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Általános értékelés a sporttudományi képzések országos helyzetéről
A sporttudomány képzési terület vizsgált képzései:
alapképzések:
humánkineziológia – Semmelweis Egyetem TSK
rekreációszervezés és egészségfejlesztés - ELTE PPK, NYME BDPK és AK, PTE ETK, SE TSK,
SZTE JGYPK
sportszervező - ELTE PPK, EKF TTK, NYF, NYME BDPK, PTE TTK, SE TSK
testnevelő-edző - EKF TTK, NYF, NYME BDPK, PTE TTK, SE TSK, SZTE JGYPK
mesterképzések:
humánkineziológia – Semmelweis Egyetem TSK
rekreáció - NYME BDPK és AK, PTE TTK, SE TSK
sportmenedzser- Semmelweis Egyetem TSK
szakedző - Semmelweis Egyetem TSK
Általános helyzet
A hazai sporttudományi képzések komplex, érdemi és kritikus megítélése időszerű, hiszen ilyen
összehasonlításra is lehetőséget adó, áttekintő szakmai minőségértékelésükre most először került sor. A
sporttudományi képzési területen a négy alap-, és a rájuk épülő négy mesterszakon, nyolc felsőoktatási
intézményben jelenleg folyó képzések a szak indításakor (2005-2012) természetesen mind átestek MAB
értékelésen, ún. előakkreditáción, ezután a képzések két kivétellel (ELTE sportszervező és DE sportszervező)
MAB támogatással indultak. A 27 képzés ugyancsak két kivétellel (DE sportszervező és EKF
rekreációszervezés és egészségfejlesztés) már diplomakiadással zárult 2013 októberéig, így a jelen
programakkreditációs vizsgálat tárgya 25 sporttudományi képzés lehetett.
Ezen a képzési területen a jelenlegi szakszerkezet, a 4 alap + 4 mesterszak létrejötte 2004-2006 között történt,
s 10 év elteltével már vannak tapasztalatok, amelyek elemzése és összevetése az ebben a vizsgálatban
tapasztaltakkal is, hasznára lehet a szakterületen a szükséges változtatásokat és a fejlődést felelősen tekintő,
azt szorgalmazó sport-szakembereknek.
A sport-képzések sajátos és esetenként tisztázatlan helyzetét mutatja már az is, hogy a hazai felsőoktatási
intézményekben – az egyetlen kifejezetten szakintézményt, a „TF”-et, mostanra teljes nevén Testnevelési
Egyetemet leszámítva – a legkülönbözőbb karok (Pedagógiai, Természettudományi, Egészségtudományi) a
„szakgazdái”, s azon belül is a legkülönbözőbb elnevezésű és vegyes profilú intézetek a gondozói ezeknek
a képzéseknek. Sőt intézményen belül előfordul, hogy az alapképzés az egyik kar gondozásában folyik, a
ráépülő mesterképzés már másikéban, ami egy belső feszültségektől, financiális, elszámolási nehézségektől
mentes, és ezért a szakmai együttműködést előtérbe helyező szervezeti rendszerben akár előnyös is lehet, a
realitások ismeretében a hazaiban azonban nem.
Az akkreditációs elvárások érvényesülése, a képzési folyamat és eredményessége,
a képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés
Személyi feltételek, szaktudományos háttér
E képzések több diszciplínát (sport, pedagógia, orvos- és egészségtudományok) érintő jellege, a
sporttudományok összetettsége éppen indokolja a „sokszínűséget”, de ez a képzésekben a szakmai jó
minőséget biztosító, szervezett együttműködés talaján kell álljon. Ebben nagy a jelentősége a valóban
felsőfokú oktatást megvalósítani képes, szakmailag kompetens oktatói körnek, a személyi feltételek
biztosítottságának, a minőség hitelesíthetőségének (akkreditáció!). E vizsgálat számos problémát lát e
téren, még akkor is, ha figyelembe veszi a sportszakma azon sajátosságait, amik mutatkoznak a
„tudományosság” és a szakmai eredményesség, élsport, sportolói sikeresség kettőssége vagy éppen
szembenállása, az egészséges arányok és a szakmai értékek tisztázatlansága kapcsán.
Már a szakfelelős személyének kiválasztásában sem tükröződik megfelelően e szakok sporttudományi
képzési területhez tartozása (igaz hogy esetenként a képzések szakmai tartalmát, irányultságát, egyes
„szakirányait” tekintve is merülnek fel kétségek). Az elmúlt évtizedben a sporttudományi szakterület
humánerőforrás tekintetében is fejlődött ugyan, de nem megfelelő mértékben. Mintha egy generáció
kimaradt, vagy inkább lemaradt volna a tudományos fokozatszerzés általános ütemétől, talán a nyelvtudás
hiánya okán is. Ezért volt szükség nem sporttudományi végzettségű szakfelelősök bevonására. Mára azonban
– nem utolsó sorban a következő generáció motiválásához – időszerű és alapvető elvárás, hogy a szakért
felelős oktató sporttudományi végzettségű legyen, és lehetőleg e tudományágban, vagy e szakterülethez
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kötődő témában szerzett tudományos fokozattal bírjon. Az esetleges szakirányok, ill. specializációk
felelőseitől is elvárt az ezirányú kifejezett szakmai kompetencia és minősítettség. Ezeknek a kiemelt felelős
oktatóknak (szakfelelős, szakirányfelelős) az esetében a tudományos fokozat meglététől nem kíván a hazai
akkreditációban a MAB eltekinteni, ilyen kvalifikációs elvárás a „programvezető” személyeket illetően a
nemzetközi akkreditációs gyakorlattal is harmonizál.
A kívánatos tudományos fokozat megszerzéséhez a „beiskolázási” lehetőségek az egyes képzőhelyeken
messze nem egyformák. Budapesten a SE, ill. immár a „TF”, a Testnevelési Egyetem egyetlen önálló,
sporttudományi doktori iskolája révén nyilván a legkönnyebb a hozzáférés, egyedül itt szerezhető PhD
fokozat a sporttudományokban. A többi képzési helyen a saját intézmény valamely doktori iskolájának
sporttudományi témakörű programja, vagy pl. a PTE ETK-n 2014 szeptembere óta működő, önálló
sporttudományi program ad erre lehetőséget – többnyire neveléstudományok, vagy egészségtudományok
tudományágban. A kifejezetten sporttudományok művelésének nehézségei az elmúlt időszakban jelentősen
nem csökkentek, ennek ellenére a tudományos megközelítés igényét nem lehet feladni, mert különben a
szakterület fejlődése – legalábbis ilyen irányban – menthetetlenül megreked, leáll.
Az oktatás minőségét szem előtt tartó megítélés során nem lehet – és a hazai akkreditációban sem lenne
szerencsés – eltekinteni a szakmai, és főként az elméleti jellegű ismeretköröket/ismereteket, tanegységeket
gondozó felelős oktatók esetében a tudományos fokozat meglététől, a megszerzésére vonatkozó elvárástól.
A sporttudományi képzési terület nem az egyetlen sajátos, fokozottan gyakorlat-igényes, speciális
teljesítmény-, vagy mondhatni „produktum” orientált szakterület a felsőoktatásban (ld. egyes műszaki
képzések, vagy a művész-képzések). Felsőoktatási jellegének, szintjének megtartása érdekében kell alapos
megfontolás tárgyává tenni, hogy sajátosságainak figyelembe vétele milyen határig indokolhatja a
felsőoktatásban általános minőségi elvárásoktól való eltérést. A felsőfokú végzettséget adó képzések
ismereteinek nagy része elméleti megalapozású, vagy az adott szakmai gyakorlati tapasztalatból leszűrt,
átültetett – de feltétlenül szaktudományos áttekintésű ismeretanyag (kell, hogy legyen). Ezért ezen
ismeretek felelős átadóitól nem túlzott elvárás a bizonyos szaktudományos elmélyültséget feltételező
tudományos fokozat megszerzése és rendszeres publikálás hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban.
Az élsport kiválóságainak, a sportszakmában kiemelkedő teljesítményt felmutatóknak a bevonása a
sport-képzésekbe nem új dolog, fokozottabb mértékben is üdvözlendő, jó gyakorlat, de semmiképp nem a
minősített felelős oktatót helyettesítő, hanem azt kiegészítő módon. A „vezető oktatói” beosztások, címek
(docens, tanár) adományozása, e kinevezések feltételei a hazai és a nemzetközi felsőoktatásban hasonló (ha
nem is teljesen azonos) alapokon nyugszanak. Ezektől jelentős eltérések bevezetése a hazai szabályozó
rendszerben nagy felelősséggel jár, nem lenne szerencsés, ha a sport-képzések oktatói köreiben – amelynek
jó minősége különben is nehezen biztosítható – újabb feszültségek forrása lenne.
A szakterületen a személyi feltételek biztosításának gondjait tovább árnyalja az, hogy miután bevezették a
pedagógus életpálya modellt a közoktatásban, az itt oktató pedagógusok bére jóval magasabb lett, mint a
kezdő (tanársegéd, ill. adjunktus) egyetemi oktatóké, vagy akár egy docensé, így nehéz intézményi szinten
kezelni és motiválni a fiatalokat, hogy a kevesebb bérrel, bár jóval több tudományos munkával járó
felsőoktatást válasszák. Ez a már tapasztalható „elvándorlás” esetenként nem csak az oktatói utánpótlást, de
a már – néha nem könnyen – kialakított oktatói kör fenntartását is megnehezíti. Általános kép, hogy a valós
oktatói terhelések – esetenként alig tarthatóan – magasak, gyakran a megfelelő szakmai kompetenciával
(még) nem bíró oktatók, szakoktatók, „külső” óraadók bevonásával lehet csak így-úgy megoldani az oktatást,
ami biztosan a képzések minőségének – sajnos tapasztalt – romlása árán történik. A sporttudományi képzések
erősen gyakorlatigényesek, a megfelelő számú, hozzáértő, felelős gyakorlatvezető, illetve gyakorlati
ismereteket, készségeket is átadni tudó, kvalifikált oktató megléte a képzések minőségének és a képzési
célok teljesítésének egyik kulcseleme.
Infrastrukturális feltételek, képzési kapacitás
A másik, a minőséget ugyancsak befolyásoló és nem kevésbé fontos tényező a képzések komoly
(sport)eszköz- és létesítményigénye a képző intézményekben, emellett a speciális gyakorlati foglalkozások
(táborok) felmerülő költségei, valamint a külső gyakorlóhelyek megfelelőségének biztosítása. A hazai
felsőoktatásban az infrastrukturális állapotok, fejlesztések, megújulás a sport szakterületén nem kielégítő. A
látottak alapján állítható, hogy korszerű és legalább a sportszakos hallgatói létszámnak megfelelő kapacitású
tárgyi feltételeket csak néhány esetben találni. Jelenleg talán Egerben (EKF) a legjobbak e tekintetben az
adottságok, legkevésbé alkalmasnak pedig az ELTE sportszakos képzéseinek infrastrukturális megoldásai
tűntek. Bár a TF-en megtalálható minden sportlétesítmény, ami az oktatáshoz szükséges, a létesítmények
állaga és korszerűsége sok kívánnivalót hagy maga mögött. Egyébként is megfontolandó lenne a központi
régió egyetemeinek fejlesztése, minthogy az elmúlt évek uniós fejlesztési forrásaiból a budapesti egyetemek
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kimaradtak. Egyes helyeken ezeknek a hiányosságoknak már az adott képzés indításakor is voltak jelei, a
MAB vélemény is utalt rá, a helyzet néhány esetben valamelyest javult, jó néhányban egyáltalán nem, sőt
romlottak a körülmények.
Ezekben a képzésekben elengedhetetlenek a külső, távoli (esetenként külföldi) helyszíneken tartott speciális
foglalkozások (pl. edzésvezetés), a különböző sportszakmai táborok (pl. sí-tábor, vizes táborok), ezeket
jogszabály, az adott szakok KKK-i elő is írják. Ezeknek a foglalkozásoknak a tetemes szervezési,
lebonyolítási költségeit a képző intézmények nehezen, vagy inkább sehogyan sem tudják saját rendelkezésre
álló anyagi forrásaikból teljesen fedezni. Ezért kénytelenek egy kötelezően teljesítendő foglalkozás extra
költségeit – részben vagy egészben – a hallgatókra terhelni, pedig ennek a megoldásnak a jogszerűsége
erősen kétséges. A képzést meghirdető intézményeknek a fenntartói költségvetésük kellene, hogy biztosítsa
a szükséges keretet az előírt szakmai tartalmú képzés megfelelő minőségű folytatásához, ami viszont e
szakterületen sehol nem valósul meg.
A képzési cél, a kialakítandó szakmai kompetenciák elérésének másik kulcsa az adott képzés sportszakmai
jellegéhez illeszkedő, megfelelő külső gyakorlóhelyek megtalálása, stabil kapcsolatok kiépítése, a
gyakorlati képzés jól-szervezettsége és a hallgatók jogos elvárásaihoz illesztése. Ezt a legtöbb intézmény az
adott város, illetve régió adta lehetőségekkel élve törekszik megvalósítani, általában kevesebb gonddal a
hagyományos sport-képzéseknél, mint a testnevelő-edző, sportszervező, ellenben többféle akadállyal
nehezítve az újabbnak számító képzésekben
(pl. rekreációszervezés-egészségfejlesztés,
humánkineziológia).
Minthogy a tudományos kutatás alapfeladata az egyetemeknek, a sporttudományi képzési területen pl. a
laboratóriumok megléte és azok infrastrukturális minősége fokmérője a képzés színvonalának. E
tekintetben található a legnagyobb elmaradás a fejlett országok hasonló képzéseket folytató egyetemeinek,
karainak lehetőségeihez képest. Az intézmények többségében nagy erőfeszítéséket tettek a kutatási
infrastruktúra javítására és a fejlődés tetten érhető, hatása a következő tíz évben mérhető majd le.
A képzések eredményessége, végzettek elhelyezkedése
Nem kerülhető meg a képzések többségében tapasztalt, általánosan is alacsony, és esetenként rendkívül
alacsony végzési, diplomakiadási arány okainak elemzése. Az egyik jól ismert ok, hogy sokan még a végzés
idejére sem szerzik meg az oklevélátvételhez szükséges nyelvvizsgát, valamint, hogy a képzési időt
különböző okokból sokan elnyújtják. A KKK, illetve a mintatanterv szerinti képzési időben, 3 év alatt az
alapképzésekben a végzési arány szinte minden szakon 30% alatti, van ahol még ennek a fele vagy az alatti,
és a költségtérítéses, s egyben jóval alacsonyabb pontszámmal bekerülő, zömmel részidős képzésben tanuló
hallgatók arányának jelentős növekedése egyáltalán nem az emelkedő tendenciát vetíti elő. Egyes szakok
esetében erősen kérdéses is a részidős képzés hatékonysága. A sportszakok tudvalevőleg nagyon
„gyakorlatias”, elsősorban „kontaktórákon” elsajátítható tananyag, ismeret és készség tartalmúak, ezért
átgondolandó, hogy pl. a „testnevelő” szakképzettséghez vezető képzésben a legtöbb képzőhelyen nem
hatékony, nem célravezető a levelező munkarendű oktatás. Az edzői, sportszervezői és rekreáció-szervezői
képzésekben láthatóan van rá igény, kissé jobbak is a végzettségi arányok. Szakmailag talán indokoltabb,
támogatható is a részidejű képzés, de csak akkor, ha a képzésbe jelentkező már a szakterületen van
alkalmazásban, így a képzéssel egyidejűleg a szaknak megfelelő folyamatos szakmai gyakorlati lehetőség
számára a munkahelyen adott, jól kiegészül vele az egyébként jóval kisebb óraszámú, főként elméleti
ismereteket átadó „levelező” képzés. Ilyen irányú jelentkezési szabályozáson érdemes elgondolkodni,
hozhat javulást, bár csupán ezektől a sajnos túl általános, nem csak e képzési területen jellemző magas
lemorzsolódás, alacsony végzési arány még nem fog ugrásszerűen nőni. Emellett szükséges az előrelépés
mind a levelező, mind a nappali munkarendű képzésben végzettek körében a nyelvvizsga megszerzésének
szorgalmazásában, elősegítésében. Éppen ezekhez a szervezői/edzői szakképzettségekhez igen fontos az
idegen nyelv ismerete, már csak a sportvilág kiszélesedése, nemzetköziesedése okán is. Ha sikerülne ésszerű
„előszűréssel” és intézményi hatékony segítséggel a „bennragadó” oklevelek számának és arányának
csökkentése, az bizonyára súlyt és rangot adna a sportszakos képzéseknek.
Az előzőek egyben rámutatnak egy igen komoly és továbbgyűrűző problémára, a jelenlegi sport alap- és
mesterképzésekben végzettek társadalmi, munkaerő-piaci ismertsége/elismertsége, keresettsége
anomáliáinak, illetve mindezek hiányának kérdésére. Amint a vizsgálat kapcsán tapasztalni lehetett, ez a
helyzet befolyással van e szakterület képzéseinek a minőséget érintő paramétereire is, meglehetősen
negatívan hat a hallgatói motiváltságra, teljesítménymutatókra. Aligha várható jó minőségű, korszerű
szakmai tartalmakat felmutató képzés megvalósulása olyan helyzetben, amikor a képzés hallgatói jobbára
tudják, nemigen számíthatnak arra, hogy megszerzendő szakképzettségükkel esélyük van végzettségi
szintjüknek megfelelő munkaköröket betölteni, vagy egyáltalán a szakmájukban elhelyezkedni, és őszinte
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oktatóik sem mondhatnak bíztatót ezt illetően. Szerencsére nem minden szakon van ez így, a már ismert
szakképzettségek azért keresettek, és az ország egyes régióiban is különbözőek az elhelyezkedési esélyek.
Az újabb szakok esetében a fő ok, hogy a 10 évvel ezelőtti indításuk óta sem történt meg a szakképzettség
társadalmi-szakmai beágyazódása. Részben azért, mert esetleg a szakterületi besorolásuk nem
szerencsés, és/vagy megfelelő jogszabályok sem születtek a végzettséggel és szakképzettséggel járó
jogosultságok, munkaköri feladatok helyes rögzítésére. Ez jellemző pl. a rekreációs szakemberek,
különösen az alapképzés egészségfejlesztés szakirányán, valamint a humánkineziológia szakon végzettek
helyzetére. A szabályozási hiátus korrekciója mindenképpen szükséges, érdemes a legjobb nemzetközi
példák felkutatására és esetleges adaptálására gondolni. Az is ismert tény, hogy az egészségtudományi
diszciplináris érintettség, átfedés jelen van az e szakokon oktatott ismertanyagban, a kialakított szakmai
kompetenciákban, érinti a potenciális gyakorlóhelyeket és esetenként a munkaadói kört is. Ez a sportszakokon végzettekre nézve jelenleg a foglalkoztatásban inkább hátrányos, további komoly feszültségek
forrása.
Ráadásul problémás a szakterületi munkahelyeken a végzettségi szintek elismerése, az alap-, illetve a
mesterszintű végzettség közötti különbségtétel, sőt esetenként az OKJ-s, BSc és MSc szintűek közötti is!
Itt a munkaadók jellemzően nem ismerik (el), nem igénylik a magasabb szinten végzetteket, ami érthetően
nem ösztönző a mesterképzésben továbbtanulásra. Alacsonyak is a hallgatói létszámok ezeken a
mesterszakokon, főként a sikeresen végzetteké. Érthető, de a továbblépés szempontjából nem szerencsés,
hogy a szakterületen boldogulni kívánók inkább másik alapszakon – általában párhuzamosan végezve azt
– igyekeznek újabb szakképzettséget szerezni, és így növelni esélyeiket az elhelyezkedésre. (Az egyes
szakok közötti nyilvánvaló tartalmi átfedések a párhuzamos végzést bizonyára meg is könnyítik.)
A képzések tartalma, arányok, korszerűség, a fejlődés útjai
Az akkreditációs tartalmi elvárások terén is vannak a vizsgált szakokra általánosan jellemző, tapasztalt
anomáliák a képzési programot, a szakmai tartalmat tekintve. Egyrészt – igaz csak két képzésnél –
előfordul az adott szakra vonatkozó jogszabálytól, a képzési és kimeneti követelményeitől (KKK) való
komoly tartalmi eltérés, pl. a KKK-tól idegen, 40-55 kredites (20-30%) modul („szakirány”) beemelése,
ami a képzési céllal, az elsajátítandónak írt szakmai kompetenciákkal összeegyeztethetetlen, vagy azt
jelentősen leszűkítő, ezért elfogadhatatlan. Ezeket az adott képzéseknél jeleztük. Az intézményi
reagálásokból következtetve az egyik képzőhelyen (NYME AK) szerencsére ezt elhagyták, a másikon (SZTE
JGYPK) – úgy tűnik – fenntartják.
Gyakoribb, általánosabb kifogásolni való a tantervek elaprózottsága, a túlzottan sok (pl. 6 féléves
alapképzésben 60, vagy még több) tantárgy, valamint a képzési célt nem feltétlenül szolgáló, túlreprezentált
ismeretkörök, nem szerencsés hangsúlyeltolódások, vagy éppen a hangsúlytalanság. Ezeknek a hibáknak
többnyire éppen a – sajnos nem hibátlan – KKK-knak való, jól-rosszul felfogott megfelelési szándék az
oka. Elsősorban az alapozó ismeretek között nevesítettek mindegyikének önálló, tantárgyban való
megjelenítése az egyik gond, mert bár erre kimondottan nincs előírás, ez lett a bevett gyakorlat. Így viszont
ebben a kredittartományban (általában 15-35 kredit) differenciálásra nem nagyon van lehetőség, csupa 1-2
kredites, heti 1-2 tanórás tárgy jelenik meg, hangsúlyok nélkül. Hallgatói kritika leginkább az ún.
értelmiség-képző, szerintük „töltelék-tárgyakat” éri, természetesen nem mindig megalapozottan, de ezeknek
az ismereteknek a felsorolását átnézve, bizony több bennük az esetlegesség, mint a ráció. A valóban
elengedhetetlen, már szakmai alapozó ismeretek egyes tárgyaira viszont nem jut „hely”, kredit és több idő,
pedig a jobb megértés érdekében a hallgatók erre igényt jeleznek. Hasonlóképpen keveslik a gyakorlatokra
fordított tanórai időt, a képzések gyakorlati jellegét, ami a tantervekből, a jelzett tanóratípusokból
kiolvashatóan sok esetben valóban kevesebb az előírtnál. Majdnem szaktól független még az a felismerés és
jelzett hallgatói igény is, hogy a jól szervezett, tartalmas, mentorált és főként egybefüggően hosszabb idejű
gyakorlatok (lennének) a hasznosak, szemben a félévenként pár hetes gyakorlatokkal.
Vannak az egyes szakokra inkább jellemző, hallgatók által is jelzett, és jogosnak tűnő szakmai-tartalmi
anomáliák is. Például:
A sportszervező alapszakos képzés esetében túlreprezentáltak, a képzési célhoz nem illők a túlzó mélységű
medicinális ismeretek, vagy a testnevelő-edző szakon oktatottal majdnem azonos mértékű, kötelező, speciális
sportági ismeretkörök.
A rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak kissé „féloldalas”, az egészségfejlesztés „szakirány” iránt
országosan kisebb az érdeklődés – a szegedi képzés talán kivétel –, a szakmai tartalmakat, célokat tekintve
sem feltétlenül indokolt és nem is vált be jól ez az összetétel, újragondolása és az esetleges szétválasztás
megfontolandó.
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A mindezidáig egyetlen helyen (SE TSK) folyó hazai humánkineziológia alapszakos képzésben a szakmai
tartalmasságot, mélységet érthetően negatívan befolyásolja, aláássa a végzettek több éve már mutatkozó
kilátástalansága a szakmában való elhelyezkedésre. A humánkineziológia mesterszakra való továbblépés –
az arra hajlóknak és arra képeseknek – valamelyest jobb esélyt ad, legalább egy kétéves haladékot jelent, de
nem megnyugtató a helyzet. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ennek a szaknak a legjobb a tudományos
alapozó képzése, amit jelez, hogy a hallgatók jelentős százaléka folytatja tanulmányait a doktori iskolában,
biztosítva a PhD utánpótlást sporttudomány területen. Mindazonáltal az alapszak és a mesterszak illesztése,
a szakmai kompetenciák, a teljes KKK-k újragondolandók.
A továbblépés eddigi lehetőségének megváltozása, az osztatlan tanárképzés bevezetése a testnevelő-edző
alapképzés, mint a korábbi, osztott tanári mesterképzésben szerezhető testnevelő tanári szakképzettség
bemenetét biztosító képzés fenntartása ebben a formában biztosan átgondolandó. Jelenleg hat képzési helyen,
Budapesten (SE TSK, ill. TF), Egerben (EKF), Nyíregyházán (NYF), Pécsett (PTE TTK), Szegeden (SZTE
JGYPK) és Szombathelyen (NYME SEK) folyik ez az alapképzés, és mindezeken a helyeken adott egy
lehetséges továbblépésként a testnevelő tanári képzés is osztott mesterképzésben. Ugyanakkor olyan
megoldást kell találni, amely továbbra is biztosítja mind az alapszintű edzői, mind az okleveles szakedző
szakképzettséget adó képzést. Ez utóbbi ugyancsak a testnevelő-edző alapszakra épülő mesterképzésben
valósul meg, ide lehetőség a továbblépésre csak Budapesten a SE TSK-n volt, mostantól a TF-en van.
Összességben megállapítható, hogy a szakok KKK-inak a szakmai tartalmat illető egyes előírásai
megkérdőjelezhetőek, és nem kívánatos szakszerkezetet erőltetnek a képzésekre, amely a képzési célt,
a szakmai kompetenciák elsajátítását, a hatékony és korszerű képzést nem segíti elő. Mindezek a
tapasztalások és elemzések felvetik a sporttudományi képzési területen a szakszerkezet és a szakok
tartalma, képzési és kimeneti követelményei felülvizsgálatának szükségességét, a mielőbbi
változtatások megtételének időszerűségét.

Javaslatok a szakterületen való előrelépésre, racionalizálásra,
a képzések minőségének fejlesztésére








A 2004-2006-ban a sporttudomány képzési területen létrejött szakszerkezetben nem bizonyult szakmai
és társadalmi szempontból is szerencsésnek mind a négy alapszak, legalább is ezzel a szakmai
tartalommal, céllal és megszerezhető szakképzettséggel. Racionális összevonással, illetve átrendezéssel
meggondolandó az általánosabb tartalmú, hasznosabb, valódi sport „alapképzési” szak(ok)
kialakítása. A szinte mindegyik (alap)szaknál felmerült jóval kifejezettebb gyakorlati képzési tartalom
iránti igény felveti a legalább egy félévvel hosszabb, 210 kredites, 7 féléves alapképzés
létjogosultságát. Ez lehetőséget adhatna valódi (önálló szakképzettséget adó) szakirányok
kialakítására, és feltétlenül átgondolva, valóban közös szakmai alapozású, egy(-egy) alapszakba
tartozó képzések összeillesztésére.
Az osztatlan tanárképzés bevezetésével pl. a testnevelő-edző alapképzés, mint a korábbi, osztott tanári
mesterképzésben szerezhető testnevelő tanári szakképzettség bemenetét biztosító képzés fenntartása
ebben a formában biztosan átgondolandó. Ugyanakkor a mindennapos testnevelés bevezetése
következtében megfelelő kezelést igényel a testnevelők iránti megnövekedett igény, a képzőhelyeknek
lehetőség biztosítása az előnyök kihasználására – de feltétlenül a jó minőségű oktatás nyújtása igényével!
Figyelni kell az edző-képzés fenntartására, és arra is, hogy a szakedző mesterszak irányába való
továbblépésre is csak erről az alapszakról van jelenleg lehetőség.
Átgondolandó, hogy mind gazdaságossági szempontból, mind a jó minőség biztosítása oldaláról nézve
indokolt-e egyazon régióban ugyanazt a képzést több intézményben, vagy képzőhelyen fenntartani.
(Pl. sportszervező alapképzés Nyíregyházán (hagyományok alapján, 2006-ban indult) és hozzá közel
Debrecenben (a DE-n egyedüli „sport”képzésként 2012-ben indult), valamelyest hasonló „kettősség”
még a NYME két helyszínen (Szombathely, Győr) is folyó ugyanazon szakos képzése, ill. kissé más
jellegű anomália a szakokat gondozó karok közötti „osztozkodásban” a PTE-n.)
Az általánosan alacsony végzési és oklevél-kiadási arány nem tartható, javítására hatékony lépések
szükségesek – akár a felvételi stratégia alapvető átgondolásával, a felvettek körének a felsőoktatásra
valóban alkalmas, motivált hallgatókra való szűkítésével is!
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Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
2014 szeptembere óta a jogutód:
Testnevelési Egyetem (TF)

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/1. sz. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)

