenthető, hogy az egyes 

pontokra vonatkozó vélemények nem térnek el jelentősen egymástól. A diákok véleménye 

igen hasonló a vizsgált kérdések tekintetében. Ugyanez elmondható a szakok 

összehasonlításában is. Az eredmények nagyrészt igazolják az oktatókkal és hallgatókkal 

készített interjúkból leszűrhető tanulságokat. Ennek ellenére természetesen akadnak a 

kérdőíves eredmények tekintetében olyan értékek, melyek a várttól valamelyest eltérő 

irányba alakultak. Ez azt jelenti, hogy az interjúk alapján a vizsgálatot végzőként egy-egy 

állítás esetében magasabb vagy éppen alacsonyabb pontozást vártam és/vagy kisebb 

különbséget feltételeztem szakok között egy-egy állításra vonatkozó véleménnyel 

kapcsolatban. A következő 2.2.2./a táblázat a szakonként összesített átlagos pontszámokat 

mutatja be a 10 állításra vonatkozóan. A táblázat az összes szakra vonatkozó átlagértéket 

(amelyek a mellékelt cd 6. dokumentumában megtalálható részletes adatok alapján 

kiszámíthatóak) is tartalmazza az egyes állításokra vonatkozóan, amely azt jelöli, hogy 

átlagosan az összes szak mennyire értett egyet az állításokkal. Az utolsó oszlop a képzések 

közti szórásokat szemlélteti az egyes állítások tekintetében. Szakonként az összes állításra 

egyenként adott átlagos pontszámokat a melléklet 9. pontjában található grafikonok 

szemléltetik.  
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2.2.2./a A kérdőívre szakonként adott átlagos pontszámok, szórási értékek 

  

Szak-pontszám 
A négy szak 
által adott 

átlagos 
pontszám 

Szakok közti 
szórás az egyes 

kérdések 
tekintetében 

KGA KM TV VG 

Állítás         
1 3,88 3,98 4,23 4,47 4,14 0,26 
2 3,32 3,02 3,27 3,68 3,32 0,29 
3 3,88 3,65 3,17 4,16 3,72 0,42 
4 2,68 2,85 2,73 3,29 2,89 0,28 
5 4,06 3,73 3,93 4,05 3,94 0,15 
6 3,53 3,17 3,3 3,47 3,37 0,16 
7 3,32 2,63 3,27 2,63 2,96 0,38 

8 3,59 2,44 3,37 3,42 3,21 0,52 

9 3,21 2,96 2,6 3,29 3,02 0,31 

10 2,88 3,08 2,5 2,89 2,84 0,28 
A fenti adatok, feltüntetett táblázatok jól szemléltetik, hogy a kérdőívet kitöltő 150 hallgató 

összességében hogyan vélekedik azon kérdések tekintetében, amelyek az oktatói és 

hallgatói interjúk alapján meghatározóak az egyes képzések tekintetében. A 

következőkben, a kérdőívben szereplő állításokat veszem górcső alá azzal a céllal, hogy az 

azokra adott pontszámok – az egyes állításokkal való egyetértés mértéke – 

összehasonlíthatóvá váljanak az összes vizsgálat szak tekintetében. Egyszerű statisztikai 

vizsgálatok (pl. u- és/vagy t-próba, variancia analízis) jól rávilágíthatnak a szignifikáns 

kapcsolatokra, különbségekre az értékek tekintetében, ám azok kiszámítására, szöveges 

kifejtésére dolgozatom terjedelmét figyelembe véve jelen esetben nem vállalkoztam. A 

jövőben ilyen és/vagy hasonló kvantitatív vizsgálatok elvégzése fontos lehet a témában. 

2.2.2.1.A kérdőívek állításainak kiértékelése a szakokat összesítve 

1. állítás – Motiváció 

Ennél az állításnál a legtöbb pontot a VG, legkevesebbet pedig a KGA hallgatók adták. 

Vagyis azzal, hogy az adott BSc képzést saját érdeklődésükből eredően választották 

leginkább a vadgazda, legkevésbé a környezetgazdálkodási agrármérnökök értettek egyet. 

Ha külön-külön figyelembe vesszük e pontnál a négy szak diákjainak számokban kifejezett 

véleményét, szembetűnik, hogy azok között csupán elenyésző különbség van (szórás 0,26). 
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Az egyes szakokhoz tartozó átlagos értékeket az 1. állításra vonatkozóan az alábbi 

2.2.2.1./a grafikon szemlélteti. 

2.2.2.1./a Az 1. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 

 

 Itt nincs nagy jelentősége annak, hogy ki adta a legtöbb vagy a legkevesebb pontszámot, 

hiszen az összesített átlagértékek szerint a kérdőív e pontjával értettek egyet leginkább a 

válaszadók. A hallgatók egyértelműen tették le voksukat amellett, hogy a szak 

kiválasztásakor erősen befolyásolta őket belső értékítéletük, saját érdeklődésük. Az 

eredmények az interjúk tapasztalatai olyan szempontból igazolni látszanak, hogy a TV és 

VG képzésen résztvevő diákokkal folytatott beszélgetések során igen nagy hangsúlyt 

kapott a szak közvetített attitűdje. Ez a szakot megkezdő diákoktól is nagyobb 

elhivatottságot igényelhet. Az, hogy az adott pontszámok a KGA, illetve KM képzések 

esetében sem sokkal alacsonyabbak igazolja, hogy e képzéseknél is hasonló az értékítélet, 

mely az oktatói és hallgatói interjúk során egyaránt világossá vált. Összegségében az első 

állítással való egyetértés harmonizál az ötödik ponttal, ami a szak hallgatókra gyakorolt 

pozitív hatását vizsgálja. Arra szintén magas pontszámokat adtak a kitöltők.  

2. állítás – Oktatási módszer, interaktivitás  

A 2. állítással leginkább a vadgazda, legkevésbé pedig a környezetmérnökök értettek 

egyet. Az összes VG hallgatók által adott átlagos pontszám e kérdés tekintetében 3,68 a 

maximális 5-ből, míg a KM diákok esetében ez az érték 3,02. Jelentős eltérésekről a 

szakok között (szórás: 0,29) ebben az esetben sem lehet beszélni. Összességében 

elmondható, hogy a kérdőívet kitöltő diákok igen hasonlóan vélekednek az interaktív 

előadások hatékonyságáról. A következő 2.2.2.1./b grafikonon az egyes szakok összes 

kitöltőjének átlagos értékelése látható. 

3,88

4,23
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3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4
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1. Motiváció
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2.2.2.1./b A 2. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 

 

A számok megmutatják, hogy a tanítás interaktív formáját semmi esetre sem szabad 

elvetni. A kérdőívet kitöltők egyöntetűen hármas átlag fölött értékelték ezen oktatási 

módszer hatékonyságát. Az interjúk során határozottan amellett érveltek a hallgatók, hogy 

az interaktivitás a legtöbb előadás esetében hasznos és szükséges. Ugyanakkor az, hogy az 

értékek a 4,0 átlagot nem érték el erre azt is jelentheti, hogy a tanulók hatékonynak találják 

az oktatási módszerek e fajtáját, ám azt nem kielégítő mértékben alkalmazzák a képzés 

során. Ezt igazolni látszik, hogy a KM szakról adták a legalacsonyabb pontszámot a 

kitöltők. A személyes elbeszélgetések során is jelezték az e szakhoz tartozó diákok, hogy 

fontos lenne változtatni az előadásmódon, s hangsúlyozták a változatos, figyelemfelkeltő 

oktatási technikák áldásos hatását. Ezzel szemben a VG szakról adták a legmagasabb 

pontszámot ehhez az állításhoz a diákok. Ők az interjúk során is pozitívumként emelték ki, 

hogy a tanulók reakcióitól függetlenül az oktatók törekszenek a változatosságra, a 

hallgatók gondolkodásra sarkallására, az interaktivitásra. Persze a kép itt sem csak fekete 

vagy fehér. Az interjúk tapasztalatai, illetve a kérdőíves pontszámok alapján arra is 

következtethetünk, hogy minden szakon megtalálható a tanárok erre való törekvése és 

annak hiánya is.  

3. állítás – Önálló munkavégzés 

 A kérdőívekben szereplő pontszámok szerint az önálló munkavégzést igénylő feladatok 

hasznosak és érdekesek. Bár ebben az esetben az egyes szakokhoz tartozó átlagos 

pontszámok a többi állításhoz képest nagyobb szórást (0,42) mutatnak, ám azok még így is 

magas értékeket képviselnek az állítások többségével szemben, amelyhez az alábbi 

2.2.2.1./c táblázat szolgál szemléltetésül.   

3,32 3,27 3,02
3,68
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2.2.2.1./c A 3. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 

 

Az önálló feladatokra vonatkozó állítással értettek leginkább egyet a kitöltő személyek az 

1. pontot követően (motiváció). A legmagasabb pontszámok ebben az esetben is a 

vadgazdákhoz, a legalacsonyabbak pedig a természetvédelmi mérnökökhöz tartoznak.  

A 3. állítás visszacsatolásként is értelmezhető a 2. pontra vonatkozóan (interaktív oktatás), 

hiszen az interjúk során a hallgatók a két témát gyakran párhuzamba állították. Mindkettőt 

hasonlóan fontosnak, hatékonynak tartották az ismeretek elsajátítása, a készségfejlesztés 

tekintetében. Ennek ellenére a kitöltők az önálló munkákat hasznosabbnak értékelték az 

interaktív oktatáshoz viszonyítva. Az ok a 2. pont esetében említett felvetéshez hasonló 

lehet, miszerint lehetséges, hogy az önálló munkákat nagyon hatékonynak tartják a diákok, 

ám az inkább hiányzik a képzésekről, mint az interaktív előadási forma.  

4. állítás – Képzési idő 

A kérdőívben szereplő egyéb állításokkal összevetve a 4. ponthoz tartozó értékek igen 

alacsonyak, amely a következő 2.2.2.1./d grafikonon is szembetűnik. 

2.2.2.1./d A 4. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 
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 A pontszámok arról tanúskodnak, hogy bizony a BSc képzéseken meghatározott három és 

fél év nem elegendő az egyes szakokon szükséges ismeretek elsajátításához. Ennél a 

kérdésnél a szakokhoz tartozó átlagos értékek jellemzően alacsonyak, a képzések közti 

különbségek elenyészőek (szórás: 0,28). Az állítással leginkább ebben az esetben is a VG 

kitöltők értettek egyet, legkevésbé pedig a KGA hallgatók. A kitöltők összesített, 

pontszámokban kifejezett véleménye alapján arra lehet következtetni, hogy a szakmához 

szükséges elméleti és/vagy gyakorlati ismeretek tisztességes elsajátításához nem 

egyértelműen kielégítő a három és fél év.  

5. állítás – A szak pozitív hatása 

Az ötödik állítással való egyetértés előkelő helyen szerepel, illetve a szakok közötti 

egyetértés észlelhető a pontszámok tekintetében. Ez a következő 2.2.2.1./e grafikonon is 

szembetűnik. 

2.2.2.1./e Az 5. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 

 

Az egyes képzésekhez tartozó összesített értékek az 5. pont esetében közelítenek leginkább 

egymáshoz a többihez viszonyítva (szórás: 0,15). Mindezek arra utalnak, hogy a szak igen 

pozitív hatást gyakorol a hallgatókra. Ez az interjúkból kiindulva nem csekély jelentőségű. 

A képzések áldásos hatását a diákok a hasznos ismereteken túl leginkább az oktatói 

attitűdben mérték. A szakok pozitív hatásával kapcsolatos állítással leginkább a KGA 

szakról kérdőívet kitöltők, legkevésbé pedig a KM képzés diákjai értettek egyet. Ám mivel 

az értékek között nincs jelentős különbség, így az alacsonyabb pontszámok sem feltétlenül 

jelentenek nagy hiányosságot a szakmához szükséges ismeretek és/vagy az oktatói attitűd 

tekintetében. E kérdés összefüggésbe hozható az 1. állítással, ami a motiváció kérdésével 

foglalkozik. Nagy valószínűséggel azok az emberek, akik saját motivációból, 

4,06
3,93

3,73

4,05

3,4

3,6

3,8

4

4,2

KGA TV KM VG

Adott 
pontszám

Szakok

5. Szak pozitív hatása



66 
 

elhivatottságból adódóan választottak adott képzést, azok jobban értékelik – talán el is 

várják – tanáraik azon igyekezetét, hogy hivatásukban megerősítsék őket, illetve, hogy 

szakmailag és emberileg felvértezzék őket. Márpedig az 1. állításra adott pontszámok 

szerint saját motivációban nem volt hiány a kitöltők esetében.  

