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A KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMOKBAN

2016 őszétől,

közel 2500 oktató és nem-oktató
munkakörben dolgozó kolléga (a résztvevők
többsége támogatott formában),

 több, mint 240 csoportban,

10 különböző pécsi és 2 vidéki helyszínen,

7 különböző nyelvből (angol és német, később
horvát, spanyol, francia, kínai és olasz nyelv),

6 nyelvi szinten.



KÉPZÉSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSA

 célok kijelölése,

 a tartalom, tananyag meghatározása,

 szervezés (helyszín, időbeosztás),

képzők kiválasztása,

 a program ellenőrzése.



VÁLTOZÁSOK A KÉPZÉSI PROGRAM

ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN

 célok kijelölése: Pécsi Tudományegyetem
nemzetköziesítési törekvései,

 a tartalom, tananyag meghatározása: 2+5
nyelv, 50 órás modulokban, heti 2X2 óra
időbeosztást feltételezve,

 szervezés (helyszín, időbeosztás),

képzők kiválasztása: PTE Idegen Nyelvi
Központ által delegált nyelvtanárok,

a program ellenőrzése.



A RÉSZTVEVŐK EGYETEMEN BELÜLI MEGOSZLÁSA

– 2016/17

Karok:
12,5%

Kancellária:
37,5%

Klinikum:
44%

RH, OIG:
6%



A RÉSZTVEVŐK EGYETEMEN BELÜLI MEGOSZLÁSA

– 2018/19

Karok: 38%

Kancellária: 
26%

Klinikum: 
23%

RH, OIG: 13%



DÖNTÉSI HELYZET 2020 TAVASZÁN

PTE Operatív Stáb intézkedései,

programközi online átállás nehézségei
(személyes élethelyzetek, informatikai eszköz
ellátottság),

 a visszalépők (10%) telefonos felkeresése
(tájékoztatás, elszámolás),

oktatók (csoportok) Teams hozzáférésének és
felkészítésének biztosítása,

oktatók, résztvevők iránti lojalitás.



SZERVEZÉSI FOLYAMAT ÁTALAKULÁSA

 tájékoztatás (jelenléti, online, blended),
képzési szerződések,

 a jelentkezések és a nyelvi szintfelmérők
online formában történő megvalósítása,

 az érintettek megfelelő szoftver
hozzáférésének és felkészítésüknek a
biztosítása,

 csoportok „felkeresése” (tervezett
létszámoktól való eltérés, csoportbontás),

oklevélátadó ünnepség megszűnése.



A FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI – ONLINE FORMA

 a felnőttképzésre csak erre felkészült képzők
alkalmasak (tapasztalt nyelvtanárok),

 időkorlátok és terhelhetőség figyelembe
vétele (napi időbeosztás, munkahely földrajzi
elhelyezkedése, online),

 igény a visszajelzésre (részben a vizsga,
részben az elégedettségi kérdőív).



RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉG
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TAPASZTALATOK

Mennyire elégedett a távoktatási formával? 8

Elégedettségi értékek egy kivétellel
(szervezés) kismértékű csökkenést jeleznek.

A jelentkezők 88%-a vállalná az online nyelvi
képzést.

A „kis nyelvek” hasznosíthatósága lefelé
torzít (7,1).



TAPASZTALATOK

Csökkenő résztvevői szám, amit az online

forma tovább erősített (az első, 2016. őszi

beiskolázás során 380 fő, 2019. ősz: 250 fő,

2020. ősz: 120 fő, 2022. tavasz: 110 fő)

Átalakuló résztvevői kör (nőtt a karok

beiskolázási aktivitása, visszaesett a Klinikum

és a Kancellária területéről érdeklődők

száma). 2022. tavasz, Klinikum: 35%

Hogyan tovább?
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