humánkineziológia
alapképzési szak

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
szakindítási MAB határozat: 2005/7/IX/2/49
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.
A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, személyi feltételek anomáliái, hallgatói csalódottság, elhelyezkedési gondok stb.) orvosolni
szükséges, erről intézkedési tervet kell készíteni legkésőbb 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
Az önértékelésükben közölt és kérésre korrigált tantervük sok formai és tartalmi hibája, ellentmondásai miatt
nehezen értékelhetőek a bemutatott adatok. Az megállapítható, hogy a KKK előírásait csak részben követik,
pl. az összkreditszám a legalább 10 kreditesként előírt szabadon választható tantárgyak nélkül már 174,
összesen tehát 184 kredit az elvárt 180 kredit helyett. Az ismeretkörök csoportosítása kissé önkényes, a KKKtól eltérő, de ésszerű értelmezéssel az átsorolást megtéve az előírt kredittartományokba éppen illeszthetők,
így az alapozó ismeretekre 33-35 kredit, a szakmai törzsanyagra pedig a többi, (kissé túlméretezett) 140 körüli
kredit adódik. A KKK szerinti alapozó ismereteknél felsorolt etika, esztétika, oktatástechnológia, a szakmai
törzsanyagnál a genetika, mentálhigiéné, szociálpszichológia, ergometria, mozgásszimuláció,
sportmenedzsment, wellness ismeretkör nehezen kapcsolható tantárgyhoz, más tárgyba rejtve lehet, vagy
hiányzik. Így is sok – főként medicinális, zömmel 2 kredites, kollokviummal záródó – tárgy szerepel a
tantervben (összesen 56), ettől kissé elaprózott, s nem is mindig racionálisan felépített (pl. funkcionális
biomechanika egy félévvel előbb van, mint a biomechanika stb.).
Nagyobb gond, hogy a gyakorlati ismeretekhez rendelhető min. 90 kredit nincs meg, ehelyett – igaz, nem
könnyen és nem is biztosan állapítható meg, de – legfeljebb 55 kreditet érhet el a képzésben a gyakorlat.
Ehhez kapcsolódóan az előírt 15-20 kredit helyett is csak 12 kredites a szakmai gyakorlatuk, amin lehet
segíteni pl. a hospitáláshoz és a nyári gyakorlathoz kreditet rendelve, egyúttal a fent jelzett kreditkorrekciókat is elvégezve. Sajnos ezeknek a számszerű eltéréseknek a valósságát a szinte egyöntetűen
rendkívül kritikus hallgatói vélemények, nemcsak hogy alátámasztják, de a képzésben résztvevők a gyakorlati
jellegből még ennyit sem érzékelnek. A képzés szakmai és gyakorlati tartalmáról, racionális felépítéséről,
korszerűségéről, hasznosságáról véleményük lesújtó!
Az automatikus kreditallokációt alkalmazzák (1 kredit=1 tanóra), így a teljes idejű, nappali képzésben az
összes tanóraszám kiszámítható (184 kredit/óra x 15 hét), a tanóratípusok megadásának hiányában a
formálisan elméleti/gyakorlati óraszámarányok nem állapíthatók meg. A részidős, levelező képzés
óraszámait nem írják, remélhetőleg a nyolc évvel ezelőtti, indításkor közöltekkel azonos, kb. 800 óra, akkor
megfelelő. A levelező képzésben a gyakorlatokra szánt bizonyára jócskán kevesebb idő és lehetőség a
hallgatói visszajelzésből ítélve még kevésbé kielégítő, ami azért is aggályos, mert a szak viszonylag új és
hazai unikális jellege miatt a munka mellett tanulók valódi, idevágó szakmai gyakorlati ismereteket,
lehetőségeket a munkahelyükön nem igen szerezhetnek.
Itt is megjegyezzük, hogy szabályszerű értelmezésben a szak KKK-jában előírt, a diplomamunkához
köthető 10 kredit teljes egészében csak a diplomamunka sikeres megvédésekor jár, tehát a tantervükben
a 6. félévben (bizonyára szakdolgozati konzultációhoz) írt 6 kredit csak a védés eredményeképpen
szerezhető meg.
A képzés folytatása idegen nyelven is, tartósan végül nem valósult meg.
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Személyi feltételek
A szak felelőse tudományos főmunkatárs (Rácz Levente), kvalifikáció és beosztás tekintetében ez az egyetemi
docensének felel meg, testnevelő tanár végzettségű, oktatói tapasztalata évtizedes. Esetében – és sajnos több
más oktatónál is – viszont a kért korrekciós anyagban (is) előforduló számos ellentmondó, pontatlan adat
nagyon megnehezíti, sőt hitelteleníti az oktatói kreditterhelés és az oktatásban való részvétel megállapítását,
megítélését. A szakfelelősnél pl. 18 kredit ismeretanyag felelősségét írják, de a személyi feltételeket
részletező, 1.2. táblázat szerint mindössze két, 2 kredites tárgy felelőse, jelzett átlagos heti óraterhelése 5
óra, ez akár több tárgy oktatásában való részvételt és felelősséget is valószínűsít, de jelezve nincs. Hasonlóan
ellentmondásos, hogy az oktatásban való részvétel teljes hiányát (N/N) jelzik 14 tantárgy 8
tantárgyfelelősénél, esetenként magas kreditterhelés és aránytalanul alacsony, vagy nulla heti óraterheléssel.
Különösen aggályos, hogy hárman a képzésben résztvevő öt egyetemi tanár közül valók, valamint, hogy
szinte minden esetben a bevont (valószínűleg az órákat megtartó) oktatók többnyire minősítés nélküli
tanársegédek, vagy vendégoktatók, egy esetben nincs is másik oktató megadva (mozgásfejlődés tantárgy).
Amennyiben a „gondozott” tantárgy oktatásában a részvétel hiánya itt is valós gyakorlat, úgy a személyi
feltételek ezekben az esetekben az akkreditációs elvárásoknak egyáltalán nem felelnek meg. Egyébként az
alkalmazási típus (AT/AE/V) szerint az oktatók aránya megfelelő.
Tudományos háttér
A kar sporttudományi képzései között ennek a képzésnek is megfelelő tudományos háttere a kari
műhelyekben, a biokémiai, az agyélettani, a terhelésélettani, a biomechanikai laboratóriumokban
folyamatosan zajló kutatómunka. A hallgatói vélemények alapján úgy tűnik, a szakon tanulók néhány
nagytudású, főként elméletet oktató jelenlétén kívül ennek hatását nem igazán érzik, a képzés szakmai
minőségét, korszerűségét összességében alacsonynak tartják. Mindazonáltal több példa és lehetőség van a
szak hallgatói esetében is a szakterületen elismert oktatók által művelt, aktuális sporttudományi témákhoz
kapcsolódóan eredményes tudományos diákköri munka végzésére.
Infrastrukturális feltételek
Ennek a képzésnek a tárgyi feltételeit (tantermek, könyvtár, sportági csarnokok, gyakorlótermek, szabadtéri
pályák, uszoda, kutatói laboratóriumok) is a TSK általános és speciális szakterületi infrastruktúrája biztosítja.
A szakon a viszonylag alacsony hallgatói létszám (10-30) miatt a tanteremigény nem túl nagy, a laboratóriumi
foglalkozások azonban eszközigényesek, ez már szűkebb keresztmetszet. A szak hallgatói egyhangúlag
több gyakorlatot, lehetőséget a gyakorlati készségek elsajátítására, jobb és több felszerelést
igényelnének – ami, mivel a gyakorlatok jórészt külső intézményekben (sportegyesületek, életmód-klubok,
egészségügyi, rehabilitációs intézmények) zajlik, csak részben intézményi infrastrukturális gond, részben
pedig szervezés kérdése.
A képzési létszám és kapacitás
A szakra jelentkezők és felvettek száma az elmúlt években érdekesen alakult; a 2008-ban 35 fős, majd 2009ben 25 fősre csökkentett, majd azóta ismét 35 fősre emelkedett keretszámot a teljes idejű, nappali képzésben
az utóbbi három évben már gond nélkül fel tudták tölteni az első helyen jelentkezőkből a kb. kétszeres,
hétszeres, majd háromszoros túljelentkezés folytán, magas felvételi pontszámok mellett. A levelező képzés
30 fős kerettel 2011-ben még 2/3 részt önköltséges hallgatókkal, 2012/13-ban már csak fizetős hallgatókkal
indult, és a felvételi ponthatár az elmúlt évben számottevően, közel 100 ponttal 276 pontra csökkent. Ez a
felvett hallgatók belépéskori ismeretszintjéről nem nyújt kedvező képet, és csökkenti a végzésig való eljutás
esélyét.
A megállapított kapacitás és a megvalósult hallgatói létszám egyezést mutat. A képzéshez valóban
rendelkezésre álló tárgyi kapacitás az intézményben megfelelő szervezéssel elegendő lehet, de a külső
gyakorlóhelyek szűkös kapacitása ismert korlátozó tényező, és negatív hatású a képzés szakmai
tartalmasságára, hasznára. A személyi feltételek megnyugtató, minőségi megléte nem a mennyiségi
kapacitás-számokon múlhat, bár lehetséges, hogy a minősített tantárgyfelelős oktatók „távolmaradása” az
oktatástól itteni kapacitásuk hiányával indokolható, sok tantárgynál van átfedés pl. a rekreációs képzéssel…
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A közölt tantervük az ismeretátadás módjairól nem informál, csak a 2.5. kompetenciák elsajátíttatása
fejezetből olvasható ki, hogy a hagyományos, előadás, szeminárium, gyakorlat (laboratóriumi, terep, ill.
klinikai) módozatokat alkalmazzák a képzésben. Mint már volt az értékelésben szó róla, a képzésben tanulók
a gyakorlati foglalkozások mennyiségét, időtartamát, minőségét, szervezettségi fokát elégtelennek
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tartják, a képzés előírt legalább 50%-os gyakorlati jellegét egyáltalán nem érzik, nem igazolják vissza –
különösen nem a levelező képzésben! Túl sok, kis „töltelék” tárgyból és a szaktárgyak között is sok átfedést
mutató tantárgyból összeállított képzésnek tartják, és a – főként elméleti – ismeretátadási módszereket, egyes
oktatók motiváltságát, hozzáállását sem tartják jónak.
A hallgató – oktató személyes kapcsolattartásra általános panasz nem volt, a tanulmányi osztálytól várható
segítségre már inkább. A tanulást segítő taneszközök közül a magyar nyelvű tankönyv, könyv, jegyzet a
szakterület viszonylagos fiatalsága, kiforratlansága okán hiányzik, az oktatók az általuk gyűjtött cikkek
közreadásával segítenek, és a hallgatók irodalomkutatása, beszámolóik is e hiányt pótló megoldás.
A sportszaknyelvi képzési gyakorlatuk megváltozott, 2008 óta a (korábban összesen max. 6 kredites)
sportszaknyelvi alapismeretek1-2-3. tárgyat csak szabadon választhatóként vehetik fel a hallgatók, s
hasznossága miatt remélhetőleg teszik is, hogy pl. az idegen nyelvű szakirodalmat is önállóan
tanulmányozhassák.
Értékelés és ellenőrzés
A szakon meghirdetett tantárgyak értékelési, ellenőrzési formái a közölt tantervük szerint a szokásosak,
kollokvium, (szigorlat) és gyakorlati jegy, másutt írtak szerint kutatási terv készítése, írásbeli tesztek,
kiselőadások is vannak az eszköztárban.
A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata a karon egységes, oktatói meghirdetés vagy hallgatói
témaválasztás útján, szabályozottan zajlik. A komplex záróvizsgán a szakterületi ismeretek, illetve azok
gyakorlati alkalmazásának elsajátítása kerül értékelésre szóbeli vizsgán, mely során ellenőrzik a
mozgatórendszer élet- és kórtani, biomechanikai, fizioterápiai és egészségtudományi ismereteit.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A diplomaszerzők száma a felvettek kb. 50%-a, ennek egyik oka a képzésben való lemaradás, kilépés, míg
a másik a nyelvvizsga hiánya, amin a szabadon választható nyelvi kurzussal próbálnak segíteni.
A hallgatók felkészítését a továbblépésre fontosnak tartják, tudván, hogy ez az egyik legfőbb lehetőség a
„boldogulásra”, az elmúlt öt évben sok végzett sikeres felvételit követően folytatta tanulmányait a
humánkineziológia mesterszakon. A hallgatói aktivitás a TDK tevékenységben ezen az alapszakon a többihez
képest is jó, a mesterképzésben még magasabb.
A munkaerő-piaci esélyekről, az elhelyezkedésről a hallgatói visszajelzések elszomorítóak, a
vélemények pesszimisták, csalódottságot mutatók. A képzést illetően a „belső” elégedetlenség oka
leginkább a gyakorlati ismeretek megszerzésének csekély lehetősége, az egészségügyi intézményekben
megszerezhető gyakorlat hiánya. A „külső” megítélés, a társadalmi „felvevő piac” pedig még közel 10 évvel
a képzés indulása után sem tudja hova tenni a végzetteket, nem várják őket, illetve a hasonló szakmák
végzettjei (elsősorban a rekreáció, gyógytornász-fizioterapeuta, rehabilitáció) sokkal keresettebbek, az
egészségügyi végzettségűek könnyen kiszorítják őket.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak gazdája a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (2014 szeptembere óta a jogutód
intézmény, a TF), azon belül a Biomechanika, kineziológia és informatika tanszék. A képzés menedzselését
a szakfelelős és az (itt meg nem nevezett) oktatásszervező funkcióval megbízott oktató végzi a kar szakjainak
irányítására egységesen alkalmazott, a Kari Működési Rendben foglalt szabályok szerint. Ez rögzíti a
felelősök és oktatásszervezők feladatait, és az is kitűnik, hogy a szakfelelősi feladatok között nem említik az
oktatásban való tényleges részvételt, a szakon valamely tantárgy felelősségét, ami pedig akkreditációs
elvárás. A kar Oktatási és Nevelési Bizottsága munkájában felkérés esetén vesz részt, azokra az ülésekre
hivatalos, ahol szakmailag érintett.
Egyébként a képzés szervezési, folyamatirányítási és ellenőrzési feladatai, valamint minőségbiztosítási
eljárásai megegyeznek a kar többi képzéséjével, szakspecifikus jellemzők nincsenek. A 2010-ben ujjá alakult
Kari Minőségbiztosítási és Minőségfejlesztési Bizottság szabályozó, ellenőrző és fejlesztő tevékenységét a
jövőben kívánják a kari és tanszéki szintek mellett a szakok és szakfelelősök szintjére is kiterjeszteni, a
szakhoz rendelt minőségügyi felelősök feladatait kidolgozni. Elvileg a minőségbiztosítási rendszerek
szokásos elemei megvannak, hallgatói elégedettségi vizsgálatok (OMHV) folytak/folynak, de a szakra
lebontott adatok elemzésének, visszacsatolásnak a hiányában ezek hatása még itt sem mérhető.
Hasonlóképpen az egyetemen 2010 óta működő Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) központilag
szervezett felmérései eredményeinek elemzéséből csak a „TF” karra vonatkozó adatok vannak, a szakra még
nincsenek.
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Valószínűleg mindezeknek is folyománya, hogy bár a legtöbb szakjukon folyó képzés hallgatói mind a
gyakorlatok elégtelenségéről panaszkodnak, s ennek a kari vezetés is tudatában van, az egyes szakokon ennek
a problémának a mélysége talán nem ismert a számukra. Ezért a humánkineziológia szakos hallgatóktól
a látogatás kapcsán nyert, őszintének tűnő, cseppet sem hízelgő, és a szakok között a legcsalódottabb,
pesszimistább vélemények alapján ki kell mondani, hogy a szak vezetői számára vannak átgondolandó
kérdések, s a felelős lépésekhez vezető döntések elkerülhetetlenek.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A C-SWOT analízisük tulajdonképpen reális képet ad a képzés helyzetéről, készítői látják a komoly és nem
kevés korlátozó tényezőt, a veszélyeket és legfőbb gyengeségeket.
A felsorolt korlátok, tömören: a munkaerő-piaci, társadalmi, szakterületi ismertség/elismertség hiánya és
mindezek következményei, kétségtelenül komolyan (és negatívan) befolyásolják a szak helyzetét.
Jelzett erősségei közül a bekerült jó képességű (esetleg orvosképzésből kimaradt), felkészült hallgatók talán
magyarázzák is a hallgatók erős kritikáját, magasabb minőségi elvárásait, s végül csalódottságát. A szak
további erősségeként írt szakmai tartalmi ereje, aktualitása, társadalmi fontossága, erényei úgy tűnik részben
rejtve maradtak, kibontakoztatásuk talán nagy kihívás, de elengedhetetlen a képzés fennmaradásához,
hatékonnyá tételéhez.
A gyengeségeknél jelzett kissé elaprózott tanterv, sok tantárgy a viszonylag könnyen javíthatók közé tartozik,
ezzel ellentétben a gyakorlati képzés igényelte szakképzett oktatók bevonásának, szerződtetésének
nehézségei nehezebben orvosolhatók. (Megj: idekapcsolódó megállapításuknak, miszerint „a gyakorlati
oktatás örvendetesen magas óraszámmal bír,…” inkább az ellenkezőjét igazolják vissza a képzés hallgatói.)
A személyi feltételek megítélésénél az akkreditációs elvárások (pl. minősítettség) esetenként formálisnak,
szakmai specialitásokat mellőzőnek tűnnek, a gyakorlatban a valós szakmai értékeket igazolhatóan felmutató
szakértők bevonását az oktatásba a MAB – a minősített és kompetens oktatók megfelelő részvételét látva – a
megfelelés megítélésénél mérlegelni szokta.
Lehetőségeik sorra vételénél egy nagyon is kívánatos társadalmi, sportvilágbeli fejlődés, preventív
egészségpolitikai stratégia megjelenésében bíznak, ezzel természetesen egyet lehet érteni, azzal együtt, hogy
a jelzett veszélyek (a korlátoknál már említett társadalmi, munkaerő-piaci „hozzáállás”, a külföldre történő
szakemberképzés aránynövekedése stb.) az előrelépés esélyeit sajnos gyengítik.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások









A KKK ismeretkörökre vonatkozó előírásait (nevesített ismeretek, kredittartományok, összkreditszám
stb.) és legfőképp a gyakorlati képzés arányát be kell tartani, az eltéréseket haladéktalanul
korrigálni kell.
A tantervi elaprózottság kiküszöböléséhez javasolt a tantárgyak súlyát újragondolni, a szakmaiságot
előtérbe helyezni, az ismeretek átadásában a tartalmi átfedéseket kerülni.
A szakmai gyakorlatok mennyisége, időkerete és szakmai gyakorlati tartalma elégtelen mind a
teljes- (nappali), mind a részidős (levelező) képzésben. A gyakorlati képzés kiterjesztése szükséges, s
ehhez a gyakorlóhelyek körét – az ismert nehézségek ellenére – bővíteni kell.
A hallgatói vélemények mélyebb megismerése és beépítése a képzésbe elengedhetetlen a reális
önképhez és a szükséges minőség-biztosító, -fejlesztő intézkedések megtételéhez, akár a képzés további
folyamatos fenntartásának megítéléséhez. A végzettek csekély elhelyezkedési esélyei, a társadalmi,
munkaerő-piaci elfogadottság hiánya, a szakképzettséget érintő besorolási, jogszabályi háttér
bizonytalanságai, kedvezőtlensége okán megfontolást kíván a képzés fenntartása ebben a formában.
A kapott korrigált anyagukban a személyi feltételek bemutatásának ellentmondásai miatt az
akkreditációs személyi feltételek megítélése bizonytalan, több tantárgyfelelős esetében nem jeleznek
oktatásban való részvételt – legalább részlegeset –, ami viszont a tantárgyfelelősséggel együtt jár.
Emellett az oktatói kvalifikáció megszerzését továbbra is szorgalmazni kell, segíteni az oktatói utánpótlás
biztosítását, az oktatás szakmai színvonalának emelését.
A képzés igényelte infrastruktúra (létesítmények, eszközellátás) korszerűsítése indokolt.
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Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
2014 szeptembere óta a jogutód:
Testnevelési Egyetem (TF)

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/2. sz. MAB HATÁROZAT

humánkineziológia
mesterképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2008/7/XII/2/19

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.

A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, személyi feltételek anomáliái stb.) orvosolni szükséges, erről intézkedési tervet kell készíteni
2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A korrigált anyagukban szereplő tanterv szerint az egyes ismeretkörök, kredittartományok a szak KKK-jának
– az alapozó ismeretekből kimaradt molekuláris sejtbiológia, és a patológia ismeretek kivételével –
megfelelnek. A képzés a szakon ötödik éve folyik, a tervezett három „szakirányból” kettőn. (A jelzett
medicinális ismeretek hiányát már az indításkori beadványnál észrevételezte a MAB, az intézmény reakciója
az volt, hogy ezen az ismeretek elsajátítása már az alapképzésben megtörtént. A MAB indoklásba
mindazonáltal belekerült, hogy itt már nyilván mesterszintű medicinális ismeretek átadása az előírás, és ez
nem biztos, hogy teljesül…)
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlatra előírtak teljesülése csak részben állapítható meg, az összesen 6
kreditesnek jelzett szakmai gyakorlat bizonyára a szemeszterenkénti két hét külső gyakorlat, az első év utánra
előírt egy hónapos nyári gyakorlatról direkt információ nincs. Mivel az óraszámok mögött nincs megjelölve
a tanóratípus, így ez sem segít megállapítani, hogy a KKK-ban az „intézményi tanterv szerinti gyakorlati
ismeretek”-re előírt legalább 40%-os mérték megvan-e. A kapott hallgatói visszajelzések a gyakorlati órák
nagyfokú hiányát állítják. Részben ezért, azaz a gyakorlati képzés elégtelensége miatt, illetve az
alapképzésben tanultakkal való gyakori átfedésre utalás, és az egész képzés általános színvonalát,
szervezettségét illető hallgatói kritikák alapján a tananyag és a képzés megfelelő szakmai tartalmát,
korszerűségét illetően merülnek fel aggályok.
Személyi feltételek
A humánkineziológia mesterszak felelőse egyetemi tanár (Tihanyi József DSc), aktív oktató és kutató, a
szakot gondozó tanszék vezetője, a szakterület kétségtelenül nagytudású vezető alakja, számos doktori
program, PhD és TDK munka témavezetője. Ő az alap- és mesterszak „alapítója”, szakmai tartalmuk,
arculatuk kialakítója, szakirányainak kijelölője, és ezek egyikének, a terhelésélettani szakiránynak felelőse
is. A másik indított, preventív és rehabilitációs mozgástan szakirány felelőse is egyetemi tanár (Nyakas Csaba
DSc), vezetője az Agyélettani Kutató Laboratóriumnak, ahol vezetésével évente készülnek szakdolgozatok,
s ez a kutatóműhely a humánkineziológiát végzett PhD hallgatók tudományos munkáját is segíti. A harmadik,
geronto-kineziológia szakirány jelzett felelőse szintén egyetemi tanár (Radák Zsolt DSc), aki vezetője a
Sporttudományi Kutatóintézet Biokémiai Laboratóriumnak, amelynek fő kutatási területe a fizikai aktivitás
szerepének vizsgálata a betegségek prevenciójában és rehabilitációjában, valamint a fizikai aktivitás hatása
az öregedés folyamatára. Ez a szakirány az önértékelésben jelzettek szerint még nem indult.
Elvileg tehát, a személyi feltételek a szakmai irányítást tekintve a szak- és a szakirány-felelősök révén
adottak, az oktatásban való részvételükre utaló közölt adatok viszont komoly ellentmondásokra mutatnak rá.
A szakfelelőshöz 24 kredit ismeretanyag felelősségét jelezték, a részletező 1.2 táblázat szerint 7 tantárgy és
összesen 16 kredit felelőse, egyik sem az általa vezetett szakirány tantárgya (3 alapozó, 1 törzstárgy, 3
tárgy a másik, preventív és rehabilitációs mozgástan szakirányon). Mindehhez oktatói részvételt két, 2
kredites tárgynál (1 törzstárgy, 1 választható tárgy) jelez, és beírt heti átlagolt óraterhelése, 4 óra, ennyit
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feltétlenül valószínűsít.
A másik működő szakirány felelősénél az eltérések sokkal kisebbek, a jelzett 10 kredit helyett 8 kredit és 4
tantárgy (kettő a saját szakirányán) felelősének írják, „csak” egynél nem jelez részvételt az oktatásban (N/N),
heti átlagos óraszáma 5, ezzel összevág. Sajnos ez még néhány tantárgyfelelősnél is előfordul, összesen a
szakon 12 tantárgy 6 oktatója nevéhez van jelezve ilyen ellentmondó adat. Köztük még egy komoly
pontatlanság, egy 26 kredit felelősének írt oktató helyesen 10 kredit, 4 tantárgy felelőse, 3 tárgynál nem jelez
oktatást (N/N), ennek viszont heti 9 órás terhelése ellentmond. Ezeknél a tárgyaknál a felelősi és ezzel
együtt az oktatói feladatok (legalább részbeni) ellátásának ténye megállapíthatatlan, az akkreditációs
feltételek teljesülése sem állítható. Két tantárgy felelősének és oktatójának jeleznek vendégoktatót (V), ami
ellentétes az elvárásokkal, bár esetükben ez akár téves besorolás is lehet, hiszen. szakellátásból jövő nyug.
szakember lehetne AE oktató is…. Szakmai kompetenciájuk adott.
Az alkalmazási típus (AT/AE/V) szerinti oktatói arány megfelelősége is bizonytalan, az összesítésnél
megadott három vendégoktatóval (V) szemben végül is a táblázatban 8 vendégoktatónak jelzett személy
neve szerepel, ami az elfogadható 20%-os mértéknél (itt max. 5 fő) magasabb. Néhányuk azonban
gyaníthatóan nem vendégoktató, amennyiben nem a TSK, de azért a SE oktatói…
Tudományos háttér
Az önértékelésben írtak és a tapasztaltak alapján is csak a humánkineziológia alapszak értékelésében
megállapítottak ismételhetők: ennek a képzésnek is megfelelő tudományos háttere a kari műhelyekben, a
biokémiai, az agyélettani, a terhelésélettani, a biomechanikai laboratóriumokban folyamatosan zajló
kutatómunka. Sajnálatos, hogy a néhány (10-15 fő), a mesterszakon tanuló hallgatótól kapott vélemények
nem tükrözik a bizonyára meglévő és eredményesen működő kutatói műhely meglétét, azon túl, hogy néhány
nagytudású, főként elméletet oktató jelenlétét, hatását érzik. (Az Agyélettani Kutató Laboratórium
tudományos munkája minőségét mutatja, hogy az elmúlt 5 évben 15 nemzetközi folyóiratban jelent meg
összesen 48 IF-t jelentő közleményük. A Sporttudományi Kutatóintézet Biokémiai Laboratórium munkatársai
évente 8-10 tanulmányt jelentetnek meg nemzetközi tudományos folyóiratokban, amelyek évi kumulatív IFa 20- 50.) Pályázati eredményeik is jók, OTKA, ETT MSTT pályázatokat éppúgy nyertek, mint vezető piaci
gyógyszercégek kutatási megrendeléseit.
Kétségtelen, hogy a szak még nem túlzottan csalódott és ezért passzívvá vált hallgatóinak van lehetőségük a
szakterületen elismert oktatók által művelt, aktuális sporttudományi témákhoz kapcsolódóan eredményes
tudományos diákköri munka végzésére.
Infrastrukturális feltételek
A mesterképzés tárgyi feltételei és igényei (tantermek, könyvtár, sportági csarnokok, gyakorlótermek stb.)
nyilván az alapképzéséhez hasonlóak és a TSK általános és speciális szakterületi infrastruktúrájának szintjén
biztosítottak. A szakon itt is a viszonylag alacsony, 30 fő alatti hallgatói létszám tulajdonképpen kedvező
lehet. Ugyanakkor a jelenlegi létesítmény-háttér fejlesztésre szorul, bizonyára részben a laboratóriumi
foglalkozások eszközigényessége miatt nem biztosítanak elegendő gyakorlati lehetőséget az azt kifejezetten
igénylő hallgatóságnak az intézményen belül, és különösen nem a külső intézményekben, ami nagyrészt
szervezés és megfelelően kialakított kapcsolatok kérdése lehet. A kutatói laboratóriumok elvileg a tehetséges
és érdeklődő hallgatóknak rendelkezésére állnak, és magas szintű a számítástechnikai, oktatástechnikai
ellátottság, egyedülálló a sportszakmai könyvtár.
A képzési létszám és kapacitás
A 4 éve indult mesterszakon a túljelentkezés a teljes idejű képzésben kb. másfélszeres, a levelező képzésben
2,5-szeres volt, és a 30, illetve 40 fős létszámkeretet eddig, egyik évben sem töltötték fel. A 2012/13 tanévben
levelező képzés már nem indult, a nappalin a 40 főre emelt keretet félig sem lehetett feltölteni, pedig a
felvételi ponthatár is jóval alacsonyabban alakult.
A megvalósult hallgatói létszámhoz a képzéshez valóban rendelkezésre álló tárgyi kapacitás az intézményben
megfelelő szervezéssel elegendő lehet, a megfelelő külső gyakorlóhelyeknél jelentkezik inkább a szűkös
kapacitás, és ez a már jelzett módon negatív hatású a képzés szakmai tartalmasságára, hasznára, legalább is
a hallgatói megítélés szerint. A minőségi mesterképzés személyi feltételeinek meglétét azért nehéz
megállapítani, mert néhány, éppen a szakmai minőséget biztosítani hivatott oktatónak az oktatásban való
részvétele bizonyosan nem ítélhető meg.
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Az ismeretátadás módjai az önértékelésből kiolvashatóan a humánkineziológia alap- és mesterképzésben
bizonyára nem különböznek, a hagyományos, előadás, szeminárium, illetve speciális, laboratóriumi, terep,
ill. klinikai gyakorlati módozatokat alkalmazzák a képzésben. A mesterképzés hallgatói is kevesellik a
gyakorlati foglalkozásokat, azok mennyiségét, minőségét, szervezettségi fokát elégtelennek tartják.
Komolyabb, átfogó tananyag, illetve módszertani fejlesztéshez a szak eddigi rövid működése során – amint
írják – még nem gyűlt elég tapasztalat. Ugyanakkor a gyakorlati képzés céltudatos fejlesztésének
szükségességével a szak vezetői tisztában vannak, előrelépést jelent, hogy újabb gyakorlati helyszín lett pl. a
Traumatológiai Intézet, és újabb gyakorlati foglalkozásokat intéznek az Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézettel. Általánosságban is az a jellemző a gyakorlati helyek (pl. sportegyesületek, egészségvédő,
egészségfejlesztő, rehabilitációs intézetek, kórházak rehabilitációs és fizioterápiás részlegei)
megválasztásában, hogy az aktuális igények, érdeklődés és főként a személyes kapcsolatok, ismeretségek
szerepe a döntő, ezek irányítják, így állandóan változik a lehetőségek köre.
Írott, nyomtatott oktatási segédletek (jegyzet, könyv…) nem jellemzők, helyettük elektronikus tananyag
elérés, a tanárok által gyűjtött cikkek szétküldése, power point prezentációk segítik a tanulást.
Talán több a tudatosabb, kutatás felé forduló hallgató a szakon, ezért viszonylag magas a tudományos
diákköri munkába bekapcsolódott hallgatók száma. Élő Erasmus kapcsolatról informáltak a szak vezetői.
Értékelés és ellenőrzés
Az önértékelésükben közöltek szerint a tantárgyak értékelési, ellenőrzési formái a szokásosak, kollokvium,
(szigorlat) és gyakorlati jegy, emellett kutatási terv készítése, írásbeli tesztek, kiselőadások is vannak az
eszköztárban. Jelezték, hogy néhány esetben a hallgatók nem a kiírtaknak megfelelő módon kell, hogy
teljesítsenek.
A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata a karon egységes: oktatói meghirdetés vagy hallgatói
témaválasztás lehetséges. A szakdolgozat készítésben a hallgatók tanrendbe illesztett, heti egyórás
konzultációs lehetőséget kapnak, a benyújtás, elfogadás, bírálat szabályozottan zajlik.
A diplomadolgozat hivatalos megvédése a záróvizsgával egy időben, bizottság előtt történik. A komplex
humánkineziológia záróvizsgán a szakirányokra is figyelemmel összeállított szakmai ismereteket, illetve
azok gyakorlati alkalmazásának elsajátítását értékelik szóbeli vizsga formájában. Megfelelően szabályozott
a záróvizsga egész folyamata is.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A mesterszakon a tavalyig összesen felvettek és az ez évig diplomát szerzettek aránya a nappali képzésben
átlagosan 62,5%, a levelezőben 54%-os volt. Amint a tájékozódott hallgatók is jelezték, igen nehéz a
végzettséggel az elhelyezkedés. A doktori képzésre való belépés lehetősége viszont adott, a legtöbb állami
ösztöndíjas kari PhD hallgató is erről a szakról került ki. Sikeres teljesítéssel, minimális lemorzsolódással
szerzik meg a tudományos fokozatot, többen közülük a SE TSK alkalmazásába kerültek, jó forrásai az oktatói
utánpótlásnak.
Már a graduális képzésben mutatkozik tehetséggondozásuk sikeressége, az Országos és a Nemzetközi TDKn szereplők között sok a helyezett, innen adódott két egymás követő alkalommal is a kari Pro Sciencia
aranyérmes tudományos diákkörös hallgatója is.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak gazdája a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (2014 szeptembere óta a jogutód
intézmény, a TF),, s a szak menedzselését érintően az irányadó a kari működési renddel összhangban lévő,
általános kari érvényű dokumentum, amely rögzíti a szak irányítóinak, a szakfelelősnek és az
oktatásszervezőknek a feladatait. Itt is megemlítjük, hogy a szakfelelősi feladatok között nem említik az
oktatásban való tényleges részvételt, a szakon valamely tantárgy felelősségét, ami pedig akkreditációs
elvárás. Talán ebből a felfogásból is adódik, hogy pl. az egyik szakirányfelelős (egyben a szakért is felelős)
oktató a szakirányán egy tárgynak sem felelőse és/vagy oktatója, így a képzés ezen részére direkt rálátása,
érdemi menedzselése a közvetlen kapcsolat híján eléggé kérdéses. A látogatás kapcsán többször szóba került,
hogy a képzés komplex szakmai tartalma, profilja megkívánja az egyetem többi szervezeti egységével való
kifejezettebb együttműködést, egyeztetést.
Egyébként a képzés szervezési, folyamatirányítási és ellenőrzési feladatai, valamint minőségbiztosítási
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eljárásai a karon egységesek, szakspecifikus jellemzők nincsenek. A Kari Minőségbiztosítási és
Minőségfejlesztési Bizottság végzi a szabályozó, ellenőrző és fejlesztő tevékenységet, amelyet a kari és
tanszéki szinten túl a szakok és szakfelelősök szintjére is terveznek kiterjeszteni, a szakhoz rendelt
minőségügyi felelősök feladatait kidolgozni. Hallgatói elégedettségi vizsgálatok (OMHV) folytak/folynak,
de a szakra lebontott adatok elemzésének, visszacsatolásnak a hiányában ezek hatása erre a képzésre sem
mérhető még. A vizsgálat során megismert hallgatói vélemények az elméleti képzést kevesebb, a gyakorlatit
jóval erőteljesebb kritikával illették, leginkább a gyakorlati ismeretek, készségek megszerzésének lehetőségét
tartják rendkívül kevésnek, hiányolták az egészségügyi intézményekben megszerezhető gyakorlatot. Úgy
érzik, észrevételeiket, javaslataikat nem építik be a képzésbe.
Az egyetemen 2010 óta működő Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) központilag szervezett
felméréseinek eredményei, elemzései alapján eddig csak a „TF” karra vonatkozó adatok vannak, a szakra
még nincsenek. Mindazonáltal ismert tény, hogy komoly gondjaik vannak a végzetteknek az
elhelyezkedésben.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük – valamelyest érthető módon – a humánkineziológia alapszaknál írottakkal teljesen
megegyezik, s tulajdonképpen a mesterképzés helyzetét meghatározó tényezők azonosak is. Ezek közül is
leginkább a korlátok, azaz a munkaerő-piaci, társadalmi, szakterületi ismertség/elismertség, keresettség
hiánya és mindezek következményei, amik negatívan befolyásolják a szak kívánatos „megerősödését”,
kiteljesedését, fejlődését.
Jelzett erősségei általánosságban a humánkineziológusi szakmai kompetenciák (hatékony kommunikáció
orvos és beteg, sportorvos és edző, sportorvos és sportoló között) társadalmi jelentőségét emelik ki, nem
kimondottan a mesterképzését. Mindazonáltal egyformán érvényes a szakmai tartalom aktualitása, társadalmi
fontossága, sajnálatos, hogy ezek az erények az alapképzésben tapasztaltakhoz hasonlóan nem érvényesülnek
eléggé a képzésben résztvevők számára, kibontakoztatásuk kihívás, de elengedhetetlen a képzés
fennmaradásához, hatékonnyá tételéhez. A gyengeségeknél jelzettek sem a mesterképzést jellemzik igazán,
nem is mindenhol adekvátak a megállapítások, az viszont itt is kiemelendő, hogy a gyakorlati képzés
mennyisége és minősége kritikus pont.
Lehetőségeik megítélésében is az alapszaknál írtak mondhatók; kívánatos a társadalmi, sportvilágbeli
fejlődés, preventív egészségpolitikai stratégia megjelenése a magyar társadalomban, kár, hogy a jelzett
veszélyek és korlátok az előrelépés esélyeit jelentősen gyengítik.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások


A KKK előírásainak betartását a gyakorlati képzés arányára (legalább 40%) biztosítani kell, ez az
ugyancsak előírt szakmai kompetenciák elsajátításának is kulcseleme.
 A szakmai tartalom mélységét, korszerűségét és hasznosíthatóságát a hallgatók számára is
felismerhetően kell megjeleníteni, esetenként a tantárgyak súlyát újragondolni, az alapképzés
ismereteivel a tartalmi egyezést, túlzott átfedéseket kerülni.
 A szakmai gyakorlatok mennyisége, időkerete és szakmai gyakorlati tartalma elégtelen, a gyakorlati
képzés kiterjesztése szükséges, s ehhez a gyakorlóhelyek körét – az ismert nehézségek ellenére –
bővíteni kell.
 A hallgatói vélemények mélyebb megismerése és beépítése a képzésbe elengedhetetlen az elvárt
minőségű, és fejlődni is képes mesterszintű képzés további folyamatos fenntartásához.
 A kapott korrigált anyagukban a személyi feltételek bemutatásának ellentmondásai miatt az
akkreditációs személyi feltételek megítélése bizonytalan, több tantárgy felelősénél nem jeleznek
oktatásban való részvételt – részlegeset sem –, ami viszont a tantárgyfelelősséggel együtt jár.
 Az oktatói kvalifikáció megszerzését továbbra is szorgalmazni kell (PhD képzés intenzívebbé tétele),
valamint a legmagasabban kvalifikált oktatók (DSc, egyetemi tanár) hamarosan időszerűvé váló
utánpótlásához a szakon oktató öt egyetemi docens, és a tudományos főmunkatárs oktató tudományos
előmenetelének hatékony menedzselése javasolt.
 A képzés igényelte infrastruktúra (létesítmények, eszközellátás) korszerűsítése indokolt.
Szakmapolitikai tárgyalások indokoltak a végzettek csekély elhelyezkedési esélyeinek, a társadalmi,
munkaerő-piaci elfogadottság hiányának, a szakképzettséget érintő besorolási, jogszabályi háttér
kedvezőtlenségének ellensúlyozására, megváltoztatására.
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akkreditációs jelentés – ELTE PPK – rekreációszervezés és
egészségfejlesztés
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/3. sz. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)

rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapképzési szak

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
szakindítási MAB határozat: 2005/8/III/2/192
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.
A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, személyi feltételek anomáliái stb.) orvosolni szükséges, ehhez intézkedési tervet kell készíteni
2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A tantervükben a KKK-ban előírt ismeretkörök a megfelelő kredittartományokba illesztve megtalálhatók
(talán egy kivétel az oktatástechnológia alapozó ismeret, ami önálló tantárgyhoz nem látszik kötődni, de más
tárgyban benne lehet). Az így is túl sok tantárgyas (71!) programban ez nem hátrány. Az elmélet/gyakorlat
aránya megfelelő, az óraszámok összevetéséből a gyakorlati képzés aránya 60% feletti, a KKK-ban a
gyakorlati ismeretekhez rendelten előírt min. 100 kredit is teljesül.
A félévenkénti tanóraterhelések öt féléven keresztül egyenletesek, a VI. szemeszterben a teljes idejű
képzésben előírt min. 300 óránál kevesebb, 210 óra. Viszont a rekreációs gyakorlatok, jelzett szaktáborok
idejét és a szabadon választható tárgyak óráit, valamint az esetleges szakdolgozati konzultációs órákat is
idevéve bizonyára ez is rendben van.
Személyi feltételek
A képzés személyi feltételei már a szak 2006-os indulásakor sem voltak mindenben megfelelők, s a bemutatottak alapján most sem megnyugtatók. A szakfelelős személyével (Bárdos György DSc) talán kisebb a
gond, ugyan nem sporttudományi végzettségű, de számos publikációja, kutatási területe alapján a
rekreációhoz értő szakember, biológus, egyetemi tanár. A szakon 8 kredit ismeretanyag, a többféléves
medicinális ismeretek tárgyainak felelőse és oktatója, átlagolt heti óraterhelése a szakon ezzel összhangban
4 óra. A rekreációszervezés szakirány felelőse (Patakiné Bősze Júlia) azonban az akkreditációs elvárásokkal
ellentétben még nem minősített (doktorandusz), tanársegéd, a szakon 18 kredit szakmai ismeretanyag
felelőse, óraterhelése is komoly, átlagolt heti 7 óra.
Sajnálatos, hogy a már nyolc éve folyó képzés oktatói karában még most is sokkal több a minősítés nélküli,
legfeljebb PhD cím várományos tanársegéd. Az összesen 31 oktatóból 15 fő tantárgyfelelős, ezzel szemben
csak 10 fő minősített, heten vezető oktatók (6 docens, 1 egyetemi tanár). Az oktatók nagy többsége tehát
adjunktus, tanársegéd vagy egyéb, (külsős és testnevelőtanár), 3 oktató mestertanár, ami e szakterületen a
szakmai minőség szempontjából sokat számít. Az oktatói körről adott összesítésben 7 vendégoktatót (V)
jeleznek, ez esetben az AT/AE/V arány az akkreditációs elvárásokkal (max. 20%) szemben 30% feletti. A
kredit- és óraterhelések többé-kevésbé egyenletesek, nem kiugróan magasak.
Tudományos háttér
Az indításkori MAB vélemény (2005) hiányolta a rekreációs terület kutatásait, ami azóta előnyösen változott
– laborfejlesztések, a rekreációs témakörben PhD tevékenység és publikációk révén. A fejlődés
folyamatosnak, az utánpótlás biztosítottnak látszik, és mindezekre aktívan támaszkodnak az oktatásban.
Egyébként a szaknak és a kapcsolódó kutatásoknak keretet adó szervezeti egység, az ELTE ESI egy fiatal
intézet, hagyományai a (kifejezetten sport)tudományi kutatómunkának még nincsenek; a doktori képzést
végző oktatók, kollégák zömének szakterülete a neveléstudomány, újabban a pszichológia. Előremutató
irányvonal még a 2010-12-ben elnyert ELTE Kutatóegyetemi TÁMOP pályázat Pedagógikum alprojekt
egyik eleme, az „Életmódfejlesztés és testkultúra - rekreáció- és sport-pszichofiziológiai laboratórium
fejlesztése”, amelyet a szak felelőse vezetett, és kifejezetten az intézeti profilba vágó sport-pszichofiziológiai
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laboratórium kialakítását tűzte ki célul. A létrejött Ádám György Sportpszichológiai Laboratóriumban
pszicho-fiziológiai kutatások is folynak, s a szakhoz is kapcsolódó témakörökben az elmúlt években 3 PhD
dolgozat, egy nagyléptékű monográfia, 1 könyv, és számtalan publikáció jelent meg, az intézeti
munkacsoport a PPK egyik legnagyobb volument publikáló, országosan elismert és számos együttműködést
megvalósító kutatóműhelye lett. A laborban dolgozók nemzetközi konferenciákon adnak elő, részt vesznek
ilyenek szervezésében, és a 2013-2017-es időszakra 38,5 MFt összegű, interdiszciplináris OTKA-támogatást
nyertek el, ezzel újabb személyi és tárgyi fejlesztések is lehetővé válhatnak.
Az intézet oktatói nem-sport tárgyú kutatásokban is részt vesznek, pl. az ELTE PPK Pszichológiai
Intézetében folyó viselkedési addikció kutatás, az elektromágneses érzékenység vizsgálata, vagy a Színház
és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájában folyó színjátszás és színházi élmény pszichofiziológiáját
vizsgáló kutatás.
Infrastrukturális feltételek
Sajátos, de nem szerencsés körülmény, hogy a képzés több helyszínen folyik, problémát jelent a sokféle,
egymástól távol elhelyezkedő telephely, sport és elméleti oktatási helyszín, könyvtár, stb. Ez az
oktatásszervezésben komoly kihívás, és a hallgatók szerint nem mindig sikerül optimálisan megoldani. Az
intézet (ESI) székhelyén (ELTE-BEAC Sporttelep) a külső környezet, a körülmények egy 21. századi,
korszerű (?) egyetemi képzéshez méltatlanok, vállalhatatlanok. Viszont a funkcionális terek (labor,
edzőtermek, sporttermek) karbantartása és fejlesztése megvalósulni látszik. Még az előd Testnevelési és
Sportközpont számára két, 30-30 fős tantermet alakítottak ki, ami az időközben több, mint két és félszeresére
duzzadt hallgatóság számára már igen szűkössé vált, ezért kialakítottak egy újabb, 50-60 főt befogadó
tantermet. Ez a három terem az elméleti képzés 70-75%-ához elegendő helyet biztosít, további lehetőség
még az órák egy részének megtartására a PPK központi, Kazinczy utcai épülete, ahol nagyobb termek, és
megfelelő infrastruktúra is rendelkezésre áll. A hallgatói vélemények alapján a telephelyek közti mozgás sok
idejüket elveszi.
A sportlétesítmények terén az infrastrukturális feltételek valamivel kedvezőbbek. A gyakorlatok zömét a
Sporttelepen lévő sportcsarnokban tudják megtartani, a többféle használatra alkalmas pályákon és a két új,
télen sátorral fedett műfüves labdarúgó pályán. Használják még a gyakorlatok tartásához a PPK Izabella utcai
épületének tornatermét, a Mérnök utcai Sporttelep nagytermét, az utóbbi időben létesült spinning-termet, a
korszerűsített kondicionáló termet, valamint a tükrös-termet. A sporteszköz állományuk azonban a nagyfokú
igénybevétel következtében (kb. 2000 hallgató használja) folyamatos karbantartást és fejlesztést igényel. A
látogatás óta kétségtelen előrelépés a BME és az ELTE közös használatába került Tüskecsarnok frissen történt
átadása, ami a gyakorlatok megtartására heti 3x5,5 óra igénybevételi lehetőséget ad. A sportélettani
vizsgálatokra rendelkezésre áll a sport-pszichofiziológiai laboratórium. A számítástechnikai eszközök
folyamatos fejlesztése szükséges, 2013-óta működik egy közvetlenül az ELTE hálózathoz csatlakozó optikai
kábel kapcsolat, és befejeződött a belső gerinchálózat teljes kialakítása és rákötése az egyetemi hálózatra. Az
internetes hálózat eddigi működési nehézségei, problémái ezzel megoldódni látszanak.
Az ELTE PPK kari könyvtára végzi a sport- és rekreáció témájú könyvek beszerzését, ezek egy része helyben
olvasható, kisebb mértékben kölcsönözhető is, egy más része – elsősorban a kutatáshoz szükséges források –
az intézet székhelyén (főleg a Laboratóriumban) található. Az ESI kezdeményezésére a kari könyvtár az
elmúlt évben megvásárolt egy egyszemélyes hozzáférést a Sportdiscuss adatbázishoz is, ami jelentősen
növelte a sporttárgyú irodalom elérési lehetőségeit.
A képzési létszám és kapacitás
A tervezett, meghatározott intézményi kapacitás és a megvalósult hallgatói létszám – zömmel államilag
finanszírozottak – lényegében megegyezik, 60 fő körüliben stabilizálódott, a tárgyi és személyi feltételek adta
lehetőségeket teljesen kihasználva. A valós kapacitásra nézve a képzési feltételek értékelésénél írtakat
figyelembe véve, és egy korszerű, jó minőségű képzés igényét fenntartva további létszámemelés
semmiképp nem indokolt, sőt a hallgatói szétszórtság mérséklésére ez inkább csökkentendő.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A kurzusok jellege igazodik az átadásra kerülő tananyaghoz, az ismeretátadás hagyományos módjai (előadás,
szeminárium, gyakorlat) mellett a szakterületi kompetenciák kifejlesztéséhez megjelennek a
szakmaspecifikusak is, mint a sporttáborok, a sportszakmai gyakorlatok, animáció, rendezvényszervezés,
hospitálás, rekreáció foglalkozásvezetési gyakorlat. Általában a gyakorlatok, elviekben és szándék szerint,