6. állítás – Követelmények 

Az interjúk során a hallgatók arról számoltak be, hogy a követelmények reálisak a leadott 

tananyaghoz képest, ám azok sokszor túl enyhék is. A gyenge követelmények az 

interjúalanyok véleménye szerint nem általánosíthatóak, de szükséges volna némi 

szigorítás annak érdekében, hogy a szakma szempontjából lényeges ismeretek ne csak a 

vizsgák végeztéig maradjanak a diákok fejében. Ebben egyöntetű volt az egyes szakokhoz 

tartozó hallgatók véleménye. Azzal az állítással, hogy a vizsgák komoly felkészültséget 

igényelnek a három és fél év során leginkább a KGA, legkevésbé pedig a KM tanulók 

értettek egyet. A pontszámok alapján (lásd az alábbi 2.2.2.1./f grafikonon) komoly 

eltérésekről ebben az esetben sem lehet beszélni (szórás: 0,16), így a négy szakról a 

kitöltők összesített – pontszámokban kifejezett – véleménye egybehangzónak mondható.   

2.2.2.1./f A 6. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 

 

A kérdőívek 6. ponthoz tartozó eredményei szerint a követelmények nem látszanak sem túl 

gyengének, sem túl keménynek. A pontszámokban mérhető vélemények a 3,0 átlagot 

minden BSc képzés esetében meghaladják. 

7. állítás – Gyakorlatok mennyisége 

Az átlagos pontszámok (lásd 2.2.2.1./g grafikon) tekintetében ez az állítás az utolsók 

között foglal helyet, amely teljes mértékben igazolja az interjúk tanulságait.  
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2.2.2.1./g A 7. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 

 

A KGA, illetve a TV szak összes kitöltője által adott átlagos értékek még meghaladják a 

3,0 átlagot, ám a KM és a VG hallgatók ennyire sem értékelték a gyakorlatok mennyiségét. 

Az ő esetükben egyforma – 2,63 – pontszámokról beszélhetünk. A négy szak átlagos 

pontszámai közti szórás 0,38. Az interjúk fényében az egyes képzésekhez tartozó átlagos 

pontszámok rávilágítanak a változás fontosságára a gyakorlati oktatás szempontjából. 

8. állítás – A gyakorlati félév hasznossága 

A gyakorlati félév hasznosságát taglaló állításnál az összképet tekintve a középmezőnyben 

találhatóak az átlagos értékek, ám azok szórása a legnagyobb (0,52) az összes szakot 

figyelembe véve. A különbségek a következő 2.2.2.1./h grafikonon észlelhetők. 

2.2.2.1./h A 8. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 

 

Azzal az állítással, hogy a gyakorlati félév hasznos, a szakmához szükséges tapasztalatokat 

nyújt leginkább a KGA diákok, legkevésbé pedig a KM hallgatók értettek egyet. Ezt az 

adott képzés összes kitöltője által adott átlagos pontszámok jól tükrözik. A KM szaknál 

található alacsony pontszám utal arra, hogy ennél az alapképzésnél nem is lehet a többi 
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szaknál szokásos gyakorlati félévről beszélni. Az ebből származó hiányosságok az interjúk 

során is felvetődtek. A gyakorlati félévre vonatkozó pontszámok összhangban állnak az 

interjúkból levonható tapasztalatokkal olyan szempontból, hogy a személyes 

elbeszélgetések után se vált egyértelművé a gyakorlati képzés e részének hatékonysága. A 

vélemények megoszlottak (az állítások szerint van, hogy nagyon hasznos, van, hogy 

teljesen haszontalan e félév), s a kérdőívben adott pontszámok is hasonló ingadozást 

mutatnak. 

9. állítás – A szakdolgozatra felkészítő feladatok a képzés során 

A 9. állítással kapcsolatban a legmagasabb pontszámokat a vadgazda, a 

legalacsonyabbakat pedig a természetvédelmi mérnök hallgatók adták. A szakonkénti 

értékelést az alábbi 2.2.2.1./i grafikon szemlélteti.  

2.2.2.1./i A 9. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 

 

A pontszámok itt már a környezetmérnökök esetében is 3,0 átlag alá csúsztak, a szakok 

által adott átlagos pontszámok közti szórás 0,31. Mindezek arra engednek következtetni, 

hogy végzősként a tanulók nem érzik/érezték magukat felkészültnek a szakdolgozat önálló 

összeállítására. Az interjúk során is kiderült, hogy a diákok szerint nincs annyi egyénileg 

vagy csoportosan megoldandó feladat a három és fél év során, ami egy nagyobb lélegzetű 

munka elkészítésére felkészítené őket. A KM szakhoz tartozó átlagos pontszámhoz képest 

a KGA és VG kitöltők értékelése már jobb, de azok még mindig nem meggyőzőek 

atekintetben, hogy a végső megmérettetéshez elérkezve a hallgatók képesek a tanárok által 

elvárt szinten megírni szakdolgozatukat, teljesítni az államvizsgát. Az alacsonyabb 

pontszámok nem feltétlenül utalnak a végső dolgozatra megfelelően felkészítő feladatok 

hiányára. A hallgatók értékelése arra is vonatkozhat – mint ahogy annak a személyes 
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beszámolók során hangot is adtak –, hogy az önálló feladatok ugyan roppant hasznosak, 

ám az jelenleg „hiánycikket” képez az egyes szakokon.  

10. állítás – A szakma gyakorlati alkalmazhatóságának realizálódása 

A 10. pont a kérdőívben az utolsó helyen szerepel, de annak eredményeit figyelembe véve 

is sereghajtónak számít. Az alacsony pontszámok feltűnőek a következő 2.2.2.1./j 

grafikonon is, összehasonlítva az előzőekkel. 

2.2.2.1./j A 10. állításra vonatkozó átlagos pontszámok 

 

 Az állítással miszerint a diákok számára érthető és tiszta, hogy az adott szakon szerzett 

végzettségüket miként tudják hasznosítani a munka világában, a legkevésbé értettek egyet 

a kitöltők a kérdőív összes pontjához képest. Ebben a tekintetben a szakokat külön 

figyelembe véve sem lehet jelentős mértékben különböző véleményekről beszámolni 

(szórás: 0,28). A legmagasabb érték a KM BSc, a legalacsonyabb pedig a TV képzéshez 

tartozik. A kérdőív utolsó pontjára vonatkozó bizonytalanság nem tűnt ki ennyire 

egyértelműen az interjúkból, ám némi hiányosság e téren észlelhető volt. A személyes 

beszélgetések tapasztalatai, illetve a kérdőíves eredmények tehát nem állnak ellentétben 

egymással.  

 

2.2.3. A négy szakhoz tartozó kérdőíves eredmények összegzése az interjúk 

tapasztalatainak fényében 

A kérdőívek eredményei nagyrészt összhangban vannak az interjúk tapasztalataira 

alapozott elvárásokkal. A kérdőívben szereplő állítások sorrendje változtatható olyan 

értelemben, hogy melyekre adta a legtöbb pontszámot az egyes szakokról kérdőívet kitöltő 
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összes diák. A következő 2.2.3./a táblázat tehát a kérdőívben szereplő állításokkal való 

egyetértést szemlélteti (az egyetértés mértékének csökkenésével), illetve azt, hogy adott 

állítás esetében a szakok között mekkora véleménybeli különbségek fedezhetők fel az 

átlagos pontszámok alapján. 

2.2.3./a Az egyes állításokkal való egyetértés pontszámokban kifejezve, illetve az 

azokhoz tartozó szórás 

Állítás 
sorszáma 

A négy szak által adott 
átlagos pontszám 

Szakok közti szórás az 
egyes kérdések 

tekintetében 

1 4,14 0,26 
5 3,94 0,15 
3 3,72 0,42 
6 3,37 0,16 
2 3,32 0,29 
8 3,21 0,52 
9 3,02 0,31 
7 2,96 0,38 
4 2,89 0,28 

10 2,84 0,28 
 

A két vizsgálati módszer (interjúk és kérdőívek) segítségével felszínre kerültek azok a 

témakörök, melyek pozitívumként – mint a jövőben is megtartásra méltó gyakorlat –, az 

egyes szakok sikerességéhez hozzájáruló tényezőként jelennek meg. E témákra rávilágító 

állítások a fenti táblázat első helyezései közt találhatóak. Azok arról tanúskodnak – 

kiemelve az első három (1. 5. és 3. állítás) helyezést, hogy a SZIE-re érkező diákok saját 

belső motivációjuk miatt választották az adott szakot. Legalábbis a kérdőíveket kitöltő 

személyekre saját megítélésük szerint ez egyértelműen jellemző, amely némileg 

ellentmond az interjúkat követően általam várt eredményeknek. Továbbá a szak pozitív 

hatást gyakorol/gyakorolt a hallgatókra, ami áldásos hatású lehet a tanulók szakmai, illetve 

személyes jövőjét illetően. Erre az állításra valószínűleg azok adtak magasabb 

pontszámokat, akik az interjúalanyokhoz hasonló lelkesedéssel rendelkeznek tanáraik 

nyitottságával, közvetített szemléletével kapcsolatban. A személyes beszélgetések során a 

diákok saját állításuk szerint nem elsősorban a vizsgákra megtanult információk miatt 

kaptak sokat az adott képzésen. A felállított sorrend 3. helyezését tekintve az önálló 

munkát igénylő feladatok nagyban hozzájárulhatnak a szakok oktatási sikerességéhez 
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azáltal, hogy a diákok olyan készségeket sajátítanak el az ilyen munkák során, amiket a 

szakdolgozatban, s majd a munka világában, az életben is képesek lesznek sikerrel 

alkalmazni. A fenti 1. és 5. állítás esetében a szakok közötti egyetértés összhangot mutat, 

ám a 3. – az önálló feladatok hasznosságával kapcsolatos – állításnál már inkább 

megoszlanak a vélemények. Ennek oka az lehet, hogy az egyes szakok hallgatói más-más 

tapasztalattal rendelkeznek az önálló munka tekintetében, vagy azt hasznosnak tartják 

amellett, hogy hiányolják is e feladatok gyakoribb szerepeltetését a tematikában.  

A kérdőíves értékelések „középmezőnyében” a 2., 6., 8. és 9. állítás foglal helyet. Az 

előadások interaktív formájának hatékonyságát, illetve a követelmények komolyságát 

hasonló értékekkel jellemezték. Az interjúk tapasztalatai alapján az interaktív oktatási 

módszerek esetében a pontszámok alacsonyabbak az általam vártnál (azt az interjúk során 

kifejezetten pozitív példaként emelték ki az oktatási módszerek tekintetében), ám a kérdőív 

erre vonatkozó része még így sem mond ellent az interjúknak, hiszen az interaktivitás lehet 

pozitívum és azzal együtt „hiánycikk” is a képzéseken. Azaz azt hasznosnak, ugyanakkor 

kevésnek is találhatják a diákok az adott szakon. A gyakorlati félév, valamint a 

szakdolgozatra felkészítő feladatokra vonatkozó állításokkal már kevésbé értettek egyet a 

kitöltők. A gyakorlati félév hasznosságára vonatkozó állítás esetében beszélhetünk a 

vélemények legnagyobb differenciájáról. Ezzel az állítással leginkább a KGA, legkevésbé 

pedig a KM hallgatók értenek egyet. Az interjúk tanulságaira építve a pontszámok közötti 

viszonylag nagy különbséget e tekintetben az okozhatja, hogy az említett félév 

hasznossága erősen a körülményektől (gyakorlati hely, gyakorlatvezető, diák motivációja) 

függ.  

