Záróvizsgázói kérdőív – 2016/17. tanév-II. (tavaszi) félév
Kérdések és válaszok
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Összegzés és következtetések
-

az e félévben záróvizsgázó hallgatók közül (34 fő – TO adat) összesen 22 töltötte ki a
kérdőívet (64,7 %) – továbbra is fontos felhívni a hallgatók figyelmét a kérdőív
kitöltésére,

-

a kitöltő 22 fő közül 7 személyes érdeklődésből, 11 munkahelyi/szakmai/plébániai
közösségi szempontból, 4 hitbeli/szakmai meggyőződés alapján jelentkezett az
6

elvégzett képzésre – továbbra is fontos a szakok hirdetése, valamint a Főiskolán tanulók
személyes példája a plébániákon, közösségekben, ezek felkelthetik másokban is az
érdeklődést különböző szakjaink iránt,
-

a 22 válaszadó közül csak 1 fő elvárásának nem felelt meg az elvégzett képzés, többet
várt – továbbra is dolgozni kell a képzéseink hallgatói elvárásoknak való
megfeleltetésén,

-

a válaszadók közül csak 2 fő nem kíván munkát vállalni a megszerzett képesítéssel, a
többiek (20 fő) már vagy az adott területen dolgozik, vagy azon aktívan munkát keres
jelenleg, vagy a jövőben tervezi használni a végzettségét – elsősorban a még diplomát
nem szerzett aktív hitoktatók vagy a hitoktói/hittanári hivatás iránt érdeklődők
megszólítása a fontos,

-

a válaszadó hallgatók fele (11 fő) gondolja úgy, hogy a megszerzett tudásának teljes
mértékben hasznát tudja venni a mindennapi életében, 6 fő nagymértékben, 5 fő pedig
csak részben tudja alkalmazni a tanultakat a mindennapi életben – fontos átgondolni azt,
hogy az egyes képzések mennyit tudnak hozzájárulni hallgatóink mindennapi életéhez,

-

a 22 válaszadó közül 13 fő nem hiányolt semmilyen témát a képzése során, 9 fő igen,
mégpedig a következőket: spirituális tárgy, exegézis, személyiséglélektan, médiaetika,
gyakorlati képzés (szenvedélybetegekkel), pszichológia, közösségépítés, mariológia,
kateketika és kateketika módszertan – fontos a képzések folyamatos áttekintése,

-

a 21 válaszadó közül a képzés során 7 hallgató nem talált átfedést a tantárgyak között,
14 válaszadó igen: fundamentális/biblikum, spirituális teológia/morális, kateketika
gyakorlat/kateketika szakmódszertan, biblikus tárgyak, reflektív pedagógia/teológiai
szupervízió, patrológia/egyháztörténet, pszichológia, filozófia/dogmatika, bioetikai
tantárgyak – fontos a képzések folyamatos áttekintése,

-

19 válaszadó közül 3 fő bizonyosan, 12 fő talán, 4 fő nem tervez további tanulmányokat
a Főiskolán; 10 fő még nem gondolkodott azon, hogy milyet, 2-2 főt az osztatlan
teológiai szak és a pasztorális tanácsadó szak, 1-1 főt a tanári mesterképzés és a KETEG
érdekel – a továbbiakban is fontos fenntartani és fejleszteni az oktatás és a Főiskola
szolgáltatásainak minőségét,

-

a 19 válaszadó közül csak 1 fő nem ajánlaná a Főiskola képzéseit másoknak – a
továbbiakban is fontos fenntartani és fejleszteni az oktatás és a Főiskola
szolgáltatásainak minőségét,

-

a szakdolgozattal kapcsolatos kérdésekre (könnyen talált-e a hallgató témavezetőt,
elsőre talált-e témavezetőt, a témavezetés körülményeire vonatkozó kérdés) egyáltalán
nem érkezett válasz – a válaszok hiánya miatt nem írható értékelés.

Összességében pozitív záróvizsgázói visszajelzések érkeztek, ugyanakkor továbbra is
dolgoznunk kell a Főiskola képzéseinek megfelelő és elsősorban személyes hirdetésének
módjain, az egyes képzésekben pedig át kell tekinteni a tantárgylistát, hogy ne legyenek
hiányzó tantárgyak, illetve a szükségesnél nagyobb arányú tantárgyközi átfedések.
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