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ELŐZMÉNYEK

2016 őszétől az egyetem belső képzési
rendszerében,

nem-oktató munkakörben dolgozó kollégák,

 angol és német nyelv, 60 órás modulokban
(heti 2X2 óra, 15 héten keresztül),

8-18 óra között,

középszintig (KER B2),

 Idegen Nyelvi Központ által biztosított
nyelvtanárok,



CÉLCSOPORT

 tanulmányi osztályok munkatársai,

 tanszéki adminisztrátorok,

 támogató funkciót ellátók, ügyintézők, 
referensek,

könyvtárosok,

 egészségügyi területen dolgozók,

portások, telefonközpontosok, ruhatári 
dolgozók.



RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

22.200 Ft/fő tanfolyamdíj (szintfelmérés,
vizsgáztatás, oklevél), 370 Ft/óra

 a tanfolyam végén sikeres modulzáró vizsga,

 intézményi beiskolázás mellett önköltséges
képzés,



SZERVEZÉSI FOLYAMAT

 júliusban és augusztusban kétlépcsős
tájékoztató kampány (dékánok, kancellári és
klinikai igazgatók, rektori hivatali vezetők,
humánpolitikai referensek),

 rektori és kancellári vezetés támogató
hozzáállása (Humánpolitikai Igazgatóság),

 több mint 450 fő érdeklődő (nagyobb részben
az angol)



A RÉSZTVEVŐK VÁLASZTOTT NYELV SZERINTI

MEGOSZLÁSA

[KATEGÓRIA 
NEVE] nyelv

301 fő

[KATEGÓRIA 
NEVE] nyelv

79 fő



A RÉSZTVEVŐK EGYETEMEN BELÜLI MEGOSZLÁSA

Karok: [ÉRTÉK]
fő

Kancellária:
[ÉRTÉK] fő

RH, OIG: 
[ÉRTÉK] fő

Klinikum: 168 fő



SZERVEZÉSI FOLYAMAT

 szeptemberi tájékoztatók (fizetési feltételek,
az egyéni résztvevői igények, a nem kezdő
csoportokba jelentkezők számára nyelvi
szintfelmérés, képzési szerződések),

380 főre csoportbeosztási tervezet (meglévő
nyelvtudás, a résztvevők munkavégzésének
helye, munkaidőben vagy azon túl), javasolt
csoport (egyéb, alternatív csoport),

 tervezett létszámoktól való eltérés (személyes
felkeresés, csoportbontás)



SZERVEZÉSI FOLYAMAT

31 csoport, 10 különböző helyszín, 5 nyelvi
szint,

munkáltatói nyilatkozat (támogatás formája),



A RÉSZTVEVŐK TUDÁSSZINT SZERINTI MEGOSZLÁSA

kezdő [ÉRTÉK]
fő

álkezdő -
előközéphaladó

[ÉRTÉK] fő

haladó [ÉRTÉK]
fő

középhaladó 40 fő



A RÉSZTVEVŐK MEGOSZLÁSA TÁMOGATÁSI FORMA

ALAPJÁN

teljes 
tanfolyamdíj 
[ÉRTÉK] fő

tanfolyamdíj
fele [ÉRTÉK] fő

kizárólag 
munkaidő 

kedvezmény 
[ÉRTÉK] fő

támogatás nélkül
98 fő



TAPASZTALATOK ÉS JÖVŐRE VONATKOZÓ

ELKÉPZELÉSEK

minimális, 20 fő alatti lemorzsolódás
(szankciók nélkül),

 elégedettségi kérdőív (239 résztvevő):

oktató 9,66

tananyag 9,08

infrastruktúra 8,48

szervezés 9,1

tanultak hasznosíthatósága 8,27

összességében 9,32



TAPASZTALATOK ÉS JÖVŐRE VONATKOZÓ

ELKÉPZELÉSEK

A felnőttképzési és tanulmányi szerződés
egybevonása.

A képzések időpontjának szemeszter-
kezdéssel történő szinkronizálása (terem).

A fizetési határidők pontosabb betartatása
(kommunikáció).

Szintfelmérés kiterjesztése (képzésben lévők).

Határidőn túli jelentkezők (ingyenesség).

Oktatók megszólítása („szaknyelv”).



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
KOLTAI.ZOLTAN@KPVK.PTE.HU