A kérdőíves eredmények igazolták, illetve kiemelték azokat a markáns problémákat is, 

amelyek az interjúk során tértek vissza újra és újra. E problémás területek elsősorban a 

képzések gyakorlati oldalával, a BSc szakokon teljesítésére meghatározott képzési idővel, 

valamint a szakma gyakorlati részének realizálódásával vannak összefüggésben. Ezekre a 

témákra a 4. 7. valamint a 10. állítás világít rá a kérdőívben, amelyekhez a szakokat 

összegezve a legalacsonyabb átlagos pontszámok tartoznak. Ezekkel az állításokkal 

értettek egyet legkevésbé a vizsgált szakok kérdőívet kitöltő diákjai. Mindezek arra 

utalnak, hogy a hallgatók nem tartják elegendőnek a rendelkezésre álló 3 és fél évet a 

szakmához szükséges diszciplínák elsajátításához. Továbbá a gyakorlatok mennyisége nem 

kielégítő az alapképzések során, amiből egyértelműen következik, hogy a kitöltők csekély 

mértékben vannak azzal tisztában, hogy a BSc szakokon megszerzett ismereteiket hogyan 
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hasznosíthatják a munka világában. E témákban a pontszámok meglehetősen hasonlóak. A 

szórás főleg a 10. – a szakma realizálódása – állítás tekintetében meglehetősen alacsony, 

amely a vélemények összhangját tükrözik. Azok a témakörök, melyekhez alacsony 

pontszámok tartoznak, illetve amelyek az interjúk eredményei szerint is problémásak, 

felhívják a figyelmet arra, hogy mely területeken lehet szükség változtatásra valamint 

tanárok és diákok közti további egyeztetésre.  
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V. Javaslatok 

A felsőoktatás, mint kutatási terület, egyelőre még nem teljesen kihasznált lehetőség. 

Számos kérdés megválaszolatlan még, s az irodalmi háttér mennyisége sem kielégítő e 

tekintetben. Reményeim szerint e munka rávilágít a vizsgált szakokat érintő, jelenleg 

progresszív tevékenységekre, lényeges hiányosságokra, azok megoldásának égető 

szükségességére, illetve előmozdítja az oktatók és oktatók, valamint az oktatók és 

hallgatók közti hatékonyabb együttműködést. Munkám során az interjúk tapasztalatai 

alapján a kezdetben felvetődött kérdésekre kapott válaszokon túl számos hasznos 

információ is napvilágra került, amely segítséget nyújthat a problémák orvoslásában. Az 

oktatási sikeresség szempontjából javaslataimat a következőkben a vizsgált 4 alapképzésre 

jellemző erősségek, gyengeségek, lehetőségek, illetve veszélyek szempontjából 

csoportosítom. 

1. Erősségek 

Az oktatók nyitottságát, közvetlenségét feltétlen meg kell őrizni a jövőben. A pozitív 

oktatói attitűd kivétel nélkül, minden egyes szakon nagy hatást gyakorol a hallgatókra. A 

tanárok őszinte érdeklődése, lelkesedése képes ösztönözni akár az elvártnál kevésbé 

motivált diákokat is. A figyelemfelkeltő oktatási módszerek, az interaktív előadások, a 

tanárok érezhető elhivatottsága kellően segíti a diákok fejlődését. Az önálló és csoportos, 

készségfejlesztő feladatok megtartása, mennyiségének növelése jó hatással van a tanulók 

azon képességére, hogy később a szakdolgozat elkészítésével, valamint a munka világában 

előforduló kihívásokkal önállóan megbirkózzanak. A követelmények reálisak a leadott 

tananyag tekintetében. A korrekt hozzáállást, elvárásokat fontos megtartani a jövőben is. A 

tematikában szereplő nyelvoktatás roppant fontos, ám annak valódi haszna nem érezhető. 

E téren fontos változtatni az órák mennyiségén és/vagy minőségét a hatékonyság növelése 

érdekében. A féléves gyakorlatok szintén nagyon hasznosak, amennyiben az adott 

gyakorlatvezető hajlandó időt és energiát szánni az oda érkező diákra, illetve ha a tanuló is 

motivált a megfelelő hely felderítésében. 

A fentiekben az összes szakra érvényes javaslatok szerepelnek. Az egyes BSc képzéseket 

érintő erősségek a melléklet 10.1. pontjában találhatóak. 
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2. Gyengeségek 

A kérdőívek által is igazolt legsúlyosabb oktatási problémákat figyelembe véve javaslom a 

tematika átgondolását elsősorban mennyiségi szempontból. A BSc hallgatók számára 

rendelkezésre álló 3 és fél év nem elegendő a megfelelő, szakmához szükséges gyakorlati 

ismeretek és készségek elsajátításához. Fontos nagyobb hangsúlyt helyezni a gyakorlatias 

oktatásra, az önálló és csoportos feladatmegoldásra. Az előadások egy részét szintén 

lényeges interaktív módon alakítani, ami a diákokat ösztönzi, s az elméleti ismeretek 

rögzülését is segíti. Jelen körülmények között a rendelkezésre álló képzési idő alatt a 

munkaerőpiacon is elvárt készségek megszerzése, erősítése nagy valószínűséggel egyedül 

a lexikális ismeretek átadásának visszaszorításával érhető el, de a BSc szakok elsődleges 

céljait figyelembe véve ez egy szükséges változás lehet. A gyakorlatias oktatás által 

tisztába kerülhetnek a hallgatók saját szakmájuk valódi oldalával, így megkapják az esélyt, 

hogy felismerjék, saját beállítottságuk, képességeik szerint végül milyen végzettséggel is 

szeretnének rendelkezni, mire képesek. A gyakorlatias oktatás, az önálló feladatok 

megoldása a szakdolgozatra való felkészülést is megfelelően támogathatja. A kérdőívek, 

illetve az interjúk szerint a képzés során teljesítendő feladatok nagy része erre a célra 

egyelőre nem alkalmasak. A gyakorlati félév hatékonyságának élénkebb ellenőrzése 

és/vagy a tanárok nagyobb segítsége e tekintetben szintén lényeges, hiszen e félév 

hasznosságával kapcsolatban igen vegyesek a vélemények. A hallgatók beszámolóira 

alapozva fontos a követelményeket is átgondolni. Lényeges megtalálni az egyensúlyt olyan 

tekintetben, hogy mit követelnek meg keményen és melyik az a tantárgy, ahol inkább a 

készségfejlesztésre helyezik a hangsúlyt. A nagyobb szigor és/vagy gyakoribb 

számonkérés sok esetben áldásos – akár ösztönző – hatású lehet, ám a diákok felé való 

visszajelzés – az alkalmazott módszer hatékonysága tekintetében, teljesítményükkel 

kapcsolatban – ugyanolyan fontos.  

A fentiekben az összes szakra érvényes javaslatok szerepelnek. Az egyes BSc képzéseket 

érintő gyengeségek a melléklet 10.2. pontjában találhatóak. 

3. Lehetőségek 

A vizsgálat során feltárt összes nehézséget figyelembe véve elmondható, hogy a dolgozat 

során felvetett potenciális megoldásokat hasznos lehet, és szükséges is figyelembe venni. 

Az oktatók és hallgatók érdekeinek, tapasztalatainak, véleményeinek egyeztetése hosszú 

távon számos problémára megoldást jelenthet a jövőben.  A bolognai rendszert számos 
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bírálat érte az interjúk során, ám főleg az oktatói tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a 

valóban lényeges célok tudatosításával, illetve az ahhoz megfelelő oktatási módszerek 

kiválasztásával jelen körülmények között nagyobb elégedettség is elérhető az oktatási 

sikeresség tekintetében. Ennek érdekében szükséges eldönteni, hogy mire helyezik a 

hangsúlyt az oktatási mindennapok során. A lexikális tananyag korábbi formában, 

mennyiségben való leadása és a hatékony készségfejlesztés a három és fél év alatt 

párhuzamosan nem kivitelezhető. Az előrelépés érdekében szükség lenne az eredmények 

személyes megtárgyalására elsősorban azon tanárok között, akikkel az interjú készült. Ha 

még nem is minden esetben az oktatási döntésekben kompetens személyekről van szó, de 

mindenképpen azokról, akik aktívan részt vesznek a felsőoktatás mindennapjaiban, 

közvetlenül alakítják azt. A lehetőségek tekintetében jelen vizsgálat alapján nem tettem 

szak specifikus javaslatokat. A fentieket az összes vizsgálat BSc szakra érvényesnek 

tartom. Annak érdekében, hogy külön az egyes szakokra részletekbe menő és releváns 

javaslatokat tudjak tenni, további kvantitatív és/vagy kvalitatív vizsgálatokra van szükség.  

4. Veszélyek 

Nyilván a felsőoktatásban résztvevők nem rendelkeznek kellő ráhatással a középszintű 

oktatásra, mely az oktatói vélemények szerint sok esetben nem készíti fel kellően a 

diákokat az egyetemi tanulmányokra. Ezzel kapcsolatban érdemes elgondolkodni, hogy a 

középszintű oktatás változását szükséges-e várni, vagy esetleg a felsőoktatásnak fontos 

változtatni és/vagy alkalmazkodni a jelen körülményekhez, és a célok elérése érdekében 

változtatni a tanítási módszereken. Az áhított készségek megszerzése, erősítése, a 

gyakorlati életben helyüket megállni képes diplomások kiképzése az aktuális oktatási 

technikával a jelenlegi tömegképzésben nem vagy csak részben valósul meg. A veszélyek 

tekintetében jelen vizsgálat alapján nem tettem szak specifikus javaslatokat. A fentieket az 

összes vizsgálat BSc szakra érvényesnek tartom. Annak érdekében, hogy külön az egyes 

szakokra részletekbe menő és releváns javaslatokat tudjak tenni, további kvantitatív 

és/vagy kvalitatív vizsgálatokra van szükség.  
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VI. Összefoglalás 

A Szent István Egyetemen működő egyes BSc szakok sikerességének vizsgálata során nem 

született egyértelmű válasz arra vonatkozólag, hogy a képzések sikeresek-e vagy nem. 

Nyilvánvaló, hogy a kép nem lehet pusztán csak fekete vagy fehér. Egy eldöntendő 

kérdésre adott válasz helyett sokkal több hasznos információ került felszínre. Az 

eredmények összképét, azok értelmezését nagymértékben befolyásolták az interjúk során 

kifejtett vélemények, az ún. szubjektív tényezők. A mérhető adatokat szolgáltató 

kérdőívek, s az abból származtatott eredmények nagyrészt igazolják az interjúkból 

levonható következtetéseket.  

Külön az oktatói interjúk eredményeit figyelembe véve elmondható, hogy a legfőbb 

kérdések tekintetében a tanárok egyetértenek egymással. A beszámolókból egyértelműen 

kiderült, hogy számos pozitív élmény éri őket, amit sikerként tudnak elkönyvelni a 

képzések szempontjából. Ám ezek fényét a jelenlegi oktatási rendszer nehézségei 

elhomályosítják. Kijelenthető, hogy az alapképzések csak részben működnek a céloknak 

megfelelően. Továbbá az oktatók által elérni kívánt cél sem egyértelműen azonos a BSc 

szakok hivatalos céljaival, ami számos háttérben megbújó konfliktust eredményez. A 

tanárok az ötéves és/vagy korábbi rendszert tartják etalonnak, míg általában egy BSc 

képzés elsődleges célja inkább a készségfejlesztés, a gyakorlatias ismeretek megszerzése. 

Alapvetően elhibázott lépésekről lehet beszélni az alap- és mesterképzések kialakításának 

tekintetében, melyet jól tükröznek azon vélemények, amelyek szerint manapság inkább egy 

kicsinyített ötéves képzés napjait éljük. A várt – vagy nem várt – bolognai folyamat részét 

képező BSc szakok adaptálása csak részben történt meg, ami alapvetően befolyásolja a 

képzési sikerességet. A nem megfelelő adaptáció, a beérkező hallgatók tömege, a 

felsőoktatási finanszírozás egy interjúalany megfogalmazása szerint ördögi kört 

eredményezett, melyben tanárok és diákok együtt forognak. Az oktatók többsége szerint a 

rendszer támogatja a gyenge teljesítményt, s a BSc szakok gyakorlati részének minősége 

messze alulmúlja azt, ami a hatékonyság szempontjából szükséges lenne. Több ízben 

elhangzott, hogy az oktatás színvonala jelentősen csökkent a korábbi képzési rendszerhez 

viszonyítva. Ennek okai a fentieken túl a beérkező hallgatók motiválatlansága, illetve 

gyakran a tudásbeli hiányosság lehet. Az előbbiekkel együtt azt is fontos hangsúlyozni, 

hogy az interjúalanyok többsége szerint – saját pozitív tapasztalataikból kiindulva – jelen 
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körülmények között is elérhető egy színvonalasabb oktatás. Elmondható tehát az elért 

célokat és a hiányosságokat összevetve, hogy a korábbi részekben kifejtett fő témaköröket 

érintő vélemények rávilágítanak a változások szükségességére. Annak ellenére, hogy az 

oktatók külön-külön is közös nevezőre jutottak a főbb kérdések tekintetében, a potenciális 

megoldásokkal kapcsolatban már közel nem biztos, hogy hasonlóan egyértelmű lenne az 

összhang. A közös pontokat, egyezéseket, illetve az esetleges eltéréseket az okozhatja, 

hogy az interjúalanyok esetében különböző beállítottságú, néhol eltérő prioritásokkal 

rendelkező emberekről van szó, akik roppant hasonló problémákkal szembesülnek nap 

mint nap.  