16

akkreditációs jelentés – ELTE PPK – rekreációszervezés és

egészségfejlesztés
szervezettek és ellenőrzöttek – a hallgatói vélemények szerint gyakorlóhely és oktató függően, elég nagy
különbségeket érzékelnek. Emellett problémának érzik a sokféle elméleti és gyakorlati ismeret, terület miatti
elaprózottságot. Ezek az ismeretkörök ugyan a KKK-ban előírtak, de az egyes tárgyak súlyát az intézményi
tanterv állapítja meg, és itt a hallgatói vélemények szerint a valós szakmai ismeretek éppen hogy nem
hangsúlyosak eléggé: sokfélét tanítanak, esetenként nem elég mélységben, a szakmai jelentőségük nem
mutatkozik sem a kreditszámban, sem a tanóraszámban eléggé. Több egy-egy féléves tantárgy anyagát nem
érzik elegendőnek, elsajátítását kellően előkészítettnek, és egyes írásos hallgatói vélemények (éppen nem a
gyengén tanulók!) erős kritikával illetik a képzés általános színvonalát, komolyságát, elvárásait.
A szakvezetés nézete, hogy a rekreáció fejlődésben és átalakulóban lévő szakterületén nehéz megállapodott,
általánosan elfogadott és rögzített tananyagot készíteni, azzal jár, hogy oktatóik saját fejlesztésű tananyaggal,
kevésbé papír alapú, inkább on-line formában készült jegyzetekkel segítik a szakon a hallgatók tanulását, ami
az önálló, elsősorban internetes forrásokra támaszkodó hallgatói aktivitást igényli. A hallgatók a tanórák és
az egyéni munka arányát, az önálló és csoportfeladatokat, a tanulással kapcsolatos módszertani
segítségnyújtást, az egyéni konzultációs lehetőségeket többnyire jónak, de változó minőségűnek értékelték.
A több gyakorlati foglalkozást – mint szinte minden alapképzésben – igénylik.
Külföldi részképzésben való részvételre (ERASMUS) elvileg van mód, de a szak hallgatói – az ELTE
tömegében „elveszve” – végül kevés lehetőséghez jutnak.
Értékelés és ellenőrzés
Az általános értékelési és ellenőrzési szabályokat az egyetemi Hallgatói Követelményrendszer (HKR)
tartalmazza. Az oktató az adott kurzushoz tartozó értékelési és ellenőrzési követelményeket a saját tantárgy
sajátosságai szerint választja ki a HKR nyújtotta lehetőségek közül. A kurzusok első tanóráján az oktatók
ismertetik a tantárgyra vonatkozó követelményeket, az értékelési, ellenőrzési szabályokat.
A szakdolgozati témaválasztás kétirányú, egyrészt a hallgatók a szakterületi érdeklődési körüknek
megfelelően szabadon is kezdeményezhetnek témát (ezek vannak nagyobb arányban ezen a szakon), és
kereshetnek hozzá a szakon oktató témavezetőt, de a tanári kar által összeállított listából is választhatnak
témakört. A záróvizsga elméleti és módszertani ismeretek bemutatására szolgál.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A hallgatóknak általában legfeljebb 50%-a végez a mintatanterv szerinti képzési időben, tehát 3 év elteltével,
annak ellenére, hogy a helyeket - különösen az utóbbi években - magas felvételi pontszámot elért (390 pont
felett) jelentkezőkkel töltik be. Az egyik ok a képzési idő elnyújtása, a másik a tanulmányi és egyéb okokból
történő lemorzsolódás, ami az önköltséges hallgatók körében nagyobb. A nyelvvizsga hiánya miatt a
záróvizsgázott hallgatók kb. 30%-a nem veheti át a diplomáját, s bár a belépéskor nyelvvizsgával bírók
száma, illetve aránya emelkedő, az adott évben át nem vehető oklevelek száma nem csökken, szinte állandó:
12-15. Ez jelzi, hogy gondolniuk kellene a tanulmányok ideje alatt az intézményi támogatás megadására az
idegennyelvtudás megszerzéséhez.
Bár jelzésük szerint a rekreációszervezés alapvetően nem kutatás-orientált terület, a hallgatók a szakdolgozat
készítése kapcsán, valamint a képzés során a kutatás-módszertani (bevezetés a tudományos kutatásba) kurzus,
illetve a rekreáció elmélete és módszertana tárgyakban kapnak az önálló kutatáshoz, az esetleges
továbbtanuláshoz kellő ismereteket. Tervezik, hogy az elkövetkezőkben már az elsőéves hallgatóknak néhány
bevezető órában ismertetik az egyetemi képzés sajátosságait, az alapvető tanulás-módszertani ismereteket, a
könyvtár- és e-learning használatát.
A TDK munkába való bekapcsolódásnak most alakulnak a hagyományai, a rekreáció-szervező hallgatók
leginkább a „testkulturális” TDK szakműhelyen belül találhatnak témát, de szabadon csatlakozhatnak a kari
„pszichológiai”, „pedagógiai” vagy az „andragógiai” TDK műhelyhez is. Nehezíti a kibontakozást az
alapképzés mindehhez kissé rövid képzési ideje és a helybeni továbblépés, a rekreáció mesterképzés hiánya.
A szakkollégiumi részvétel nem jellemző, bár az Illyés Sándor Szakkollégium a pszichológia, a nevelés- és
az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatók számára nyitott.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szakgazda az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, azon belül az Egészségfejlesztési és Sport-tudományi
Intézet (ESI) a képzés fő menedzselője, amely egymagában, néhány külsős szakember közre-működésével
látja el a képzési feladatokat. A szak felelőse egyben az intézet igazgatója, egyetemi tanár, erős, hatékony
irányítója a szaknak, meghatározó bizottsági pozíciókat is elfoglal. Szakfelelősi munkájában jelzett segítője
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a szak koordinátora, – jelenleg még doktorandusz, tanársegéd –, egyben a szakirány (rekreációszervezés)
felelőse is, s munkájukat segítik a munkacsoportok vezetői. Az intézet 4 belső csoportja tematikusan osztja
meg a feladatokat: az Egészségfejlesztési és magatartástudományi csoport felelős a medicinális és
környezettel kapcsolatos tárgyakért, a Rekreációs csoport gondozza a rekreációval kapcsolatos elméleti és
gyakorlati képzést, a Testnevelési és testkulturális csoport szervezi a sportos és fejlesztő jellegű gyakorlati
tárgyakat, végül a Sporttudományi és sportmenedzsment csoport felelős a társadalomtudományi tárgyak
oktatásáért. A szakmai gyakorlatok, a táborok szervezéséért, a TDK-munkáért, a kutatási tevékenységért, a
gazdasági ügyekért egy-egy kijelölt oktató a felelős. Az oktatással kapcsolatos hallgatói ügyintézést az
Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály kari referatúrája végzi.
A PPK-n működő Minőségbiztosítási Bizottság szervezi az oktatás minőségének rendszeres ellenőrzését,
feladatokat és irányelveket adnak ki, amelyeket az intézeti menedzsment végez el, illetve alkalmaz.
Rendszeres intézeti értekezleteken, hallgatói képviselők részvételével értékelik az oktatást, a hallgatói
előmenetel kérdéseit, az esetleges problémákat, tapasztalatokat. A karon működő OHV, az oktatók hallgatói
véleményezését biztosító rendszer a rekreációs képzés tekintetében is alacsony hatékonyságú, a hallgatók
passzívak, és/vagy nem kellően tájékozottak.
Az egyetemen már működő diplomás pályakövetés (DPR) szakonkénti elemzése hiányos, érdemi adatok még
nincsenek. Mindenesetre előremutató, hogy ebben a tanévben szervezik az MSTT Rekreációs
Szakbizottságával közösen az első hazai rekreációs konszenzus konferenciát, amely célja szerint az oktatási
intézmények és a lehetséges munkaadók közötti információ- és tapasztalatcserére, és a képzés jövőjével
kapcsolatos szakmai egyeztetésekre lehetőséget adhat.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Közölt C-SWOT analízisük nagyrészt reális, a korlátokat jól látják, a legfontosabbak a nem szakspecifikus,
a másik alapképzésük értékelésénél már részletezett, a belső helyzetükkel kapcsolatos nehézségek (pl. kis
intézet, igen csekély érdekérvényesítő lehetőségek, nagy oktatási terhek, az infrastrukturális és személyi
feltételek biztosításának nehézségei stb.).
Közölt gyengeségeik (több helyről verbuválódott oktatói gárda, minősített vezető oktatók hiánya, „külsősök”
behívásának szükségessége stb.) és erősségeik (lelkes, az oktatás iránt elkötelezett oktatói kör, jó egyetemi
és sportéleti szakmai kapcsolatok, a túljelentkezés okán válogatásra lehetőséget adó, jó hallgatói kör stb.) is
az intézet általános jellemzőit mutatják.
Lehetőségeik számbavétele szintén az intézeti szintű elképzeléseket, terveket sorolja, s bár érthetőek a
fejlesztési törekvéseik, a képzési kínálat bővítése, és főként a sporttudományi mesterképzés-indítás komplex
feltételeinek megteremtése nagy kihívásnak, rövidtávon kevéssé reálisnak tűnik. A szakra a túljelentkezés,
főként az „első helyes”, csökken, a hallgatói kritikus vélemények, s az elhelyezkedésükkel kapcsolatos
bizonytalanságok, a szakon végzettekre vonatkozó DPR adatok, s így a munkaerő-piaci igények ismeretének
hiánya és a jól látott veszélyek együttesen talán okot adnak a reálisabb megfontolásra, terveik átgondolására.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
 A képzési tartalomban, a képzési folyamatban a hallgatói véleményekből kitűnő jelzett hiányosságok, a
szakmai mélység és hangsúlyok hiánya a tantervben orvosolandó, érdemi megfontolást, átgondolást
igényel.
 A személyi feltételek korrekcióra szorulnak: az oktatói állomány tudományos minősítettsége
jelentősen elmarad az akkreditációs elvárásoktól. A lelkes, modern szemléletű oktatói körben ugyan több
tantárgyfelelős már a PhD fokozat megszerzésének folyamatában van, de ez, ennyi év után, jelenleg nem
minősül megfelelőnek, feltétlenül javítandó. A szakfelelős (és szakirányfelelős) kiválasztásánál
szempont kell legyen, hogy az adott szak legfőbb szakmai irányvonalát képviselő, (lehetőleg
sporttudományi végzettségű), és főként azt a diszciplínát művelő az oktatásban érdemi részvételével
rálátást biztosító vezető oktató legyen.
 A szakon a megfelelő minőségű, korszerű képzés kubaturális, infrastrukturális, tárgyi feltételeinek
biztosításához a fejlesztés (pl. sporteszközállomány) elengedhetetlen. A több helyszínen folyó gyakorlati
képzés nem szerencsés, a hallgatói ingázás minimalizálására törekedniük kell.

18

akkreditációs jelentés – NYME AK – rekreációszervezés és
egészségfejlesztés
Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Kar

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/4. sz. MAB HATÁROZAT

rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapképzési szak
szakindítási
2005/8/III/2/194.

MAB

határozat:

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.

A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK tartalmi
előírásaitól való eltérés, személyi és tárgyi feltételek gyengeségei stb.) orvosolni szükséges, erről intézkedési
tervet kell készíteni 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A közölt tanterv lényegében megfelel a KKK-ban előírtaknak – egy fontos kivétellel, ami a szak KKKjában utalásszerűen sem szereplő „lovasrekreáció” szakirány beemelése! Ez az önkényes szakiránybeillesztés szakmailag nem volt korrekt, bár a hátterében bizonyára joghézag, vagy téves jogszabály-értelmezés
állt, az Oktatási Hivatal ezt a „szakirányt” a NYME képzési kínálatába nyilvántartásba vette. Miközben ez egy
olyan részképzés folytatásához vezetett, amiről a jogszabályban előírt képzési cél nem szól, a nevesített
szakirányokra kidolgozott specifikumok nem teljesülnek, a KKK-ban tartalmilag definiált, választhatónak előírt
két, 50 kredites szakirány bármelyike helyett(!) egy ezektől eltérő, zömmel más tartalmú 50 kredites modul szerinti
képzés valósult meg – szerencsére mostanra abbamaradt*. A tanterv többi részét tekintve a szakmai tartalmak
összességben megfelelnek a szakgazda karon, a NYME SEK-en, Szombathelyen folyó képzés tantervének.
Vannak azonban attól szakmailag nem indokolt eltérések a tanterv felépítésében. Pl. a képzés utolsó féléveibe
(5-6.), tervezett, de alapozó ismeretnek jelzett (szemináriumnak (sz) jelölt) laborgyakorlat I-II. tantárgy –
mint az intézményi reagálásból megtudtuk – terhelésdiagnosztikai ismeretek, módszerek oktatását szolgálja,
ez önmagában nem is kifogásolt, de a szakon alapozó ismeret az, amit a KKK annak nevesít, ez tehát nem
az. Az anatómia (1-2. félév), majd az élettan (csak a 3-4. félév) ilyen időrendi oktatásához a prevenció (I-II.)
ismeretek átadását elkezdeni rögtön az 1. félévben – még ha szemléletformálás céljából is – korainak tűnik.
Hasonlóképp az egészségfejlesztés szakirányon a humángenetika tárgy oktatása is minden alapozás nélkül!
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető min. 100 kredit helyett mindkét „hivatalos” szakirányon kevesebb
látszik; a rekreációszervezés szakirányon 85 kredit, az egészségfejlesztés szakirányon még sokkal kevesebb,
54 kredit – legalább is a nem előadásnak jelzettek kreditszámait összegezve. A valós szakmai tartalmak,
gyakorlati jelleg alapján ez bizonyára több, de az egészségfejlesztés szakirányon biztosan nem éri el az előírt
mértéket. A részidős képzés tanóraszáma a teljes idejű, nappali képzés tanóraszámainak legalább 30%-a kell
legyen (NFtv. 17. § (3)), azaz több kell a levelező képzés jelenlegi 616 tanórájánál – ami a nappali képzés
tanóráinak csak 26,7%-a.
Személyi feltételek
A képzés személyi feltételeinek egyértelmű megítélése nehézkes; a „szakgazda” felelős szombathelyi kar
adja a szakfelelőst (Polgár Tibor PhD, egyetemi docens) és a tantárgyfelelősöket, akik a győri helyszínű
képzésben érthető módon (zömmel) nem oktatnak. Az oktatási feladatokat valóban ellátó győri oktató körben
viszont az elvárt legalább 3:1 AT-AE arány, tehát a teljes munkaidős oktatók jelentős túlsúlya messze
nem teljesül (24 AT : 21 AE), éppen a szakirányok szakmai tantárgyainak oktatói zömmel AE típusúak,
óraadók, vagy tanársegédek, vagy többnyire nincsenek még részidős alkalmazásban sem, ami kedvezőtlen,
bizonytalansági tényező. Szerencsére a győri képzésben a (legális) szakirányokért felelős itteni oktatók teljes
munkaidőben alkalmazott, AT oktatók, egyikük főiskolai tanár, másikuk egyetemi docens.
Az oktatók kredit- és óraterhelése a szakon nem egyenletes, egyes esetekben inkább magas.
Az intézmény hivatalos tájékoztatása szerint a lovasrekreáció szakirány kivezetése megtörtént, 2014/15-ben már nem
indult.
*
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Tudományos háttér
A Győrben folyó rekreációs képzés tudományos hátterét is – már csak az egy egyetemhez tartozás okán is –
főként a Sporttudományi Intézet és a hozzá kötődő tudományos-szakmai munkacsoportok kutató-fejlesztő
tevékenysége biztosítja. Az Apáczai Cs. J. Karon Egészségtudományi Laboratórium működik, benne
sportélettani, terhelésdiagnosztikai mérések, kutatások folynak. Emellett Rekreológia, sportturizmus
tudományelméleti és módszertani, valamint Mentálhigiénés munkacsoport tevékenykedik. A hallgatók
tudományos tevékenységbe való bekapcsolódásának a lehetőségei tehát adottak.
Infrastrukturális feltételek
A Győrben folyó képzésben természetesen a helyi infrastrukturális és egyéb tárgyi feltételek megléte,
korszerűsége és kapacitása volt a vizsgálandó. E téren a viszonyok, adottságok a szombathelyinél
szerényebbek, a saját intézményi létesítmények számán és állapotán van mit javítani, ezt a hallgatói
vélemények is jelzik. Mivel a gyakorlati képzés helyszínei jórészt nem a kar tulajdonában lévő létesítmények,
ezért egyfajta kiszolgáltatottság van a városi sportlétesítmények használatában. Emellett a külső gyakorlati
helyek nagyobb kontrollja is szükséges.
A képzési létszám és kapacitás
A megadott felvételi keretszámok a nappali (≈100 fő) és a részidős (≈80 fő) képzésre is magasak, a
„szakgazda” szombathelyi képzőhelyének többszörösei, ami leginkább a földrajzi elhelyezkedési
viszonyokat, Győr jobb megközelíthetőségét tükrözi, nem annyira a valós kapacitásokat a két helyen folyó
rekreációs képzésben. A felvettek száma itt mindig kissé e nagy számok alatt maradt, és az arány az utóbbi
években itt is eltolódott az önköltséges módon tanulók felé; az öt évvel ezelőtti 63:21-ről 17:56 fős arányra.
Egy alkalommal, 2010/11-ben levelező képzésben Székesfehérvárra is meghirdették ezt a képzést – anélkül
persze, hogy a képzés körülményeit, a feltételek meglétét akkreditációs rátekintés visszaigazolta volna, de a
minőségbiztosítás szempontjából „joghézag” természetű helyzet sajnos ezt is lehetővé tette. Szerencsére
nincs folytatása. Minden esetre a győri rekreációs képzésben a valós képzési kapacitást önmagában éppúgy
nem könnyű megítélni, mint ahogy azt a szombathelyi képzés értékelésénél jeleztük, de annyi leszögezhető,
hogy a felvételi keret tágítását személyi és tárgyi kapacitásuk, felkészültségük nem indokolja.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás módjai hagyományosak (előadások, szemináriumok, gyakorlatok), de a szakirodalmak,
tankönyvek, tematikák frissítésére, piacképes ismeretek átadására törekszenek, pl. többek között a releváns
szakmai körökből felkért szakemberek oktatásba való bevonásával. Hallgatói visszajelzések szerint van igény
az oktatói segítségre, talán a kapottnál többre is, és itt sem elégedettek a gyakorlati képzéssel, gyakorlati
lehetőségekkel, esetenként magas csoport-létszámmal. Komoly kritika érte a szakmai gyakorlatok
felügyeletét, mintha nem lenne egységes ebben a gyakorlatuk, ha előfordulhat, hogy a hallgató által választott
gyakorlati helyen nem végeztetnek vele semmilyen adekvát, szakmailag értékes feladatot, legfeljebb öltöző
takarítást, és semmi mást! Emellett a szabadon választható tárgyak felvételi nehézségére panaszkodtak még
többen.
Értékelés és ellenőrzés
A képzés során a félévvégi, hagyományos számonkérési módok mellett a hallgatói tevékenység folyamatos
ellenőrzésére törekszenek, zárthelyi dolgozatok, beadandó feladatok beiktatásával.
A szakmai gyakorlatok szervezettségén, a teljesítmény ellenőrzésén – amint fentebb jeleztük – van mit
javítani.
A szakdolgozati témaválasztásra előre kiírás, illetve személyes egyeztetés után is van lehetőség, a záróvizsga
és szakdolgozat védés szabályozottan zajlik.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A képzésnek a szombathelyiéhez hasonló, sajnálatosan csekély eredményességét tükröző adatokat, a
végzettek, oklevelet átvevők alacsony arányát (≈37% a nappali, 43% a levelező képzésben) egyrészt a
nyelvvizsga hiánya (50% feletti) magyarázza, részben pedig az alacsony pontszámmal bekerülők egyre
növekvő aránya lehet az oka. A szakvezetés figyelmét ez bizonyára nem kerülte el, a nyelvtudás
fejlesztésének lehetőségeiről írnak is (ingyenes nyelvi kurzusok, angol nyelvű előadások, nyelvi
klubprogramok) az önértékelésben, de hatásuk csak lassan érezhető.
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A NYME SEK Győrtől távoli, szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kara (SEK BDPK) a
rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakos képzésért felelős, szakgazda kar, itt is megjegyezzük;
kérdéses is, hogy gazdaságossági szempontból indokolt-e ugyanabban az intézményben, két helyen is
fenntartani ezt az alapképzést, és vajon azonos minőséget biztosítanak-e.
A szak egészének gondozása, menedzselése elsősorban a szombathelyi karon oktató szakfelelőshöz rendelt
feladat, ebben a győri képzés részéről természetes együttműködő partner az AK Rekreológiai intézeti tanszék
vezetője, egyben az itteni képzés vezetője. További segítő résztvevő a helyi sportegyesület (UDSE), azzal,
hogy koordinálja a hallgatók sportszakmai tevékenységét, bevonja őket a versenyzésbe, bizonyára oktatói
szakmai felügyelet mellett. Az okozhat nehézséget, hogy a két távoli képzőhely, Győr és Szombathely közötti
munka-, illetve felelősi megosztás az oktatás minőségét biztosítsa, fejlessze, a csekély eredményességet
mindkét helyen emelje. Nem is látni tisztán, hogy ez hogyan valósul meg, pl. a szombathelyi tantárgyfelelősi
szakmai részvétel miben áll, a minőségbiztosítási, -ellenőrzési folyamatok vajon egy egységes, egzakt
rendszer elemeiként egyformán érvényesek-e mindkét helyszínen folyó képzésben, bár a rendszeres szakmai
és a minőséget is érintő érdemi együttműködésre, jó szakmai kapcsolatra utalnak.
Jó az együttműködés a kari hallgatói önkormányzat és a szakvezetés között, a kurzusoknak az oktatók és
hallgatók általi értékelése rendszeres, a visszacsatolás rendszerében nemrégen történt örvendetes
szabálymódosítás; a nyilvánosság körének szélesítése.
Az egyetemi DPR vizsgálatok eredményeinek az egyes szakokra vonatkozó lebontása még nem történt meg,
csak kari adatok vannak.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük többé-kevésbé reális, a veszélyeket és gyengeségeiket (hallgatók nyelvvizsga-hiánya,
nagy létszámú szemináriumi csoportok) látják, erősségeik között olyanok is megjelennek, pl. a választható
tárgyak széles köre, amit a hallgatói jelzések éppenséggel nem igazolnak vissza, remélhetőleg erről a
visszacsatolás és intézkedés is megtörténik majd.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások


A KKK előírásainak betartására (gyakorlati ismeretekre előírtak stb.) ügyelni kell. Egyéb jogszabályi
előírások (pl. levelező képzés óraszáma) is betartandók.
 A képzés gyakorlati jellegét, valamint a gyakorlóhelyek kiválasztását, minőségi ellenőrzését, a
szakmai gyakorlatok szervezettségét erősíteni kell, a hallgatói feladatok, teljesítmények általános
és egységes ellenőrzését meg kell valósítani, a hallgatói visszajelzéseket, igényeket jobban figyelembe
venni.
 Az igen alacsony oklevél-kiadási arány feltétlenül javítandó, az idegen nyelvi készségek, nyelvvizsga
megszerzéséhez intézményi segítő lépések megtétele kívánatos.
 A személyi feltételeket érintő akkreditációs elvárásokhoz (AT:AE 3:1) az oktatói alkalmazási
arányokat igazítani kell. Emellett az önértékelésben bemutatottnál átláthatóbb oktatói és vezetői
feladatmegosztást kell kialakítani és dokumentálni.
 Hozzájárulásuk a sporttudományi képzéseket, köztük ezt a szakot is támogató tudományos háttér
biztosításához erősítendő, pl. a nemzetközi tudományos publikációs tevékenység fokozásával.
 A képzések sport-szakmai igényeinek kielégítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések erősen
aktuálisak. A nagyon kevés saját sportlétesítmény okán célszerű hosszú távú, stabil és kiszámítható
együttműködéseket kötni a várossal.
Átgondolásra javasolt, hogy gazdaságossági és szakmai szempontból indokolt-e az intézményben két
helyszínen (Szombathely és Győr) is fenntartani a rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzést,
tudnak-e folyamatosan azonos minőséget biztosítani mindkét képzésben, és komplex kapacitásuk ezt
megengedi-e.
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AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
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rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapképzési szak

A (akkreditált)

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
szakindítási MAB határozat: 2005/7/IX/2/50
megfelelése esetén – 2019. december 31-ig hatályos,
2017-ben lefolytatandó monitor eljárással.
Az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt felsoroltakra tekintettel az 5 évre
szóló akkreditáció biztos alapjáról monitor eljárásban kíván meggyőződni a MAB, ezért legkésőbb 2017.
szeptember 30-ig helyzetjelentést kér arról, hogy észrevételei nyomán a korrekciók, előrelépések (KKK
előírásainak pontos betartása, gyakorlati jelleg, hatékonyság és a személyi-szakmai feltételek erősödése stb.)
megtörténtek-e.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
Közölt tantervükben a KKK-ban előírt ismeretkörök a megfelelő kredittartományokba illeszkednek, egyetlen
nevesített ismeret, a pedagógia és a szakpedagógia nem kapcsolható egyik tantárgyhoz sem. Egyébként az
alapozó, a szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek aránya az előírtak szerinti.
A gyakorlati ismeretekhez rendelendő legalább 100 kredit a két szakirányon különbözőképpen alakul, a
rekreációszervezés szakirányon az itt kötelezően választandó, összesen 22 kredites teljesen gyakorlati
ismeretcsomaggal együtt 84+22, azaz 106 kredit, az egészségfejlesztés szakirányon 84-86 kredit, és legfeljebb
a szabadon választható kínálatból gyarapodhat még maximum 96 kreditre, vagy kevesebbre, ez így nem
szerencsés. A szabadon választható tárgyak „szabad helye” a tantervben éppen megvan (10 kredit), a kínálat
elég bő (bár kifejezetten csak szakmai tárgyakból összeállított…).
A szakmai gyakorlatra mindkét szakirányon betervezett 12 kredit az előírt mértékű. Egyes hallgatói
visszajelzések mindazonáltal – mint mindenhol – kevésnek és túl rövidnek érzik a szakmai gyakorlatokat.
Személyi feltételek
A szak felelőse egyetemi docens (Polgár Tibor PhD), sporttudományi végzettségű (testnevelő tanár, atlétika,
úszás és teniszedző) tapasztalt szakember, tudományos fokozata is sporttudományi, a Közép-kelet Európai
Rekreációs Társaság (KERT) elnökségi tagja. A szakon összesen 10 kredit ismeretanyag, egy három-féléves
6 kredites törzstárgy és két, 2 kredites szakirányos tantárgy felelőse, átlagolt heti óraterhelése a szakon 3 óra,
az intézményben, tehát más szakokon oktatást is nézve, már jóval több, 12 óra. A szakirányok felelősei PhD
fokozatú főiskolai docensek, megfelelő szakmai kompetenciával. Feltűnő, hogy kreditterhelésük elég magas
29, ill. 20 kredit, ehhez a szakon jelzett heti átlagos óraterhük a szakfelelőséhez hasonlóan negyede az
intézményben összesen, más szakokon tartott óráknak (5,5 óra, ill. 4,5 óra). A tantárgyak felelősei (40 fő)
minősített oktatók, a képzés 65 oktatójának 57%-a vezető oktató, végzettségük és gyakorlottságuk alapján
szakmai kompetenciájuk magas fokú. Az oktatói kredit- és óraterhelés még éppen elfogadható, vannak ugyan
magas kreditterhelésű oktatók, de legalább zömmel az ebben a képzésben vállaltak okán.
Mindazonáltal indokolt az oktatói kör bővítése sport-szakmai végzettségűekkel, ezzel az oktatói terhek
eloszlása a sport-képzéseik tekintetében kiegyensúlyozottabb lehetne, és ezt a képzést is pozitívan érintené.
Az alkalmazási típus szerinti AT/AE/V arány megfelel az akkreditációs elvárásoknak.
Tudományos háttér
A képzéshez kapcsolható, szakra jellemző területen a kutatási háttér adott, a feltételek biztosítottak, a sportés egészségtudományban és a kapcsolódó szakterületeken négy kutatócsoportjuk működik, pályázati források
segítségével. Éppen ezért nagyobb kutatási aktivitás várható el, a nemzetközi tudományos közleményeik
száma ugyanis nem tükrözi lehetőségeiket, azt hogy a kiépített nemzetközi kapcsolataik révén (pl. KERT)
kollaborációban több cikket publikálhatnának. A szakmai kiadványok gondozásában (pl. tankönyvszerkesztés, hiánypótló szakkönyvek) aktívak, eredményeik a napi oktatási gyakorlatban is hasznosulnak.
Infrastrukturális feltételek
Tantermeik korszerűen felszereltek, eszközállományuk a képzés igényeit jórészt kielégítőek. A sportszakos
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hallgatók gyakorlati képzéséhez a szakmai tárgyi feltételeket az Egyetemi Sportközpont létesítményei
biztosítják, itt zajlanak az egyetemi sportegyesület szakosztályi edzései is, egyben a hallgatók sportszakmai
gyakorlatai is. Bár az önértékelésben nem utalnak rá, csak éppen a hallgatók említették a „romos focipályát”,
mint az egyéni és csoportos, mozgásos, iskolán kívüli sportesemények helyszínét, nyilván kritikaként. A
városi uszoda megfelelő lehetőséget ad a vizes foglalkozások, edzések megtartására.
A Központi Könyvtárban és a kisebb helyi könyvtárakban is elérhetők az oktatási anyagok elektronikus
formában is, a számítástechnikai ellátottság megfelelő, hallgatói panasz csak a Tanulmányi Osztály
működésével kapcsolatban hangzott el, konkrétan az órarendek előforduló késedelmes megadás okoz nekik
gondokat, óraütközéseket.
A képzési létszám és kapacitás
A megadott tág felvételi keretet (10-50-75 fő) az utóbbi 4 évben sem a teljes idejű, nappali, sem a részidejű
képzésben nem töltötték fel, a 2009/10-es tanév óta átlagosan évente ≈30+≈20 fős évfolyamok indultak,
illetve 2012/13-ban a szakon levelező képzésre már is nem vettek fel hallgatót, ami azzal kapcsolatos, hogy
itt szinte teljesen eltolódott az arány az önköltséges formában tanulók irányába. A kevés államilag
finanszírozott hely, valamint az első helyen jelentkezettek számának csökkenése következtében kialakult, s
végül a szakon megvalósult hallgatói létszám a NYME SEK személyi és tárgyi képzési kapacitását nem meríti
ki: a sporttudományi „nappali” képzésekre adott 400 fős keretbe a 297 fős összlétszám belefér. A részidős,
levelező képzésben 49 hallgató tanul.
Ugyanakkor a NYME másik karán, Győrben az Apáczai Csere János Karon is folyik rekreációszervezés és
egészségfejlesztés alapszakos képzés, a szakgazda, felelős a szombathelyi kar, a BDPK. A kapacitás kérdése
így másképp merül fel, nem is könnyen ítélhető meg, és az is kérdéses, hogy gazdaságossági szempontból
indokolt-e ugyanabban az intézményben, két helyen is fenntartani a rekreációszervezés és
egészségfejlesztés alapképzést, és vajon azonos minőséget biztosítanak-e.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A 2010-ben a sporttudomány képzési terület alapszakjainak mintatantervében végrehajtott átalakítás,
harmonizáció következtében mindhárom alapszak programjában szereplő, közös tárgyakat alakítottak ki, a
gyakorlati tanórák számát egységesen heti kettőre emelték, ezt a képzés mozgásos jellege indokolja. A
szakmai gyakorlatokhoz kritérium feltételként hozzákerült a 6 féléven keresztül teljesítendő egyéni
rekreációs gyakorlat. A választható tárgyak között is vannak közös, bármely „sportszakos” hallgató számára
felvehetők. A táborok (vízi-, sí-, turisztikai- és rekreációs) valamennyi sporttudományi alapszakon kritérium
követelmények.
A tudásátadás módjai hagyományosak (előadások, szemináriumok, gyakorlatok), a gyakorlati képzéssel a
hallgatók itt sem elégedettek, kevésnek tartják az órákat, rövidnek a külső gyakorlatokat, nem látják
értelmét, hasznát az egynapos csoportos intézmény-látogatásoknak, hosszabb összefüggő gyakorlati
lehetőséget szeretnének. Ehhez az önértékelésükben írtak szerinti számos szakmai kapcsolat a potenciális
gyakorlóhelyekkel bizonyára módot is adna.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti tananyag számonkérése hagyományos módon történik (tesztek, szóbeli vizsga), szabályait rögzíti
a nyilvánosan elérhető Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ), amelynek újabb módosítása a kari
egyesülések miatt várható. A rekreációs-egészségügyi gyakorlati ismeretek, készségek számonkérése, a
szakmai gyakorlatok szervezettsége, a záróvizsgák tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere
megfelelő. A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata vegyes, történhet hallgatói kezdeményezésre és oktatói
témakínálatra. Nincs utalás arra, hogy esetleg a tanárok kutatómunkájával kapcsolatosan keletkeznének a
szakdolgozatok.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
Bár a diplomát szerzett és a felvett hallgatóké aránya ezen a szakon másutt sem magas, itt még alacsonyabb,
a teljes idejű, nappali képzésben alig 30%, ennek fő oka bizonyára a nyelvvizsga hiánya, mert az emiatt át
nem adható oklevelek aránya ezekben az években 50-60% volt. A részidős, levelező képzésben az oklevelet
szerzők aránya – és a bekerülés ponthatára is – még alacsonyabb, ≈20%, itt még az önköltségek folyamatos
emelkedése is negatívan befolyásoló tényező volt.
A szak képzési struktúrájából és színvonalából következőleg a továbbtanuláshoz megfelelő alapot
biztosítanak, a hallgatók a kutatáshoz szükséges ismereteket (tudományelmélet, kutatásmódszertan,
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könyvhasználat, e-learning stb.) megkapják. A hallgatók egy része tovább is lép mesterképzésbe, erre a
rekreáció mesterképzés helyben lehetőséget ad, az alapszak egészségfejlesztés szakirányát választott, azon
végzettek pedig egészségtudományi képzések felé is orientálódhatnak; továbbléphetnek, vagy másik
alapszakot végezhetnek akár párhuzamosan is, amit általában is egyre gyakrabban választanak e területen.
A tehetséggondozásra kellő időt és energiát fordítanak az oktatók, ennek keretei megfelelőek, jó a TDK
aktivitás – mind hallgatói, mind oktatói oldalról.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR, intézkedések, reakciók
A szakgazda kar a NYME Savaria Egyetemi Központ keretében 2013 óta Berzsenyi Dániel Pedagógusképző
Karrá alakult szervezeti egység, azon belül a Sporttudományi Intézet. A szak vezetője (egyben az intézeté is)
agilis, sporttudományos végzettségű kiváló szakember, aki alkalmas a szak érdekeinek érvényesítésére.
Irányító munkájában segítik a szakirányok felelősei, az oktatómunkában az intézet három tanszékének
minden munkatársa. A szak irányítása, menedzselése Szombathelyen jó kezekben van, de erősen kérdéses,
hogy a szakon folyó képzésért viselt felelősségük az intézmény más karán, más városban (Győr, Apáczai Cs.
J. Kar) megfelelően érvényesíthető, a szervezeti egységek célszerű együttműködése megvalósítható…
Az egyetem minőségbiztosítási rendszere egységes, ezen a karon is a minőségbiztosítási folyamatokat a
Minőségirányítási Bizottság felügyeli, ezt a szakot érintően is. Az oktatók alkalmazásánál fontos szempont a
szaktudás mellett a gyakorlati tapasztalat, a sportági szaktudás is. Kinevezésüknél a jogszabályokat követik.
Az oktatói teljesítményeket rendszeresen és kellő alapossággal értékelik és ellenőrzik, a minőségi
teljesítményeket elismerik
Az oktatói korfa kiváló, 35-55 év közé eső korú az oktatók 77%-a, a szakon egy egyetemi tanár és 17
egyetemi docens oktat. Az intézetben belátható időn belül legfeljebb egy sporttudós egyetemi tanár várható.
A szakterület tudományos eredményeinek megjelenéséről az oktatásban csak általánosságban informáltak,
feltételezhető, hogy az új jegyzetekben a hasznosulás megvan.
A DPR adatok szerint a végzett hallgatók többsége tovább tanul a mesterszakon, az a saját intézményben
biztosított.
A szak indításakor tett MAB észrevétel nyomán történt intézkedések a tanárképzésben még 2016-ig érvényes
elvárásokat illetően megfelelőek.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük kimerítő, tulajdonképpen az intézet teljes tevékenységére, összes gondozott szakjára
vonatkozik, általános erősségeket, hiányosságokat, lehetőségeket, veszélyeket sorol fel, köztük
természetszerűleg ezt a képzést jellemzőeket is, kiemelendő erősség a sokrétű, jól kiépített kapcsolati
rendszer a helyi, regionális és országos szakmai szervezetekkel. Viszont nem szólnak az e képzést különösen
érintő alacsony oklevél-szerzési arányról, s ebből fakadó teendőként ezirányú javító lépések tervbe vételéről
sem…

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások


A KKK előírásainak betartására (gyakorlati ismeretek min. 100 kredit mindkét szakirányon) ügyelni
kell. A képzés gyakorlati jellegét erősebben kell érvényesíteni, a hallgatók visszajelzéseit, igényeit
jobban figyelembe venni.
 A személyi feltételek biztonságát erősítendő az oktatói kör bővítése javasolt sport-szakterületi
végzettségűekkel.
 Az alacsony oklevél-kiadási arány feltétlenül javítandó, az idegen nyelvi készségek, nyelvvizsga
megszerzéséhez intézményi segítő lépések megtétele kívánatos.
 Javasolt a nemzetközi tudományos publikációs tevékenység erősítése, nemzetközi szakmai
kapcsolataik fokozottabb kihasználása.
Átgondolásra javasolt, hogy gazdaságossági és szakmai szempontból indokolt-e az intézményben két
helyszínen (Szombathelyen és Győrben) is fenntartani a rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapképzést, kérdéses, hogy azonos minőséget biztosítanak mindkét képzésben, és komplex kapacitásuk ezt
megengedi.
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rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2005/8/III/2/191

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.

