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VALLÁSTUDOMÁNYI, TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS ROMOLÓGIAI TANSZÉK 

TANSZÉKVEZETŐ

Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta

− Hány oktatóval érezte szükségesnek hogy

megbeszélje az egyéni OMHV?

Mindössze egyetlen oktató kapcsán került sor

négyszemközti megbeszélésre, akinek esetében ez - a

visszajelzések alapján - indokolt volt.

− Mi alapján döntött így? A hallgatói szöveges és pontozásos visszajelzések alapján,

mivel azok szélsőségesen negatívan értékelték az érintett

oktató munkáját.

− Milyen konkrét változásokban egyeztek meg? − A hangnem és a stílus változtatása

− Reflexió lehetősége a diákok számára

− Követelmények egyértelműbbé tétele

− Kétirányú kommunikáció

− Milyen észrevételeket / javaslatokat továbbítottak

a szakfelelősöknek

Nem volt szükség erre, mert a tanszékvezető és a

szakfelelős személye ugyanaz.



Idegennyelvi Tanszék

TANSZÉKVEZETŐ

Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes

-Hány oktatóval érezte szükségesnek hogy 

megbeszélje az egyéni  OMHV?

Nem történt személyes egyeztetés.

-Mi alapján döntött így? Nem merültek fel problémák, sőt 

kimondottan pozitív visszajelzéseket kaptak a 

tanszéki kollégák. 

-Milyen konkrét változásokban egyeztek 

meg?

Mivel nem voltak problémák, jelenleg nincs 

szükség változtatásokra.

-Milyen észrevételeket / javaslatokat 

továbbítottak a szakfelelősöknek

Mivel nem voltak jelentős változtatások, 

szakfelelősök felé   nem  történt javaslattétel.



Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei Tanszék 

TANSZÉKVEZETŐ 

Dr. Zóka Katalin 

 

 

-Hány oktatóval érezte szükségesnek hogy 

megbeszélje az egyéni  OMHV? 
A tanszék 2019 szeptemberétől működik. 
Az előző tanévben az érintett kollégák más 

szervezeti egységben, más vezetés alatt 
dolgoztak. Az őszi félévre vonatkozó 
OMHV alapján érdemes és korrekt 

visszatérni a jelzett problémákra, ha akkor is 
jelzik a hallgatók. 

-Mi alapján döntött így? A beérkezett visszajelzések és az új 

szervezeti struktúra működése alapján. 

-Milyen konkrét változásokban egyeztek 

meg? 
Egyelőre nem szükségesek a változtatások. 

-Milyen észrevételeket / javaslatokat 

továbbítottak a szakfelelősöknek 

Olyan jelzés nem érkezett egyik oktatóra 

sem, amelyik egy egész szak működésére 
hatással lehet. 

 



Pszichológiai és Mozgásképzési Tanszék

TANSZÉKVEZETŐ

Dr. Gombás Judit

-Hány oktatóval érezte szükségesnek hogy megbeszélje az 

egyéni OMHV?

Egy kollégával.

-Mi alapján döntött így? Következetesen az intézményi átlag alatti értékeléseket 

kapott, illetve keményebb hangú kritikákat.

-Milyen konkrét változásokban egyeztek meg? • Az illető komolyan vette a hallgatók visszajelzését, 

elgondolkodott a vélemények kialakulásában játszott 

saját szerepén. 

• A jövőben rendszeresen beszélünk arról, milyen a 

kapcsolata a hallgatókkal.

• A kollégát, vele egyetértésben, a jövőben igyekszünk 

olyan feladatokkal megbízni, melyek testhezállóbbak 

az ő számára, amelyben az erősségeit a legjobban tudja 

kamatoztatni. 

• Az érintett tárgyak oktatásával, a kolléga kérésére is, 

ebben a félévben mást bíztunk meg.

-Milyen észrevételeket / javaslatokat továbbítottak a szakfelelősöknek A főiskola szervezeti változásai miatt nem volt szükség 

arra, hogy az érintett szakfelelőst külön is tájékoztassam a 

kolléga értékeléséről. 



Neveléstudományi Tanszék

TANSZÉKVEZETŐ

Dr. Molnár Krisztina

-Hány oktatóval érezte szükségesnek hogy 

megbeszélje az egyéni  OMHV?

Egy oktatóval. 

-Mi alapján döntött így? A korábbi OMHV értékelései alapján. 

-Milyen konkrét változásokban egyeztek meg? A pozitív tendencia további erősítésében.

-Milyen észrevételeket / javaslatokat 

továbbítottak a szakfelelősöknek

Nem volt szükség erre, mert nem szakspecifikus 

volt a téma.

Egyéb:



Matematikai, Természettudományi és Informatikai Tanszék

TANSZÉKVEZETŐ

Megyeriné dr. Runyó Anna / Libor Józsefné dr

-Hány oktatóval érezte szükségesnek hogy 

megbeszélje az egyéni  OMHV?

Nem történt személyes egyeztetés.

A kapott és egyéb kérdések kerültek kiküldésre a tanszék oktatóinak, erre 

válaszoltak az oktatók.

-Mi alapján döntött így? Nem volt nagy probléma

-Milyen konkrét változásokban egyeztek meg? • diasorok, didaktikai szemléltető tablók, jól átlátható összefüggéseket 

feltáró ábrák, eszközök segítségével használata

• Az oktatók tapasztalataira élményeire építve testközeli példák a tanítói 

gyakorlatról

• a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően előre kiválasztott témákból 

tartanak kiselőadásokat; 

• átszerveztük a tantárgyak tartalmát, első félévből anyag került át a 2. 

félévre, így az első félévben több a gyakorlási lehetőség; 

• egyes órák elején a diákok olyan feladatot kapnak, amit önállóan kell 

megoldaniuk, ezzel frissítve az eddig elhangzottakat; 

• MeetStreetre nem csak a kurzus tematikája, hanem a félév során 

használt feladatok forrásanyagai is felkerülnek, azaz van lehetőségük 

otthon a tanultakat gyakorolni;

-Milyen észrevételeket / javaslatokat továbbítottak a 

szakfelelősöknek

Nem volt rá szükség.