A hallgatók részéről is igen hasonló véleményekről lehet beszélni az oktatást érintő 

fontosabb témakörök tekintetében. Tömören megfogalmazva az interjúalanyok 

beszámolóinak tanulságait, az egyes szakok valódi értéket közvetítenek, viszont az nem 

valószínű, hogy a diákok leendő vagy már meglévő BSc diplomája versenyképes lenne a 

munkaerőpiacon. Az oktatási rendszer problémáit a hallgatók is érzékelik. A mindennapok 

során mutatkozik meg, hogy a tanárok nehezen küzdenek meg a tömegekben megjelenő és 

igen differenciált tudású diákok által teremtett szituációval. A diákok meglátása szerint a 

tematika néhány problémát leszámítva alapvetően jól felépített. Az oktatók nyitottságát, 

segítőkészségét egyöntetűen dicsérték, azt nagyon fontosnak és áldásos hatásúnak tartják. 

Az alapképzések ideje alatt elsajátítandó diszciplínák mennyisége és összetétele számos 

kérdést hagy maga után, és a követelményeket is szükséges több aspektusból átgondolni. A 

legnagyobb problémák a BSc szakok gyakorlati részével hozhatók összefüggésbe. A 

gyakorlati tárgyak minősége, illetve a gyakorlatias jellegű feladatok mennyisége 

határozottan hiányosságoktól szenved. Ezek jelentős hatást gyakorolnak a szakdolgozat 

minőségére, valamint az egyetemről kilépő diplomások azon képességére, hogy megállják 

helyüket szakmájukban. Az önálló feladatokra vonatkozóan több ízben megkérdőjeleződött 

napjaink uralkodó oktatási módszerének – az egyoldalú információközlésnek – 

hatékonysága.   

Kijelenthető, hogy a kérdőíves felmérés nagyrészt megerősíti az interjúkból származó 

eredményeket. Szaktól függetlenül a hallgatói vélemények között jelentős különbségek 

nem észlelhetők. A legfőbb előnyök és hátrányok összeegyeztethetők az interjúkból 

levonható tanulságokkal. A beérkező válaszok alapján kijelenthető, hogy a hallatók igen 

hatékonynak tartják az önálló feladatmegoldást igénylő feladatokat, valamint az interaktív 

oktatási módszerek is – tárgytól függően – előnyt élveznek az egyoldalú 
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információközléssel szemben. Az önálló feladatmegoldással összefüggésbe hozható az az 

elégedetlenség, amely szerint a képzések nem készítenek fel kellő mértékben a 

szakdolgozattal kapcsolatos munkálatokra. A kérdőíves eredmények mindenképpen 

igazolják a személyes beszámolók azon részét, amely szerint a gyakorlati oktatás 

hatékonysága nem megfelelő. Ezen túl a három és fél évet a tanulók szűkösnek érzik a 

tematikában szereplő ismeretek elsajátításához. Ez érdekes, ha figyelembe vesszük az 

interjúalanyok véleményét, miszerint összességében nézve az alapképzések nem jelentenek 

túlzott nehézséget egy átlagos képességekkel rendelkező ember számára. Továbbá az 

oktatói és hallgatói interjúk tanulságaival ellentétben a kérdőívek egyértelműen arról adnak 

tanúbizonyságot, hogy a diákok saját érdeklődésükből adódóan, motiváltan érkeztek az 

egyes képzésekre.  Míg a kérdőív motivációval kapcsolatos kijelentésével való egyetértés 

az összes szakot figyelembe véve az első helyen szerepel, addig az utolsó helyet a szakma 

gyakorlati részének realizálódása foglalja el.  Az eredmények tanúsága szerint a 

végzős/végzett hallgatók igen csekély mértékben vannak azzal tisztában, hogy az adott 

BSc szakon megszerzett végzettségüket miként tudnák hasznosítani a munka világában.  

A kiválasztott 4 szak oktatási programjának vizsgálatának köszönhetően sikerült olyan 

véleményeket meghallgatni, olyan információk szerezni, amelyek biztos nem jutnak 

tudomásomra e kutatás elvégzése nélkül. Érdekes élmény volt tapasztalni, felismerni az 

oktatói és hallgatói tapasztalatok, kívánságok, célok kirajzolódó összefüggéseit, amelynek 

köszönhetően számomra világossá vált, hogy a „két tábor” igényei, céljai, értékítélete 

egyeztetések nélkül is gyakran azonos vagy igen hasonló. Éppen ezért van szükség további 

egyeztetésekre. Magának az oktatási tevékenységeknek, céloknak, eredményeknek a 

vizsgálata kezdetben nem minden fronton volt támogatott feladat, ám tapasztalataim 

szerint kivétel nélkül minden tanár és diák elsődleges fontosságúnak tartja, hogy a 

mindennapos oktatási tevékenység, mindennapi munkájuk hasznosságával valamilyen 

módon tisztába kerüljenek. Ehhez érdemi egyeztetések szükségesek, ám nem csupán 

oktatók és hallgatók között. Sok esetben a tanárok is számára is ismeretlen kollégájuk 

belső célja, igénye az oktatási tevékenységet illetően, vagy éppen régi ellentétek miatt 

érdemben nem tudnak közös nevezőre jutni. A közös célok mindenhol megtalálhatóak.  A 

kérdés az, hogy a jövőben az ellentétekre vagy a hasonlóságokra fókuszálunk? A jövőben 

az alapszakok oktatási sikerességéhez fűződő bármilyen vizsgálat folytatásához 

véleményem szerint személyes egyeztetésre van szükség. Ideális volna a tanár, illetve diák 

interjúalanyokat egy asztalhoz ültetni, ám mivel az utóbbiak közül nem mindenki a SZIE-n 
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folytatja tanulmányait, ez csak részben lenne megoldható. A vizsgálatok tanulságai alapján 

kijelenthető, hogy a BSc szakok kezdeti vizsgálatához megfelelő módszer volt az interjúk 

és kérdőívek kombinációja. Emellett a jövőbeni kutatások során előnyös lehet nagyobb 

mintaszámmal dolgozni mindkét módszer esetében és/vagy statisztikai vizsgálatokat 

végezni a kapott értékek megbízhatóságával kapcsolatban, a szignifikáns statisztikai 

kapcsolatok feltárása érdekében.  
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VII. Rövidítések jegyzéke 

 
KGA: Környezetgazdálkodási agrármérnök 

TV: Természetvédelmi mérnök 

KM: Környezetmérnök 

 VG: Vadgazda mérnök 

KGA I: a 2007-ben BSc szakot megkezdő diákok 

KGA II: a 2008-ban BSc szakot megkezdő diákok 

TV I: a 2007-ban BSc szakot megkezdő diákok 

TV II: a 2008-ban BSc szakot megkezdő diákok 

KM I: a 2007-ban BSc szakot megkezdő diákok 

KM II: a 2008-ban BSc szakot megkezdő diákok 

VG I: a 2007-ban BSc szakot megkezdő diákok 

VG II: a 2008-ban BSc szakot megkezdő diákok 

UNESCO: Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

UNEP: Az ENSZ környezetvédelmi programja (United Nations Environment Programme) 

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organization for Economic 
Co-operation and Development) 

EFT: Európai Felsőoktatási Térség 

BSc: Bachelor of Science 

MSc: Master of Science 

KTI: Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 

VMI: Vadvilág Megőrzési Intézet 

MKK: Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 
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X. Melléklet 

 

1. Egyezmények 

A felsőoktatásban folyó fenntarthatósággal kapcsolatos oktató-nevelő munkához 
köthető legjelentősebb nemzetközi és hazai egyezmények és vizsgálatok, intézkedések: 

- Európai Egyetemek Magna Chartája – Bologna 1988. szeptember (Czippán et. al. 
2003, p. 21.)  

- Tallories-i Deklaráció, Egyetemi Vezetők a Fenntartható Jövőért – Tallories, 1990. 
október (Czippán et. al. 2003, p. 21.)  

- Az európai egyetemek sürgős felhívása az ENSZ Környezet és Fejlődés 
Konferenciájának előkészítő bizottsága elé – Genova, 1991. augusztus (Czippán et. 
al. 2003, p. 21.)  

- Közös Jövő Létrehozásáért: Cselekvési Terv Egyetemeken – Halifax, 1991. 
december (Czippán et. al. 2003, p. 21.)  

- Copernicus Charta a Fenntartható Fejlődésért – Genova, 1994. május (Czippán et. 
al. 2003, p. 21.)  

- Nemzeti Alaptanterv (NAT), amelynek tevékenysége által megteremtődött az 
intézményes környezeti nevelés legmagasabb fokú legitimitása a közoktatásban és 
így az iskolarendszerű felsőoktatásban is. (Varga 2003) 

- A PHARE (Poland-Hungary: Assistance for Restructuring the Economy) 151/W-1 
program keretében átfogó felmérés készült 1992 és 1993 között a hazai környezeti 
oktatás és képzés helyzetéről. Ennek részeként feltárták a főiskolákon és 
egyetemeken folyó környezeti képzés stratégiai területeit, tartalmi hiányosságait. 
(Felsőoktatás 2010) 

- Az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogram) 1998 és 2000 között 
tartó kutatása a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterét vizsgálta. 
Eredményei szerint a környezeti nevelés szerepe a felsőoktatásban az 1980-as évek 
második felétől kezdett felértékelődni. (Felsőoktatás 2010) 

- A 2003-as Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia számos aspektusból mondható 
sikeresnek amennyiben a célok megvalósulását tekintjük. Többek között széles 
körben alkalmazható egyetemi tankönyvek készültek, a nem pedagógiai környezeti 
szakoknál (főleg a mérnökképzésben) a BSc képzésekbe beépült a 
környezetvédelmi-gazdálkodási ismeretek oktatása, a környezettudomány önálló 
akadémiai diszciplínává vált. Ám nem vagy csak hiányosan valósult meg a közép- 
és felsőszintű szakképesítések egymásra épülése, a környezetpedagógiai témák 
támogatása. Ez csupán néhány példa az eredményeket figyelembe véve, de 
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bizonyíték arra, hogy a környezeti nevelés témájának, s annak felsőoktatásban 
elfoglalt helye egyre figyelemreméltóbb, azonban az további vizsgálatokra, 
fejlesztésre szorul. (Felsőoktatás 2010)  
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2. Oktatói interjúfonal  

 

I. A SZAK TEMATIKÁJÁNAK MEGTERVEZÉSE, A SZAK 
PROGRAMJÁNAK CÉLJA 

 

Kik voltak azok, akik részt vállaltak a programok összeállításában? 
- Miért pont ezek az oktatók vettek részt a tematika megtervezésében? 

 

Milyen szempontokat tartottak szem előtt a tematika összeállítása során? 

Hogyan mozdítja elő a tantárgyak tervszerű összeállítása a hatékonyságot, sikerességet?  

 

Mi alapján válogatták össze azon tárgyakat, amik nem tartoznak konkrétan a 
szakmai törzsanyaghoz? (Pl. KM: környezetszociológia, VG: agrárökonómia, KGA: 
Általános etológia, Konfliktuskezelés, TV: Vadvédelem, vadgazdálkodás, Számvitel, 
pénzügy stb.) 

- Mit gondol, értik, érzik a tanárok az általuk oktatott tárgyak jelentőségét az adott szakon? 

- Miért ezeket a tantárgyakat tartották fontosnak az adott szakon? 

- Kik határozták meg e tárgyak létjogosultságát a szakon? 

 

Hogyan fogalmazná meg a szak céljait, küldetését?  

- A célok közül Ön melyiket emelné ki? 

- Eddigi tapasztalatai alapján változtatna-e valamit a szak eredeti céljain, esetleg a küldetés 
megfogalmazásán? 

- Ha változtatna a célokon, akkor mit és miért? 

Mit tartanak a tanárok sikerességnek a szak oktatási programjának szempontjából? 

 

II. A CÉL – IDEÁLIS DIPLOMÁS – KIFEJTÉSE 

 

Mi a véleménye, milyen ideális esetben az a diplomás, aki ezen a szakon végez? 
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Mik azok a képességek, tudás, amit az adott szak oktatói értéknek tartanak egy egyetemről 
kikerülő generáció esetében?  

 

Tudás és attitűd tekintetében hogyan képzeli el az ún. ideális diplomást?  