A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, személyi feltételek és egyebek anomáliái) orvosolni szükséges, erről intézkedési tervet kell
készíteni 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
Közölt tantervükben a KKK-ban előírt ismeretkörök a megfelelő kredittartományokba illeszkednek, az
alapozó, a szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek aránya megfelelő.
A gyakorlati ismeretekhez rendelendő legalább 100 kredit mindkét szakirányon megvalósul, bár a
törzsanyagban szereplő szakmai gyakorlat blokkhoz összesen 24 kreditet rendeltek, szemben a KKK-ban
erre külön előírt 12-18 kredittel. Ezekre a gyakorlatokra összesen 334 órát szánnak, a jelzett tartalmat is
figyelembe véve ez így jócskán „túlkreditált”.
A szabadon választható tárgyak „szabad helye” a tantervben éppen megvan, s bár nem jelzik, de az
intézményi gyakorlat bizonyára az előírt választási lehetőségeket biztosítja.
Személyi feltételek
A szak felelőse főiskolai tanár (Lampek Kinga PhD, habil), sem végzettsége (szakközgazdász, ill.
szociológus), sem tudományos fokozata nem sporttudományi, bár szakterülete (egészségszociológia) a
szak egészségfejlesztés szakirányában releváns, ehhez kapcsolódóan 3 kredit, ennek megfelelő három 1
kredites tárgy (2 alapozó és 1 törzstárgy) felelőse és oktatója a szakon, átlagolt heti óraterhelése 1,6 óra. Nem
szerencsés, hogy éppen ezen a szakirányon, amelynek felelőse is, oktatási részvételt egyáltalán nem jelez,
ez sem a szak egészére, főként annak szakirányú részére az elvárt rálátást, irányításához a szakmai
kompetenciáját nem támasztja alá. Oktatói, tantárgyfelelősi elfoglaltsága a közöltek szerint (35 kredit összesen
az intézményben) nyilván sokkal inkább kötődik más szakos képzésekhez, ami e szak szempontjából nem igazán
szerencsés. A másik szakirány, a rekreációszervezés felelőse egyetemi docens (Ács Pongrác PhD, habil),
sporttudományi és szervezői szakképzettsége (testnevelő tanár, szakedző, marketing szakértő)
messzemenően igazolja az itt elvárt szakmai kompetenciáját, felelősi alkalmasságát. Szinte kár, hogy a
szakon szintén csak 3 kredit, 2 tantárgy (1 törzstárgy és egy szakirányos tárgy) felelőse és oktatója.
A tantárgyfelelősök tudományos fokozattal rendelkezők, e tekintetben a formai megfelelés teljes, esetenként
anomáliák vannak az oktatásban való érdemi részvétel terén. Pl. a szakon a legnagyobb kreditterhelésű
oktatónál a tényleges részvételt jobban mutató óraterhelés ellentmondóan alacsony; a fontos, rekreációs
szakmai ismeretekhez rendelt 34 kreditért felelős oktató heti átlagolt óraterhelése 0,6 óra! Ebben, és más
esetekben is nyilván a további, bevont oktató tartja az órákat, foglalkozásokat, jó esetben adjunktusok, de
többnyire PhD hallgató, óraadó, hiszen a bemutatottak szerint a képzés oktatóinak csak 1/5-e (volt?) „vezető”
oktató (egyetemi/főiskolai tanár, vagy docens). A kredit- és óraterhelések tehát helyenként nem harmonizálnak,
sok, több kreditért felelősnél jelképesen 0,1 óra, így a formális megfelelést „hozzák”, de a hallgatók
elmondása szerint többüket valóban nem is ismerik – aminek persze lehet „hallgatói oldali” oka is… A
kiegyensúlyozott oktatói terhelés, megnyugtató sportszakmai oktatói háttér a bemutatottak alapján jelenleg
kialakulóban van.
Az alkalmazási típus szerinti AT/AE/V arány megfelel az akkreditációs elvárásoknak.
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Tudományos háttér
A szakot gondozó Egészségtudományi Karon a képzéshez kapcsolható tudományos háttér adott, a kar kutatási
infrastruktúrája alkalmas, minősített oktatói köre képes magas szintű kutatómunka végzésére, igaz
értelemszerűen az egészségtudományok szakterületén és annak határterületein, s itt mutatkozik az oktatói és
TDK kutatási aktivitás is. Kevésbé szakspecifikus, inkább a többi sport-szakterületi képzést is szolgáló, közös
szakmai műhelyek kialakulására van lehetőség azáltal is, hogy a karon az utóbbi két évben nőtt a
sporttudományi irányultságú, sőt néhány esetben már e tudományágban fokozatot szerzett oktatók száma.
Meg kell jegyezni, hogy önértékelésükben a tudományos háttér bemutatásánál (1.3. pont) a „szakhoz kötődő
publikációk közül a legfontosabbak” megadása, kiválasztása nem volt szerencsés, bizonyára nem a valós
helyzetet tükrözi…Több vezető oktatójuk országos szakmai szervezet munkacsoportjának tagja, hazai és
nemzetközi projektekben közreműködő.
Infrastrukturális feltételek
A szakon a rekreációs képzéshez az elvárható szintű infrastrukturális feltételek nagyrészt adottak. Az elméleti
oktatás tárgyi feltételei zömmel jók, előadótermi kapacitásuk már kissé szűk. A laboratóriumok, az
egészségfejlesztési gyakorlatok színterei adottak, bár a sportszakmai tárgyak, tevékenységek igényelte
színtérként konkrétan csupán egy, a karon kialakított tornaszobát említenek. Az egyetem
sportlétesítményeinek igénybevételére utalnak, remélhetőleg ezek használata a szak hallgatóinak
problémamentes, a képzésbe jól szervezetten beillesztették.
A külső gyakorlóhelyek köre szűkös, tulajdonképpen mindkét „szakirányos” képzésben, mielőbbi lépések,
kapcsolatok kiépítése szükséges.
A TÁMOP pályázat révén új jegyzetek, tankönyvek állnak rendelkezésre, amelyek mind nyomtatott mind elearning formában elérhetők a hallgatók számára.
A képzési létszám és kapacitás
Az utóbbi öt évben a tervezett felvételi keretek állandósultak, 30 fő a nappali, 60 fő a levelező képzésben.
A teljes idejű képzésben ezt mindig fel is töltötték, eleinte zömmel államilag finanszírozott hallgatókkal,
majd az önköltségesek kezdtek dominálni. A részidős, levelező képzésben mindig alatta maradtak a
keretszámnak, az utóbbi két évben pedig már csak kb. a harmadát tudták felvenni, önköltséges képzésbe.
2009-11 között a „fizetős” hallgatók felvételi ponthatárai az államilag finanszírozottakénak kb. a fele volt.
A jelenlegi hallgatói létszám az oktatók számának, az oktatói számszerű kapacitásnak nagyjából megfelel,
egyes speciális sportszakmai tárgyi feltételek megléte a bemutatottak alapján kissé bizonytalan.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A szakon a tudásátadás általános módjai (előadások, szemináriumok, gyakorlatok) mellett a szakra jellemző
speciálisak is megjelennek, mint az egyéni csoportos kooperatív technikák alkalmazásával végzett
projektmunka, szituációs és szimulációs gyakorlatok, évközi feladatok, bemutatók.
A kurzusok eredményessége, módszertana a két szakirányon azonban különböző: az egészségfejlesztés
szakirányon az ismeretátadás jellege, módja igazodik a tananyaghoz, a gyakorlati képzés, a gyakorlatok
rendszere, számonkérése is elég jól felépített, koherens, általában az egészségfejlesztés témaköre rendezett,
a sportos tartalmak, ismeretek átadásáé kevésbé. A rekreációs gyakorlatok sportszakmai háttere nem
kielégítő, kevés, és kérdéses mélységű a sportgyakorlat. A hallgatók elmondása szerint a három tábor – amely
a szakmai gyakorlatot testesítené meg – nem valósul meg (ami volt: 2 nap táborozás és egy ismeretlen
hosszúságú raftingtúra). A szakvezetés jelezte, hogy tudják, hogy ezen a szakirányon a szakmai gyakorlatok
rendszerét felül kell vizsgálniuk.
A külföldi részképzéseken való részvétel megoldott, az Erasmus lehetőségeket a hallgatók nagy számban
használják ki. Az idegen nyelvi oktatást ingyenes, választható kurzussal támogatják.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti és a gyakorlati ismeretek, a rekreációs-egészségügyi gyakorlati anyag számonkérési módozatai
a szak kívánalmainak megfelelőek.
A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata vegyes, az oktatók témakiírása vagy a hallgatók saját elképzelése
alapján történik, közlésük szerint megközelítőleg 50-50 %-os arányban.
A záróvizsgák tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere a karon megfelelően szabályozott, és a
szakon is megfelelő.
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
Az államilag támogatott és a költségtérítéses hallgatók arányának a korábbi 100, illetve 90%-ról kb. 33%-ra
változott. A legfrissebb, erre vonatkozóan korrigált adataikból számolva a teljes idejű, nappali képzésben a
diplomát szerzők aránya – éppen e korábbi, főként államilag támogatott, magasabb pontszámmal bekerült
hallgatói körnek tulajdoníthatóan – jó volt, közel 70%-os. Ugyanakkor a levelező képzésben az önköltséges,
feleannyi ponttal bekerültek köréből a végzettek aránya kb. 22%, igen alacsony. Aggasztó, hogy
változatlanul kevés hallgató fejezi be tanulmányait 6 félév alatt, feltehetően a problémásabb előrehaladás,
halasztások, a képzés abbahagyása és/vagy a szak elhagyása okán, és kevésbé a nyelvvizsga hiánya miatt.
A hallgatók felkészítése a mesterképzésbe való továbblépésre (elvileg) megfelelő, a szükséges ismeretek
oktatása (tudományelmélet, kutatásmódszertan, könyvhasználat, e-learning stb.) biztosított.
A tehetséggondozás fő terepe a TDK tevékenység, amely a szak hallgatói körében jónak mondható.
Örvendetes, hogy az egyetem, illetve a kar ösztöndíjakkal támogatja legkiválóbb hallgatóit.
A végzettek egy része továbbtanul mesterszakon, s onnan már PhD képzésbe lépett végzettjük is van. Más
részük viszont inkább egy másik alapszakot választ, párhuzamosan vagy a végzést követően, így növelve
elhelyezkedési esélyeit. Ez a más intézményben is tapasztalható trend elgondolkodtató.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szakgazda kar a PTE ETK, azon belül az Egészségbiztosítási Intézet, a képzés irányítását a menedzseri
(MBA) végzettségű szakfelelős – a sporttudományi képzési terület kellő reprezentálásától eltekintve – a
másik szakirány felelősével folyamatosan együttműködve, hatékonyan végzi. Van felelőse az 5 féléven
keresztül zajló szakmai és terepgyakorlatok koordinálásának, akinek feladata pl. a kapcsolattartás a
gyakorlatok biztosításában partner munkaerő-piaci szereplőkkel, valamint a szakmai gyakorlati tevékenység
teljes körű gondozása. A tehetséggondozási és az oktatásszervezési feladatok irányítására és ellenőrzésére is
vannak kijelölt koordinátorok.
A szak jellegéből kifolyólag pl. a Sporttudományi Szakmai Kollégiummal és más szervezeti egységekkel
(másik kar, intézet, tanszék) is együtt kell működnie a szakvezetésnek, ennek a szakmai kapcsolatnak az
erősítését, hatékonyabbá tételét a képzés sportszakmai karakterének kifejeződése megkívánja. Az elmúlt
időszakban a karok közötti oktatói fluktuáció következtében a sporttudományi területen végzett és minősítést
is szerzett oktatók aránya két érintett karon (ETK, TTK) megváltozott – az ETK „javára”. Így még inkább
aggályos, hogy a szakra épülő rekreáció mesterképzés gazdája már másik kar, a TTK, és a két kar
oktatómunkájának összehangolása, a hatékony szakmai kooperáció közöttük tulajdonképpen nem
alakult ki. Ez így szokatlan, nem szerencsés megoldás, átgondolásra érett kérdés.
A szakvezetésnek egyébként jó a munkakapcsolata a kar vezetésével, a kellő támogatást megkapják.
A minőségbiztosítási folyamatok a szakot érintően is tervezetten zajlanak, pl. az oktatók kinevezésénél
követik a jogszabályi előírásokat, bár az annak megjelenése előtti időkben kinevezettek egy része nem felel
meg az új szabályzóknak, és mint jeleztük a szakfelelősök kiválasztásában sem mindig érvényesülnek a
szorosabb szakmai szempontok, mint érdemi oktatói jelenlét, rálátás a teljes képzésre stb.
Mindenesetre évente értékelik az oktatók teljesítményét, angol/német idegen nyelv intenzív tanulása
lehetőségének, és hazai és nemzetközi tanulmányutakon való részvétel biztosításával segítik előrelépésüket,
fejlődésüket. Jelzik, hogy a hallgatói véleményező rendszer (OMHV) is működik. A végzett hallgatók útját
rendszeresen nyomon követik, erre használják az egyetem DPR rendszerét. A hatékony visszacsatolás
megvalósításán még dolgoznak.
A szakon oktatók korfája jónak mondható, elég sok a fiatalabb korosztálybeli, az oktatók majdnem fele 45
éves kor alatti. A szakon csak egy egyetemi tanár oktat, aki viszont 1950. előtt született. A főiskolai tanárok
közül kerülhetne ki a professzori utánpótlás.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Közölt analízisük reális és nagyrészt helytálló, a korlátok és veszélyek vagy országosan (gazdasági helyzet,
munkaerő-piaci gyengeség) érvényes, vagy különösen a régióban (pl. a hallgatók rosszabb anyagi helyzete,
szakmai gyakorlóhelyek beszűkülése). Egyébként zömmel látják saját hiányosságaikat és az ebből fakadó
teendőiket.
Felsorolt erősségeik között van vitatható is, pl. a tantermi infrastruktúrára vonatkozó megállapítás („kiváló”),

27

akkreditációs jelentés – PTE ETK – rekreációszervezés és

egészségfejlesztés
ellentmond a gyengeségeknél kiemelt tanteremhiánynak. A minősített oktatók magas száma persze egy fontos
formai pozitívum, a még mindig alacsony mértékű sportszakmai kötődést és az oktatói leterheltséget is
figyelembe véve meg szakmai gyengeség…
A gyengeségek közül a már említetteken kívül kétségtelen még a jelzett kari elszigeteltség, és a hallgatók
nem kielégítő idegen nyelvi tudásának javítási korlátai. Itt nem jelenítik meg azonban a sport-szakmai terület
infrastrukturális és a napi oktatás szintjén megjelenő oktatói hiányát, hiányosságait.
Lehetőségeiket számba veszik, van jövőképük, elképzeléseik megvalósításának van realitása – amennyiben
a fenti, általuk nem jelzett gyengeségek korrigálását is komoly feladatként fogják fel, valamint a rajtuk
kívülálló tényezők – pl. finanszírozási háttér – nem gyengítik nagyon.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások










A KKK előírásainak pontosabb betartása (szakmai gyakorlathoz rendelhető kreditek) szükséges.
A személyi-szakmai feltételek javítandók, elsősorban a sporttudományos végzettségűek számának
növelése kívánatos, valamint a képzésbe bevont tanárok tudományos fokozatszerzésének támogatása,
megkövetelése. A szakfelelős (és szakirányfelelős) kiválasztásánál szempont kell legyen, hogy az adott
szak legfőbb szakmai irányvonalát képviselő, azt a diszciplínát művelő, és az oktatásban érdemi
részvételével rálátást biztosító vezető oktató legyen.
A karon és a szakon oktatók terheinek egyenletesebbé tétele, csökkentése a kutatási lehetőségeiket
növelheti, és akkor reális elvárás a nemzetközi tudományos közlemények számának további növelése
is.
Kooperáció az egyetem többi (jelenleg 3) sporttudományi képzését ”gondozó” karával (TTK) és
intézetével (Sporttudományi Intézet), az erők szétforgácsolása és párhuzamosságok létrehozása helyett
érdemi együttműködés megteremtése, tekintettel az ETK Egészségtudományi doktori iskolájában
önálló sporttudományi program keretében folyó doktori képzésre is. Az alapszak és a ráépülő rekreáció
mesterszak két különböző karon tartásának (ETK, ill. TTK) indokoltsága (sport)szakmai,
oktatásszervezési és/vagy gazdaságossági szempontból átgondolandó.
A szakmai gyakorlati helyek körét tágítani szükséges.
A közvetlen kari lehetőségek mellett az egyetem sporttevékenységre és –oktatásra alkalmas korszerű
infrastruktúrájának használata is jelenjen meg a képzésben dokumentáltan, és a valós napi
gyakorlatban.
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A (akkreditált)

rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapképzési szak

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
szakindítási MAB határozat: 2005/8/III/2/190
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.
A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett számos hiányosságot (KKK
előírásaitól való eltérés, tartalmi hibák, személyi feltételek és egyebek komoly anomáliái) orvosolni
szükséges, erről intézkedési tervet kell készíteni 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A közölt tantervük szerint a KKK jónéhány előírása nem teljesül. Az alapozó ismeretekre a képzési ág mind
a négy szakjára egyformán előírt min. 30 kredit helyett mindegyik képzésük tantervében, tehát itt is ugyanaz
a 21 kredites blokk szerepel, ugyanazokkal a hiányosságokkal, mint hiányzó, vagy rejtett ismeretek (pl. etika,
esztétika). A tanterv egyes eltérései könnyen korrigálhatók, pl. a komplex medicinális ismeretekből az
idetartozó anatómia, élettan, (biokémia?) alapismeretek áthozatalával az alapozó ismeretek közelebb kerül
az előírt kredittartomány-értékekhez és szakmai tartalomhoz. A szakmai törzsanyagba pedig a
szakpedagógia, szakszociológia, szellemi rekreáció helyezendő vissza a szakirányos ismeretekből, így ezek
a modulok sem lesznek „túlméretezettek” (a max. 60 helyett most 70, ill. 71 kredites). Nehezen kapcsolható
tantárgyhoz pl. a motoros képességek, relaxációs technikák tartalommal előírt ismeretek –, hacsak nem a
sportági ismeretek alatti tantárgyakhoz. A differenciált szakmai ismereteknél a rekreációszervezés
szakirányon a masszázs, rehabilitáció, rendezvényszervezés, az egészségfejlesztés szakirányon a
rehabilitáció, szervezetfejlesztés, egészségfejlesztési marketing, kisebbségtudományi alapismeretek
ismeretkörök hiányoznak, vagy nehezen kapcsolhatók tantárgyhoz. Az esetleges átcsoportosítás után lenne
is helye a hiányzó ismereteknek, mert az összkreditszám csak 166-164, és mivel hiányoznak fontos, előírt
szakmai ismeretek, így a szabadon választható tárgyakra hagyott 14-16 kredit az előírt legalább 10 kredithez
képest csökkentendő. Főként, hogy a választható modul lehetséges tárgykínálatára, a felvételi lehetőségekre
nézve nincs is érdemi információ.
A gyakorlati ismeretekhez a KKK szerint rendelendő minimális 100 kredit helyett a tantervükből a
gyakorlatnak (gy) jelzett kötelező tanórákat tekintve a rekreációszervezés szakirányon végzőknél is csak a
fele, 55 kredit, az egészségfejlesztés szakirányon pedig, (ahol a tanórák mind előadások), csak 35 kredit
állapítható meg. A valós ismeret-jelleget és a számonkérés módját is nézve is legfeljebb a 70, illetve 50
kreditet érik el, ami még mindig jóval kevesebb az előírtnál. Bizonyára ebből is következően, messze nem
teljesül a KKK szerinti szakmai gyakorlatra előírt 12-18 kredit. Ugyanis a jelzett tartalmakkal („egészségügyi,
szociális, oktatási, civil szervezeteknél végzett gyakorlat, továbbá a program- és foglalkozástervezési, szervezési, -vezetési gyakorlat”) pl. a rekreációszervezés szakirányon egyértelműen csak 3 kredit
(hospitálás, rekreáció foglalkozásvezetési gyakorlat) azonosítható, az egészségfejlesztés szakirányon több, 9
kredit (hospitálás, egészségfejlesztés szakmai gyakorlat). Ez a többnyire mechanikus kredit-tanóra
hozzárendelés (1 kredit=heti 1 tanóra) folytán hallgatói aktív óraszámban is igen alacsony (pl. a
rekreációszervezés szakirányon a hospitálás nappalin 2x4 óra, levelezőn 4 óra), az előírt mértékű
gyakorlat-orientáltságtól messze áll. A diplomamunkához köthető 10 kreditet teljesen, tisztán „gyakorlati”
kreditnek venni nem indokolt.
Meg kell még jegyezni, hogy szabályszerű értelmezésben a szak KKK-jában előírt, a diplomamunkához
köthető 10 kredit teljes egészében csak a diplomamunka sikeres megvédésekor jár, tehát a tantervükben
a 6. félévben írt 6 kredit nem a gyakorlati jeggyel, hanem csak a védés eredményeképpen szerezhető meg.
A részidejű, levelező képzés össz-tanóraszámának megfelelősége adatok híján megítélhetetlen, remélhetőleg
az előírt mértékű.
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Személyi feltételek
A szak felelőse egyetemi docens (Szalay Piroska), sportszakmai végzettségű, testnevelő tanár, szakedző
(torna), egészségfejlesztő mentálhigiénikus, s – ha nem is a teljes rekreációs terület, de – a szak
egészségfejlesztés szakirányának megfelelő szakmai irányultságú és tapasztalatú oktatója, egyben ennek a
szakiránynak is felelőse. A szakon 20 kreditnyi, a differenciált ismeretkörben az egészségfejlesztésegészségkultúra, egészségnevelés témakörébe tartozó több tantárgyért felelős. Teljes rálátása a szakra,
rekreációs szakfelelősi kompetenciája inkább részleges. A másik, a rekreációszervezés szakirány felelőse
(Dosek Ágoston) szintén docens, testnevelő tanár, mindkét szakirányon a „táborok” felelőse, és szakirányán
is egy fontos szakmai tárgyat jegyez, oktatásban való részvétele ebben nem ismert, emellett a szakmai
gyakorlatért is felelős, itt részvételt nem is jelez, ez külső gyakorlatvezetőkkel zajlik.
A képzésben résztvevő közel 80 oktató fele tantárgyfelelős is, a kiegészítésként küldött korrigált anyaguk
szerint a felelősök minősített oktatók. Néhányan azonban a gondozott tárgy oktatásában nem jeleznek
részvételt, átlagos heti óraterhelést sem adnak meg, így viszont ezen tárgyakkal a felelőstől elvárt oktatási
kapcsolatuk nincs meg, azok felelősének nem vehetők. Ez különösen aggályos azokban az esetekben, ahol
a bevont (az órákat megtartó) oktató minősítés nélküli tanársegéd, esetleg adjunktus vagy vendégoktató.
Amennyiben az ok nem adminisztrációs, adatközlési hiba, hanem a „gondozott” tantárgy oktatásában
a felelős részvételének teljes hiánya valós gyakorlat ebben a képzésben is, úgy a személyi feltételek
esetükben az akkreditációs elvárásoknak nem felelnek meg, s az adott tantárgyat illetően az oktatói
szakmai kompetencia, szakmai gyakorlottság megléte nem állapítható meg.
Egyébként a közölt oktatói kredit- és óraterhelések mértéke általában elfogadható, hasonlóképpen megfelelő
az alkalmazási típus (AT/AE/V) szerint is az oktatók aránya.
Tudományos háttér
A képzéshez kapcsolható tudományos háttér a karon nem feltétlenül szakspecifikus, a többi sport-szakterületi
képzést is szolgálja, közös szakmai műhelyek tudnak kialakulni jó színvonalú kutatást, megfelelő oktatóikutatói aktivitást, publikációs teljesítményt eredményezve. Több vezető oktatójuk országos szakmai
szervezet munkacsoportjának tagja, hazai és nemzetközi projektekben közreműködő.
A kutatást támogató infrastruktúra kiváló; biokémiai, agyélettani, terhelésélettani, biomechanikai,
pszichológiai és nyelvi laboratóriumok nyújtanak lehetőséget a vezető oktatók kutatási tématerületeinek
műveléséhez és a tehetséggondozáshoz is.
Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés tárgyi feltételeit a SE TSK általános infrastruktúrája biztosítja, hallgatói vélemények
szerint esetenként nehézséget okoz a többi szakkal való egyeztetés. Ugyanis a multimédiás rendszerrel
felszerelt előadó- és szemináriumi termeket, a pszicho-motorikus képzés nélkülözhetetlen létesítményeit
(sportági csarnokok, gyakorlótermek, szabadtéri pályák, uszoda, vízi sporttelep, stb.), a laboratóriumokat, az
informatikai hálózatot, a szakkönyvtárat, valamint a gyakorlatok és táborok lebonyolításához szükséges
létesítményeket egyidejűleg a többi szak hallgatói is használják a képzésük igényelte nem kis mértékben.
Kiemelendő a karon ezt a képzést is maximálisan támogató könyvtár, amely a szokásos kari könyvtári
paramétereken messze túlmutatva az országos sportszakmai könyvtár szerepét is betölti.
A külső „kihelyezett” oktatási helyszínek infrastrukturális háttere is többnyire megfelelő, bár hallgatói
visszajelzések szerint ezek nagyobb kontrollja szükséges lenne, a szakmai gyakorlatok hatékonyságát
javítaná.
A képzési létszám és kapacitás
A szakra első helyen a SE TSK-ra, teljes idejű (nappali) képzésre jelentkezők száma az elmúlt öt évben 200240 között volt, a levelezőre 2012-ig 80-100 fő, majd 2012/13-ban a csak önköltséges formában meghirdetett
képzésre már csak kb. feleennyien jelentkeztek. Az intézmény e képzésére megadott keretszámok mindkét
képzési formában folyamatosan emelkedtek, 50-55-60-65-re, illetve 40-55-60-70-re. Ezeket a létszámokat
majd mindig fel is töltötték, a nappali képzésben zömmel államilag támogatott hallgatókkal, a levelezőn előbb
főként önköltségesekkel, a legutóbbi évben 51 önköltséges hallgatóval.
Önértékelésükben is jelzik, hogy érzik a kapacitás-határukat, és csak megerősíteni lehet, hogy a jelentkezők
magas száma önmagában még nagyobb hallgatói keretszámot nem indokol, amennyiben a valós kapacitásuk
a megfelelő minőségű képzés folytatására nem elegendő, ennek nemcsak személyi, de infrastrukturális
akadályai is vannak.
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Az ismeretátadás hagyományos módjai (előadás, szeminárium, gyakorlat) közül korrigált anyaguk
tantervében 65%-ot előadásnak (ea), a többit gyakorlatnak jelölték (gy). Emellett megjelennek a
szakmaspecifikus módok, mint a sporttáborok, a sportszakmai gyakorlatok, animáció, rendezvényszervezés,
hospitálás, szakirányos szakmai gyakorlat. A gyakorlati képzés aránya a közölt tantervükben az elméleti
ismeretek átadásához viszonyítva – amint már a képzés tartalmi elemzésénél is jeleztük – az előírtnál jóval
kisebb. A hallgatói elégedetlenség ezt illetően határozottan erős, az írásos véleményekben szinte egyöntetűen
állítják, hogy rendkívül kevéssé gyakorlatorientált a képzés, a kevés és rövid gyakorlat nem érdemi, nem
hasznos, így a képzési cél elérése, a jelzett szakmai kompetenciák elsajátítása komolyan veszélyeztetett.
Inkább soknak tartják az elmélet ismeretek tanóráinak mennyiségét, elaprózottnak az egész képzést, és főként
a tantárgyak számát (≈60), köztük – a megítélésük szerint túlságosan sok – nem szakmai, közismereti tárgyat
kifogásolják, hasznosságát a szakképzettség megszerzésében erősen kérdésesnek érzik. Ezeket az
ismeretköröket ugyan többnyire a KKK nevesíti, de az egyes tárgyak súlyát az intézményi tanterv állapítja
meg, és jogos kritikának látszik, hogy sokfélét tanítanak, sokszor nem elég mélységben, a valós szakmai
ismeretek nem elég hangsúlyosak, a szakmai jelentőségük nem mutatkozik sem a kreditszámban, sem a
tanóraszámban. A képzés általános színvonalát, szakmai irányultságát és komolyságát, elvárásait sok
hallgatói kritika éri.
Külföldi részképzésbe van mód bekapcsolódni, az intézmény nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek, a hallgatók
elsősorban az ERASMUS lehetőségeket használják ki.
Értékelés és ellenőrzés
Az ismeretellenőrzés formái a szokásosak, kollokvium, (szigorlat) és gyakorlati jegy, nem mindig érthető
módon, előadásnak jelzett, elméletinek tűnő ismeretátadás is gyakorlati jeggyel zárul. A sok tantárgy,
elaprózottság miatt sok a vizsga, panaszkodnak is a hallgatók, főként, hogy a nem szakmai ismeretek, tárgyak
és számonkérésük túl hangsúlyos. Kifogásolták a késve történő kurzus- illetve vizsgameghirdetést, és
hiányolják a több, szerintük valóban rekreációs szakember jelenlétét a képzésben, miközben elgondolkoztató,
szinte kérdésessé válik az egészségfejlesztés szakirány indokoltsága az azt választók alacsony száma miatt.
A meghirdetett szakdolgozati témakörök széles választási lehetőséget kínálnak, a szakcsoport minden tanára
vállal témavezetést, a kar további tanszékein dolgozó kollégák is választhatók, a speciális témák esetén külső
konzulenseket is bevonnak. A szakdolgozat elkészítéséhez heti rendszerességgel biztosítanak konzultációs
időt, minimális elvárás a havi egyszeri alkalom. A záróvizsga a képzési célnak megfelelően komplex,
kombinált szóbeli és írásbeli vizsga, részei a szakterületi ismereteket felmérő írásos feladat megoldása
(tesztdolgozat); a szakdolgozat bemutatása és védése, szóbeli vizsga, a szakmai tárgyakat tanító tanárokból
álló vizsgabizottság előtt; valamint a gyakorlati vizsga (pl. a rekreációszervezés szakirányon vezetési
gyakorlat keretében a foglalkozás vezetés értékelése).
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szakon a végzettek aránya a teljes idejű, nappali képzésben az elmúlt időszakban 50-70% közötti, a
levelező képzésben ennél jóval alacsonyabb, 20-35%-os volt. Ez utóbbinak okai lehetnek, hogy a részidőben,
önköltséges képzésben tanulók egy-egy sikertelen vizsgaidőszak után többnyire kimaradnak, valamint az is,
hogy a bejutási pontszámok az államilag támogatottakénál jóval alacsonyabb, jellemzően a ≈400
pontszámhoz képest 200-260 pont közötti volt. Ez nyilván a tanulmányi előrehaladásukat befolyásolja, és a
költségek fedezése egy megnyújtott képzési időre – sokszor még a mintatanterv szerintire is – sokaknak
gondot okoz.
A kar szakjain tanulók, így ennek a képzésnek a hallgatói is a tehetséggondozási program kapcsán, többnyire
egyéni mentorálás segítségével eljuthatnak a TDK megfelelő kutatóköréhez, előadást tarthatnak,
publikálhatnak, a többlettudást, lehetőséget a plusz tanulmányi vagy gyakorlati munkára kaphatnak. A 2012ben alapított Klebelsberg Kuno Szakkollégiumba való bekerülésnél előnyt jelent, a továbbiakban kritériumnak
tervezik a tudományos munkát, TDK-n való részvételt is, illetve a 4.0 feletti tanulmányi átlagot.
A karhoz rendelhető önálló Sporttudományi doktori iskolában a szakon végzettek, majd mesterképzésben
továbblépett és végzett hallgatók jelentős arányban még nem jelentek meg a PhD hallgatók között.
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak gazdája a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (2014 szeptembere óta a jogutód
intézmény, a TF), azon belül a Sportmenedzsment és rekreáció tanszék, valamint az egészségfejlesztés
szakirány okán az Egészségtudományi és sportorvosi tanszék. A képzés menedzselését a szakfelelős
(bizonyára a szakirány felelősével együttműködve) és az oktatásszervező funkcióval megbízott oktató végzi
a kar szakjainak irányítására egységesen alkalmazott szabályok szerint. Ez rögzíti a felelősök és
oktatásszervezők feladatait, és kitűnik belőle, hogy a szakfelelősi feladatok között nincs az oktatásban való
tényleges részvétel, a szakon valamely tantárgy felelőssége, ami pedig akkreditációs elvárás. A kar Oktatási
és Nevelési Bizottsága munkájában felkérés esetén vesz részt, azokra az ülésekre hivatalos, ahol szakmailag
érintett. A szak két „szakirányán” a képzés és irányítása külön tanszéki munkában zajlik, köztük az
együttműködés az önértékelésből nem tűnik ki, és a látogatás tapasztalatai alapján sem látszik
kiegyensúlyozottnak a kapcsolat, sem maguk a szakirányok, sem a vezetésük oldaláról. Talán egy erősebb,
önálló rekreáció tanszék megléte egyértelműbb helyzetet teremtene.
Egyébként a képzés szervezési, folyamatirányítási és ellenőrzési feladatai, valamint minőségbiztosítási
eljárásai a kar többi képzéséjével megegyezőek, semmilyen szakspecifikus jellemzőről nem informáltak. A
kari Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési bizottság javaslatára 2011 óta a vonatkozó európai normákat
(ESG) és a MAB akkreditációs elvárásait alapul vevő tanévi jelentések készítése kezd gyakorlattá válni. A
szak és a tanszékek szintjén is kért, és az oktatási folyamatot, eredményességét, a személyi és tárgyi
feltételeket több szempontból tesztelő adatok és azok elemzésének hatása e szakon folyó képzés minőségére
sem mérhető még. A hallgatói elégedettségmérés (OMHV) korábban is folyt, ennek hatása sem mérhető, a
kari szintű, a HÖK bevonásával szervezett online felmérések elemzése, visszacsatolás, esetleges intézkedések
még nem ismertek, felhasználásuk módjáról egyetemi szinten lesz döntés. Saját bevallásuk szerint is kissé
esetleges, még nem teljesen összehangolt a minőségbiztosítási tevékenységük, kevés energia marad erre mind
az oktatók, mind az oktatásszervezők részéről.
Az egyetemen 2010 óta működő Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) központilag szervezett
felméréseiből kari adatok már vannak, szakra lebontva nincsenek. A még aktív, rekreáció alapszakos
hallgatók írásos és szóbeli véleményei alapján azonban egyáltalán nem megnyugtató a kép a hamarosan
végzők lehetőségeiről. Erre nézve sem az intézményi tájékoztatással nem elégedettek, sem a képzésből,
szakmai tudásuk, gyakorlati készségeik alakulásából ítélve nem optimisták, inkább tanácstalanok. A
gyakorlati képzés erősítése, a gyakorlóhelyekkel, szakmai szervezetekkel való hosszabb, tartalmasabb
kapcsolatuk ezirányú ismereteiket, esélyeiket is egészen biztosan javítaná. Többen csak másik alapképzést,
jó esetben a szerencsére helyben elérhető valamelyik mesterképzésbe való továbblépést fontolgatják, ez
utóbbi legalább bíztató…