- A végzős hallgatókon mennyire látja ezeket a tulajdonságokat megvalósulni?  

Célként milyen szakembereket kívánnak elbocsátani a képzésről? 

 

III. GYAKORLAT A MINDENNAPOK SORÁN. A POZITÍVUMOK ÉS 
HIÁNYOSSÁGOK FELTÁRÁSA. ESETLEGES MEGOLDÁSOK 
KERESÉSE 

 

Mit gondol, az oktatók hogyan tudnak hozzájárulni az “ideális termék” - ideális 
diplomás – megvalósulásához?  

- Tapasztalata szerint mennyire segítik munkájukat a hallgatók hozzáállásukkal, 
teljesítményükkel? 

- A diákok általában az elvárások szerint működnek közre, teljesítenek az előadásokon, a 
vizsgákon? 

- Ön szerint elegendő, ha egy hallgató megjelenik a kiírt előadásokon? 

- Ha nem segítik a diákok eléggé az oktatási munkát, vajon miért nem? Hogyan lehetne 
ezen a teljesítményen javítani? 

Az oktatók hogyan próbálják elősegíteni, megvalósítani a program sikerességét? 

 

Mit tart kihívásnak a tanítói tevékenység során?  

- A kihívást jelentő dolgokhoz kapcsolódhatnak pozitív, negatív tényezők egyaránt. 

- A negatív kihívást jelentő tényezők esetében mi az, ami akadályt, nehezítő körülményt 
jelent? Mivel kapcsolatosak? 

 

Mik a gyakorlati mindennapok során felmerülő problémák és tapasztalatok? 
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Miként látja megvalósulni a kezdeti terveket? 

Mik azok a tényezők, amik az oktatási sikerességére vagy sikertelenségére utalnak? A 
sikeresség indikátorai.   

 

Tapasztalata szerint a végzős hallgatók mennyire érzik magukénak a szak 
szemléletét? 

 

Hogyan értékelné a már tapasztaltabb – végzős – diákok tudását, teljesítményét?  

- Milyen változásokat észlel a most végzős hallgatókon a kezdetekhez viszonyítva? 

- Milyen szinten felelnek meg a terveknek? Beteljesítik-e az elvárásokat, célokat?  

 

Mit gondol, milyen az együttműködés tanárok és diákok között a mindennapok 
során? 

- Ez mennyire fontos Ön szerint? 

 

Észrevételei szerint a hallgatók szívesen részt vállalnak az egyetemi életben?  

- Rendszeresen megjelennek előadásokon? 

- Bekapcsolódnak-e egyéb tevékenységekbe (pl. programok, TDK, stb.)? 

- Ön szerint ez milyen jelentőséggel bír?  

 

Tapasztalata szerint milyen hatással volt a BSc rendszer bevezetésének a szak 
életében? 

- Milyen változásokat vont maga után az új rendszer az oktatási programok tekintetében? 

- Nehezíti-e a tervek megvalósítását? Miben? 

- Mik a pozitívumai, amik hozzájárulhatnak egy sikeres oktatási programhoz? 

 

IV. KÖVETKEZTETÉSEK. ELKÉPZELÉSEK A JÖVŐRE NÉZVE. 

 

Mik azok a dolgok, amiket sikerként tud említeni a szak céljaival kapcsolatban? 
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- Mikor érezte, hogy a program jó úton jár a megvalósulás felé? 

- Vannak-e konkrét események, amiket kiemelne pozitív példaként a szak életében? 

- A tervek szerint folyik az oktatás? 

 

Miben lehet szükséges változtatni a jövőben? 

- Ha a szak céljait emeljük ki, szükséges-e valamin változtatni, formálni? 

- Mi az, ami tökéletesítésre és mi az, ami valódi átalakításra szorul? 

- Mik azok a dolgok, módszerek, amiket szeretnének a jövőben is ugyanígy folytatni? 

 

Mennyire sikeres a program?  

Itt miket emelnek ki az interjúalanyok előnyként a beszélgetés korábbi részeihez képest?  

Mik az említett hiányosságok?  

Adott oktató mit tart annak?  

Mi lehet a megoldás? 
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3. Oktatói interjú összefoglaló 

 

I.  

Kik voltak azok, akik részt vállaltak a programok összeállításában? 
- Miért pont ezek az oktatók vettek részt a tematika megtervezésében? 

 

Milyen szempontokat tartottak szem előtt a tematika összeállítása során? 

 

Mi alapján válogatták össze azokat a tárgyakat, amik nem tartoznak konkrétan a 
szakmai törzsanyaghoz? (Pl. KM: környezetszociológia, VG: agrárökonómia, KGA: 
Általános etológia, Konfliktuskezelés, TV: Vadvédelem, vadgazdálkodás, Számvitel, 
pénzügy, stb.) 

- Mit gondol, értik, érzik a tanárok az általuk oktatott tárgyak jelentőségét az adott szakon? 

- Miért ezeket a tantárgyakat tartották fontosnak az adott szakon? 

- Kik határozták meg e tárgyak létjogosultságát a szakon? 

 

Hogyan fogalmazná meg a szak céljait, küldetését?  

- A célok közül Ön melyiket emelné ki? 

- Eddigi tapasztalatai alapján változtatna-e valamit a szak eredeti céljain, esetleg a küldetés 
megfogalmazásán? 

- Ha változtatna a célokon, akkor mit és miért? 

 

II.  

Mi a véleménye, milyen ideális esetben az a diplomás, aki ezen a szakon végez? 

 

Tudás és attitűd tekintetében hogyan képzeli el az ún. ideális diplomást?  

- A végzős hallgatókon mennyire látja ezeket a tulajdonságokat megvalósulni?  
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III.  

Mit gondol, az oktatók hogyan tudnak hozzájárulni az “ideális termék” - ideális 
diplomás – megvalósulásához?  

- Tapasztalata szerint mennyire segítik munkájukat a hallgatók hozzáállásukkal, 
teljesítményükkel? 

- A diákok általában az elvárások szerint működnek közre, teljesítenek az előadásokon, a 
vizsgákon? 

- Ön szerint elegendő, ha egy hallgató megjelenik a kiírt előadásokon? 

- Ha nem segítik a diákok eléggé az oktatási munkát, vajon miért nem? Hogyan lehetne 
ezen a teljesítményen javítani? 

 

Mit tart kihívásnak a tanítói tevékenység során?  

- A kihívást jelentő dolgokhoz kapcsolódhatnak pozitív, negatív tényezők egyaránt. 

- A negatív kihívást jelentő tényezők esetében mi az, ami akadályt, nehezítő körülményt 
jelent? Mivel kapcsolatosak? 

 

Miként látja megvalósulni a kezdeti terveket? 

 

Tapasztalata szerint a végzős hallgatók mennyire érzik magukénak a szak 
szemléletét? 

 

Hogyan értékelné a már tapasztaltabb – végzős – diákok tudását, teljesítményét?  

- Milyen változásokat észlel a most végzős hallgatókon a kezdetekhez viszonyítva? 

- Milyen szinten felelnek meg a terveknek? Beteljesítik-e az elvárásokat, célokat?  

 

Mit gondol, milyen az együttműködés tanárok és diákok között a mindennapok 
során? 

- Ez mennyire fontos Ön szerint? 
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Észrevételei szerint a hallgatók szívesen részt vállalnak az egyetemi életben?  

- Rendszeresen megjelennek előadásokon? 

- Bekapcsolódnak-e egyéb tevékenységekbe (pl. programok, TDK, stb.)? 

- Ön szerint ez milyen jelentőséggel bír?  

 

Tapasztalata szerint milyen hatással volt a BSc rendszer bevezetésének a szak 
életében? 

- Milyen változásokat vont maga után az új rendszer az oktatási programok tekintetében? 

- Nehezíti-e a tervek megvalósítását? Miben? 

- Mik a pozitívumai, amik hozzájárulhatnak egy sikeres oktatási programhoz? 

 

IV.  

Mik azok a dolgok, amiket sikerként tud említeni a szak céljaival kapcsolatban? 

- Mikor érezte, hogy a program jó úton jár a megvalósulás felé? 

- Vannak-e konkrét események, amiket kiemelne pozitív példaként a szak életében? 

- A tervek szerint folyik az oktatás? 

 

Miben lehet szükséges változtatni a jövőben? 

- Ha a szak céljait emeljük ki, szükséges-e valamin változtatni, formálni? 

- Mi az, ami tökéletesítésre és mi az, ami valódi átalakításra szorul? 

- Mik azok a dolgok, módszerek, amiket szeretnének a jövőben is ugyanígy folytatni? 
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4. Interjúfonal diákok  

 

I. KEZDETI MOTIVÁCIÓ, TERVEK, CÉLOK, ELKÉPZELÉSEK  A 
SZAKKAL KAPCSOLATBAN. AZ ELSŐ BENYOMÁSOK. 

 

Miért jöttél ide tanulni?  

- Mik voltak az elsődleges okok, amiért ezt az egyetemet, ezt a képzést választottad? 

Mi volt a motivációs tényező? Személyes érdeklődésből jelentkezett a képzésre vagy más 
okból kifolyólag? Esetleg mások javaslatára vagy egyéb indíttatásból jött ide? 

 

Mik voltak a kezdeti terveid, céljaid? 

- Akkori elképzeléseid szerint mit szerettél volna kezdeni majd a diplomával? 

Mik voltak az elképzelései ezzel a szakkal kapcsolatban? Szakmában szeretett volna 
elhelyezkedni? Hosszú távú céljai voltak? Esetleg szeretett volna valamilyen diplomát 
szerezni, amivel aztán majd lesz valami? 

 

Kezdeti elképzeléseiddel összhangban volt az, amit ezen a szakon tapasztaltál? 

-  Az oktatott tananyag olyan volt, mint amit elképzeltél/szerettél volna? 

- Mi volt a benyomásod az oktatási tevékenységgel kapcsolatban? 

- Mit vártál a képzéstől? 

Volt-e valami, amiben meglepetés (pozitív vagy negatív) érte? Ha igen, miért? 
Előfordulhat, hogy túl sok nehézség adódott számára vagy nem találta elég színvonalasnak 
a képzést.  

 

II. A SZAK TANANYAGÁNAK MINŐSÉGE, MENNYISÉGE. 
ELVÁRÁSOK. AZ OKTATÓK ÉS HALLGATÓK TEVÉKENYSÉGE, 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE. EZEKKEL KAPCSOLATOS POZITÍVUMOK, 
ILL. HIÁNYOSSÁGOK. 
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Mennyire voltál elégedett a tematikával?  

- Tartalmát tekintve megfelelőnek találtad évről évre a tananyagot? 

- Mi az, amit pozitívumként ki tudnál emelni? 

- Mi az, amivel elégedetlen voltál? 

Az oktatók gyakran említették a diákok alacsony tudását. Ezek alapján a hallgatóknak 
nehézséget kellett jelentsen az elsajátítandó ismeretek mennyisége. Elvileg érezniük kellett 
a sokszor emlegetett túlzsúfoltságot a tematika szempontjából.  

 

Szerinted olyan ismereteket kaptál, amik segítenek abban, hogy megálld a helyed a 
szakmában? 

- Mik azok, amiket tanultál és kifejezetten hasznosnak gondolsz a szakma 
szempontjából? 

- Van-e valami, amit kevésnek, hiányosnak vagy esetleg fölöslegesnek találtál?  

Vajon a diákok szerint milyen esélyük van ilyen képzettséggel megállni a helyüket az 
életben, a szakmában? Relevánsnak tartják-e a kapott ismereteket, szemléletet? Van-e 
valamilyen biztonságérzetük olyan szempontból, hogy a szerzett tudással, készségekkel 
felvértezve el tudnak helyezkedni? Lelkesek vagy már most kiábrándultak? 

 

Vátoztatnál-e a tematikán valamit? 

- Ha igen, akkor mit? 

 

Mi a véleményed azokról a tantárgyakról, amik nincsenek szoros összefüggésben a 
szakmai tárgyakkal? (Pl. KM: környezetszociológia, VG: agrárökonómia, KGA: 
Általános etológia, Konfliktuskezelés, TV: Vadvédelem, vadgazdálkodás, Számvitel, 
pénzügy, stb.) 

- Véleményed szerint miért lehetnek lényegesek ezek a tárgyak az adott szakon?  

 

Ezen tantárgyakat oktató tanárok mennyire adaptálták a témát a ti szakotokhoz?  

- Milyen arányba tartalmaztak a tárgyak a szakkal kapcsolatos elemeket? 
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Megfelelőnek tartod az oktatók tudását, felkészültségét? 

 

A vizsgákat mennyire találtad nehéznek? 

- Mennyire voltak reálisak az elvárások? 

Vajon mennyire esett nehezükre teljesíteni az elvárásokat? Miért? Mit kifogásolnak? Mi 
az, amit jogos elvárásnak tartanak?  

 

Hogyan értékelnéd az oktatók vizsgáztatási stílusát? 

- Segítőkészek vagy szigorúak? 

Itt kiderülhet az is, hogy mennyire elnézőek (átcsúsztatják a hallgatókat) a tanárok vagy 
talán túl szigorúak. Milyen értékrend szerint osztályoznak? 

 

Szakdolgozatod saját meglátásod szerint hogyan sikerült? 

- Annak összeállítása mennyire okozott nehézséget? 

Az oktatók gyakran arról számoltak be, hogy a diákok önállósága minimális. Lépésről 
lépésre kell őket vezetni és gyakran még így sem érik el szakdolgozatukkal a kívánt 
minőséget.  

 

Az elvárások lefedték azt a tananyagmennyiséget és minőséget, amit évközben 
leadtak?  

 

Mi volt jellemző az előadások menetére? 

- Mennyire próbálták az oktatók bevonni a hallgatókat az óra menetében? 

- Jellemző volt, hogy kifejtettétek véleményeteket vagy kérdeztetek?  

Mennyire voltak interaktívak az órák? Volt-e a hallgatóknak igényük rá?  Igyekeztek-e az 
oktatók inspirálni a diákokat? A hallgatók mennyire voltak nyitottak?  

 

Bejártatok-e rendszeresen előadásra? 

- Ha nem, miért?  
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- Ha igen, miért? 

 

Jellemző volt-e, hogy részt vettetek egyéb – nem a tantervhez tartozó – 
programokon? (kirándulás, Zöld Klub, egyéb önkéntes tevékenység)  

- Milyen programokban vettetek részt? 

- Ezeket ti kerestétek vagy a tanárok hívták fel a figyelmeteket rájuk? 

- Ha nem vettetek ilyeneken részt, annak mi volt az oka? 

Tisztában voltak-e a lehetőségekkel és éltek-e azokkal? Fontosnak tartják-e ezen plusz 
lehetőségek kihasználását? 

 

Elégedett vagy az oktatás elméleti és gyakorlati részének mennyiségi elosztásával? 

- A gyakorlatokat mennyire tartod hasznosan eltöltött időnek? 

- Szükséges-e szerinted valamilyen változtatás? 

 

Mennyire volt hasznos a gyakorlati félév? 

- Mennyiben nyújtott újat? 

- Időzítését tekintve elégedett vagy-e? 

- Van-e hátrányos oldala a gyakorlati félévnek? 

 

Tapasztalataid szerint mennyire nyitottak, segítőkészek a tanárok a hallgatók 
véleményével, kérdéseivel, problémáival kapcsolatban? 

- Figyelembe veszik-e a diákság igényeit?  

- Inspirálóak-e? Hogyan próbálnak ösztönözni? 

- A nyitottság miben nyilvánul meg? 

Milyen a tanárok és diákok közötti kommunikáció? Milyennek érzik a hallgatók az oktatók 
hozzáállását? Miként értelmezik a tanárok segítő szándékát? Egyáltalán érezhetőek-e 
azok? 

 

Hogyan jellemeznéd a tanárok és diákok közötti kapcsolatot? 
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- El tudjátok-e érni őket kérdéseitekkel? 

- Mennyire tudtatok együttműködni a három és fél év során? A képzés vége felé 
hogyan alakult ez az együttműködés?  

- A szakdolgozat készítésénél konzulensetek megfelelő segítséget nyújtott-e? 

 

III. TAPASZTALATOK (POZITÍVUMOK, NEGATÍVUMOK) 
ÖSSZEGZÉSE A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATBAN. JAVASLATOK EGY 
JOBB ÉS HATÉKONYABB OKTATÁS ÉRDEKÉBEN. 

 

Mi az, ami nagy hatást gyakorolt rád a három és fél év során? 

- Mi az, ami leginkább megmaradt benned a szak üzenetéből? 

- Saját meglátásod szerint mennyit alakultál a képzés során? Miben változtál sokat és 
miért? 

Mi az, amiből sokat tanult, ami esetleg szemléletbeli váltást is eredményezett? Egyes 
személyekhez kapcsolódik vagy összességében magának a képzésnek köszönheti ezt? Szét 
lehet-e ezt így választani?   

 

Mi az, amin szerinted feltétlen változtatni kéne? 

Az eddigiek alapján biztosan kiderült, mi az, amivel elégedetlen, de ilyenkor egy 
ismétlőkérdés hasznos lehet. Felvetődhetnek eddig nem említett dolgok. 

 

Véleményed szerint a hallgatók tudnának-e valami pluszt hozzátenni ahhoz, hogy az 
oktatás hatékonyabb legyen? 

- Mivel tudnátok hozzájárulni egy hatékonyabb oktatáshoz? 

- Szerinted mi eredményezheti a hallgatók jobb teljesítményét? 

- Véleményed szerint múlik-e a jobb teljesítmény a diákok hozzáállásának 
alakulásán? 

Vajon milyennek látja saját teljesítményüket? Hogyan értékeli a hallgatói hozzáállást a 
mindennapok során? 
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Tapasztalataid szerint a képzés és az alkalmazott módszerek megfelelő alapot 
szolgálnak ahhoz, hogy szakmádban eligazodj? 

 

Mik azok a dolgok, amiket feltétlen kiemelnél pozitívumként a képzésben? 

 

 

 

Te hogyan képzeled el az ideális TM/KGA/KM/VG mérnöki képzést? 

- Mi lenne az, amitől úgy éreznéd, hogy egy értékes és az életben is kamatoztatható 
mérnöki diploma van a kezedbe? 

 

IV.  TERVEK, CÉLOK A DIPLOMÁVAL. ÉLET ÉS KILÁTÁSOK AZ 
ÁLLAMVIZSGA UTÁN.  

 

Szerinted hogyan lehet valaki sikeres ebben a szakmában? 

- Számodra mit jelent a sikeresség? 

- Milyennek találod kilátásaidat most e téren? 

Vajon számára mit jelent a sikeresség? Vajon elérhetőnek tartja-e a sikerességet a 
megszerzett ismeretek, készségek birtokában? 

 

Mit gondolsz, a megszerzett ismereteket tudod majd kamatoztatni az életben, a 
szakmában? 

 Az oktatási program elvégzése után vajon mennyire látja a helyét a munkaerőpiacon? 
Milyennek látja esélyeit egy ilyen diplomával a kezében? 

 

Most mik a terveid a diplomával? 

- Szakmában szeretnél elhelyezkedni? 

- Szeretnél tovább tanulni? 
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5. Hallgatói interjú összefoglaló 

 

I. 

Miért jöttél ide tanulni?  

- Mik voltak az elsődleges okok, amiért ezt az egyetemet, ezt a képzést választottad? 

 

Mik voltak a kezdeti terveid, céljaid? 

- Akkori elképzeléseid szerint mit szerettél volna kezdeni majd a diplomával? 

 

Kezdeti elképzeléseiddel összhangban volt az, amit ezen a szakon tapasztaltál? 

-  Az oktatott tananyag olyan volt, mint amit elképzeltél/szerettél volna? 

- Mi volt a benyomásod az oktatási tevékenységgel kapcsolatban? 

- Mit vártál a képzéstől? 

 

II.  

Mennyire voltál elégedett a tematikával?  

- Tartalmát tekintve megfelelőnek találtad évről évre a tananyagot? 

- Mi az, amit pozitívumként ki tudnál emelni? 

- Mi az, amivel elégedetlen voltál? 

 

Szerinted olyan ismereteket kaptál, amik segítenek abban, hogy megálld a helyed a 
szakmában? 

- Mik azok, amiket tanultál és kifejezetten hasznosnak gondolsz a szakma 
szempontjából? 

- Van-e valami, amit kevésnek, hiányosnak vagy esetleg fölöslegesnek találtál?  

 

Vátoztatnál-e a tematikán valamit? 

- Ha igen, akkor mit? 
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Mi a véleményed azokról a tantárgyakról, amik nincsenek szoros összefüggésben a 
szakmai tárgyakkal? (Pl. KM: környezetszociológia, VG: agrárökonómia, KGA: 
Általános etológia, Konfliktuskezelés, TV: Vadvédelem, vadgazdálkodás, Számvitel, 
pénzügy, stb.) 

- Véleményed szerint miért lehetnek lényegesek ezek a tárgyak az adott szakon?  

 

Ezen tantárgyakat oktató tanárok mennyire adaptálták a témát a ti szakotokhoz?  

- Milyen arányba tartalmaztak a tárgyak a szakkal kapcsolatos elemeket? 

 

Megfelelőnek tartod az oktatók tudását, felkészültségét? 

 

A vizsgákat mennyire találtad nehéznek? 

- Mennyire voltak reálisak az elvárások? 

Hogyan értékelnéd az oktatók vizsgáztatási stílusát? 

- Segítőkészek vagy szigorúak? 

 

Szakdolgozatod saját meglátásod szerint hogyan sikerült? 

- Annak összeállítása mennyire okozott nehézséget? 

 

Az elvárások lefedték azt a tananyagmennyiséget és minőséget, amit évközben 
leadtak?  

 

Mi volt jellemző az előadások menetére? 

- Mennyire próbálták az oktatók bevonni a hallgatókat az óra menetében? 

- Jellemző volt, hogy kifejtettétek véleményeteket vagy kérdeztetek?  

 

Bejártatok-e rendszeresen előadásra? 

- Ha nem, miért?  
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- Ha igen, miért? 

 

Jellemző volt-e, hogy részt vettetek egyéb – nem a tantervhez tartozó – 
programokon? (kirándulás, Zöld Klub, egyéb önkéntes tevékenység)  

- Milyen programokban vettetek részt? 

- Ezeket ti kerestétek vagy a tanárok hívták fel a figyelmeteket rájuk? 

- Ha nem vettetek ilyeneken részt, annak mi volt az oka? 

 

Elégedett vagy az oktatás elméleti és gyakorlati részének mennyiségi elosztásával? 

- A gyakorlatokat mennyire tartod hasznosan eltöltött időnek? 

- Szükséges-e szerinted valamilyen változtatás? 

 

Mennyire volt hasznos a gyakorlati félév? 

- Mennyiben nyújtott újat? 

- Időzítését tekintve elégedett vagy-e? 

- Van-e hátrányos oldala a gyakorlati félévnek? 

 

Tapasztalataid szerint mennyire nyitottak, segítőkészek a tanárok a hallgatók 
véleményével, kérdéseivel, problémáival kapcsolatban? 

- Figyelembe veszik-e a diákság igényeit?  

- Inspirálóak-e? Hogyan próbálnak ösztönözni? 

- A nyitottság miben nyilvánul meg? 

 

Hogyan jellemeznéd a tanárok és diákok közötti kapcsolatot? 

- El tudjátok-e érni őket kérdéseitekkel? 

- Mennyire tudtatok együttműködni a három és fél év során? A képzés vége felé 
hogyan alakult ez az együttműködés?  

- A szakdolgozat készítésénél konzulensetek megfelelő segítséget nyújtott-e? 
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III. 

Mi az, ami nagy hatást gyakorolt rád a három és fél év során? 

- Mi az, ami leginkább megmaradt benned a szak üzenetéből? 

- Saját meglátásod szerint mennyit alakultál a képzés során? Miben változtál sokat és 
miért? 

 

Mi az, amin szerinted feltétlen változtatni kéne? 

 

Véleményed szerint a hallgatók tudnának-e valami pluszt hozzátenni ahhoz, hogy az 
oktatás hatékonyabb legyen? 

- Mivel tudnátok hozzájárulni egy hatékonyabb oktatáshoz? 

- Szerinted mi eredményezheti a hallgatók jobb teljesítményét? 

- Véleményed szerint múlik-e a jobb teljesítmény a diákok hozzáállásának 
alakulásán? 

 

Tapasztalataid szerint a képzés és az alkalmazott módszerek megfelelő alapot 
szolgálnak ahhoz, hogy szakmádban eligazodj? 

 

Mik azok a dolgok, amiket feltétlen kiemelnél pozitívumként a képzésben? 

 

Te hogyan képzeled el az ideális TM/KGA/KM/VG mérnöki képzést? 

- Mi lenne az, amitől úgy éreznéd, hogy egy értékes és az életben is kamatoztatható 
mérnöki diploma van a kezedbe? 