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Önértékelésük, C-SWOT analízisük többé-kevésbé reális képet fest a szakon folyó képzésükről, illetve annak
jellemzőiről. Jól látják a szakot érintő korlátokat és veszélyeket, közöttük az alulfinanszírozottság sajnos
szinte általános, és a hallgató-szám alakulása, bizonytalanságai, konkurens képzések, a hallgatói „minőség”
romlása sem egyedi. Sajátos és figyelemreméltó veszély a rekreációs szakemberek társadalmi megítélésének,
elismertségének elégtelensége, megfelelő, segítő jogi szabályozás hiánya.
Felsorolt erősségeik egy része talán vitatható, másképp is megítélhető, s a hallgatói vélemények helyenként
nem támasztják alá ezeket éppen a gyakorlati képzésük elégtelensége okán pl. „a széles körű kiépített
együttműködői hálózat (gyakorlati tárgyak külső helyszínen, szakmai gyakorlati helyszínek, szakmai
szervezetek)” kitételt (legalábbis a valós működést tekintve), vagy a „hallgatók piaci elhelyezkedésének
segítése” megállapítást. Kissé ellentmondásos „a különböző szakterületen magasan képzett oktatói kör”
megállapítás még az Egészségtudományi és sportorvosi tanszék kiválóságainak okán is, miközben valós
gyengeségként el is ismerik „az alacsony létszámú speciálisan rekreációs végzettségű oktató” tényét. Valós
gyengeség még a rekreációs szempontból korszerűtlen kari létesítmény-együttes is.
Lehetőségeik közé sorolják a gyakorlati képzésük felismert gyengéi okán a változtatást, a gyakorlatok
számának és helyszínének további bővítését, ami feladat és lehetőség egyaránt. Egyéb fejlesztési lehetőségeik
felvázolása (együttműködések, munkaerő-piaci kapcsolatok erősítése, rekreációs színtér kialakítása stb.)
érthető és örvendetesen előremutató.
Mindazonáltal az ismert és részben elismert hiányosságok kiküszöbölésére konkrét tervet, megtett vagy
tervezett intézkedéseket nem közölnek, arányaiban talán túlságosan a külső körülményekre fókuszálnak,
mint inkább a belső tényezőkre.
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások











A KKK ismeretkörökre vonatkozó előírásait (nevesített ismeretek, kredittartományok stb.) és
legfőképp a gyakorlati képzés arányát be kell tartani, az eltéréseket haladéktalanul korrigálni kell.
A tantervi elaprózottságot tanácsos kiküszöbölni, a tantárgyak súlyát újragondolni, a szakmaiságot
előtérbe helyezni.
A rekreációs szakmai gyakorlatok mértéke, egyes gyakorlatok (pl. „hospitálás”) ideje, óraszáma,
szervezettsége feltétlenül növelendő, a gyakorlóhelyek köre és bevonása a képzésbe tágítandó. A
gyakorlatok megfelelő szakmai tartalmát, az ellenőrzést, esetenként az oktatói hozzáállást,
gyakorlatvezetői színvonalat és oktatási fegyelmet javító intézkedésekkel biztosítani kell.
A reális önképhez és a képzés minőségének biztosításához elengedhetetlen a hallgatói vélemények
kikérése és beépítése a képzésbe.
A kapott korrigált anyagukban a személyi feltételek bemutatásának ellentmondásait korrigálni kell,
mert így az akkreditációs személyi feltételek megítélése bizonytalan, több tantárgyfelelős esetében
nem jeleznek oktatásban való részvételt – legalább részlegeset –, ami viszont a tantárgyfelelősséggel
együtt jár.
A részidős, levelező képzésben a jóval alacsonyabb végzési arány figyelmeztető jel, az alacsony
felvételi pontszám (248) minőségrontó tényező, a képzésbe bekerülő hallgatók tudásszintje még
alacsonyabb is lehet a korábbi években megszokottnál. Közös érdek a minőségi szűrő beépítése már a
felvételnél. A túljelentkezés önmagában nem indokolja a létszámnövelést, csak ha az együtt jár a
valós képzési kapacitás és a munkaerő-piaci igények ilyen irányú alakulásával – ami éppenséggel nem
állítható…
Az infrastruktúra (rekreációs sportlétesítmények) korszerűsítése indokolt.
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A (akkreditált)

rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapképzési szak

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
szakindítási MAB határozat: 2005/7/IX/2/50.
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.
A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK tartalmi
előírásaitól való eltérés, személyi és tárgyi feltételek gyengeségei) orvosolni szükséges, erről intézkedési
tervet kell készíteni 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A kapott „korrigált” tantervükben sem változott a jelzett anomália, miszerint egy értelmezhetetlen, ebbe a
szakba egyáltalán nem tartozó harmadik szakirányt – kisebbségkoordinátor – emeltek be a képzésbe.
Viszont ez a KKK-val ellentétes, önkényes szakirány-beillesztés szakmailag nem korrekt, a jogszabályban
előírt képzési cél ugyan utal ilyen kompetencia-elemre, de a képzés egészébe beleértve, és nem „szakirány”
szinten, tehát nem a KKK-ban tartalmilag definiált, választhatónak előírt két szakirány (mostantól
szabályosan specializáció) bármelyike helyett(!) egy ezektől eltérő, más tartalmú 60 kredites modul
szerinti képzésrészként. Tehát ilyenként való megvalósítására a KKK előírásainak való megfelelést szem
előtt tartva nem megfelelő indok az intézményi elhatározás, döntés.
A tanterv többi részét tekintve a szakmai tartalmak összességben megfelelnek a KKK előírásainak, bár
néhány nevesített ismeret (pl. a differenciált szakmai ismeretek közül a sportturizmus) nem ismerhető fel
tantárgyban. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető min. 100 kredit mindkét „hivatalos” szakirányon teljesül,
sőt 110 kreditet is elér, az elmélet/gyakorlat aránya biztosan megfelelő.
A kapott információk alapján a tananyagok és a szakirodalom többnyire korszerű, a szak dominálóan
egészségfejlesztési irányultságú. A képzésben a tanóraszám a rekreációszervezés szakirányon alacsonyabb
(2280 óra), és itt a szakmai gyakorlat is kevesebb (15 kredit), mint az egészségfejlesztés szakirányon, ami
nem indokolt.
Személyi feltételek
A szak felelőse főiskolai tanár (Benkő Zsuzsanna CSc, habil.), történelemtanár és szociológus,
szakképzettsége, tudományos fokozata nem sporttudományi, kötődése a rekreációhoz a szak
egészségfejlesztés szakiránya felelőseként, valamint az egészségtudományokban szerzett habilitációja révén
fejeződik ki. A szakon 22 kredit, 7 tantárgy (alapozó, törzstárgy és differenciált ismeret) gondozója, heti
átlagolt óraterhelése (9 óra) komoly, érdemi oktatói részvételt jelez a képzésben. Az intézményi össszkredit
terhelése a maximálisan elfogadható 35 kredit. A másik „szakirány” felelőse főiskolai docens (Győri Ferenc
PhD), földrajz-testnevelés szakos tanár, 17 (vagy 19?) kredit, ennek megfelelő számos tantárgy gondozója és
oktatója is a szakon, heti átlagolt óraterhelése 7 óra, a rekreációszervezés szakirány szakmai irányítását szinte
teljes egészében ő végzi.
A tantárgyak felelősei tudományos fokozattal rendelkeznek, a saját szakterületükön zömmel elismertek, de a
sporttudományi végzettség, sport-szakmai kompetencia legfeljebb a rekreációszervezés szakirányon
jellemző, a másik, az egészségfejlesztés szakirány természetszerűleg nagymértékben egészségtudományi
meghatározottságú, a rekreációs irányultság nem kifejezett. Néhány esetben a tantárgyfelelős megválasztása
leginkább formai okból, a minősítettség miatt történt, a szakmai kompetenciára kevesebb figyelem esett, pl.
egészségfejlesztő marketing, szervezetfejlesztés, szellemi rekreáció, sajátos nevelési szükségletűek
pedagógiája, alapozó szakmódszertani gyakorlat, esztétikum és magatartásformák, kommunikáció,
egészségnevelés, egészségfejlesztés módszertana, gyógypedagógiai alapismeretek, értelmileg fogyatékosok
gyógypedagógiája, szakmaspecifikus terepgyakorlat tárgyak esetében. Ráadásul, időközben az intézet egy
értékes, sok szakmai tárgyat gondozó és oktató tanára már nem az egyetem oktatója, kiesése, érdemi pótlása
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gond. Az oktatók kredit terhelése így is nagyon egyenetlen, sok a magas kredit- és óraterhelésű tanár, szűkös
az oktatói kapacitás. Az AT/AE/V oktatók aránya egyébként megfelel az elvártaknak.
Tudományos háttér
A képzés tudományos hátterét a két szakirányt gondozó két intézetük kutatási tevékenysége és eredményei
biztosítják, munkatársaik publikációs aktivitása megfelelő, nyomon követhető (MTMT). Az Alkalmazott
Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet alapító és/vagy rendes tagja számos országos és nemzetközi
reputációjú tudományos műhelynek, számos külföldi egyetemmel tart fenn tartós munkakapcsolatot.
Kutatási aktivitásuk hozadéka az is, hogy eredményeik beépültek az oktatásba, emelve annak színvonalát.
Jó a kapcsolatuk a Testnevelési és Sporttudományi Intézettel, és az egyetem más karaival, intézeteivel
esetenként kollaboráció is kialakul, a rekreáció-szervezés területén nagyobb kutatási aktivitás is elvárható.
A Testnevelési és Sporttudományi Intézeten belül 2010-ben jött létre a Sporttudományi kutatóműhely és labor,
az intézet a sport természettudományi és társadalomtudományi vonulatát egyaránt kutatja - eredményesen,
amint a több mint 90 közlemény mutatja.
Infrastrukturális feltételek
Az elméleti oktatás infrastrukturális feltételei a szak hallgatói számára adottak. A tantermek, előadók száma
és felszereltsége megfelelő, csaknem mindegyik rendelkezik számítógéppel vezérelt vetítési lehetőséggel és
egyéb audiovizuális oktatási eszközzel (diavetítők, írásvetítők stb.). A korszerű oktatáshoz szükséges
informatikai háttér is megfelelő, a hallgatók rendelkezésére állnak a számítástechnikai kabinetek és a hazai
egyik legnagyobb és legkorszerűbb könyvtár, a SZTE Klebersberg Könyvtár, ahol még további lehetőségek,
≈300 számítógép használata biztosított. Bőséges a saját jegyzet kiadás is.
A mozgásos órák színhelye a Sporttudományi Intézet, amelynek tárgyi kapacitása, eszköz- és létesítményállománya még éppen elégséges a folyó sport-szakmai képzések igényeinek kielégítésére, de az infrastruktúra
kétségtelenül fejlesztésre, helyenként korszerűsítésre és bővítésre szorul.
A képzési létszám és kapacitás
A tervezett 15-80 fős létszámmal az évente a szakra felvettek száma végül megegyezik, a teljes idejű képzésbe
felvetteknél egy kb. 50 fős létszám állt be, az utóbbi két évben az arány az önköltséges hallgatók felé
határozottan eltolódott. A részidős, levelező képzésben 20-30 fős évfolyamok alakultak ki. Ez az intézmény
e szakterületre „hivatalosan megállapított” személyi és tárgyi kapacitását nem éri el, a valós személyi és
tárgyi kapacitásának viszont sokkal inkább megfelel.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás általános módozatait (előadások, szemináriumok) alkalmazzák az elméleti ismeretek
oktatásában, ezek óraszám-aránya a teljes képzésben alig 30%. A gyakorlati órák aránya a tanórákon belül
tehát domináns, a gyakorlati képzésben emellett megjelenik a csoportos szakmai gyakorlat és a táborok.
Mindezekkel kívánják elérni, hogy az elméleti tudásanyagot és a gyakorlati foglalkozásokon megszerzett
készségeket, kompetenciákat, megismert módszereket a végzettek tudják majd integráltan alkalmazni az
egészségfejlesztő és a rekreációszervező tevékenység leggyakoribb szinterein.
Az intézet több hazai és nemzetközi tananyag-fejlesztési munkát is sikerre vitt.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti anyag számonkérése hagyományos módon történik (tesztek, szóbeli vizsga). A szakmai
gyakorlatok rendszere kidolgozott, a gyakorlóhelyi kapcsolatok folyamatos erősítése jelen van mindkét
szakirányban.
A szakdolgozati témaválasztáshoz az oktatók megadnak az oktatási és kutatási területükhöz kapcsolódó
témaköröket, amik közül a hallgatók választhatnak. A témakiírások kiterjedtek, és lehetősége van a
hallgatónak más témából is írni, ilyenkor azt előre egyeztetnie kell a szaktanárral. A szakdolgozatok
készítésének folyamatmenedzselése megfelelően, szabályozottan zajlik. Hallgatói vélemények szerint az
oktatók segítő-készek és a fogadói óráikon elérhetők.
A záróvizsgák tartalma, tematikája a szak specifikumainak megfelelőek, az értékelési rendszer releváns.
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A felvettekhez képest a diplomát szerzők aránya itt is alacsony, a nappali és a levelező képzésben is 35-30%
körüli, nagyon kevés hallgató fejezi be tanulmányait 6 félév alatt. Kb. 25%-os a különböző okokból (családi,
anyagi és tanulmányi) történő lemorzsolódás, többen vannak olyanok is, akik a záróvizsgán szerepelnek
sikertelenül. A nyelvvizsga hiányában át nem adható oklevelek a kezdeti 70%-os aránya mostanra 40%
körülire csökkent, de még mindig igen magas.
Az önálló kutatáshoz ismereteket nyújtanak, a tehetséggondozásra figyelnek, bár a sporttudományi vonalon
erre még több időt és energiát kellene fordítani. A TDK aktivitás – mind hallgatói, mind oktatói oldalról – jó,
a kiemelkedő teljesítményű hallgatók közül mindkét intézetben 1-1 demonstrátor kerülhet ki.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak gazdája a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, azon belül a felelős belső szervezeti egység az
Alkalmazott egészségtudományi és egészségfejlesztési intézet, s vezetője egyben a szak és egyik,
egészségfejlesztés szakirányának is felelőse, agilis vezető. Sporttudományi végzettség hiányában a
rekreációszervezés szakirány felett szakmai felelősségvállalásban kevésbé kompetens, a képzés nyilván a
sporttudományi képzési területen csak a másik, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet oktatóival
életképes, a két intézet együttműködése tehát kulcskérdés, de az Általános Orvostudományi Kar oktatói is
fontos résztvevői a képzésnek. Elviekben nem, de a gyakorlat szerint mintha az egészségfejlesztési terület
előnybe részesülne, és a rekreációszervezés szakirány oktatását végző intézettel az együttműködés a
kívánatosnál lazább lenne…Az irányítás mellett az oktatási, tanulmányi és egyéb, adminisztratív jellegű
ügyeknek is van kijelölt felelőse, a gyakorlati képzésért főiskolai docens, szakpszichológus, az
Egészségpszichológia szakcsoport vezetője a felelős.
A karon Minőségértékelési és minőségirányítási bizottság működik, munkáját hivatalos szabályzat alapján
végzi, kézikönyv segíti. Az intézet által gondozott szakok minőségbiztosításáért felelős bizottság elnöke
egyetemi docens. Az oktatók kinevezésénél a jogszabályokat követik, teljesítményük ellenőrzésére megfelelő
módszerrel rendelkeznek és használják is.
A hallgatói véleményezés nem kötelező és alig működik. DPR módszert használják a monitorozásban.
Az oktatói korfa jó, életkoruk 61%-ban 35 és 55 év közé esik.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük meglehetősen általános, felsorolják ugyan a lehetőségeket, erősségeket, hiányosságokat,
amelyek jelen pillanatban jellemzik a szakot, de nem tartják negatívumnak a felszín alatt megbúvó személyi
kapacitás hiányt, a szakspecifikus, tudományos fokozattal rendelkező oktatók alacsony számát, így növelését
nem feltétlenül szorgalmazzák,

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások








A KKK előírásainak betartására, a szakirányok (mostantól specializációk!) szabályos kezelésére
ügyelni kell.
A képzés sport-szakmai, rekreációs jellegét, mozgásos vonulatát erősíteni javasolt.
Az igen alacsony oklevél-kiadási arány feltétlenül javítandó, az idegen nyelvi készségek, nyelvvizsga
megszerzéséhez intézményi segítő lépések megtétele kívánatos.
A személyi-szakmai feltételek javítandók, elsősorban a sporttudományos végzettségűek számának
növelése kívánatos, valamint a képzésbe bevont tanárok tudományos fokozatszerzésének támogatása,
megkövetelése. A szakfelelős (és szakirányfelelős) kiválasztásánál szempont kell legyen, hogy az adott
szak legfőbb szakmai irányvonalát képviselő, azt a diszciplínát művelő, és az oktatásban érdemi
részvételével rálátást biztosító vezető oktató legyen.
A tudományos háttér biztosításához a szakspecifikus kutatás erősítendő, pl. a nemzetközi tudományos
publikációs tevékenység fokozásával.
Aktuálisak a képzések sport-szakmai igényeinek kielégítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések
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rekreáció
mesterképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2009/9/XI/23.

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/9. sz. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2019. december 31-ig hatályos.

Az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt felsoroltakra tekintettel az 5 évre
szóló akkreditáció biztos alapjáról megerősítést kell kapjon a MAB, ezért 2015. december 31-ig benyújtandó
helyzetjelentést kér, hogy a jelzett bizonytalanságok (szakfelelőst érintő anomáliák, levelező képzés még
értékelhetetlen eredményessége) megszűnéséről, orvoslásáról meggyőződjön.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A közölt tantervük követi a KKK előírásait, az ismeretkörök a megfelelő kredittartományba illeszkednek, és
tartalmazzák a nevesített ismereteket. A tanterv szerint a gyakorlat aránya 43% – legalább is a gyakorlatnak
jelzett foglalkozások alapján, a szakmai gyakorlatra előírt 5 kredit, valamint a szabadon választhatókra az
előírt 6 kredit is biztosított. A képzési terv alapvetően megfelel az előírt elsajátítandó kompetenciáknak, bár
a KKK-ban a differenciált ismereteknél, a szakirányos képzésrészben nevesített lovaglás-lósportok,
lovasturizmus témakörök nem látszanak megjelenni…
A győri helyszínen folyó részidejű, levelező képzés tanóraszámai (összesen 530 óra) az előírt mértékűek.
Személyi feltételek
Az egymástól távollévő két helyszínen, különböző képzési formában folytatott rekreáció mesterképzés
személyi feltételeinek megítélése nem egyszerű, több oldalról ellentmondásos. A szakfelelős főiskolai tanár
(Ozsváth Károly CSc), történetesen a győri kar (AK) oktatója, ahol nem a nappali, hanem a részidős, levelező
képzés folyik, igaz kb. ugyanannyi hallgatóval, mint a teljes idejű, nappali képzés Szombathelyen,
megválasztására talán ez lehet az egyik indok. Szakmai kompetenciája nem vitatott, sporttudományi
végzettségű, testnevelő tanár, tapasztalt, habilitált vezető oktató. Mindazonáltal a kredit- és óraterhelése a
vezetésére, felelősségére bízott szakon a jelzettek szerint 4 kredit és heti átlagban mindössze 0,5 óra!
Oktatói részvétele ennek a sokszorosa az intézményben, más szakon, igaz éppen a rekreációszervezés és
egészségfejlesztés alapképzésben, csakhogy abban éppen a nem „hivatalos”, oda nem illő szakirányon…
Mindez az érdemi részvételt, az ebből is következő, megfelelő mértékű szakmai rálátást erre az általa
gondozott mesterképzésre nem támasztja alá meggyőzően. Ugyanakkor, mint fentebb jeleztük, a
mesterszak KKK-jában nevesített lovaglás-lósportok, lovasturizmus ismeretkör ebből a képzésből éppen
hiányzik, pedig itt nyílna szakmailag is indokolt oktatói részvételre lehetősége a szakfelelősnek. A néhány
éven belül aktuális utódlásáról nem írnak, remélhetőleg ezeket az anomáliákat felszámolják…
A sportrekreáció, sportturizmus szakirány felelőse (Bokor Judit PhD) egyetemi docens, testnevelő tanár
végzettségű, a szakon 13 kredit, 4 tantárgy felelőse, heti átlagolt óraterhelése a szakon ennek megfelelő, 8
óra. A tantárgyfelelősök tudományos fokozattal rendelkező, szakmailag kompetens oktatók, köztük kissé
több az intézményi összkreditterhelést tekintve a 25-nél többet viselő az elfogadható max. 1/3-nál, 13 fő a 31
felelősből. Általában az oktatói kredit- és óraterhelések a szakon elég egyenletesek, és az oktatói alkalmazást
tekintve is elfogadható az AT-AE-V arány, 32:7:6.
Tudományos háttér
A rekreáció mesterszakon folyó képzés tudományos hátterét is természetesen a NYME szombathelyi és győri
sporttudományi képzéseit együttesen szolgáló, támogató, azokhoz kapcsolódó kutatások biztosítják. A sportés egészségtudományban és a kapcsolódó szakterületeken négy kutatócsoportjuk működik, pályázati források
segítségével, s amint az alapképzés értékelésénél is jeleztük nagyobb kutatási aktivitás, fokozottabb
nemzetközi „jelenlét”, több tudományos közlemény várható el. A kiépített nemzetközi kapcsolataik (pl.
KERT) adta lehetőségekkel jobban kell élniük, kollaborációban több cikket publikálniuk. Önértékelésükben
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a Sporttudományi Intézet publikációs tevékenységét bemutató adatsor szerint az aktivitási tendencia nem
éppen emelkedő.
Infrastrukturális feltételek
Tantermeik korszerűen felszereltek, eszközállományuk a képzés igényeit jórészt kielégítőek. A sportszakos
hallgatók elméleti és gyakorlati képzéséhez az általános tárgyi feltételek mindkét helyszínen adottak,
konkrétan a mesterképzést érintően a rekreációs alapképzésnél írottak a jellemzők, tehát Szombathelyen az
infrastruktúra (Egyetemi Sportközpont és létesítményei) korszerűbb, a kapacitás jobb, Győrben ezt külső
helyszínek bevonásával oldják meg, ez éppen a levelező képzésben bizonyára kevésbé okoz gondot.
A számítástechnikai, korszerű informatikai ellátottság, valamint az oktatók és hallgatók számára a kutatási
lehetőségek mindkét helyszínen adottak, megfelelőek.
A képzési létszám és kapacitás
A megvalósult hallgatói létszámok mindkét helyszínen – a 2010-es induláskori 20-20 fős létszámtól
eltekintve – messze a felvételi keretszámok (nappalin 40, levelezőn 30 fő), tervezett létszámok alatt maradt,
a 2012/13-as évben a teljes idejű képzésbe 3 fő, a levelezőre 7 fő került be. Mint írják, érdeklődés lenne,
viszont a végzett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet át nem vett hallgatók nem felvételizhetnek, várniuk
kell. Ezek az igen alacsony létszámok kapacitás problémát természetesen nem jelentenek, éppen
ellenkezőleg, az merül fel, hogy gazdaságossági szempontból indokolt-e így az intézményben, két helyen is
fenntartani a rekreáció szakos mesterképzést.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás módjai általában a hagyományosak, előadások, szemináriumok, rekreációs gyakorlatok, de a
projektpedagógia és a kompetencia alapú oktatás elemei, elvárásai is jelen vannak. A sporttudományos
szakirodalom jelentős része interneten, az intézmény honlapján keresztül elérhető.
A mesterszakos hallgatók gyakorlóhelyei szélesebb körből adódhatnak, ők maguk kereshetnek szakmai
gyakorlóhelyet valamely rekreációs vagy turisztikai intézményben, és a talált gyakorlóhely, valamint az
intézményi gyakorlatvezető együttműködésével zajlik ott a hallgatói gyakorlat. Az ily módon történt szakmai
felkészítés eredményességét az eddig végzett két évfolyam hallgatóinál a visszajelzések tanúsítják.
A szombathelyi hallgatók a Sporttudományi Intézet 9 egyetemmel kiépített Erasmus kapcsolata révén
külföldi tanulmányutakat tehetnek, illetve a Bolognai Egyetem által szervezett Summer School is fogad
hallgatókat és oktatókat egyaránt.
A győri, levelező képzésben tanulók számára amerikai partneregyetemmel kiépített kapcsolat, Erasmus
program, valamint bécsi és drezdai intézményi kapcsolatok nyújtanak külföldi észképzésre lehetőséget.
Értékelés és ellenőrzés
A hallgatói tudás ellenőrzése, a tananyag számonkérése a félévi vizsgák mellett zárthelyi dolgozatokkal,
önálló projektmunka készítésével, kiselőadások formájában is történik. A szakmai gyakorlatokon végzett
munkájukról, teljesítményükről a hallgatók írásbeli összegzést készítenek, ennek értékelési módjáról kevés
információt adtak. A záróvizsgára két komplex „szigorlati” számonkérés készíti fel a hallgatókat.
A szakdolgozati témákat a hallgatók kezdeményezik, egyrészt saját sportágukat érintően, másrészt a preferált
témakörökből az oktatók témajavaslatokkal segítenek.
A záróvizsgák tartalma a négy félév ismeretanyaga, értékelési rendszere megfelelő, a NYME Tanulmányi és
vizsgaszabályzata szerinti.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A három éve, 2010 óta folyó képzésben az eddig oklevelet átvettek aránya a felvettekhez képest a teljes idejű
képzésben kb. 68%, a részidős, levelező képzésben – főként a munkavégzés okán gyakori halasztások
következtében – ritka alacsony, 15%, igaz csak egy éve, 2013 januárjában került sor az első
diplomakiadásokra, eddig 4 hallgató számára.
A tehetséggondozás terepei a TDK, a Békefi Antal Szakkollégium és a Summer School. A hallgatók
felkészítését a PhD képzésbe való továbblépésre pl. a tudományelmélet, kutatásmódszertan ismeretekkel
biztosítják. A végzettek 21%-a tanul tovább mesterszakon, Szombathelyen bekapcsolódhatnak a
Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolában sporttudományi irányultságú doktori programba,
vagy a PTE-n turisztikai témájú doktori képzésbe.
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A rekreáció mesterképzés „szakgazda” kara a szombathelyi BDPK, a szak felelőse a győri kar (AK) oktatója,
amit bizonyára a két helyszínen, a két különböző képzési formában (nappali és levelező) folyó képzés
együttműködése céljából oldottak meg ilyenformán, és zökkenőmentesnek tartják. Amint írják, a
mesterképzés tényleges menedzselését, a tananyag-fejlesztési feladatok koordinálását és az egyéb aktuális
teendőket a szakirányfelelős egyetemi docens végzi. A jelen helyzetben, a nappali képzésben előállt tavalyi
alacsony számú belépő (3 fő) oktatására most éppen szervezési többletmunkával, de találtak megoldást –
igaz, tutorálásra kényszerülve.
A belső minőségbiztosítási folyamatok az egyetemen, illetve a karon működő rendszer szerintiek, a
sporttudományi képzésekre egyformán jellemzőek, nem kimondottan szakspecifikusak.
A sportszakokon végzettek (120 fő) körében végzett felmérések sem szolgáltak még szakos bontásban
értékelhető statisztikai adatokkal.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük leginkább az intézet teljes tevékenységére, a sportszakos képzésekre vonatkozik,
általános erősségeket, hiányosságokat, lehetőségeket, veszélyeket sorol fel, ezek között természetszerűleg
ezt a képzést jellemzőeket is.
Kétségtelen erősség a sokrétű, jól kiépített kapcsolati rendszer a helyi, regionális és országos szakmai
szervezetekkel és előremutató a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére törekvésük is.
Hiányosságaikat és az ebből fakadó teendőiket nagyrészt látják, a korrekciós és fejlesztési lehetőségeket
azonban sok kívülálló tényező – pl. bizonytalan finanszírozási háttér – befolyásolja.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
 A személyi feltételek elemzésénél jelzett anomáliák (szakfelelős részvétele az oktatásban, oktatói
összkreditterhelés) korrekciója javasolt.
 A Győrben folyó részidős, levelező képzés hatékonysága az eddigi, egyszeri végzési adatok alapján
érdemben nem ítélhető meg, a 2015-ben benyújtandó helyzetjelentésben kér a MAB adatokat az
eredményesség megítéléséhez.
Átgondolásra javasolt, hogy gazdaságossági és oktatásszervezési, minőségbiztosítási szempontokat is
figyelembe véve indokolt-e az intézményben két helyszínen (Szombathelyen és Győrben) is fenntartani
a rekreáció mesterképzést.

39

akkreditációs jelentés – PTE TTK – rekreáció M
Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/10. sz. MAB HATÁROZAT

rekreáció
mesterképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2009/6/XI/33

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.

A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (személyi
feltételek, szakspecifikus kutatások, publikációk stb.) orvosolni szükséges, erről intézkedési tervet kell
készíteni 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A közölt tantervük a KKK-ban előírt ismeretköröket a megfelelő kredittartományba illesztve, és a nevesített
ismeretekkel tartalmazza. Az elmélet és gyakorlat aránya, a szakmai gyakorlatra előírt 5 kredit, valamint a
szabadon választhatókra az előírt 6 kredit biztosított. A képzési terv alapvetően megfelel az előírt
elsajátítandó kompetenciáknak.
A részidejű, levelező képzés tanóraszámairól, körülményeiről tantervet, információt nem közölnek, annak
megfelelősége (óraszámok) megítélhetetlen, remélhetőleg az előírtak szerinti.
Személyi feltételek
A szak felelőse egyetemi tanár (Wilhelm Márta PhD), sem végzettsége (biológia-kémia szakos tanár), sem
tudományos fokozata nem sporttudományi. A képzésben tulajdonképpen 16 kredit (+10 kredit
diplomamunka konzultációk) szakmai kompetenciájával összhangban levő ismeretanyag, 4 tantárgy és a
szakmai gyakorlat felelőse. Átlagolt heti óraterhelése a szakon 3,8 óra, megfelelő részvételét támasztja alá a
képzésben. A két lehetséges szakirány közül csak a sportrekreáció-sportturizmus indult, felelőse egyetemi
docens (Aubert Antal CSc, habil) földrajz-testnevelés tanár, a sportturizmus szakterületén megfelelő
kompetenciájú, a szakiránya két, 2 kredites tárgyának felelőse és oktatója, ezt heti 4 órás terhelése a szakon
hitelesíti. A 41 tantárgy 27 tantárgyfelelőse minősített oktató, kirívóan alacsony oktatási részvétel sehol nem
látszik, ami fontos, mert a képzésbe bevont további 20 oktató majd minden esetben tanársegéd, szakoktató,
óraadó, köztük többen sportági oktatók, nincs minősítésük, s nagy valószínűséggel már nem is lesz, igaz
többen közülük mestertanárok. A képzés szempontjából nem szerencsés, hogy az oktatói kör a karok
közötti oktatói fluktuáció következtében éppen a sporttudományi vonalon szűkült. Az oktatók közel
egyharmadának az intézményi terhelése 25 kredit feletti, ez éppen elfogadható mértékű, de elég magas. Az
AT/AE/V arány megfelel az akkreditációs elvárásoknak.
Tudományos háttér
A képzés tudományos hátterét elsősorban a szakot gondozó Sporttudományi és Testnevelési Intézetben az
utóbbi évek fejlesztésinek segítségével kialakított modern laboratóriumi hálózat (a Terhelésélettani, a
Biomechanikai és a Sportpszichológiai kutatócsoportok) adja, amely biztosítja a szak hallgatóinak
tudományos kutatási lehetőségekhez jutását, képzését is, az élénk és eredményes TDK munkát.
Az intézetnek vannak kapcsolatai az egyetem többi karával, ezekből a kooperációkból több kiváló munka,
tudományos publikáció született. Tudományos teljesítményük jó, bár tudni kell, hogy a nagyszámú
tudományos cikk nem a rekreáció területén íródott, talán azért is, mert kapcsolataik legkevésbé az
alapszakot gondozó ETK-val vannak, miközben oktatói fluktuáció következtében több oktatójuk kari
hovatartozása változott; az ETK-ra kerültek. A sportszakmai kutatás terén nagyobb aktivitás várható el.
A képzésben oktatók-kutatók közül néhányan a PTE különböző doktori iskoláiban, mint a Biológiai, a
Neveléstudományi, valamint az ETK Egészségtudományi DI sporttudományi programjához kapcsolódóan
témakiírók, témavezetők, a szak felelőse emellett a SE-n működő, egyetlen hazai Sporttudományi doktori
iskolában is témakiíró oktató.
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Infrastrukturális feltételek
A tudományos háttér megteremtésére is tett komoly erőfeszítések nyomán a rekreációs mesterképzés
igényelte tárgyi feltételeket is megfelelően biztosítja a kar és az intézet kiváló, modern infrastruktúrája,
előadó és szemináriumi termei, könyvtára, benne az elérhető internetes adatbázisok, a kutatáshoz, oktatáshoz
laboratóriumok biztosítottak. A gyakorlati foglalkozások és a külső gyakorlatok helye és minősége, valamint
kapacitása a viszonylag kis hallgatólétszámok miatt talán kielégítő.
A TÁMOP pályázat révén új jegyzetek, tankönyvek állnak rendelkezésre, amelyek mind nyomtatott mind elearning formában elérhetők a hallgatók számára.
Eredményesen építik a kapcsolatokat – gyakorlóhelyként – a fitnesz, wellness világával.
A képzési létszám és kapacitás
Az elmúlt évekre megállapított hallgatói keretszámokat (lényegében 40+30) többnyire 1/3 arányban sikerült
eddig évről évre feltölteni, tehát 10+10 fő körüli évfolyamok indultak, majdnem teljesen államilag
finanszírozott hallgatókkal. Az oktatói és infrastrukturális kapacitás több hallgató képzését is elbírná, de a
sajátos munkaerő-piaci „hozzáállás”, az alap és a mesterszakon végzettek közötti különbségtétel hiánya nem
teszi elég vonzóvá a szakot.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás módjainál a megszokottak (előadás, szeminárium, gyakorlat) mellett esettanulmányok,
tantermi gyakorlat, önálló feladatok és csoportos munkavégzés alkalmazása is megjelenik, mindez jól
szervezve, jó módszerekkel, kiváló infrastruktúra segítségével valósul meg.
A hallgatók külföldi részképzésen vesznek részt, elsősorban az ERASMUS lehetőségeket használják ki, de
az intézet élénk nemzetközi kapcsolati révén is többen tanulnak külföldön.
Értékelés és ellenőrzés
Az ismeretellenőrzés módjai, az elméleti és a sportági gyakorlati anyag számonkérése szóbeli és írásbeli
beszámolók, dolgozatok, önálló programtervek, projektek, vizsgák keretében a szak kívánalmainak
megfelelőek. A szakmai gyakorlatok szervezettek, a teljesítés ellenőrzése (gyakorlati napló, beszámoló, a
képzőhely értékelése) megfelelő.
A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata vegyes, az oktatók témakiírása vagy a hallgatók saját elképzelése
alapján történik, esetenként külső konzulens felkérése is előfordul
A záróvizsgák tartalma és értékelési rendszere, szervezése, lebonyolítása szabályozott, megfelelő.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A 2009 óta folyó képzésben az eddig diplomát szerzők aránya a felvettekhez képest a teljes idejű képzésben
kb. 64%, a részidős, levelező képzésben 50% alatti. A le- vagy elmaradók ezt tudatosan – munkahely keresés,
passzív félév vagy év gyakran külföldi munka miatt – teszik.
A hallgatók felkészítését a PhD képzésbe való továbblépésre az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek
oktatása (tudományelmélet, kutatásmódszertan, könyvhasználat, e-learning stb.) megfelelően biztosítja. Az
eddig végzettek közül többen bekapcsolódtak már a doktori képzésbe.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak gazdája (az alapképzésétől eltérően) a PTE TTK, azon belül a Sporttudományi és Testnevelési Intézet.
A szak önértékelésében írtak és a látogatás tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakfelelős annak ellenére, hogy
nem sport-szakirányú végzettségű nagy empátiával és kollégáival szoros együttműködésben fejleszti a
szakot, mind személyi mind infrastrukturális vonatkozásban. A szervezeti egységek irányítása és
együttműködése a képzés igényeinek, szintjének megfelelő, bár a kapcsolat szorosabbra fűzése, valamint
több, a rekreáció területén képzett oktató bevonása kívánatos, a hatékonyságot növelné.
A szakon oktatók korfája jó, a gondozó intézet öt egyetemi tanára közül kettő 45-55 éves korú, az oktatók
több, mint fele 45 életév alatti, az egyetemi docensek száma 12.
A minőségbiztosítási rendszer a szakot illetően is megfelelően működőnek látszik. Évente értékelik a tanárok
teljesítményét és nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére.
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Működik a hallgatói véleményező rendszer (OMHV), a HÖK-kel együttműködésben jelenleg is dolgoznak a
visszacsatolás erősítésén.
Az egyetem DPR rendszerének segítségével rendszeresen nyomon követik a hallgatók végzés utáni útját.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A szakvezetés reálisan látja képzésük helyzetét, a korlátok (a munkaerő-piaci ismertség és elismertség
hiánya, elhelyezkedési nehézségek, kevés lehetőség a külső gyakorlatokra) kétségtelenül valósak.
Erősségeik is visszaigazoltak, tartalmas a képzés: a jó elméleti alapokat kapott végzettek eredményesen
pályáztak doktori iskolai felvételre, és a gyakorlati képzőhelyek is sokukat alkalmazták a szakmai
gyakorlaton megismertek alapján. A fejlesztések eredményeképp korszerű infrastruktúra támogatja a képzést.
Ismertetett gyengeségük őszinteséget tükröz: erőfeszítéseik ellenére sikertelenek hallgatóik motiválásában a
városban végezhető önkéntes szakmai munkára (sport- és tömegrendezvények szervezése stb.).
Lehetőségeik számbavételénél reálisak: a régió adta turisztikai lehetőségek adhatnak lökést a fejlesztéshez,
az ERASMUS program és a TÁMOP pályázat hasonlóképpen.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
 A személyi feltételek további javításának irányára a rekreációs szakterület oktatói erősítése, és a
bevont tanárok tudományos fokozatszerzésének támogatása, megkövetelése javasolt. A szakfelelős
kiválasztásánál szempont kell legyen, hogy az adott szak legfőbb szakmai irányvonalát képviselő, azt a
diszciplínát művelő, és az oktatásban érdemi részvételével rálátást biztosító vezető oktató legyen.
 A kutatási irányultságban is fokozni kell a szakmaspecifikus jelleget, a rekreáció területén szükséges
több kutató munka, több publikáció.
 Meggondolandó, hogy különösen a minőség oldaláról nézve, akár (sport)szakmai, oktatásszervezési
és/vagy gazdaságossági szempontból helyes-e annak az állapotnak a fenntartása, hogy a
rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzésük az ETK-n, míg ennek egyenes folytatása, a
rekreáció mesterszak a TTK-n folyik, de a két kar közötti szakmai kapcsolatnak és
együttműködésnek nincsenek határozott jelei.
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Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
2014 szeptembere óta a jogutód:
Testnevelési Egyetem (TF)

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/11. sz. MAB HATÁROZAT

rekreáció
mesterképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2009/2/XI/14

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.

A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, személyi feltételek és egyebek anomáliái) orvosolni szükséges, erről intézkedési tervet kell
készíteni 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A korrigált anyag szerinti tantervük alapján a rekreáció mesterszak KKK-jában előírtaknak való nagyfokú
megfelelés látszik, feltételezve, hogy a KKK-ban részletezett és nevesített igen nagyszámú ismeret/kör és
sportági ismeret érintve van az összefoglaló nevű tantárgyakban (pl. művészet és rekreáció, turizmus és
rekreáció, rekreációs sportok és mozgásformák stb.).
Az elmélet mellett a gyakorlati ismeretek aránya a képzésben (a gyakorlatnak jelzett óraszámok alapján,
tanóra- és kreditszámban is) mindkét szakirányon kevesebb az előírt legalább 25%-osnál, a sportrekreációsportturizmus szakirányon 20% körüli, a másikon, az egészségmegőrzés-rehabilitáció szakirányon kevesebb,
nem éri el a 20%-ot. A valós gyakorlati ismeretek alacsony voltát a hallgatók határozottan érzékelik,
kifejezetten igénylik a több gyakorlatot, a tanultak gyakorlati alkalmazásának próbalehetőségeit. Az
önértékelésben szövegszerűen jelzett, 3 szemeszteren keresztül tanulható szakági szaknyelvnek (6 kredit)
nincs nyoma a tantervben.
A részidős, levelező munkarendű képzés tanóraszámairól, körülményeiről információt nem kapva, annak
megfelelősége megítélhetetlen.
Személyi feltételek
A személyi feltételek néhány ponton a kért, korrigált önértékelésükből sem ítélhető meg egyértelműen,
elsősorban a szak- (és szakirány)felelőssel kapcsolatban mutatkozó ellentmondások miatt. A mesterszak
felelősének jelzett oktató (Osváth Péter), egyetemi docens, általános orvos, egyben az egyik
(egészségmegőrzés-rehabilitáció) szakirány felelőse is, a szakon 9 kreditért viselt felelősségét jelzik,
miközben a személyi feltételeket részletesen ismertető táblázat (1.2) szerint egyetlen tantárgynak sem
felelőse. Oktatóként is csak összesen két tárgynál, egy alapozó és egy szakmai törzstárgynál szerepel, ennek
akár meg is felel a szakon az átlagos heti óraterhelése (1,5 óra), viszont a szakirányon, amely felelősének
is jelölik, egyáltalán nem is oktat. Ez a helyzet tisztázandó, így elfogadhatatlan, főként, hogy a látogatás
során sem tisztázódott a szak és szakirány-felelősi feladatok ellátásának, megosztásának módja.
A másik felelős, a sportrekreáció-sportturizmus szakirány felelőse (Dosek Ágoston), egyetemi docens,
testnevelő tanár, szakirányán a szakmaspecifikus szakmai gyakorlatok felelőse, szakmai kompetenciája,
részvétele az oktatásban a jelzettek szerint megfelelő. A szak 43 tantárgya ugyanennyi oktatójának több mint
fele tantárgyfelelős, tudományos fokozattal rendelkező, zömmel egyetemi docens oktatók. A gondozott
tantárgy oktatásában a részvétel jelzett hiánya 10 tantárgy hat oktatójánál fordul elő, sajnálatos, hogy két
oktató éppen a nem túl sok (4) aktív egyetemi tanár oktató közül kerül ki. Ezeknek a tárgyaknak a
felelősi/oktatói feladatainak megfelelő és biztos ellátása, az akkreditációs feltételek teljesülése így nem
állítható.
A teljes oktatói állományban a minősítettek aránya egyébként elég magas (83%), a közölt oktatói kredit- és
óraterhelések mértéke, valamint az alkalmazási típus (AT/AE/V) szerint az oktatók aránya is megfelelő.
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Tudományos háttér
A képzés tudományos hátterét a szak vezető oktatói biztosítják, de már mutatkozik a fiatalabb oktatók
jelenléte, részvétele a szakterület kutatói és publikációs tevékenységében. A szak és az egészségmegőrzésrehabilitáció szakirány felelősének kutatási területe (a fogyatékosságügy sporttal, rekreációval kapcsolatos
vonatkozásai, sportorvoslás, sportélettan, a sportélet doppingkérdései) szorosan kapcsolódik a szakhoz és a
szakirányhoz, jók a szakmai-tudományos kapcsolatai, tagja a Magyar Sporttudományi Társaságnak, Magyar
Sportorvosok Társaságának, a Gyógypedagógusok Egyesületének, a TUE (Terapeutic Use Exemption)
bizottságnak. (Mindenképpen fontos az ő szerepének tisztázása a szak vezetésében, és az oktatásban.)
Pályázati eredményeik is elismerésre méltóak, legjelentősebb pályázatuk az OEFI-vel 2008-10 között zajlott.
A szakterület kapcsolódó több hazai és nemzetközi konferencián a vezető oktatók részt vettek a vizsgált
időszakban, közülük néhányat a karon szerveztek. Többen aktív szerepet vállalnak a hazai mellett nemzetközi
szakmai testületekben is, pl. a Magyar Sporttudományi Társaságban, a Magyar Edzők Társaságában, a
World Leisure Organization-ben, a Nemzetközi Sportszociológiai Társaságban, vagy az International Society
for the Social Sciences of Sport-ban
Infrastrukturális feltételek
Az infrastruktúrát illetően lényegében az alapképzésnél írottak érvényesek a mesterképzésre is, azaz a SE
Testnevelési és Sporttudományi Kara általános infrastruktúrája a tárgyi és egyéb feltételeket biztosítja,
hallgatói kritika főként a gyakorlati órák alacsony számát, lehetőségeit érte, ami valószínűleg nem elsősorban
infrastrukturális gyökerű probléma. A többi szakkal való egyeztetés, mint a látogatás során kiderült, azért
szükséges, hiszen kapacitásproblémák lehetnek a későbbiekben, előjelei már mutatkoznak.
Ennek a képzésnek a hallgatói és oktatói/kutatói igényeit is kielégítően támogatja az országos sportszakmai
könyvtár szerepét is betöltő kari könyvtár. A kari informatikai hálózat működésére nem érkezett panasz.
A képzési létszám és kapacitás
A képzés 2010-es indulása óta a megadott magas, 50-60 fős keretszámot még egyik évben sem sikerült
feltölteni sem a nappali, sem a levelező képzésben. A szakra első helyen a SE-re jelentkezők száma a
legutóbbi évben mindkét képzési formában 30 fő volt, a képzésbe eddig bekerülteké évente átlagosan 30
körüli volt a teljes idejű képzésben, 20 körüli a részidősben. Az alapszakról kevesen, leginkább a tudományos
munkában, vagy egyetemi karrierben gondolkodók jelentkeznek.
Mivel a hallgatói létszám nem magas, egyelőre képzési kapacitási gondok nincsenek.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Közölt tantervükben az ismeretátadás módjaiként előadást és gyakorlatot jeleznek, a hallgatók zömmel
kielégítőnek tartják a tanórák mennyiségét, bár határozottan több gyakorlatot és kutatási lehetőséget
igényelnek, s panaszolják, hogy némely esetben a kurzus nem felelt meg a kiírásnak, és a szemináriumnak
hirdetett tanóra végül is előadás formájában ment. Tartalmilag, módszertanilag sem érzik kiforrottnak a
képzést, szakmai tartalmát, hangsúlyait elég átgondoltnak, az alapképzésben tanultakhoz képest újnak,
minőségében, szintjében magasabbnak képzelték, ezt igényelnék. A képzés során négy alkalommal van
szakspecifikus szakmai gyakorlat, s ezek színterei mindkét szakirányban illeszkednek a képzés tartalmához,
csak éppen az erre szánt időt kevesellik.
A mentorok gyakran a korábban végzett hallgatók közül kerülnek ki.
Külföldi részképzésbe bekapcsolódni van mód, az intézmény nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek, a hallgatók
elsősorban az ERASMUS lehetőségeket használják ki.
Értékelés és ellenőrzés
Az ismeretellenőrzés módjaiként kollokviumot (szigorlatot) és gyakorlati jegyet közölnek, ezeket egészítik
ki a szakspecifikus szakmai gyakorlatok zárójegyei: a gyakorlati értékelő osztályzatok és a határidőre
benyújtandó beszámoló értékelése.
A komplex záróvizsgán a megszerzett szakmai kompetenciák, szakmai ismeretek, gyakorlati alkalmazási
készség kerül értékelésre szóbeli vizsga formájában. Mindkét szakirányon végzetteknél a tematikában
megjelennek a KKK-ban előírt medicinális, sport-, nevelés- és társadalomtudományi ismeretek, valamint a
rekreációs mozgástani ismeretek, az egyes szakirányon ezen felül a turizmus, illetőleg az egészségmegőrzés
és rehabilitáció ismeretkörei. Jó megoldás, hogy a két tételsor (A és B) mellett egy harmadik, gyakorlati
tételsort is összeállítottak, ebben a hallgatóknak a konkrét szituációk, feladatok kezelésére a képességeik,
készségeik és kreativitásuknak megfelelő megoldást kell bemutatniuk, értékelésre bocsátaniuk.
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A diplomát szerzők aránya a teljes idejű képzésben az első évet nem számítva elég magas, a két utóbbi évben
átlag 70% körüli, a részidejű, levelező képzésben inkább alacsony, 30-40%-os. Ezek a hallgatók
munkavégzés mellett tanulnak, a képzési idő elnyújtása esetükben gyakori.
A tehetséggondozás fő terepe a tudományos diákkör, annak három szintje, házi, nemzetközi és országos TDK.
A művészeti ágak iránt érdeklődő, abban jeleskedő hallgatók az állami ünnepeiken és az intézményi egyéb
rendezvényeken bizonyíthatnak.
A végzett hallgatók számára a doktori képzésbe való belépés reális lehetőség, hiszen a karon van a jelenlegi
egyetlen önálló, hazai képzés, a Sporttudományi doktori iskola

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak gazdája a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (2014 szeptembere óta a jogutód
intézmény, a TF), elvileg a szak vezetését, menedzselését a karon bevett gyakorlat szerint a szakfelelős és az
oktatásszervező a Kari Működési Rendben leírtak szerint végzik. A szakkal kapcsolatos minőségbiztosítási
tevékenységek kapcsán a 2010-től megújult rendszerükben többek között kari dokumentum rögzíti a
szakfelelős és az oktatásszervező feladatait, amely szerint pl. a szakfelelős feladatai között nem szerepel a
vezetett képzésben a valós oktatói közreműködés. Ez a felfogás a személyi feltételekben talált néhány eltérést
jobban megvilágít, mindazonáltal a már jelzett vezetői bizonytalanságok okán, valamint, hogy a felelős
szakmai hatáskörének alapos megismerésére nem volt lehetőség a látogatás során sem, valós tapasztalat nem
született, így erre vonatkozóan értékelés sem. Mindenesetre az nehézséget okozhat, hogy meglehetősen
diverzifikált a szak, több helyről érkeznek az oktatók, ezért lehetnek nehézségek a szakmai feladatok és célok
koordinálásában.
A megújult minőségbiztosítási rendszerben az intézményi és programakkreditációs értékelési szempontok és
az európai normák (ESG) figyelembevételével szándékoznak tanévi jelentéseket összeállítani, ami a tanszéki
munkatársakkal való szorosabb, közös munkát igényel. Ebben az önértékelési anyagukban még nem sok jele
mutatkozott a szakra vonatkozó akkreditációs szempontok érvényesülésének.
A hallgatói elégedettségmérés (OMHV) hatása nem mérhető, a kari felmérések elemzése, visszacsatolás,
esetleges intézkedések még nem ismertek. A hallgatói vélemények ismeretében azt kell mondani, hogy
megfontolásuk, beépítésük a képzésbe még nem jellemző.
Az egyetemen 2010 óta működő Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) központilag szervezett
felméréseiből kari adatok már vannak, szakra lebontva nincsenek.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Önértékelésük, C-SWOT analízisük érthető módon lényegében a rekreációs alapképzésük analízisében tett
megállapításokkal megegyező, a szakot érintő korlátok és veszélyek azonosak, közöttük a sajnos szinte
általános alulfinanszírozottság, a konkurens képzések, a hallgatói „minőség” romlása sem egyedi. Valós
veszély a rekreációs szakemberek társadalmi megítélésének, elismertségének elégtelensége, megfelelő,
segítő jogi szabályozás hiánya, ami nyilván a szakra jelentkezést visszafogja.
Felsorolt erősségeik is hasonlóképp részben valósak, de mint jeleztük, pl. a gyakorlati képzésük ismert
elégtelensége okán a hallgatói vélemények nem támasztják alá minden megállapításukat. Ellentmondásos „a
különböző szakterületen magasan képzett oktatói kör” megállapítás még az Egészségtudományi és
sportorvosi tanszék kiválóságainak okán is, miközben valós gyengeségként el is ismerik „az alacsony
létszámú speciálisan rekreációs végzettségű oktató” tényét. Valós gyengeség még a rekreációs szempontból
korszerűtlen kari létesítmény-együttes is. Ugyanakkor nem látszik, hogy a gyakorlati képzésük
hiányosságairól, mint gyengékről, és a vonatkozó hallgatói kritikákról és igényekről tudomásuk lenne.
Fejlesztési lehetőségeik felvázolása (együttműködések, munkaerő-piaci kapcsolatok erősítése, rekreációs
színtér kialakítása stb.) érthető és előremutató. Célravezető lehet még a mesterszak népszerűsítése, mind a
„rekreációs” alapszakon, mind a más, belépőket biztosító szakon végzettek körében.
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások









A KKK ismeretkörökre vonatkozó előírásait és legfőképp a gyakorlati képzés arányát be kell
tartani, az eltéréseket haladéktalanul korrigálni kell.
A tantervükben a szakmai tantárgyak súlyát javasolt újragondolni, a szakmaiságot előtérbe helyezni,
és az alapképzésben tanultakra jobban építeni, a két képzési szint közti kompetenciakülönbségeket nem
csak elvileg, hanem a munkaerő-piaci igényekre figyelve is megtartani, a mesterszintet láttatni.
A gyakorlati képzés és a szakmai gyakorlatok mértéke, időtartama, szervezettsége nem kielégítő,
növelendő. A reális önképhez és a képzés minőségének biztosításához elengedhetetlen a hallgatói
vélemények kikérése és beépítése a képzésbe.
A kapott korrigált anyagukban a személyi feltételek bemutatásának ellentmondásait korrigálni kell,
elsősorban a szakfelelőssel kapcsolatosakat, mert így az akkreditációs személyi feltételek megítélése
bizonytalan, több tantárgyfelelős esetében nem jeleznek oktatásban való részvételt – legalább
részlegeset –, ami viszont a tantárgyfelelősséggel együtt jár.
Az infrastruktúra (rekreációs sportlétesítmények) korszerűsítése indokolt.
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A szak akkreditációja – a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
Az önértékelésükben több helyen (adatlap, tanterv) szereplő utalás szakirányokra nem korrekt, a szak KKKjában ilyenek nem szerepelnek, ezek helyesen specializációk 14 kredit értékben. Egyéb paramétereiben a
képzés bemutatott tanterve követi a KKK előírásait – egy kivétellel –, nevezetesen, hogy a gyakorlati
ismeretekre előírt legalább 90 kredit a közölt tanterv adataiból a „gyakorlat” tanóratípusnak jelzettek
formális összegzésével kevesebbnek, 65-70 kreditnek adódik. Ugyanakkor ez a valós szakmai tartalmakkal
(elméleti vagy gyakorlati jelleg) összevetve más képet mutatna, és minden bizonnyal magasabb kreditértéket
eredményezne. A mechanikus és nem szerencsés korlátok közé szorított tanterv-összeállítási gyakorlatuk
anomáliái közé tartozik még, hogy a 69 tantárgyat felsoroló, meglehetősen elaprózott programjukba pl. a 4
féléven keresztülhúzódó, félévenként 30 órás, kötelező sportszakmai gyakorlatokhoz már nem tudtak kreditet
rendelni! Ennek gyökere lehet a felsőoktatásunkban messze nem egységes tantárgy-felfogás és kreditallokáció következtében gyakran előálló elaprózott tanterv, igen magas tantárgyszám, ami racionális
összevonással korrigálható, valamint a szak KKK-jának egyes, a szakmai tartalmat illető megkérdőjelezhető
előírásai (ennek elemzését lásd az általános értékelésnél).
A tananyag és a szakirodalom korszerűségéről jók a benyomások, a pályázatok adta lehetőségekkel élve az
oktatók aktívan részt vesznek a tanagyag-fejlesztésekben.
Személyi feltételek
A szakon a jó szakmai színvonalú képzés személyi feltételei összességben adottak. A szakfelelős főiskolai
tanár (Müller Anetta, dr. habil.), földrajz–testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár, külkereskedelmi
közgazdász, a sport és a gazdaság területén egyaránt kompetens, e szakterületeket érintik publikációi is.
Fiatal, 40 éves, ami kedvező a szak jövője, fejlesztése szempontjából. A tantárgyfelelősök mellett más oktatók
jellemzően nem szerepelnek, a valós oktatói terhelés így pontosan nem látható, az elmondottak és a hallgatói
visszajelzések alapján általában elfogadható mértékű, bár az adatok szerint három, nem teljes munkaidős
(AE) tantárgyfelelős oktató intézményi összes (más szakot is érintő) kreditterhelése magasabb az esetükben
elfogadható 15 kreditnél.
A közgazdasági, szervezési tantárgyak oktatói itt is – mint a többi képzőhelyen – az intézmény másik,
gazdasági profilú karának (itt a GTK) tanárai. S bár szakmailag alapvetően ez a jó, korrekt megoldás,
sajnálatos módon ezen ismeretek és átadóik sporttudományi kapcsolódása nem kifejezett, e tárgyak oktatói
között alig akad, akinek esetleg sportszervezési gyakorlata is van.
Tudományos háttér
A képzéshez kapcsolódnak sporttudományi kutatások, egyrészt a Sporttudományi Intézet, másrészt a GTK
munkatársai működnek kutatói műhelyekben (pl. ETOK Egészséges Társadalom Oktató és Kutatócsoport),
bár a sportszervezés területe kifejezetten nem jelenik meg. Az idegen nyelvű, nívósabb közlemények száma
még mindig nem elég magas, bár a vizsgált ötéves időszakban kutatási aktivitásukban némi emelkedés
tapasztalható és nyomon követhető (MTMT).
Pályázataikkal az utóbbi négy évben közel 100 millió forintot nyertek, aminek hozadéka az is, hogy a kutatási
és fejlesztési eredmények beépültek az oktatásba, emelve annak színvonalát. A hallgatók bevonása a
kutatásba megvalósul, a TDK és OTDK aktivitás is megfelelő.
Infrastrukturális feltételek
Az elmúlt öt évben az intézményben a sport-szakterületi képzést szolgáló infrastruktúra a lehetőségeket jól
kihasználó, több mint egymilliárd forintos fejlesztések következtében kiváló, ezzel az EKF mára az ország
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egyik sportlétesítményekkel legjobban ellátott felsőoktatási intézménye lett. A sporttudományi képzés
gyakorlati helyszínei modern és jól felszerelt tornatermek, az előadótermek és a könyvtár is az, a kapacitás is
megfelelő. A könyvtár által előfizetett nyomtatott folyóiratok száma megközelíti a 220 címféleséget, emellett
5 elektronikus adatbáziscsomagra is előfizetnek. A szakirodalmak elérhetőek elektronikus úton is, emellett a
tanulástámogatás a hagyományos módjai (jegyzet, PP átadás) is élnek.
A szakmai gyakorlatok színhelyei, az egyes gyakorlóhelyek – a hallgatói beszámolók szerint – nem
egyformán hasznosak.
A képzési létszám és kapacitás
Az intézmény a sporttudományi képzési területen a teljes idejű képzésre megállapított 433 fős, illetve a
részidejű képzés 250 fős képzési kapacitásába megfelelően illesztette az összesen 189 (133+54) aktív
sportszervező szakos hallgatói létszámot, s ez a képzéshez rendelkezésre álló valós személyi és tárgyi
kapacitásuknak is megfelel.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Az ismeretátadás hagyományos módjai (előadás, szeminárium, gyakorlat) mellett a szakmaspecifikus módok,
mint a sporttáborok, a sportszakmai gyakorlatok a szakterületi kompetenciák kifejlesztéséhez megfelelőek,
célszerűek. A tanórák és az egyéni hallgatói munka aránya, az önálló és csoportfeladatok, a tanulással
kapcsolatos módszertani segítségnyújtás, az egyéni konzultációs lehetőségek – amit a hallgatók jónak
értékeltek – mind jól szolgálják a képzési cél elérését. A hallgató – oktató személyes kapcsolattartás jó, a
hallgatói vélemények zömmel pozitívak, a legtöbb oktatót jónak, segítőkésznek tartják, a gazdasági, szervezői
ismeretek oktatóival kialakított hallgatói viszony kevésbé jó, javítható.
Az idegen nyelven történő ismeretszerzés egyelőre nem elvárás a szakon, de a külföldi részképzéseken,
szakmai rendezvényeken való részvétel iránt az érdeklődés megvan. Az ERASMUS program keretein belül
az Eszterházy Károly Főiskola jelenleg közel 100 partnerintézménnyel ápol kapcsolatot Ausztriától
Törökországig, jelenleg a sportszervező szakos hallgatók 8 intézmény közül választhatnak, s törekszenek is
a lehetőségek fokozottabb kihasználására. Az elmúlt években több hallgató vett részt az Erasmus mobilitási
programban, s töltött 3-12 hónapot külföldi intézményben. A visszajelzések pozitívak voltak, legnépszerűbb
a törökországi Abbant Izzet Baysal University (BOLU) és a Cukorova University (ADENA). Az intézmény
is szeretné pozícióit megerősíteni az Erasmus mobilitási térképen, mint fogadóintézmény.
Értékelés és ellenőrzés
A hallgatók megszerzett elméleti és gyakorlati tudásszintjének a felmérésére, értékelésére egy olyan komplex
módszert alkalmaznak, amely elősegíti az elméleti tudás gyakorlatba történő átültetését. Az elméleti
(elsősorban írásbeli és szóbeli) számonkérést sok esetben önálló munkát/kutatást igénylő házi dolgozat
beadása vagy annak prezentálása egészíti ki. A gyakorlati órákon történő értékelés az egyéni munkára, a
szemináriumok interaktív és egyénre szabott motivációs jellegére épül.
A szakdolgozati témaválasztáshoz az oktatók megadnak az oktatási és kutatási területükhöz kapcsolódó
témaköröket, de többségében a hallgató kezdeményezésére történik a választás. A szakdolgozatok
készítésének folyamatmenedzselése, értékelése is megfelelő formában, szabályozottan zajlik.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
Az elmúlt években a szakon a teljes idejű (nappali) képzésre megadott felvételi keretük maximumát (40 fő)
megközelítő hallgatói létszámok alakultak ki, az államilag támogatott és az önköltséges képzésre felvettek
aránya kis ingadozással közel egyenlő. A részidős (levelező) képzésben pedig a létszámkeret alsó értékei (1015 fő) körüli éves felvételi létszámok és az önköltséges forma a jellemzők. Örvendetes, hogy a felvételi
ponthatár – legalább is az önköltséges képzésbe kerülőknél emelkedő tendenciát mutat, ez jobb képességű
hallgatók bekerülését jelzi.
Mindazonáltal a diplomaszerzők aránya a stabilan kb. 40 fővel induló nappali képzésű évfolyamokban sem
magas, 30-40% közötti. Ennek egyik oka a „lemorzsolódás”, míg a másik a nyelvvizsga hiánya, amin 4
féléves, kötelező nyelvi kurzussal próbálnak segíteni. A diplomaszerzés idejét bizonyára megnyújtja, és
árnyalja a képet még az a kialakult gyakorlat is, hogy a képzés felénél sokan párhuzamosan a másik
alapszakon a testnevelő-edző szakos tanulmányokat kezdik meg, és a sportszervezőként végzettek is nagyobb
számban ezt választják, szemben a mesterképzésben való továbbtanulással, amire szakterületi, vagy ahhoz
közelálló mesterszakon csak Debrecenben vagy Budapesten a SE TSK-n van módjuk.
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Ezzel együtt a hallgatók felkészítése a továbblépésre megfelelő, az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek
oktatása (tudományelmélet, kutatásmódszertan, könyvhasználat, e-learning stb.) biztosított. Aktív a TDK
munka, jó a hallgatói részvétel, érdeklődés, tájékozottság.
A sportszakos hallgatók – örvendetes, hogy köztük részarányosan a sportszervező szakosok is – a sportélet
aktív és eredményes résztvevői. A sportoló hallgatók intézményi támogatásban részesülnek, bizonyos
előnyöket élveznek (kollégiumi elhelyezés, egyéni tanulmányi rend stb.), sport-ösztöndíjat is
megpályázhatnak.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A sportszervező alapképzési szak gazdája a Természettudományi Kar, ezen belül a Sporttudományi Intézet,
ennek három tanszékéhez tartoznak a képzés oktatói. A tanszékek közötti együttműködés megfelelő.
A szakfelelősi megbízásról a Kari Tanács javaslata alapján a főiskola Szenátusa dönt. A sportszervező szak
felelősétől intézményi elvárás, hogy több éves kutatási és oktatási tapasztalattal rendelkező, e szak
interdiszciplinaritásának megfelelően a sport szervezés- és gazdálkodástudományi szakterületein is elismert
szaktekintély, a kar „főállású” vezető oktatója legyen. Rendelkezzen tudományos minősítéssel, szakmai
díjakkal, bírjon rálátással a területen folyó kutatások tendenciáira. Legyen képes aktívan és konstruktívan
részt venni a szak szervezésében, a tantárgyszerkezet kialakításában. Ismerje a minőség-ellenőrzési,
minőségbiztosítási technikákat, rendelkezzen a szak vezetéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi, munkajogi
ismeretekkel. Legyen képes a sportegyesületek és szakosztályok, valamint a sport és a szabadidő gazdaság
területén működő cégek igényeit felmérni, azok vezetőivel kapcsolatot létesíteni. A jelenlegi szakfelelős e
feltételeknek megfelel, a képzést Ő és intézete kiválóan menedzseli, bírva a főiskola vezetésének támogatását
is.
Minőségügyi tevékenységük koordinálását a kari Minőségbiztosítási Bizottság végzi, amelynek jelenleg 4
oktató és egy hallgató tagja van, a minőségbiztosítás hivatalos csatornái tehát léteznek, azonban használatuk
esetleges, a folyamatban, ellenőrzésben a részvétel alacsony számú, nem reprezentatív. A szakon folyó
képzés minőségbiztosításáért is a szak tanszékvezető, főiskolai tanár vezetője a felelős, aki szorosan
együttműködik a kari minőségbiztosítási bizottsággal.
A humán erőforrás fejlesztésére figyelmet fordítanak, a vizsgált időszakban komoly erőfeszítéseket tettek
tudományos minősítéssel bíró oktatók alkalmazására. A fokozatot szerző, illetve habilitáló oktatókat
különböző módokon motiválják, intézeti keretből fedezik a PhD hallgatók konferenciákon való részvételét,
utazási költségét. A neveléstudományi doktori iskolájuk lehetőséget ad sporttudományi vonatkozású témák
kutatására is.
A szak interdiszciplináris jellegéből adódóan az intézmény más karairól is jelentős számú oktató vesz részt a
képzésben. A sportszakma-specifikus tárgyak oktatásában részt vevő intézeti alkalmazotti tanárlétszám
megfelelő, de a kritikus ponton van. Van koncepciójuk a személyi változások (elsősorban nyugdíj)
kezelésére, mert bár az oktatói kör korfája talán éppen megfelelő, a megfelelő kvalifikációs szint eléréséhez
van tennivaló.
Az oktatók egyénileg és csoportokban is végeznek kutatómunkát, illetve segítik tehetséges hallgatóikat a
tudományos diákköri munkák elkészítésében. Az oktatói és kutatói teljesítményeket évente értékelik, a
hallgatói véleményező rendszer (OMHV) is működik. A végzettek elhelyezkedésének követését évente
elvégzik, de a hazai viszonyok miatt a hatékony beavatkozás lehetősége korlátozott.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A C-SWOT analízisük reális képet ad a képzésről, tisztában vannak a veszélyekkel és gyengeségekkel (pl. a
régióban a DE sportszervező képzésének megindulása, a mesterszakra továbblépés és a PhD fokozatszerzés
nehézségei, stb.), ezeket is szem előtt tartva készítik a stratégiai terveket. Ambiciózus fejlesztési tervük, mely
szerint helyben szakterületi mester és doktori képzést valósítanának meg a jövőben, legfeljebb hosszú távon
tűnik reálisnak.
Az összkép a képzésről pozitív, jól működik, megfelelő infrastruktúrával, fejlődőképes személyi háttérrel, jól
menedzselve.
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
 A KKK- számszerű előírásaival is összhangban lévő legyen a képzési programjuk, tantervük.
 ,A kétprofilú képzésben a gazdasági, szervezési szakterület ismereteinek sportszakmai vonatkozásai
erősítendők („sportosabbá” tétel), miközben a két terület egyensúlyát a képzési célt megvalósítóan
fenn kell tartani.
 Javasolt a gyakorlóhelyek szakprofilhoz történő illesztése, valamint körének tágítása.
 A személyi feltételek terén az akkreditációs elvárásoknak való további megfelelésre (pl. az AE oktató
kreditterhelése) kell törekedni, az oktatói kvalifikációt tovább szorgalmazni, segíteni, az oktatói
utánpótlást biztosítani.
 Javasolt a környéken dolgozó sportszakembereknek a képzésbe való bevonása.
 Javasolt a nemzetközi kapcsolatok továbbépítése, ennek szellemében idegen nyelvű előadások
bevezetése is meggondolandó.
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Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

sportszervező
alapképzési szak

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/13. sz. MAB HATÁROZAT

NA (nem akkreditált)

A szakon a képzés további, hosszú távú folytatása
szakindítási MAB határozat:
–
az
akkreditációs
feltételeknek való megfelelés elégtelen foka miatt
MAB 2008/5/VIII/3/1. NT
–
nem
támogatott,
akkreditáció nem adható.
FVB 34/2008. NT
Jelenleg a képzés az akkreditációs feltételeknek továbbra sem felel meg, tekintettel az alábbi értékelő
részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt felsoroltakra.
A MAB FvB 34/2008. számú határozatának fenntartása értelmében akkreditáció nem adható.
A képzés hosszútávon történő folytatása csak sikeres akkreditációt követően történjen.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
Az ELTE-n a sportszervező alapszakon a képzés 2010-ben a MAB, valamint Felülvizsgálati Bizottsága
egybehangzóan nem támogató szakvéleménye folytán akkreditáció nélkül, miniszteri elrendeléssel indult. A
MAB véleménye szerint nem teljesülő akkreditációs feltételek közül fontos, a minőséget veszélyeztető
tényezőnek minősültek a tanterv szakmai hiányosságai. E téren történtek változások, a rendkívül elaprózott
tanterv (88 tantárgy) előnyösen változott, kb. feleannyi tantárgyat jeleznek.
A KKK-ban előírt ismeretkörök szerepelnek a tantervben, ha nem is mindig abban a csoportosításban, mint
az előírt, vagy éppen nem önálló tantárgyként (pl. oktatástechnológia, minőségbiztosítás, logika stb.), hanem
összevontan (ami éppenséggel előremutató), és a számadatok, összesítések sem pontosak.
A gyakorlati ismeretekhez rendelten előírt min. 90 kredit egyértelműen csak a szabadon választható 10 kredit
és a szakdolgozati 10 kredit teljes ideszámításával teljesülne, ami nem indokolt, a tanóraszámokat tekintve
viszont megfelelő, kb. 55% a gyakorlati ismereteké. A félévenkénti tanóraszámok kissé egyenetlenek, és a
jelzettek szerint az V. és VI. szemeszterben nem látszik elérni a tanóraszám a teljes idejű képzésben előírt
min. 300 órát, helyette 270, illetve 210 óra.
Személyi feltételek
A szakfelelős habilitált egyetemi docens (Szabó Attila PhD), tanulmányait Kanadában és Angliában végezte,
az ELTE-n AT státuszú oktató, tehát az akkreditációs elvárásoknak e téren formailag megfelel. Elsősorban
elméleti szakember, de szakképzettsége, tudományos fokozata nem kifejezetten a sportszervezés,
sportmenedzselés területén adekvát, így kérdéses, hogy a tagadhatatlan „sport-pszichológusi” szakmai
kompetenciája, kutatási területe összhangban van-e éppen a sportszervező alapszak képzési programjával,
annak ellenére, hogy megfelelő sportszakmai nemzetközi kapcsolatokkal, oktatási és kutatási rutinnal bír. A
szakon több tantárgy (pszichológia, szakpszichológia, kommunikáció) felelőse, elméleti ismereteinek oktatója
is, átlagosan heti 6 órában. (Az önértékelés 10 oldalán a szakfelelős tévesen van bemutatva!!!)
A személyi feltételeket bemutató korrigált anyagból nyerhető kép, az információk nem egyértelműek, nem
megnyugtatók. Számos esetben a tárgy felelőse és/vagy oktatója nem minősített, a 21, tárgyfelelősnek jelzett
oktatóval szemben a minősített oktatók száma 14! A minősített tantárgyfelelősök oktatási kapcsolata a
tantárggyal a közölt adatokból nem mindenhol világos, óraszámaikból ítélve az esetek jó részében a felelős
nem oktat, a bevont oktató pedig itt is legtöbbször tanársegéd, vagy „külső” oktató. A képzés összesen 30
oktatójából heten vezető oktatók (6 docens, 1 egyetemi tanár), a többi oktató tanársegéd, adjunktus, illetve
egyéb (testnevelő tanár, mestertanár stb.). Sport-képzésről lévén szó, az ismeretek, tantárgyak egy részénél
ez szakmailag nem feltétlenül aggályos. Ugyanakkor pl. az egyik legfontosabb szakmai tárgy, a
sportmenedzsment felelőse és egyben oktatója is tanársegéd, a képzésben összesen 13 kredit felelőse,
szerencsére sportmenedzser végzettségű is, amellett, hogy eredetileg magyartanár.
Az összkép alapján azt kell mondani, hogy az oktatók nagy részének más irányú minősítettsége
kétségessé teszi, hogy elsősorban sportszakmai tapasztalat és kutatómunka nélkül kellő hozzáértéssel
oktathatják a sport előtagú diszciplínákat.