 

IV. 

Szerinted hogyan lehet valaki sikeres ebben a szakmában? 

- Számodra mit jelent a sikeresség? 

- Milyennek találod kilátásaidat most e téren? 
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Mit gondolsz, a megszerzett ismereteket tudod majd kamatoztatni az életben, a 
szakmában? 

 

Most mik a terveid a diplomával? 

- Szakmában szeretnél elhelyezkedni? 

- Szeretnél tovább tanulni? 
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6. Kérdőív a TV/KGA/KM/VG BSc szak vizsgálatával kapcsolatban 

 

Veréb Szilvia 

Szent István Egyetem 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

Környezetmérnök szak 

 

Kedves Válaszadó! 

Környezetmérnök MSc, levelező, végzős hallgató vagyok, és készülő diplomamunkámhoz 
szeretnék Tőled segítséget kérni. Az általam végzett vizsgálat a SZIE MKK-n négy szakot érint, 
többek között a Természetvédelmi mérnök/Környezetgazdálkodási 
agrármérnök/Környezetmérnök/Vadgazda mérnök BSc képzést. 

Az alábbi kérdőív vizsgálati módszerem fontos részét képezi, aminek kitöltésére Téged is 
szeretnélek felkérni! Válaszaid alapján végre lehetőség nyílik arra, hogy reflektorfénybe kerüljenek 
a hallgatói vélemények, tapasztalatok a TV/KGA/KM/VG BSc szakkal kapcsolatban, és azok a 
szakvezetés részéről is elismerést szerezzenek. Ha figyelmesen kitöltöd az alábbi kérdőívet, 
nagyban hozzájárulsz munkám sikerességéhez. 

Fontos, hogy tudd, a TE kitöltött kérdőíved rendkívül sokat számít! E vizsgálatok eredményét az 
oktatók is nagy érdeklődéssel várják, így minél többen kitöltik ezt a kérdőívet, dolgozatomban 
annál hitelesebb eredményeket tudok majd felmutatni. 

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel benned, keress bátran e-mailen – szilvia.verb@gmail.com 
– vagy telefonon – +36-30--7545236! 

A kutatás konkrét céljáról a kitöltést követően, illetve az eredményekről a kiértékelés után nagyon 
szívesen adok tájékoztatást! 

 

Közreműködésedet nagyon köszönöm! 

 

Üdvözlettel:  

Veréb Szilvia 

Környezetmérnök, MSc, levelező hallgató 

A kérdőív kitöltése során az egyes pontok esetében csak egy válasz lehetséges! 
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1. A TV/KGA/KM/VG képzésre azért jelentkeztem, mert az érdeklődésemnek 
legmegfelelőbb szakon akartam tanulni. Jelöld egytől ötig, mennyire érvényes rád ez az 
állítás! 

 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 

 

 

2. A TV/KGA/KM/VG képzésen az előadások interaktív formája kellően hatékony az 
ismeretek elsajátítására. Jelöld egytől ötig, mennyire igaz szerinted ez az állítás! 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 

 

 

3. A képzés során hasznosak és érdekesek az önálló munkát is igénylő feladatok. Jelöld 
egytől ötig, mennyire igaz szerinted ez az állítás! 

 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 

 

 

4. Úgy érzem, a rendelkezésre álló három és fél év elég időt nyújtott számomra a szakon 
szükséges ismeretek elsajátítására. Jelöld egytől ötig, mennyire igaz szerinted ez az 
állítás! 

 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 
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5. A szak pozitív hatást gyakorolt rám.  Jelöld egytől ötig, mennyire igaz szerinted ez az 
állítás! 

 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 

 

 

6. A vizsgák többsége komoly felkészültséget igényel a képzés során. Jelöld egytől ötig, 
mennyire igaz szerinted ez az állítás! 

 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 

 

 

7. A gyakorlatok mennyisége kielégítő a három és fél év során. Jelöld egytől ötig, mennyire 
igaz szerinted ez az állítás! 

 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 

 

 

8. A gyakorlati félév során hasznos, a szakmához is szükséges tapasztalatokhoz jutottam. 
Jelöld egytől ötig, mennyire igaz szerinted ez az állítás! 

 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 

 

 

9. A képzés során teljesítendő feladatok jól felkészítettek a szakdolgozat megírására. 
Jelöld egytől ötig, mennyire igaz szerinted ez az állítás! 

 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 
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10. Tisztában vagyok vele, hogy a TV/KGA/KM/VG BSc szakon szerzett végzettségemet 
hogyan tudom hasznosítani a munkaerőpiacon. Jelöld egytől ötig, mennyire igaz 
szerinted ez az állítás! 

 

Egyáltalán 
nem 

1 2 3 4 5 Teljes 
mértékben 

 

 

Ha van bármi egyéb megjegyzésed az egyes pontokkal kapcsolatban, itt jelezheted! 

 

 

Személyes adatok 

 

Korod: 

 éves 
 

Nemed: 

Nő 
Férfi 

 

Jelenleg a TV/KGA/KM/VG szakon 

Első éves hallgató vagyok 
Mások éves hallgató vagyok 
Harmad éves hallgató vagyok 
Végzős hallgató vagyok 
Már végeztem 
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Középszintű tanulmányaidat milyen típusú iskolában végezted? 

Szakiskolában  
Szakközépiskolában 
Gimnáziumban 
Egyéb, és pedig:  

 

 

Középszintű, illetve TV/KGA/KM/VG szakon végzett tanulmányaidat leszámítva rendelkezel-e 
egyéb végzettséggel/képesítéssel?  

Igen, és pedig:  

Nem 
 

 

Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszoltál, kérlek, írd le az adott végzettség/képesítés:  

Típusát  
Megszerzésének idejét  
A képesítést adó intézmény nevét  

 

Nem ----
 

Életkor ----
 

Melyik évben, félévben kezdted meg tanulmányaidat a természetvédelmi BSc szakon? 

Befejezted-e már tanulmányaidat a természetvédelmi BSc szakon? 

Közép szintű tanulmányaidat melyik intézményben végezted? 

Középszintű, illetve a természetvédelmi szakon végzett tanulmányaidat leszámítva 
rendelkezel-e egyéb végzettséggel/képesítéssel? 

Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszoltál, kérlek, írd le az adott 
végzettség/képesítés megnevezését:  
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7. Interjúk és eredményeik - Egyéb tapasztalatok, vélemények 

7.1. Hallgatók az oktatói vélemények tükrében  

Egyes esetekben fény derült olyan véleményekre is, amik vagy az addigi tanári beszámolókat 

világították meg a megszokottól eltérő szemszögből, vagy egy teljesen új gondolatot vetettek fel. A 

következő vélemények egy-egy oktatói megnyilatkozást idéznek fel: 

- Fontos észrevenni, hogy a mai diákok nem kevésbé értelmesek, motiváltak a 

korábbi generációkhoz képest. Egyszerűen jóval nagyobb tömegben jelennek meg a 

felsőoktatásban a korábbiakhoz képest, így természetes módon úgy tűnik, hogy 

sokkal több az alacsony tudású fiatal.  

E hozzáállás lényeges lehet olyan szempontból, hogy az oktatók mennyivel tekintik, érzik 

terhesebbnek a tanítói tevékenységet a bolognai rendszert megelőző viszonyokhoz képest. 

Amennyiben úgy gondolják, többségében a felsőoktatásra nem méltó diákokkal kell 

küzdeniük a mindennapok során, az jelen körülmények között a hatékonyságot előmozdító, 

fellelhető oktatási módszerek megoldásának elsikkadásához vezethet.  

- Néhány oktató, annak ellenére, hogy érzékeli a nehézséget, nem lát megoldhatatlan 

problémát a napjainkban emlegetett tömegképzésben:  

 „A képzésnek ahhoz kell alkalmazkodnia, hogy milyen képességű vagy tudású 

emberek jelennek meg a rendszerben. Mást kell biztosítani azoknak, akik az átlag 

körüli képességűek, és most is mást kéne biztosítani azoknak, akik a tudásszint szerinti 

felső 5%-ban vannak. És ez a magyarországi rendszer – de nem csak magyarországi 

rendszer – egyébként ezt nem tudja kezelni, hogy a jobb képességűeknek sokkal jobb 

minőségű tudást vagy képzést lehessen adni.” (szakvezető) 

Amellett, hogy a beérkező diákok magas száma nehezíti a megszokott oktatás menetét – az 

már nem is alkalmazható változtatás nélkül –, egy-egy oktató pozitívumként értékelte, 

hogy manapság a fiatalok szélesebb rétege számára elérhető a felsőoktatás.  
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- A diákok motiválása a nehézségek ellenére is az oktatók feladata, ami jelen 

körülmények között csak az eddig megszokottakhoz képest merőben más 

módszerekkel oldható meg. Az egyoldalú információközlés a jelenlegi képzési 

célok mellett nem tartja fenn a figyelmet. Az oktatási módszerek és/vagy az átadott 

ismeretek változtatása élénkebb hallgatói figyelmet generálhat. 

Szintén változó, hogy az egyes oktatók miben látják hallgatóik fejlődését. Valaki a 

szakdolgozatnál nyújtott teljesítményt, más pedig látványos attitűdbeli változást 

emlegetett. A korábban említett véleménybeli egyezés és eltérés itt is fellelhető. Az ebben 

észlelhető különbségek inkább képzésfüggőek. Elsősorban a KTI, illetve a VMI oktatóinál 

lehet felfedezni, hogy a szemléletformálást legalább olyan fontosnak tartják, mint a 

lexikális tudás megszerzését. Az interjúk tapasztalatai szerint a környezetmérnök képzés 

esetében szintén elismerik és szükségesnek tartják a környezeti attitűd pozitív változását, 

ám ott leginkább a megszerzett – jegyekben is mérhető –tudás, a nyújtott teljesítmény a 

mérvadó. Az attitűd változása a pedagógusok számára nem feltétlen jelent látványos, 

mérhető változást. Mivel nincs általános recept, nem lehet mindenkire érvényes szabályt 

vagy ítéltet mondani, így önmagában sem a sikeresség, sem a képzési kudarc nem állja 

meg a helyét az egyes szakokra vonatkoztatva.  

 

7.2. Bolognai folyamat a SZIE-n 

Egyes esetekben fény derült olyan véleményekre is, amik vagy az addigi tanári beszámolókat 

világították meg a megszokottól eltérő szemszögből, vagy egy teljesen új gondolatot vetettek fel. A 

következő vélemények egy-egy oktatói megnyilatkozást idéznek fel: 

- A gyakorlatias oktatást nem egyetemi tanároknak kellene végezni. Az oktatókkal, 

illetve a hallgatókkal szemben támasztott követelmények egymással nincsenek 

összhangban.  
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- Számos fejlesztésre, változásra lenne szükség az oktatás hatékonyságának növelése 

érdekében, amihez viszont nem állnak rendelkezése alapvető feltételek. 

Legkiugróbb probléma a rendelkezésre álló anyagi források mennyisége. Több 

oktató hozta fel az interjúk során, hogy az anyagi téren jelentkező problémák 

megnehezítik a BSc képzések alapját képező gyakorlati orientáltságú oktatás 

színvonalas megvalósítását.  

- Az anyagi források tekintetében – mely a képzések alapja – felmerült a 

finanszírozás megoldásának elhibázottsága is. A források számos intézmény között 

aprózódnak föl, s azok elosztása a nyújtott teljesítmény szempontjából sem 

igazságos.  

- Valós probléma az intézmények, illetve az oktatók önámítása. Sok esetben magától 

értetődőnek tartják, hogy az adott szakon folyó oktatás megfelelő, s emellett 

nincsenek tisztában az oktatottak – a diákok – tapasztalataival, véleményével. 

Napjainkban már jelentősen megváltoztak a lehetőségek oktatási és a bejövő 

hallgatók szempontjából egyaránt. Nem jelent megoldást a tétlenség és a korábbi 

rendszer visszasírása. 

- A BSc képzés aktuális formájában nem alkalmas értelmiségi szakemberek 

képzésére, nem alkalmas azon színvonal elérésére, amit az oktatók szeretnének 

megvalósítani az egyetem falain belül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

8. Interjúk és eredményeik – Hallgatói vélemények 

8.1. Az egyes szakokhoz tartozó lexikális ismeretekre vonatkozó néhány megjegyzés 

 A környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatókkal készített interjúk során – a 
KGA II. diák (a továbbiakban a rövidítéseket lásd a 2.1. táblázatban) esetében – 
fény derült arra, hogy a tárgyak egymásra épülése nem mindig egyértelmű a 
tanulók számára. Több esetben nem érthető, hogy a második, harmadik vagy a 
rákövetkező félévekben előforduló tantárgyaknak mi alapján határozzák meg azok 
előkövetelményeit.  Már a két interjúalany véleményéből is kiviláglott, hogy az 
egyes tanulók értékrendje, az egyes tantárgyakhoz fűződő viszonya igen különböző 
lehet. A KGA I. tanuló számára – a KGA II. diák véleményével szemben – például 
több tantárgy fölöslegesnek tűnik (pl. Ökológia, „C” tárgyak), amik csupán 
„töltelékként” szerepelnek a tematikában. Az utóbbi hallgató esetében a 
szakirányok létjogosultságának kérdésessége is felmerült. A KGA I. hallgató 
véleménye szerint a BSc képzéshez tartozó három (agrár-, környezetgazdálkodási, 
környezet- és tájvédelem, térségfejlesztési szakirány) szakirány elkülönítése 
fölösleges. A rendelkezésre álló három és fél év nem elegendő egyszerre a 
szakmához szükséges tudás megalapozására, gyakorlati ismeretszerzésre, valamint 
szakosodásra. A szakirányok közül egyedül az agrárvonalat kellene megőrizni.  

 A természetvédelmi mérnökök esetében a TV II. hallgató emelte ki a 
természettudományos tárgyak hiányát a képzésen problémaként. A fizika, kémia, 
matek és egyéb ismeretek elsajátításának a hiánya sok problémát szülhet a 
természetvédelmi mérnökök és más szakemberek között. A diák meglátása szerint 
sokan azért választják ezt a szakot, mert az előbbi tárgyak nem szerepelnek a 
tematikában. Mind a TV I., mind a TV II. interjúalany követendő példának tartja a 
többi tárgyra nézve a vizekkel, talajokkal foglalkozó tantárgyak felépítését. Ezek 
esetében az előadások jól segítik az elméleti ismeretek elsajátítását, valamint az 
egyes félévek során e témákhoz kapcsolódó órákat, tárgyakat megfelelően, 
érthetően, s a korábbi tananyagot segítve alakították ki.  A TV I. már végzett 
hallgató számolt be arról a számára rossz élményről, hogy a tanárok több ízben a 
bolognai rendszerrel magyarázzák a tematika csonkítását. A diák ezt úgy 
értelmezte, hogy ő azért jut hozzá kevesebb információhoz, mert ő ebben a három 
és fél éves rendszerben vesz részt. További tapasztalatai szerint gyakran előfordul, 
hogy bizonyos tárgyak nem egymásra épülnek, inkább azok között átfedés 
figyelhető meg. Különböző tárgyak keretén belül hallgatják meg ugyanazokat az 
információkat, aminek nincs értelme.  

 A környezetmérnök II. interjúalany véleménye szerint amellett, hogy a tematika jól 
felépített, nagy lélegzetű, nehéz anyagrészeket túl nagy léptékben vesznek át. Sok 
diáknak problémát okoz például a kémia, amit igen nehéz elsajátítani a jelenlegi 
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tempóban. Ugyanakkor e tárgyak elsődleges fontosságúak a képzésen, a szükséges 
ismeretek elsajátításának áldásos hatása érezhető a félévek során. Pozitív példa 
mind a KM I, mind a KM II. hallgató szerint a talajtan és az ahhoz kapcsolódó 
tárgyak a képzésen. Az elmélet és gyakorlat kapcsolódása ezekben az esetekben 
világos a diákok számára. A szakirányokhoz tartozó tantárgyak nem mindig 
kapcsolódnak jól a környezetmérnök képzéshez. A KM II. hallgató erre példaként a 
hal- és vadgazdálkodási tárgyakat hozta fel, amik ugyan érdekesek, ám a szakmával 
való összefüggés kevéssé érezhető. A szakmai szempontból releváns tárgyakat 
volna áldásos előtérbe helyezni.  

 A vadgazda mérnök interjúalanyok alapvetően dicsérték a tematikát. Az jól 
felépített, a szakmai tárgyak mennyiségileg és minőségileg megfelelőek. Az első 
féléves alapozó tárgyak haszna érezhető a képzés során, amire pozitív példaként a 
Vadbiológia és ökológia c. tantárgyat emelte ki a VG II. hallgató. Emellett a VG I. 
interjúalany hangsúlyozta, hogy mind az alapozásra, mind a gyakorlati jellegű 
képzésre szükséges lenne több időt szánni. A három és fél év alatt komoly tudást 
nem szereznek, inkább sok terület kis részébe kapnak csupán betekintést.  

 

8.2. Az egyes szakokhoz tartozó gyakorlatokra vonatkozó néhány megjegyzés 

 A környezetgazdálkodási agrármérnök szak diákjai egyetértettek abban, hogy a 
képzés során nagy hangsúlyt helyeznek a gyakorlatokra, ám azon mindenképpen 
alakítani kell. Akár az egyes tantárgyakhoz tartozó, akár a hetesi vagy a féléves 
gyakorlatot vesszük figyelembe, számos pozitív és negatív példa található. Az 
előadásokat gyakorlatiasabbá kéne tenni, és alapvetően több gyakorlat szükséges a 
tematikában. A kémiai témához kapcsolódó gyakorlatok létjogosultsága kérdéses 
az adott szakon a diákok számára. E téren pozitív példával az ökológiához, 
növénytermesztéshez, illetve botanikához tartozó gyakorlatok szolgálhatnak.  

 A természetvédelmi mérnökök esetében jó a viszonylag nagy mennyiségű 
gyakorlat, de azt áldásos volna növelni. A terepi gyakorlatok sok esetben 
haszontalan időtöltést jelentenek. Azok nincsenek jól előkészítve, megszervezve. 
Gyakran hiányoznak a gyakorlatias, önálló gondolkodásra sarkalló egyéni és/vagy 
csoportos feladatok. Sokkal több kezelési terv, illetve pályázat készítésére lenne 
szükség a három és fél év során. A gyakorlatorientált feladatok pozitív példája lehet 
a Védett területek ökonómiája c. tárgy, valamint a talaj- és növénytannal 
kapcsolatos gyakorlatok.  

 A környezetmérnökök esetében nagyon hasznosak az önálló munkát szorgalmazó 
feladatok, ám azok meglehetősen kis részét teszik ki a képzésnek. Ennek 
következtében az ún. mérnöki terv, de elsősorban később a szakdolgozat elkészítése 
nehézséget okoz a tanulók számára. Az előbbi készségfejlesztési szempontból 
roppant hatékony, viszont azt több hasonló tárgynak meg kéne előznie. Az egyes 
tárgyakhoz tartozó gyakorlatok, illetve a tanulmányutak csak részben hasznosak. A 
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gyakorlati félév a KM szak esetében nyári gyakorlatként valósul meg. Az erre szánt 
egy hónap viszont nem jelent elég időt ahhoz, hogy a diákok releváns szakmai 
tapasztalathoz jussanak. A gyakorlatias, kreatív, tanulást segítő tárgyak többek 
között a Talaj- és talajvízvédelem, Talajkémia, Hulladékgazdálkodás és minősítés, 
Környezeti hatásvizsgálat, Talajszennyezés és tisztítás.   

 

 A vadgazda mérnök képzés során egyértelműen több gyakorlatra lenne szükség. 
Kevés a gyakorlatias, önálló feladatmegoldást igénylő tevékenység. Ami szerepel a 
tematikában (Egyéni feladatok), az viszont nagyon hasznos. A tárgyakhoz rendelt 
gyakorlatok, illetve a nyári tanulmányút csak részben hatékony (amikor gyakorlati 
példákkal szembesítik őket, az elméleti tananyagon túl plusz szakmai információkat 
hallanak), részben pedig inkább egy jó hangulatú kirándulás. Az egyes 
tantárgyakhoz tartozó gyakorlatok közül pozitív példa többek között az 
anatómiával, biztonságos fegyverkezeléssel kapcsolatos tevékenységek. A VMI és 
egyéb tanszéken tevékenykedő tanárok által szervezett fakultatív programok 
érdekesek és hasznosak. A VG interjúalanyok egybehangzó véleménye szerint a 
gyakorlatok kivitelezését nagyban akadályozza a diákok magas létszáma.  

 

8.3. Az egyes szakokhoz tartozó kommunikációra vonatkozó néhány megjegyzés 

Az összes szakon kiemelték a pozitív oktatói attitűd előnyös hatásait, ám a TV, KM és VG 
szakok hallgatói élénkebb tanári figyelmet igényelnének a féléves gyakorlat tekintetében. 
A KGA interjúalanyok roppant értékesnek tartják a rendszeresen megtartott 
megbeszéléseket (kari tanács) tanárok és diákok között, ám annak értelme, jelentősége sok 
hallgató számára nem egyértelmű.   

 

8.4. Az egyes szakokhoz tartozó követelményekre vonatkozó néhány megjegyzés 

 A környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatókkal készített interjúk alapján 
kijelenthető, hogy a KGA képzésen a követelmények segítik azt, hogy a diákok 
valóban színvonalas lexikális tudást szerezzenek, ám a gyakorlati ismeretek 
elsajátítása, a készségek megszerzése háttérbe szorul. 

 A természetvédelmi mérnökök a követelmények szempontjából pozitív példaként 
emeleték ki a Környezeti elemek védelme c. tárgyat, illetve a talajtanhoz 
kapcsolódó tantárgyakat. Az e területeken jellemző magas követelmények 
elősegítik a pozitív értelemben vett szelekciót a hallgatók között.  

 A környezetmérnök I., illetve II. interjúalany összecsengő véleménye szerint 
probléma a kémiai témájú tárgyak esetében a követelmények differenciája az egyes 
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oktatók között. Emellett a KM II. hallgató szerint előnyös, hogy a szóbeli és 
írásbeli vizsgák kombinálva szerepelnek a képzésen. 

 A VG II. hallgató beszámolója alapján pozitívan értékelhető, hogy igazán kemény, 
ún. szóró tárgyak nem szerepelnek a tematikában, ugyanakkor minden félévben 
helyet kapnak olyan vizsgák is, amelyek komoly felkészültséget igényelnek. Az 
elvárások korrektek az előadásokhoz viszonyítva, ám a VG I. diák véleménye 
szerint azok túl enyhék. Kritikaként fogalmazódott meg, hogy a szak különösebb 
erőfeszítések nélkül elvégezhető. 

 

8.5. Az egyes szakokhoz tartozó hallgatókra vonatkozó néhány megjegyzés 

 A környezetgazdálkodási agrármérnök II. diák véleménye szerint évfolyamának 
megközelítően fele csúsztat különböző tárgyakat és/vagy magát az államvizsgát. Ez 
szerinte jól tükrözi a diákok hozzáállását a KGA képzéshez.  

 A KM interjúalanyok véleménye alapján kijelenthető, hogy a diákok motiválása 
lehetséges az érdekes, változatos előadások, plusz pontok megszerzési lehetősége, 
néhol pedig keményebb követelmények alkalmazása által.  

 A természetvédelmi mérnökök esetében igen súlyos és pozitív kritikák egyaránt 
megfogalmazódtak a BSc diákok magatartásával, tudásával kapcsolatban. A TV II. 
diák véleménye szerint sokan azért jönnek a TV képzésre, mert nehéz reáltárgyak 
annak tematikájában nem szerepelnek, és manapság a természetvédelmi kifejezés is 
divatosnak mondható. A TV I. hallgató arról számolt be, hogy a tanulók többsége 
igen motiválatlan. Ők nem hivatást keresnek, egyszerűen csak tovább tanulnak. Az 
oktatók pozitív hozzáállása sokakra nagy hatást gyakorol, és az jó irányba 
befolyásolhatja a diákok teljesítményét.  

 A VG I diák saját bevallása szerint az oktatók felé közvetített passzivitás (például 
előadások alkalmával) gyakran nem az érdektelenségből ered. A hallgatók 
egyszerűen nem szeretnek és/vagy tudnak szerepelni.  
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9. Az állításokra adott pontszám szakonként 

 

9.1. A kérdőívet kitöltő KGA BSc hallgatók által adott átlagos pontszámok 

 

 

9.2. A kérdőívet kitöltő KM BSc hallgatók által adott átlagos pontszámok 
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9.3. A kérdőívet kitöltő TV BSc hallgatók által adott átlagos pontszámok 

 

 

 

9.4. A kérdőívet kitöltő VG BSc hallgatók által adott átlagos pontszámok 
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