51

akkreditációs jelentés – ELTE PPK – sportszervező
Tudományos háttér
A szakot gondozó ELTE ESI egy fiatal intézet, a kifejezetten sporttudományi kutatómunka gyökerei tehát
nem mélyek; a doktori képzést végző oktatók, kollégák zömének szakterülete a neveléstudomány, újabban a
pszichológia, esetenként még azoké is, akik a TF (korábban SE TSK) doktori iskolájához tartoznak. Egyes
témáik inkább a szakmai műhelyek között az intézményen belüli kollaborációkat erősítik. A karon működő
Pszichológia doktori iskolában önálló moduljuk (sport- és egészségpszichofiziológia) van, és egy sport- és
szabadidős nevelési tevékenységgel kapcsolatos önálló modul kialakítására a Neveléstudományi doktori
iskolával is történt előzetes megállapodás. Ezen doktori iskolák a sportszervező profilba kevésbé adekvátak.
Az ELTE Pedagógikum Központ (PK), illetve a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) támogatásával
kialakított Ádám György kutatólaboratóriumuk felszerelését, a kutatás megindításának anyagi és személyi
feltételeit a TÁMOP pályázatból biztosították. A laboratóriumban komplex vizsgálatokat végeznek,
pszichológiai, pszichofiziológiai, és teljesítmény-jellemzőket mérnek: zajlik a rekreációs, s újabban a
sportszervező szakos hallgatók állapotának komplex felmérése. Az intézet oktatói más, egyéb intézmények
által indított, illetve külső szervezetekkel közösen szervezett sporttal kapcsolatos kutatásokban is részt
vesznek.
Sporttudományi mesterképzésük érthető módon nincs, mindezek szerint a sporttudományi kutatási háttér
legfeljebb kialakulóban van, hivatkozásuk a jogtudományra itt nem releváns. A sporttudományi publikációk
hiányát nem pótolhatják a gazdaságtudományi, a jogi és a pszichológiai, vagy a neveléstudományi
vonatkozású, e szakterületeken közölt cikkek.
Infrastrukturális feltételek
Egyáltalán nem ideális, hogy a képzés több helyszínen folyik, ezek megközelítése a hallgatói vélemények
szerint is nehézkes, sokszor órarend-szervezési problémákat jelent. Az előadások jó része és persze a kari
könyvtár Pesten a PPK-n (Kazinczy u., Izabella u.), valamint az ÁJK-n (Egyetem tér) van, az intézet
székhelyéül is szolgáló budai (XI. ker.) sporttelepeken előadások és főként gyakorlatok folynak, sok
tekintetben felsőoktatáshoz nem méltó, meglehetősen mostoha, korszerűtlen körülmények között. Nyomasztó
az ebben a képzésben szakmailag igen fontos sport-létesítmények (atlétikai komplexum, nagypályás
labdarúgó tér, uszoda) teljes hiánya a helyszínen, a „Sporttelepen”, így egyes tárgyak oktatása csak külön
szervezéssel, ideiglenesen, kedvezőtlen hallgatói ingázással oldható meg. Az kétségtelenül előnyös, hogy itt
működik az ELTE-BEAC sportegyesület az ELTE Sport Kft, és az EHÖK sporttevékenységei is, mindezek a
sportegyesületi és rendezvényszervezési gyakorlóhelyként is szolgálnak. A látogatás óta kétségtelen
előrelépés a BME és az ELTE közös használatába került Tüskecsarnok frissen történt átadása, ami a
gyakorlatok megtartására heti 3x5,5 óra igénybevételi lehetőséget ad. A további fejlesztésekre terveik
vannak.
A sportélettani vizsgálatokhoz megfelelő keretet biztosít a sport-pszichofiziológiai laboratórium. A sporttelep
kieső elhelyezkedése miatt eddig nehézkes volt az internet kapcsolat működtetése, ez a legutóbbi időben
megoldódott, mindezzel együtt az intézet számítástechnikai eszköztára folyamatos fejlesztésre szorul.
A képzési létszám és kapacitás
A megvalósult létszámok az utóbbi két évben a 60 fős felvételi keretszámnak megfelelőek, s egy éve a
részidős (levelező) képzés is megindulhatott ~30 fővel. Az intézményben a képzést illetően a valós személyi
és tárgyi kapacitás azonban nem igazán megnyugtató. Ebben a többprofilú képzésben a teljes oktatói háttér
biztosítása az intézmény több szervezeti egységének együttműködését, és több oldalról is ugyanolyan
kielégítő kapacitást igényel. Amint jelezték az önértékelésükben, a közreműködő ÁJK, amely a jogi és
gazdasági ismeretek átadását is végzi, a részidős, levelező képzésben az oktatói igényeket már nem
tudja a nappaliéval megegyező módon biztosítani, s ez nem szerencsés, minőségi szempontból aggályos.
A hiányzó kapacitás pótlására a más intézmények (BCE, BGF) oktatóinak bevonása ugyancsak nem az az út,
ami a biztosan jó minőségű és megfelelően „kivitelezhető” képzés megvalósításához vezet.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Az ismeretátadás módjai a szokásosak, az elméleti ismereteket illetően előadások, ami önmagában
helyénvaló, de egyes hallgatói vélemények erősen hiányolják a tanultakhoz kapcsolódó gyakorlati
ismereteket, a gyakorlatban való alkalmazás megismerésének lehetőségeit. A kifejezetten sportszervezői,
sportmenedzseri képzés súlyát, erre való fókuszálást keveslik. A különböző helyszínek (PPK, ÁJK,
Sporttelep) közötti „ingázás” komoly hallgatói teher, az ideális órarend összeállításának kicsi az esélye, a
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tantervi egyeztetésekre a lehetőségek a PPK és az ÁJK számos „saját” szakja megfelelő gondozása mellett
bizonyára korlátozottak.
A hallgatói írásos visszajelzések szerint a hosszabb sportszakmai, sportszervezői gyakorlati foglalkozások, a
szakmai gyakorlatok (pl. az 5-6 napos turisztikai tábor) a tartalmasabbak, szakmailag hasznosabbak, jobban
is szervezettek, és akár az 1-2 hetes egybefüggő gyakorlatnál hosszabbak is lehetnének.
Értékelés és ellenőrzés
Az ismeretellenőrzés módjai is a szokásosak, szóbeli és írásos vizsga, illetve gyakorlati jegy, a számon
kérendő szakismeret jellegének megfelelőek.
A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata vegyes, történik hallgatói kezdeményezésre és oktatói
témakínálatra egyaránt, a PPK-n és az ÁJK-n is. A szakdolgozatok készítésének folyamatmenedzselése
megfelelően szabályozott. A hallgatói vélemények alapján az oktatók segítőkészek.
A gyakorlati ismeretek számonkérése, a záróvizsgák tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere
megfelelő.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szakon a képzés 3 éve indult, az első évfolyam hallgatói 2013-ban végeztek, viszonylag alacsony számuk
(21 fő, 41%) oka egyrészt az általános tapasztalat, hogy – különösen az induló alapképzésekben – kevesen
tartják a mintatanterv szerinti haladást, azaz a 6 féléves képzési időt többen elnyújtják. Emellett a
lemorzsolódás, tanulmányi és egyéb okok miatti kimaradás is megjelenik. Nyelvvizsga hiányában át nem vett
oklevél a szakon nem volt. A részidős (levelező) képzésben még nem volt diplomakiadás.
A továbblépésre való felkészítést a tantervükben a tudományelméleti és kutatásmódszertani kurzusok
szolgálhatják, és a tehetséggondozási programjuk is működik, a TDK munkába való bekapcsolódás
lehetősége is megvan, bár a sporttudományok, különösen a sport-gazdaság, sport-menedzsment, sportvállalkozás és sport-diplomácia kutatása, művelése, a szélesebb sporttudományi oktatói szakértelem, e
szakterületi mérvadó publikációk meglétének hiányában nem jellemző. A szorosan vett szakterületi
továbblépésre itt is, mint a többi hasonló képzés esetében csak a SE n folyó sportmenedzser mesterszakon
van lehetőség.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szakgazda az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, azon belül az Egészségfejlesztési és Sporttudományi
Intézet (ESI) a képzés fő menedzselője. Emellett a szakmai kétprofilúság okán közreműködő szervezeti
egység még az ELTE ÁJK, illetve néhány oktatója, az együttműködés a gazdasági, ill. jogi ismeretek átadásán
túl a tananyag fejlesztésében is megnyilvánul. A szak felelőse egyben az intézet igazgató-helyettese,
szakfelelősi munkájában jelzett segítői két koordinátor, egy tanársegéd, illetve egy gyakornok, PhD hallgató.
Az intézet minden kari bizottságba delegál képviselőt, ill. egyes egyetemi és akadémiai testületekben is
képviselteti magát. A Kari Tanácsban 2 tagjuk van, az igazgató tagja a kari vezetőségnek is. Az ELTE ESI
két tagot delegálhat a Sportszakmai Kollégiumba is. A hallgatókkal való kommunikáció a kis létszám és az
informatikai feltételek megléte miatt könnyű és rugalmas. A szakmai gyakorlatok szervezését külön felelős
oktató látja el.
Az oktatói minőségbiztosítás folyamatában rendszeresen áttekintik az oktatás szerkezetét, és ehhez
igyekeznek igazítani az alkalmazást. Az utóbbi idő kiemelt célja volt a testnevelő tanári félállások teljes
állássá alakítása, ami megtörtént. A karon működik az oktatók hallgatói véleményezését biztosító rendszer
(OHV) – alacsony hatékonysággal, úgy tűnik, több hallgató erről a rendszerről nem is hallott.
A PPK-n működik a Minőségbiztosítási Bizottság, amely szervezi az oktatás minőségének rendszeres
ellenőrzését, feladatokat és irányelveket adnak ki, amelyeket az intézeti menedzsment végez el, illetve
alkalmaz. A hallgatók előrehaladását követik, az oktatói értekezleteken kétheti rendszerességgel értékelik az
oktatást, különös tekintettel a felgyülemlett problémákra és tapasztalatokra. Ezeket félévente összefoglalva
is megbeszélik. Kérdés, hogy a látogatás során jelzett hiányosság, egy kurzus óráinak majdnem teljes
kimaradása eljutott e a szakvezetéshez…Bár az ELTE-n már működik diplomás pályakövetés (DPR),
szakokra lebontva érdemi mennyiségű adat még nem keletkezett, legalábbis az utóbbi időket és ezt a szakot
tekintve nem. Jelenleg folyik a rendszer kiterjesztése, remélhetőleg fokozatosan nő az adatok száma.
Mint már jeleztük, a képzés MAB támogatás („előakkreditáció”) nélkül indult, s az indításkor kifogásolt
tantervi hiányosságok nagyrészt korrigálva lettek. Az utóbbi három évben a tanterv az első tapasztalatok
alapján kétszer került módosításra, ennek levezénylése az intézet tanárainak a közreműködésével zajlott. A
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személyi feltételek terén jelzett fejlesztések, oktatói minősítések megszerzése folyamatos, általános
törekvéseik dicséretesek, mindazonáltal az alapvető aggály fennáll, azaz, hogy a sporttudományi,
közelebbről sportmenedzseri szakértelem, irányultság messze nem jellemző a szak oktatói karára.
Az intézeti oktatók koreloszlása jelenleg a 35-55 év közöttiek egészséges túlsúlyát mutatja.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Közölt C-SWOT analízisük nagyrészt reális, a korlátokat jól látják, a legfontosabbak a belső helyzetükkel
kapcsolatos nehézségek, mint pl. az az egyetem kis karán a legkisebb intézet egyedi képzési profilja, igen
csekély érdekérvényesítő lehetőséggel. Oktatási terheik nagyok, néhány alapképzésük mellett övék a teljes
egyetemi általános testnevelés (szerencsére tantervileg nem kötelező), ehhez külön sport-normatíva nincs. A
legnyomasztóbb talán az infrastruktúra nagyfokú elégtelensége, a méltatlan, szűkös körülmények, a
szükséges sport-létesítmények helyszíni hiánya, a sok utazgatással töltendő hallgatói idő. Ehhez járul még a
személyi feltételek biztosítása és a bővülés terén jelentkező objektív korlát, az egyetem behatárolt
lehetőségei. Gyengeségeik is ezzel kapcsolatosak, az egyébként lelkes, de nemrég és több helyről
verbuválódott oktatói gárda, zömmel testnevelők, biológus és pszichológus végzettségűek. A szakmai
menedzsmentben járatos saját oktatók hiánya, „külsősök” behívásának szükségessége is gond. A feladatok,
terhelések egyenletes elosztása sem valósult még meg, nagyok a különbségek. A hallgatókkal való
kommunikáció szervezettségi foka alacsony, egyedi, egyéni jellegű, ez is okoz jó néhány problémát.
Erősségeik nem ilyen számosak, reálisan a már említett lelkes, az oktatás iránt igen elkötelezett,
összességében igen sok munkát vállaló oktatói kör, az egyetem-közeli sportélet más szereplőivel és a
Pedagógikum Központtal kialakult jó kapcsolat, valamint a túljelentkezés okán válogatásra lehetőséget adó,
jó hallgatói kör.
Lehetőségeik számbavételénél érthetőek a fejlesztési törekvések, a képzési kínálat bővítése, és főként a
sporttudományi mesterképzések irányába való nyitás, a szakindítás komplex feltételeinek megteremtése nagy
kihívásnak, rövidtávon kevéssé reálisnak tűnik. Komoly egyetemi hozzájárulást, elköteleződést kíván a
sporttudományok művelése iránt, s ennek éppen Budapesten, a SE TSK teljes spektrumú képzés-együttese
mellett sportszakmai, társadalmi, oktatáspolitikai szükségessége erősen kérdéses. Az erős hallgatói nyomás
érthető motiváció, de azt is látni kell, hogy e képzések iránti fő igény, a vonzóerő leginkább az, hogy „az
ELTE diplomáját kapják”, azaz az ELTE általános imázsa, nem pedig kifejezetten a sporttudományi
képzéseinek elismertsége. A szakon végzettekre vonatkozó követő, DPR adatok hiányában, a munkaerőpiaci igények és elfogadottsági adatok ismerete nélkül önmagában a hallgatói „érdeklődés” még nem
biztos alapja a tervezett irányú elmozdulásnak. Ehelyett együttműködésük az ELTE más karain folyó
képzésekkel, oktatóik szaktudásának hasznosítása akár a biológiai, akár a neveléstudományi, pszichológiai
stb. szakterületeken sokkal kézenfekvőbbnek tűnik.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
 A képzés folytatása esetén a KKK és az NFtv. vonatkozó előírásait (pl. félévi tanóraszám) pontosabban
be kell tartani.
 A személyi feltételek a kifejezetten sportszakmai, sportszervezői vonatkozásban szakmailag
aggályosak. Általánosan is javasolt szempont a szakfelelős kiválasztásánál, hogy az adott szak legfőbb
szakmai irányvonalát képviselő, a jellemző (ez esetben a sportmenedzsment) diszciplíná(ka)t művelő, és
az oktatásban érdemi részvételével a képzésre rálátást biztosító vezető oktató legyen. Az akkreditációs
elvárások az oktatók szakterületi minősítettsége tekintetében sem teljesülnek, nem kielégítőek, ennek
változása elengedhetetlen.
 A szakon a megfelelő minőségű, korszerű képzés kubaturális, infrastrukturális feltételei jelenleg nem
kielégítőek, a komoly, sokrétű fejlesztés elengedhetetlen.
 A szerény nemzetközi szakmai kapcsolataik kiszélesítése, kiépítése mindenképpen szükséges.
Összefoglalva: A látogatás tapasztalatai és a szak önértékelési anyagából nyert információk alapján a MAB
FvB 34/2008. számú határozatának fenntartása javasolt, azaz akkreditáció nem adható.
A képzés hosszútávon történő folytatása csak sikeres akkreditációt követően történjen.
A megfeleléshez a jelzett korrekciók elvégzése elengedhetetlen. A sporttudományi végzettségű minősített
oktatók, a szakfelelős sporttudományi végzettségében lévő hiátus pótlása, valamint különösen az
infrastrukturális fejlesztés nélkülözhetetlen, addig a képzés az akkreditációs feltételeknek nem felel meg.

54

akkreditációs jelentés – NYF – sportszervező
Nyíregyházi Főiskola
Természettudományi és Informatikai Kar

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/14. sz. MAB HATÁROZAT

sportszervező
alapképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2005/7/IX/2/50.

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.

A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, személyi feltételek anomáliái stb.) orvosolni szükséges, ehhez intézkedési tervet kell készíteni
2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A szak KKK-jában előírtaknak a tantervükben a tanulmányi területek kredittartományai megfelelnek – kis
eltérés csupán, hogy az alapozó ismeretek 27 kredit az elvárt min. 30 helyett. A gyakorlati ismeretekhez
előírt min. 90 kredit megléte a tantervből a „gyakorlat” tanóratípusúak összegzésével biztonsággal itt sem
állapítható meg, illetve jóval kevesebbnek, 65 kredit körülinek adódik. Remélhetőleg a valós szakmai
tartalmak (elméleti vagy gyakorlati jelleg) mások, megfelelő arányúak. A tantárgyak helye a tantervben
logikus, azzal a kivétellel, hogy az alapozó ismeretek közé tartozó etika és esztétika (itt okosan egy tantárgy)
szokatlanul és indokolatlanul a képzés legutolsó szemeszterébe került, ráadásul csak heti egy óra, azaz
összesen 15 óra előadás lenne, ehhez számonkérése gyakorlati jegy, kreditértéke pedig 3! Ez átgondolandó
és korrigálandó. Valamint az is, hogy szabályszerű értelmezésben a szak KKK-jában előírt, a
diplomamunkához köthető 10 kredit teljes egészében csak a diplomamunka sikeres megvédésekor jár,
tehát nem lehet – részletekben ugyan –, de már a védés előtt teljesen megszerezni!
Egyébként az előírt ismeretkörök a tantárgyakban megjelennek, az előírt kompetenciák elsajátítására
alkalmasnak tűnnek.
A szerzett információk szerint a tananyagok és a szakirodalom többségében korszerű.
Személyi feltételek
A szakfelelős főiskolai tanár (Kvancz József PhD), agrármérnök, okl. könyvvizsgáló-oktató, egyéb szakmai
érdemei minden elismerése mellett sem mutatja sporttudományi szakmai kompetencia jeleit, nem
sporttudományi végzettségű, tudományos fokozata sem sport-vonatkozású, közleményei sem utalnak
arra, hogy ez lenne a szakterülete. A szakon a számvitel ismeretkörbe tartozó tárgyak, összesen 7 kredit
felelőse, heti óraterhelése is ennek megfelelő, a szakon ≈4 óra. (Az intézményben különben összesen 28
kredit felelőse, nyilván a gazdasági képzésekben). A legtöbb tárgy oktatója ugyan minősített, azonban
kérdéses a gazdasági, jogi tárgyak sportszempontú megközelítése, erre megnyugtató válasz a látogatás során
sem érkezett. Úgy tűnik, a tantárgyfelelősök egy része elsősorban az akkreditációs elvárások formai
teljesítésére került a tantárgy élére, nem pedig az ugyancsak elvárt szakmai kompetencia megléte okán, ami
viszont aggályos, hisz az oktatók jelentős részének más irányú minősítettsége kétségessé teszi, hogy
sportszakmai tapasztalat és kutatómunka nélkül kellő hozzáértéssel oktathatják a sport előtagú diszciplínákat.
Egy-két anomália kiküszöbölése szükséges, pl. a differenciált ismeretek több tantárgyának nem minősített
oktató a felelőse, (bár legalább AT, főiskolai docensek), egy AE oktató terhelése az intézményben 29 kredit,
szemben az esetében elfogadható 15 kredittel. Valamint, hogy két szakmai törzstárgy (vállalkozások
gazdaságtana I-II., stratégiai menedzsment ) felelőse vendégoktató (V), ráadásul a közöltek szerint a szakon
7, az intézményben összesen 35 kredit! felelőse, szemben azzal, hogy egyáltalán nem lehet felelős. Általában
is magas az oktatók valós óraterhelése, és probléma lehet az elöregedés.
Tudományos háttér
Az intézményben a sporttudományi kutatások nem jellemzők, a kutatási témák és publikációk zöme élettani,
vagy pedagógiai. Igaz, hogy szakmai tartalmát tekintve a sportszervező szak kétprofilú, ám a sporttudományi
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képzési területhez sorolt szak, így legalább is e két jellemző diszciplínát tekintve kiegyensúlyozott
tudományos háttér kellene hogy kapcsolódjon a képzéshez. A sporttudományi publikációk hiányát nem
pótolhatják a gazdaság-, ill. jogtudományi közlemények, ehelyett a szakspecifikus irányultság, a
sportszervezéssel, menedzsmenttel kapcsolatos kutatási eredmények – lehetőleg nemzetközi tudományos
folyóiratokban való – közlése jelentené a kívánatos tudományos hátteret. Fejlesztési terveik –
megvalósulásuk esetén – javulást hozhatnak, de sporttudományi kutatóműhely kialakulása egyelőre még
várat magára.
Infrastrukturális feltételek
Az intézmény általában jó infrastrukturális feltételeket biztosít képzéseinek, közte a sportszervező
alapképzésnek is, de nem minden téren, pl. a műszer- és sportszerellátottságuk erősen hiányos.
A könyvtári háttér megfelelő, a tanulást segítő oktatási anyagok elektronikus formában is elérhetők.
A képzési létszám és kapacitás
A tervezett és a megvalósult hallgatói létszám – a 2012/13 tanévben nappali: 21+8 fő – az intézmény általános
képzési kapacitásának, lehetőségeinek ugyan alatta marad, de a kimondottan szakspecifikus személyi
kapacitás, a sportszervezésben kompetens oktatók száma alacsony.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Az ismeretátadás alkalmazott módjai a szokásosak, de alkalmazzák az e-learninget is, és örvendetes, hogy
egyéni ismeretszerzésre (kiselőadás, esszé) is ösztönzik a hallgatókat, akik – visszajelzéseik szerint – igénylik
a jobb oktatásszervezést, a kurzusok, vizsgaidőpontok kellő időben történő meghirdetését. A hallgatói
vélemények azt is sugallják, hogy a szak gazdaságtudományi törzstárgyainak oktatói nincsenek kellő
figyelemmel arra, hogy ők nem közgazdász, hanem sportszervezői képzés hallgatói, azaz a sportszakmai
sajátosságok nem igen jelennek meg e tárgyak tartalmában, az oktatási módban és bizonyára a
számonkérésnél sem. A sport és a közgazdasági területek aránya/jelentősége, az utóbbi felé látszik billenni.
A külföldi részképzésen való részvételt a szakvezetés ösztönzi, a hallgatói aktivitás így is csekély.
Az egyéni kutatáshoz, TDK munkához is kapnak a hallgatók támogatást.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti anyag számonkérése a hagyományos módokon, tesztekkel, ill. szóbeli vizsgán történik, egyes
esetekben nem a kurzusleírásban jelzettnek megfelelően, ami ezek szerint több odafigyelést kíván.
A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata vegyes, többnyire hallgatói kezdeményezésre, ritkábban az oktatói
témakínálatra reagálva történik, tehát nem az a jellemző, hogy az oktatók kutatómunkájával kapcsolatosan
keletkeznének a szakdolgozatok.
A záróvizsgák tartalma, tematikája a szak követelményeinek megfelelő, az értékelési rendszer releváns.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szakterület több más szakjához hasonlóan itt is alacsony a diplomát szerzők száma a felvettekéhez képest,
de egyedülálló módon a teljes idejű képzésben jóval alacsonyabb, 3 év átlagában kb. 21%-os, mint a
levelezőben, ahol 47%-os, ráadásul itt zömmel önköltségesek voltak a hallgatók. Ennek egyik oka a
„lemorzsolódás”, nehézségek a tanulmányi előrehaladásban, valamint a finanszírozást illetően, míg a másik
a nyelvvizsga hiánya, amin ingyenes nyelvoktatási lehetőség felkínálásával törekszenek javítani – többkevesebb sikerrel. A képzési idő megnyújtása is gyakori, valamint – ettől valószínűleg nem függetlenül – az
intézmény egy másik alapszakjának párhuzamos végzése is bevett gyakorlat. Ez többnyire a mesterszakon
való továbbtanulást is „kiváltja”, részben érthető módon, hiszen a közvetlen ráépülő sportmenedzser
mesterképzés csak Budapesten, a SE TSK-n folyik.
Mindazonáltal a hallgatók felkészítése a továbblépésre (mesterképzésre) megfelelő. Az önálló kutatáshoz
szükséges ismeretek oktatása (tudományelmélet, kutatásmódszertan, könyvhasználat, e-learning stb.)
biztosított, talán hangsúlyosabb is mint elvárható, hiszen ez csak bizonyos mértékig az alapképzés feladata.
A tehetséggondozásra kellő időt és energiát fordítanak, keretei adottak, a TDK aktivitás – mind hallgatói,
mind oktatói oldalról – megfelelő.

56

akkreditációs jelentés – NYF – sportszervező

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak „gazdája” a Testnevelés és Sporttudományi Intézet, a szak felelős vezetője kiváló gazdasági
szakember, de mint már jeleztük, nem kimondottan a sportszervezés, sportmenedzselés területén. A szakon
folyó képzés ezzel együtt alapvetően jól menedzselt, bár érdemibb és sportszakmai szempontokat is
jobban figyelembe vevő együttműködésre lenne szükség az egyes résztvevő oktatási, szervezési, kutatási
egységek között.
A hallgatók – főként oktatással kapcsolatos – esetleges problémáinak kezeléséhez segítség a csoportfelelősi
rendszer működtetése.
Az oktatói teljesítményeket rendszeresen és kellő alapossággal értékelik, a minőségi teljesítményeket
elismerik, a kinevezéseknél a jogszabályokat követik. Az oktatói korfa megfelelőnek tűnik, de érzékelhető
gond, hogy belátható időn belül nem lesz az intézetben sporttudós egyetemi tanár. A hallgatói véleményezés
(OMHV) rendszerét használják, a szokásos probléma – önkéntesség miatti alacsony válaszadási ráta, nem
reprezentatív felmérés – itt is mutatkozik. Így kissé ellentmondásos is az a helyzet, hogy a hallgatók –
visszajelzéseik alapján – igénylik a véleményük fokozottabb beépítését az egyes folyamatokba.
Tananyagfejlesztések történnek, az indításkori (2005/7/IX/2/50) MAB javaslatnak megfelelően korrigálták a
mintatantervet, ami jelenleg is érvényes. A szakterület tudományos művelése nem olyan mértékű, hogy
eredményeinek megjelenése az oktatásban túl jelentős lenne, de feltehetően az új jegyzetek korszerűek. A
gyakorlati képzőhelyek kiválasztásának, a szakmai minőség biztosításának és ellenőrzésének gyakorlata
megfelelő.
A végzettek elhelyezkedésének követése DPR eljárással történik, adataik szerint valamennyi végzett hallgató
talált munkahelyet és szakmájában dolgozik.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük kimerítő, látják és felsorolják azokat a lehetőségeket, erősségeket, jórészt a
hiányosságokat is, amelyek jelen pillanatban jellemzik a szakot, illetve azokat a stratégiai terveket, amelyek
mentén megvalósulhat a képzésük fejlesztése. Hiányérzetet legfeljebb az kelt, hogy gyengeségeik
felsorolásából hiányzik a sporttudományi végzettségű oktatók alacsony számának megállapítása, és ennek
következtében ennek orvoslása a fejlesztési terveik között sem szerepel.
Az nyilvánvaló, hogy bizonyos hiányosságok pótlására nincs saját lehetőségük, mozgásterük, hatáskörük,
ilyenek pl. az elsősorban finanszírozási háttér változását illető problémák.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
 A KKK előírásainak betartására (gyakorlati képzés aránya stb.) ügyelni kell.
 Időszerű a képzési programjuk, az oktatási folyamat tartalmi felülvizsgálata a sportszakmai és a
gazdasági szakterületi ismeretek jelentőségének, súlyának arányosítása irányában – természetesen
a képzés előírt célját, kompetenciáit szem előtt tartva.
 A személyi feltételek sportszakmai szempontból aggályosak, javítandók. A szakfelelős kiválasztásánál
szempont kell legyen, hogy az adott szak legfőbb szakmai irányvonalát képviselő, a jellemző
diszciplíná(ka)t művelő, és az oktatásban érdemi részvételével rálátást biztosító vezető oktató legyen.
A sporttudományi végzettségű oktatók száma növelendő a sportszervezői törzstárgyak oktatásában,
kétségtelenül erősödését jelentene, ha az egyetemi besorolású oktatók száma növekedne. Az utazó,
tömbösített órákat tartó tanárok státuszát javasolt felülvizsgálni, az AE és a V (vendégoktató)
státuszúakra vonatkozó akkreditációs elvárásokat betartani.
 A képzés igényelte infrastruktúra sportszakmai vonatkozású oldala (műszer- és sportszerellátás)
erősítendő.
 A szaktudományos tevékenység erősítendő, szakspecifikus kutatások elkezdése és az ezirányú
publikációs aktivitás fokozása javasolt.
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Akkreditációs javaslat
Nyugat-magyarországi Egyetem
SEK, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

sportszervező
alapképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2008/6/IX/4/9.

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/15. sz. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
A szak akkreditációja – a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A közölt tantervükből nem könnyen állapítható meg a KKK minden előírásának teljesülése, úgy tűnik a
kredittartományokat illetően jobbára megfelel, de pl. a KKK-ban előírt néhány ismeret (retorika, protokoll
és diplomácia, politológia, logika, sportdiplomácia) valamely tantárgyban megjelenhet, de bizonyosan nem
állítható. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető legalább 90 kredit is nehezen mutatkozik meg a tantervből,
végül is a szakmai gyakorlatokhoz az adható 25 kreditet rendelve éppen összejön, és az óraszámok alapján is
jóval több, mint 50% a gyakorlati képzés idő.
A kapott tájékoztatás szerint a tanagyag és a szakirodalom a sporttudományi területen tapasztalható átlagos
mértékben korszerű. Az előző akkreditációs értékelésben a szakmai tartalmi változásokra tett javaslatok
nyomán bővültek a gazdaságtudományi ismereteket nyújtó kurzusok, ezek sportág-specifikus környezetre
adaptálása több-kevesebb sikerrel folyik.
Személyi feltételek
A korábban javasoltak nyomán itt is mutatkoznak az előrelépés jelei: a szakfelelős főiskolai docens
(Szegnerné Dancs Henriette, PhD), sporttudományi alapképzettségű (testnevelő tanár, szakedző) és PhD
fokozatú (nevelés és sporttudomány) tapasztalt szakember. A tantárgyak felelősei is tudományos fokozattal
bíró, zömmel végzettségüknél és szakmai gyakorlottságuknál fogva megfelelő szakmai kompetenciájú
oktatók, kredit- és óraterhelésük közel egyenletes, de az intézményi összkrediteket tekintve elég magas,
zömmel ≈20 kredit, vagy magasabb, köztük két AE oktatónak a még elfogadható 15 kreditnél jóval több.
Megjegyzendő még egy vendégoktató tantárgyfelelőssége, ami ellentétes az elvárásokkal, főként hogy a
tantárgy (minőségmenedzsment) másik jelzett tanára is vendégoktató (V).
Az egyetemen belüli megállapodással a más karról történő átoktatást is alkalmazzák, ezt a kétprofilú képzés
szükségessé is teszi. A hallgatókból ez nem minden esetben vált ki megelégedést, úgy érzékelik, néhány
esetben a bevont oktatók kevésbé az idevágó, e szakterületi példákat, eseteket ismertetik. Tény, hogy a
gazdasági ismeretek, tantárgyak felelőseinek és oktatóinak szerény a sport vonatkozású produktuma.
Az egyetemen történt elbocsátások csak részben érintették az intézetet, néhány tárgyhoz (orvosi, jogi) ezért
kellett „külső” oktatók, óraadók közreműködését igénybe venniük. Egyébként az AT/AE/V oktatók aránya
megfelel az elvártaknak.
Sajnos, csak egy kollégánál rajzolódik ki esetleges sporttudományi egyetemi tanári cím elnyerésének
lehetősége.
Tudományos háttér
A sport- és az egészségtudományokban, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb diszciplínákban négy
kutatócsoport dolgozik: sportelméleti, sportantropológiai, teljesítményelemző és egészség-életmód-fizikai
aktivitás csoport. Kutatási tevékenységük jelentős mértékben kötődik szakmai és oktatói munkájukhoz,
melyből a doktori disszertációk, illetve a PhD kutatási témák kinőnek.
A Sporttudományi Intézet oktatói az elmúlt öt évben összesen 171 (angol és magyar nyelvű) publikációt
jelentettek meg (forrás: MTMT), valamint 231 főleg hazai konferencián vettek részt. A nemzetközi
tudományos közleményeik száma azonban szerény, s mivel a kutatási feltételek biztosítottak, nagyobb
aktivitás és eredményesség várható el. Az intézet az évi két szakmai nap mellett, több konferenciát is szervez,
az egyik legjelentősebb az „INSHS International Christmas Sport Scientific Conference” nemzetközi
összejövetel.
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Az utóbbi négy évben több millió forintot nyertek pályázatokon, ezek egy csoportja a pedagógusképzésben
hozott hasznosítható eredményeket, kutatási és fejlesztési eredményeik beépültek az oktatásba, emelve annak
színvonalát. Több TÁMOP pályázat eredményeképp sporttudományi területen is hiánypótló szakkönyvek,
oktatási, módszertani segédanyagok készültek el, képzések és továbbképzések indultak, konferenciák és
publikációk jöttek létre.
Infrastrukturális feltételek
Az infrastrukturális adottságok jók, a sportszakos hallgatók számára megfelelően felszerelt tantermek,
előadók, és a korszerű oktatás alapvető eszközei, laptopok, mobil projektorok állnak rendelkezésre az
intézetben. A gyakorlati órák többsége az Egyetemi Sportközpontban zajlik, mely egyben színtere a
sportszakos hallgatók elsőszámú gyakorlati helyét adó Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület szakosztályi
edzéseinek is.
2006- óta szolgálja a NYME képzéseit Szombathelyen a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont, benne
önálló szervezeti egységként a könyvtár, a Regionális Felsőoktatási Szolgáltató és Kutató Központ, valamint
a Nevelési Tanácsadó. A központi könyvtárban 209 számítógépes használói férőhely van, drótnélküli hálózat
(WiFi) biztosítja a tanulás, az oktatás, a kutatás számára a megfelelő hátteret. Az oktatási anyagok elérhetők
elektronikus formában is.
Az Idegen Nyelvi Könyvtárban a saját gyűjtemények mellett találhatók regionális szerepkörű könyvtárak is,
pl. 2012-től a korábban külön kezelt Európai dokumentációs központ és könyvtár.
A képzési létszám és kapacitás
A 2009. évi szakindítás óta a szak népszerűsége mutatkozik a jelentkezők és felvettek létszámában is, ami a
teljes idejű képzésben emelkedik, átlagosan évente ≈30 fő a sportszervező szakos hallgató. A levelező
képzésre jelentkezettek alacsony létszáma miatt ezt nem is indították. A tervezett és a végül megvalósult
hallgatói létszám az intézmény személyi és tárgyi képzési kapacitását nem meríti ki: a sporttudományi
„nappali” képzésekre adott 400 fős keretbe a 297 fős összlétszám belefér.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
2010-ben került sor a sporttudomány képzési terület több alapszakja, köztük a sportszervező alapképzés
tantervének harmonizálására. Megállapodtak az ún. közös tárgyakban, amelyek mindhárom alapszak
programjában szerepelnek, a gyakorlati órák számát egységesen heti 2x45 percre emelték, ezt a képzés
mozgásos jellege indokolja. A választható tárgyak között is vannak közös, bármely „sportszakos” hallgató
számára felvehetők. A közölt tantervben az egyes szemeszterekre tervezett tanóraszámokat illetően
megjegyzendő, hogy a 6. szemeszterre a szakmai gyakorlat 60 órájával együtt is csak 255 óra látszik,
feltehetően és remélhetőleg a jelzett „szakdolgozat” „+” konzultációs órákat jelent, és ezzel együtt ez a félév
is a nappali képzésben előírt, legalább 300 tanórás.
A tananyagfejlesztésre, a tudományos eredmények beépítésére minden évben sort kerítenek, félévkezdéskor
az oktatók elkészítik, ill. frissítik a tematikáikat, s ezek nemcsak az intézeti honlapon, hanem a Neptun ETRben is olvashatóak. A legújabb sporttudományos szakirodalom jelentős része interneten, a honlapon keresztül
elérhető, ezek között számosnak a készítésében, szerkesztésében a saját oktatóik aktívan részt vettek. A
tananyagba beemelik a projektpedagógia és a kompetencia-alapú oktatás elvárásait is.
Hallgatói és oktatói mobilitás területén a Sporttudományi Intézetnek 9 egyetemmel van Erasmus szerződése,
mely alapján lehetővé válik, hogy – immár évek óta – átlagosan 4-5 oktató és 6-8 hallgató tartson előadásokat,
illetve hallgasson kurzusokat a külföldi oktatási intézményekben. A Bolognai Egyetem által szervezett
„Summer School”-ban ugyancsak vesznek részt oktatóik és hallgatóik. A 2006/07-es év tavaszi
szemeszterétől kezdődően a NYME SEK Sporttudományi Intézete elsőként és egyelőre egyedüliként idegen
nyelvű részképzést indított külföldi sport-, ill. egészségtudományi képzésben tanulók részére.
Értékelés és ellenőrzés
Az értékelési, ismeretellenőrzési módszerek a szokásosak (teszt, szóbeli vizsga, gyakorlati jegy), az elméleti
és a gyakorlati számonkérési formák megoszlása megfelelő. A vizsgáztatási követelmények nyilvánosak, az
SzMSz Hallgatói Követelményrendszer (HKR) részeként a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) az
egyetem honlapján mindenki számára elérhető.
A gyakorlati ismeretek számonkérése, a szakmai gyakorlatok szervezettsége megfelelő.
A szakdolgozatok témájának választása történhet az oktató által megadott, oktatási és kutatási területéhez
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kapcsolódó témakörök közül, vagy eleve a hallgató kezdeményezésére. A szakdolgozatok készítésének
folyamatmenedzselése szabályozott. A hallgatói vélemények szerint az oktatók segítőkészek.
A záróvizsgák tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere, az elméleti (pl. közgazdasági) és a
sportszakmai tananyag számonkérése megfelelő.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A négy éve indult sportszervező alapképzésben még kevesen végeztek, még kevesebb a diplomát átvevők
száma, 6 fő, merthogy a végzett hallgatók kb. fele nem kapja kézhez az oklevelét nyelvvizsga
bizonyítvány hiánya miatt. A képzést megkezdők negyedének sincs nyelvvizsgája, és ez az adat évek óta
nem javul.
A kiemelkedő képességű hallgatók segítése a tehetséggondozási programok révén, demonstrátori,
szakkollégiumi rendszerben, TDK munkában, ösztöndíjak eddigi gyakorlatával valósul meg. Egyik ilyen
fórum a Békefi Antalról elnevezett szakkollégium, valamint az intézeti TDK. A továbblépésre sporttudományi
területen helyben a rekreáció mesterképzésben van lehetőség, igaz ez nem az alapképzésre közvetlenül épülő
sportmenedzser szak, ami csak Budapesten folyik. Emellett az intézményben folyó másik alapszak
párhuzamos vagy végzés utáni felvétele itt is ismert lehetőség.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR, intézkedések, reakciók
A „szakgazda” kar a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar elnevezéssel 2013-tól működik a NYME Savaria
Egyetemi Központjának (SEK) keretében. A karon közvetlenül a Sporttudományi Intézet, azon belül három
tanszéke (a Sportági, a Sportelméleti, illetve az Egészségfejlesztési intézeti tanszék) a szakot gondozó
egységek. A szak menedzselése, a szervezeti egységek irányítása, együttműködése a képzési cél elérése
szempontjából megfelelő, ebben része van a szak kiváló, agilis szakember felelősének
Az oktatók alkalmazása a vonatkozó törvényi előírások és az egyetemi szabályozás alapján történik,
szempont az adott tantárgy felelős oktatójának megbízásánál a minősítettség, a szakterületen belüli kutatási
és publikációs tevékenység, valamint a szaktudás mellett a gyakorlati tapasztalat. Az oktatói kinevezések és
előlépések nem zökkenőmentesek, PhD fokozat megszerzését követően gyakran soká kerül sor az adjunktusi
előléptetésre, ennek oka az egyetem gazdasági helyzete. Az oktatóknak az önképzéshez az intézet biztosítja
a feltételeket. Az oktatói teljesítmények értékelése, monitorozása a hallgatók által (OHV) rendszeres.
Az oktatói korfa a szakterületi helyzetet tükröző, a fiatalítás itt is tennivaló, tervezik is, hogy fiatal oktatókat
alkalmaznak a nemsokára nyugdíjba vonuló kollégák helyett, akik vállalják a PhD tanulmányokat. Ezzel
ugyan a minősítettségi arány csak lassan emelkedik, az intézetben így is belátható időn belül legfeljebb egy
sporttudós egyetemi tanár várható.
Törekszenek a tudományterületek új eredményeinek megismerésére és integrálására, szem előtt tartva a
munkaerő-piaci változásokat. Az igénybe vehető gyakorlóhelyek jól szolgálják a képzés céljának teljesítését,
körük bővítésére figyelni kell.
A hallgatói előmenetelek nyomon követését végzik, a szak jellegéből adódó sokféle szervezési tevékenységre
igyekeznek lehetőséget biztosítani intézményen belüli versenyek, rendezvények lebonyolításába való
bevonással is. Két éve a diplomamunkák színvonalának értékelését is elkezdték, az eddig kiértékelt, két
féléves adatok javuló tendenciára utalnak. A kapcsolattartás a végzett hallgatókkal a DPR rendszerben valósul
meg, s a felhasználói körben is végeznek elégedettségi felméréseket, ezek eredményei pozitívak, a végzettjeik
keresettek.
A korábbi akkreditáció óta a javasoltak alapján a tantervi koncepcióban és a személyi feltételek terén is történt
előrelépés.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük reális képet fest a szakon folyó képzésről, tisztában vannak a veszélyekkel és
gyengeségekkel (pl.: PhD fokozatszerzés nehézségei, minősített oktatók alacsony száma, idegen nyelvű teljes
képzés folytatásához gyenge adottságaik), melyből a jövőbeli stratégiai előirányzatok kialakíthatók. Valós
erősségük a sporttudományi alapképzéseik jó együttműködése, oktatási egységeik szervezettsége. Inkább
lehetőségeik és tennivalóik közé tartozó a NYME hálózatos szerkezetébe való jobb illeszkedéssel a karközi
oktatási potenciál jobb kihasználása, a szakmai és infrastrukturális lehetőségek kiaknázása.
A veszélyek között felsorolt számos korlát sajnos a számba vett lehetőségek realitását bizony gyengíti.
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások







A KKK előírásainak betartására (pl. nevesített ismeretek) ügyelni kell.
Az akkreditációs személyi feltételek teljesüléséhez a szükséges korrekciókat el kell végezni
(vendégoktatói tantárgyfelelősség, AE oktatók kreditterhelése stb.)
Az oktatói utánpótlás biztosítására elsősorban a sporttudományi végzettségű és e területen minősítést
szerzett vagy potenciálisan szerző oktatók körének szélesítését kell szorgalmazni. Emellett a régióban
tevékeny sportszakemberek bevonása a képzésbe a szakspecifikus gyakorlati ismeretek átadását
segítheti.
Javasolt a szakmai gyakorlóhelyek körének bővítése és a szakprofilhoz történő illesztése.
A szakspecifikus kutatások, a nemzetközi tudományos publikációs tevékenység erősítése,
nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése az alapja a képzés fejlődésének.
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Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/16. sz. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)

sportszervező
alapképzési szak

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
szakindítási MAB határozat: 2005/7/IX/2/51
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.
A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, személyi feltételek anomáliái stb.) orvosolni szükséges, erről intézkedési tervet kell készíteni
2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A közölt tantervük szerint a KKK előírásai jórészt teljesülnek, de pl. a kredittartományokat illetően az alapozó
ismereteknél előírt min. 30 kredit a kötelezőnek vett 27 krediten túl a kötelezően választhatókból való
választással ugyan számszerűen teljesíthető, csak éppen az idesorolt tárgyaknak (filozófia, etika-esztétika,
jogi alapismeretek, EU ismeretek) megfelelő ismeretek mindegyikét nevesíti a KKK, egyik ismeret sem
maradhat ki, azaz itt a négyből kettő választása nem engedhető meg.
A gyakorlati ismeretekhez rendelendő min. 90 kreditből 80 kreditet (60 + 20 szakmai gyakorlat)
egyértelműen mutat a tanterv, a diplomamunkához köthető 10 kreditet tisztán „gyakorlati” kreditnek venni
nem indokolt, a szabadon választhatókat szintén, hiszen elvileg azok bármilyen ismeretek, tantárgyak
lehetnének. Ajánlatos, tehát ezek ideszámítása nélkül törekedni az előírt gyakorlati kreditszám teljesítésére.
Az óraszám-arányokból ítélve a gyakorlati ismeretátadás mértéke, a gyakorlati képzési idő aránya közel 60%.
Azt is meg kell jegyezni, hogy szabályszerű értelmezésben a szak KKK-jában előírt, a diplomamunkához
köthető 10 kredit teljes egészében csak a diplomamunka sikeres megvédésekor jár, tehát nem lehet –
részletekben ugyan –, de már a védés előtt teljesen megszerezni, amint azt a tantervben jelzik a 3 féléves
szakdolgozati konzultációval, gyakorlati jegyekkel!
Személyi feltételek
A szakfelelős egyetemi docens (Prisztóka Gyöngyvér, CSc), testnevelő tanár, a szakterület sport-vonalának
tapasztalt oktatója – nem szerencsés, hogy sportszakmai végzettsége csak BSc szintű, szakmai
kompetenciája (közlemények, PhD fokozat stb.) a testnevelés és a testnevelőtanári szakterületen nyilvánul
meg, kifejezetten sportszervezői irányultsága nincs. Az önértékelésben írtak szerint megegyezés alapján a
másik diszciplína (egyetemi tanár) oktatójával együttesen, a szükséges mértékű feladatmegosztással végezték
a képzés irányítását egy ideig, az utóbbi években a „partner” kiválása okán már nincs ez így.
A tantárgyfelelősök minősített oktatók – egy sportági oktató kivételével, akinél viszont korábbi jogszabály
értelmében (Ftv. 2005/ 150. § (3)) 2010-ig bezárólag az akkreditációs szempontból való megítélésben a
doktori fokozattal egyenértékűséget lehetett beszámítani. Ez most már nem áll fenn, esetében szakmai
kompetencia-gondok nincsenek, csak formai meg nem felelés. Az oktatói kredit- és óraterhelések, legalább
is az intézményi összterhelést nézve, elég magasak, a felelősök jó része az intézmény más szakjain is felelős,
illetve oktató.
Jelenleg egyetlen kollégánál sem rajzolódik ki esetleges sporttudományi egyetemi tanári cím elnyerésének
lehetősége. A közgazdasági tantárgyak felelőseinek és oktatóinak szerény a „sportos” kötődése,
produktuma.
Tudományos háttér
A képzés tudományos hátterét a Sporttudományi Intézet koordinálásában működő munkacsoport kutatásai
jelentik. Ez a nagy múltú kutatási gyakorlat a kétprofilú szak mindkét diszciplinája témaköreit
összekapcsolja, három laboratórium aktív használatával jelenleg is élénk és eredményes munka folyik. Az
intézet nemzetközi kapcsolatai (vendégoktatók, közös kutatási projektek) kapcsán konferencia-előadások és
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nemzetközi publikációk is születtek. A sport és a gazdasági terület oktatói-kutatói közül többen mindkét
szakterület doktori iskoláiban témakiírók.
A hallgatói kutatások szintere a mindkét szakterületen élénk és eredményes tudományos diákköri munka.
Infrastrukturális feltételek
A képzés igényelte infrastrukturális feltételek az intézményben biztosítottak; a gazdasági kurzusok a
társkaron folynak, a sportszakmai képzés helyszinei pedig sokféle speciális sport-terem és előadó, amelyek
ha nem is különösen jó, de elfogadható állapotban vannak, pl. az atlétika pálya felújítása már időszerű.
Az oktatáshoz és a kutatásokhoz a szükséges laboratóriumok biztosítottak, az egyetem központi és az intézet
helyi könyvtárában a szakirodalmak és az internetes adatbázisok elérhetők.
A képzési létszám és kapacitás
A 2006 óta folyó teljes idejű képzésben a jelentkezők és felvettek számának alakulása a szak iránti növekvő
érdeklődést jelzi, a hallgatói összlétszám az induló 32 főről 2012-re 133 fő lett. Az intézmény e szakterületi
személyi és tárgyi képzési kapacitását először most, a 2013/14-es tanévben a felvett 77 hallgatóval már ki
tudták használni.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Az ismeretátadás módjai, az előadások, szemináriumok, gyakorlatok és labortevékenységek aránya megfelelő
a képzési cél eléréséhez, a szakmai készségek kialakításához. A korábbi tapasztalatokra támaszkodva a
sportszakmai és a szakmai gyakorlat rendszerét az elmúlt években megújították, mindamellett a hallgatói
visszajelzések alapján még több gyakorlat iránt van igény.
A nem túl magas hallgatói létszám kedvező lehetőséget teremt az oktatókkal való jó kapcsolattartásra, a
módszertani segítségnyújtásra. Ugyanakkor a hallgatók úgy érzik, a gazdaságtudományi terület oktatóinál a
megítélésük kedvezőtlenebb, ott olykor „küzdeniük” kell az elismertségért. Az oktatási módszereket és az
oktatói hozzáállást érte némi hallgatói kritika, de leginkább a szakmai tárgyak, ismeretek korábbi
megjelenését, e téren mélyebb ismeretek átadásának igényét jelezték, kifejezetten összekapcsolva a
gyakorlati alkalmazás fokozottabb lehetőségeivel, a gyakorlatorientáltságot még mindig nem érzik
megfelelőnek.
Az intézet Erasmus kapcsolatai – oktatói és hallgatói egyaránt – élőek, számos hallgató szerzett és szerezhet
továbbra is ezúton külföldön értékes szakmai tapasztalatokat.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti, gazdasági és a sportszakmai tananyag számonkérése megfelelő, a szokásos vizsgamódszerekkel
történik. A gyakorlati ismeretek számonkérése, a szakmai gyakorlatok szervezettsége, a záróvizsgák tartalma,
tematikája, szerkezete és értékelési rendszere megfelelő. A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata vegyes,
egyaránt létezik hallgatói kezdeményezésre és oktatói témakínálatra.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A felvett hallgatók számához képest elég alacsony a diplomát szerzők aránya, legalább is a 6 félév alatt
végzők tekintetében csak kb. 30%-os. A nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek száma és aránya
meglepően alacsony, évente 1-2, így a fő ok nyilván a tanulmányi vagy egyéb okokból történő lemorzsolódás,
és a képzési idő elnyújtása. A hallgatói bemenetnél csak a keretszám és a ponthatár a szűrő, általános jelenség,
hogy a bekerült hallgatók tudásszintje meglehetősen heterogén, így tanulmányi előrehaladásuk is különböző,
sok a kieső, illetve lassan haladó.
A hallgatók egy része nem kíván továbbtanulni mesterképzésen (ezt helyben sportmenedzseri mesterszakon
nem is teheti), inkább egy másik alapszak elvégzését választja – sokszor már párhuzamosan a sportszervező
képzéssel. Ez több intézmény sportszakterületi képzését érintően tapasztalható trend – elemzésére az
általános értékelésben tér ki a jelentés. Ezzel együtt a hallgatók felkészítése a továbblépésre, a kutatáshoz
szükséges ismeretek oktatása (tudományelmélet, kutatásmódszertan, könyvhasználat, e-learning stb.)
megfelelő.
A tehetséggondozás szervezett, a TDK aktivitás – mind hallgatói, mind oktatói oldalról – megfelelő, a
szakkollégiumi, illetve szakmai rendezvényeken való részvétel is megoldott. A kutatásra motivált hallgatók
bőséges oktatói és infrastrukturális segítséget (labor-lehetőség, nemzetközi sporttudományos adatbázis (full
text) elérése), ösztönzést (Tálentum program, ill. Sportösztöndíj) kapnak.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
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A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szakgazda kar a PTE TTK, Sporttudományi és testnevelési intézete, a képzésben közreműködők a
Közgazdaságtudományi Kar egyes oktatói. A kétprofilu képzés jó menedzselését mutatja, hogy a két
szakterület együttműködése vezetői szinten kiváló, a sport és a közgazdasági területek aránya/jelentősége
azonos.
A (korábban egy ideig „megosztott”) szakfelelősség mellett a menedzselési és minőségfejlesztési
feladatoknak is vannak kijelölt felelősei, úgy mint az intézet egyetemi tanár igazgatója, vagy az
évfolyamfelelős oktatók, illetve a Sportközpont vezetője. Friss információk szerint az egyetemen belüli, karok
közötti legutóbbi oktatói „mozgások” a személyi feltételekben bizonyos változásokat generáltak, és a GTK
mellett az ETK-val való együttműködés erősítése elkerülhetetlen, a TTK mint szakgazda kar szerepe
átgondolandó.
A személyi feltételek terén a megfelelőség biztosítására törekednek, a fejlesztésben az oktatók
alkalmazásánál – mint írják – szempont a minősítettség, illetve közgazdasági végzettség esetén a sporthoz
való kötődés – amin van mit javítani… Az oktatói teljesítményeket rendszeresen és kellő alapossággal
értékelik, a minőségi teljesítmény elismerésére törekszenek.
A hallgatói értékelés (OHV) kari szervezettségben működik, a karvezetés a HÖK-kel együttműködésben
jelenleg is dolgozik a visszacsatolás erősítésén.
Az oktatói korfa egyenletes eloszlású, örvendetesen sok a fiatal és a közép-korosztálybeli oktató, de az
intézetben belátható időn belül a jelenleg sporttudományhoz kötődő egyetlen egyetemi tanáron kívül újabb
sporttudós egyetemi tanár nem várható.
A képzést érintő minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatok egyik eleme pl. az oktatási-tanulási
folyamatban a tantervfejlesztés, amit a képzés oktatói a tapasztalataikból eredő személyes motivációjuk
szerint végeznek, így korszerűsítik ismeretátadási módszereiket. A hallgatókat tanulmányaikban való
előrehaladásukban az oktatók rendszeres konzultációs lehetőségek biztosításával segítik – több-kevesebb
látható eredménnyel. A gyakorlati képzőhelyek kiválasztásának, a szakmai minőség biztosításának és
ellenőrzésének gyakorlata megfelelő.
A DPR vizsgálatok egyetemi szinten valósulnak meg, a vonatkozó adatok elemzése kari szinten. Tervezik
saját adatbázis felállítását, a sportszervező alapszakon végzettek ilyen adatainak gyűjtését, hogy a
piacképesebb szakképzettség irányába történjenek a képzést illetően a fejlesztéseik.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Közölt analízisükben a korlátok nagy része országosan általános, az egyik legtalálóbb a magyar sportszakma
kétségtelen belterjessége. Egyébként átlátják saját hiányosságaikat és az ebből fakadó teendőiket. Helyesen
mérik fel erősségeiket is, talán a legfontosabb ezek közül is a tudományegyetemi háttér, annak minden
előnyével – legalább is ha kihasználják. A felismert gyengeségek javítására (egyenetlenségek a személyi
feltételekben, gyakorlattal való szorosabb kapcsolat, a felvevőpiac visszajelzéseinek beépítése a képzésbe)
tervük van.
Lehetőségeiknek korlátot szabnak a rajtuk kívülálló tényezők, mint példaként a szűkös finanszírozási háttér,
és a felsőoktatás egyes tényezőinek nem éppen bíztató helyzete, kilátásai.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások






A KKK ismeretkörökre vonatkozó előírásait és a tantárgyi választhatóságot együttesen figyelembe véve
kell ezek pontosabb betartására törekedniük.
A személyi feltételek hiányosságai korrigálandók, a szakfelelős kiválasztásánál szempont kell legyen
az adott szak legfőbb szakmai irányvonalát képviselő, a fő diszcipliná(ka)t művelő, és mindenekelőtt
abban legalább mesterszintű végzettségű, kompetens oktató előnyben részesítése. Ez jelenleg nem
valósul meg, a megbízás átgondolása javasolt.
A képzésben együttműködő karok (TTK, KTK, és elkerülhetetlenül az ETK) oktatómunkájának
további összehangolása, a személyi feltételek terén arányosabb megosztás javasolt.
A szerződéses szakmai gyakorlati helyek körét tágítani javasolt.
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Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
2014 szeptembere óta a jogutód:
Testnevelési Egyetem (TF)

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/17. sz. MAB HATÁROZAT

sportszervező
alapképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2005/7/IX/2/52

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.

A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, gyakorlati képzés elégtelensége, személyi feltételek anomáliái stb.) orvosolni szükséges, erről
intézkedési tervet kell készíteni 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
Közölt tantervükből kiolvashatóan a KKK néhány előírása nem teljesül. Az előírt ismeretkör-csoportok
(alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag) tartalma pl. az alapozó ismereteknél az előírtaktól eltérő,
hiányoznak pl. a medicinális alapismeretek (anatómia, élettan – éppen a SE-n!), ami az összes többi hasonló
hazai képzésben összesen 4-7 kredit-tartalommal jelen van. A tantervükben szereplő „biológiai
alapismeretek” mindössze 1 kredites, 15 órás tárgy ezt nyilvánvalóan nem váltja ki. Az ugyancsak alapozó
ismeretként előírt etika, esztétika, oktatástechnológia ismeretek nem látszanak megjelenni egyik tantárgyban
sem, bár talán a 2 kredites filozófia és esetleg az 1 kredites, 15 órás – szokatlan – művelődéstörténet tantárgyak
rejthetik az első kettőt. Ezzel együtt is ebből a csoportból csak 21 kredit ismeretanyag köthető a KKK-ban
előírt 30-40 kredittartományú alapozó ismeretekhez. Viszont a tantervükben a szakmai törzsanyaghoz írt
ismertekből az informatika II. (2+2 kr.) és az alkalmazott kommunikáció (2+2 kr.) akár ide számítható.
A sportági ismereteket (az alapismereteket is) ellenben a KKK a szakmai törzsanyagba sorolja.
A gyakorlati ismeretekhez rendelendő min. 90 kredit (50%) biztosítását a tantervük nem tükrözi, a
gyakorlatnak („gy”) jelzett ismeretátadás óraszámaiból (615 óra) számolva ez alig 25%, a valós ismeretjelleget és a számonkérés módját is nézve is legfeljebb a 65 kreditet érik el, ami még mindig jóval kevesebb
az előírtnál. A szabadon választható tantárgyakhoz bizonyára a tantervben nem jelzett, de a 180 kredithez
még hiányzó 12 kredit tartozik majd, de még ezeket gyakorlati ismereteknek véve sem az előírt mértékű a
gyakorlat-orientáció a képzésben. A szakmai gyakorlatra a KKK 20-25 kreditet ír elő – szemben a
tantervükben jelzett 17 kredittel, a diplomamunkához köthető 10 kreditet teljesen szakmai gyakorlatnak venni
nem lehet, amint tisztán „gyakorlati” kreditnek venni sem indokolt. Azt is megjegyezzük, hogy szabályszerű
értelmezésben a szak KKK-jában előírt, a diplomamunkához köthető 10 kredit teljes egészében csak a
diplomamunka sikeres megvédésekor jár, tehát a tantervükben a 6. féléves gyakorlathoz (bizonyára
szakdolgozati konzultáció) írt 6 kredit nem a gyakorlati jeggyel, hanem csak a védés eredményeképpen
szerezhető meg.
A levelező munkarendű képzés tanóraszámát nem írják, remélhetőleg az előírtaknak megfelelően legalább
600 óra.
Az óralátogatások tapasztalatai – látottak, oktatói tájékoztatás – tartalmas munkát, korszerű képzésre
törekvést mutatnak, erre utal több frissen megjelentetett oktatási segédlet, köztük a 2012-es Sportmenedzsment jegyzet. Mindazonáltal a menedzseri, illetve kimondottan sportszervezői ismeret-tartalmak és
átadásuk nem váltanak ki túlzott megelégedést a hallgatókból.
Az idegen nyelvű (angol) képzés feltüntetett, de nem élő.
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Személyi feltételek
A szak felelőse megfelelő sportszakmai végzettségű egyetemi docens (Géczi Gábor PhD), testnevelő tanár,
szakedző (jégkorong), valamint igazgatásszervező szakképzettségeket szerzett. A kapott korrigált
önértékelési anyaguk adatai szerint a szakon 4, több féléves szakmai (gazdasági, menedzseri) tantárgy, 20
kredit ismeretanyag felelőse és oktatója, átlagos heti óraterhelése 5 óra, egy tárgy (marketing) oktatásában
nem jelez részvételt. Hasonló helyzet még számos más tantárgy felelősénél előáll, itt szinte minden esetben
a bevont (az órákat megtartó) oktatók többnyire minősítés nélküli tanársegédek, vagy vendégoktatók.
Amennyiben az ok nem adminisztrációs, adatközlési hiba, hanem a „gondozott” tantárgy oktatásában a
részvétel teljes hiánya valós gyakorlat, úgy a személyi feltételek az akkreditációs elvárásoknak nem felelnek
meg, és egy fontos minőségi elvárás, az oktatói szakmai kompetencia, szakmai gyakorlottság megléte nem
állapítható meg. A szervezői, gazdasági ismeretek átadásában, megfelelő személyi-szakmai hátterének
biztosításában ez a probléma még érezhetőbben jelentkezik – pl. éppen a közgazdasági alapismeretek, a
közgazdaságtan, a stratégiai menedzsment, és a sportgazdaságtan tárgyak oktatásában (összesen 18 kredit
ismeretanyag) részvételt, óratartást ezekben a tárgyakban nem jelez ezeknek a tárgyaknak a minősített,
szakmailag vitathatatlanul kompetens felelőse, csupán a további oktató, tanársegéd, vagy óraadó, vagy
testnevelő tanár kollega.
Egyébként a közölt oktatói kredit- és óraterhelések mértéke elfogadható, hasonlóképpen megfelelő az
alkalmazási típus (AT/AE/V) szerint is az oktatók aránya.
Tudományos háttér
A képzés tudományos hátterét a sportmenedzsment területén kifejtett aktív kutatómunka adja, a „TF” immár
hagyományokra épülő kutatási gyakorlatába, illetve a hazai egyetlen önálló sporttudományi doktori iskolába
dinamikusan épül be a sportszervezési, -menedzselési tématerület. A sporttudományi tevékenység jelentős
mértékben az oktatók szakmai, oktatói munkájához kötődik, melyből a doktori disszertációk, illetve a PhD
kutatási témák táplálkoznak. A munkatársak publikációs aktivitása megfelelő, nyomon követhető (MTMT),
hozománya a dinamikusan növekvő kapcsolatrendszer hazai és nemzetközi színtéren.
A szak oktatóin keresztül szoros együttműködés valósul meg a hazai sportszakma rangos, vezető testületeivel
(Magyar Sportmenedzsment Társaság, Magyar Sporttudományi Társaság, Magyar Olimpiai Bizottság,
Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége, Fogyatékos Országos Diák- és Szabadidősport Szövetség).
Pályázati aktivitásuk kiemelkedő és eredményes, az utóbbi négy évben több millió forintot nyertek, aminek
hozadéka az is, hogy a kutatási és fejlesztési eredmények beépültek az oktatásba, emelve annak színvonalát.
Élénk és eredményes a hallgatókat a kutatás felé orientáló TDK munka. A 2012-ben alakult szakkollégium
további tehetségtámogatást jelenthet.
Infrastrukturális feltételek
A SE Testnevelési és Sporttudományi Karán a képzések különböző oktatási igényeit kielégítően szolgálják a
többnyire korszerű, audiovizuális eszközökkel felszerelt tantermek, előadótermek, laborok és
sportlétesítmények – mind az oktatáshoz, mind a kutatásokhoz, s kapacitásuk is a képzési igényekkel
összhangban áll. Általános állapotuk éppen elfogadható, de időszerű és az intézményhez méltó lenne egy
komolyabb felújítás, korszerűsítés, fejlesztés.
A kar „kompakt kampusz” jellege mondhatni világszerte egyedülálló, és ez a vizsgált szakon folyó képzés
tárgyi feltételeit is meghatározza – pozitívan. Informatikai hálózata is megfelelően támogatja a szakon folyó
képzést, és kiváló a szakkönyvtár ellátottság, az internetes adatbázisok elérhetők, használatukat a hallgatói
igényekhez igazítják.
A képzési létszám és kapacitás
Az elmúlt öt évben a sportszervező szakra (nappali + levelező képzésbe) felvettek száma a 2008-as évi 145ről kis hullámzással évi 110-120 fő közötti létszámmal stabilizálódott, az utóbbi években megállapított 120
fős felvételi keretnek megfelelően. Az intézmény, illetve a kar e szakterületi képzési kapacitásával ez
összhangban van.
Esetleges keretszám emelést indikálhat az a 2013-ban előállt sajátos helyzet, hogy a szakot érintő előző évi
felvételi szabályok következtében (csak 51 fő finanszírozott és nulla levelező hallgató!), a bekerültek egy
része anyagi biztonsága elvesztése esetén, illetve kudarcélmények hatására (ismételt vizsgák) várhatóan
hamarabb és nagyobb mértékben fog lemorzsolódni.
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A kurzusok jellege igazodik az átadásra kerülő tananyaghoz, de igénylik, elvárják az egyéni hallgatói munkát,
ismeretszerzést mind elméleti, mind gyakorlati téren, továbbá az idegen nyelvű irodalom feldolgozását is.
Bár önálló gyakorlati félév ezen a szakon nincs, a képzőhelyeknek kell törekedni a gyakorlatorientált
oktatásra; a tanórákon belül a gyakorlati órák megfelelő arányára. Ezt szolgálják még a szakmai gyakorlat és
a sportszakmai táborok – a szakmai feladatokon túl táborszervezési ismeretek közvetítésével. A gyakorlati
képzés szervezettsége elviekben jó, a hallgatói visszajelzések szerint kifogásolható, az egyes gyakorlati
helyeket illetően nagy különbségeket érzékelnek, és a gyakorlati képzés mennyiségét és minőségét is erős
kritikával illették.
Sem az oktatási módszerek, sem a személyi feltételek, oktatói minőség és hozzáállás nem vált ki
megelégedést a hallgatókból egyik szakterületet (sport, ill. gazdasági) illetően sem. A heti pár órás,
elszórt gyakorlatokat nem érzik hasznosnak, a gyakorlatvezetői részvételt, szakmai irányítást, ellenőrzést
számos írásbeli vélemény kritikán alulinak tartja. A szakmai gyakorlóhelyek kiválasztásánál írásban rögzített
szempontrendszer nincs, a potenciális gyakorlóhelyek közé kerültek megfeleléséről tapasztalt szakembereik
személyesen győződnek meg… Ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik.
Mindazonáltal az önértékelés szerint a tananyag korszerűsítésére, a tudományos eredmények beépítésére a
szak oktatói törekszenek, a féléves munka elkezdésekor elkészítik, ill. frissítik a tematikáikat. Szakmai
rendezvényeken is gyakran megjelennek az intézet (és a szak) oktatói.
Értékelés és ellenőrzés
A szakon meghirdetett tantárgyak értékelése és ellenőrzése a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat eljárási
rendje és szabályai, valamint az egyes tantárgyak tantárgyi programjában leírtak szerint történik – bár egyes
visszajelzések szerint nem minden tárgynak van ismert tantárgyleírása. Az elméleti, illetve a gyakorlati
számonkérés módjainak megoszlása megfelelő, a tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal,
ill. szigorlattal zárulnak. A hallgatói vélemények szerint a vizsgahirdetés, illetve a vizsgajegyek rögzítése
gyakran késik, problémás. Egyes írásos hallgatói vélemények erős kritikával illetik a számonkérések, az
elvárások, az ismeretellenőrzés szintjét, mikéntjét, objektivitását, legfőképpen a szakmai gyakorlatok
esetében kifogásolják erősen, nem tartják egyetemi oktatáshoz méltónak.
A szakdolgozati témaválasztás megfelelő módon történik, minden oktató megad az oktatási és kutatási
területéhez kapcsolódó témaköröket, amik közül a hallgatók választhatnak. A témakiírások kiterjedtek, és
lehetőség van még a meghirdetetteken túl más témából is írni, ilyenkor azt előre egyeztetnie kell a
szaktanárral.

A szakdolgozat-készítés folyamatmenedzselése szabályozottan zajlik, e téren a hallgatók
elégedettebbek az oktatók segítőkészségével, és a fogadóóráikon való elérhetőségükkel.
A záróvizsga bizottságok összeállítása, működése a leírtak szerint megfelelő.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A statisztikai adatok a sportszervező alapképzésben a hallgatói létszám emelkedő tendenciáját jelzik. A
nyelvvizsga bizonyítvány hiánya miatt a végzett hallgatóknak alig 10%-a nem veheti át végzéskor az
oklevelét. Egyébként a nappali képzésben diplomát szerzők aránya magas, 80% körüli, megfelelően a magas
felvételi pontszámoknak. A levelező munkarendű képzésben – valószínűleg az élsportolói karrierrel
párhuzamos tanulmányok miatt – már lényegesen rosszabb az arány.
A tehetséggondozási program, a TDK tevékenység jól működik a karon, a legtöbb oktató témavezető is, a
hallgatók tájékozottak, tudnak a lehetőségekről és aktív résztvevők. A szakterületen egyedülálló szellemi
műhely, jó lehetőség a tehetséggondozásra még a Klébersberg Kuno Szakkollégium.
A sport-szakterületen továbbtanulni kívánó hallgatók a mesterképzések teljes kínálatából választhatnak, és a
hazai egyetlen önálló sporttudomány doktori iskola a még tovább lépést is kínálja.
A sporttudományi képzőhelyek közül a nemzetközi szakmai hálózat is itt a legszélesebb.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak gazdája a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (2014 szeptembere óta a jogutód
intézmény, a TF), azon belül a Sportmenedzsment és rekreáció tanszék. A képzés menedzselését a szakfelelős
és az oktatásszervező funkcióval megbízott oktató végzi, ezért mindketten havi bérkiegészítést kapnak,
teljesítményük igazolása a dékán, illetve a tanulmányi dékánhelyettes illetékessége. Természetes
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együttműködők a tanszékvezetők és a teljes oktatói gárda, amelynek folyamatos újító, képzést javító
törekvései érzékelhetők. Az oktatók alkalmazásának, különböző felelősi megbízásainak feltételeit az oktatói
követelményrendszer rögzíti. Kitűnik, hogy a szakfelelősi feladatok között nincs az oktatásban való tényleges
részvétel, a szakon valamely tantárgy felelőssége, ami pedig akkreditációs elvárás. A kar Oktatási és Nevelési
Bizottsága munkájában is csak felkérés esetén vesz részt a szakfelelős, eszerint annak nem tagja, ami nem
szerencsés.
Az oktatói korfa kedvező, közel 45%-a az oktatóknak a 45-55 éves korcsoportban van, s bíztató az utánpótlást
illetően, hogy 20% feletti a 40 évesnél fiatalabb oktatói csoport aránya.
A kar Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési bizottsága javaslatát elfogadva, 2011 óta megújult
tartalommal, a vonatkozó európai normákat (ESG) és a MAB akkreditációs elvárásait alapul vevő tanévi
jelentések készítése kezd gyakorlattá válni. Ehhez az oktatási folyamatot, eredményességét, a személyi és
tárgyi feltételeket több szempontból tesztelő adatbekérést próbálnak megvalósítani, a szak és a tanszékek
szintjén is. A szakon folyó képzés minőségére nézve mindezek hatása még nem mérhető.
A minőségfejlesztési tevékenység fontos részeként a hallgatók elégedettségi vizsgálatát (OMHV) korábban
is végezték, de ennek hatása nem mérhető, a kari szintű, a HÖK bevonásával szervezett online felmérések
elemzése, visszacsatolás, esetleges intézkedések nem ismertek, egyetemi szintű döntés van készülőben a
felhasználásuk módjáról.
Az egyetemen 2010 óta működik a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR), a központilag szervezett
felmérések eredményeinek elemzését a Karrier Iroda végzi, a „TF” karra vonatkozó adatok vannak, a
sportszervező szakra lebontva nincsenek.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Önértékelésük, C-SWOT analízisük többé-kevésbé reális képet fest a szakon folyó képzésükről, illetve annak
jellemzőiről. Úgy tűnik, tisztában vannak a korlátokkal és veszélyekkel, amelyek jórészt országosan
általánosak, kevés a sajátos, ezek is főként az egyetem, s benne a TSK előnytelen gazdasági helyzete.
Felsorolt erősségeik nem igazán konkrétak, megfoghatóak, s a hallgatói vélemények helyenként nem
támasztják alá a saját megelégedettségüket. Gyengeségeik valósak; a szakmai gyakorlatok finanszírozási
gondjai, s a hallgatók, illetve a végzettek visszajelzéseiből kitűnően általában is a gyakorlati képzés
elégtelensége. Sajnálatos, hogy ezen ismert hiányosságok kiküszöbölésére semmiféle tervet, esetleg megtett
vagy tervezett intézkedéseket nem közölnek, pedig a jövőbeli stratégiai előirányzatok az ilyen felismeréseket
is kell, hogy figyelembe vegyék. A képzés általános színvonalát, szervezettségét és gyakorlatorientáltságát,
s a gazdasági, szervezői profilt is sok hallgatói kritika érte, nem látszik, hogy ennek is tudatában lennének.
Lehetséges, hogy a HÖK ilyen irányú működése formális, vagy a hallgatók mindeddig inkább passzívak
voltak a véleménynyilvánításban…

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások










A KKK ismeretkörökre vonatkozó előírásait (nevesített ismeretek, kredittartományok, gyakorlati
képzés aránya stb.) be kell tartani, az eltéréseket haladéktalanul korrigálni kell.
Ebben a kétprofilú képzésben a szervezői, gazdasági ismeretek oktatásának megfelelő színvonalát,
feltételeit is biztosítani kell.
A sportszervezői szakmai gyakorlatok mértéke növelendő, a gyakorló helyek szakprofilhoz történő
jobb illesztése javasolt. A gyakorlatok szervezettségét, megfelelő szakmai tartalmát és a megszerzendő
szakmai kompetenciák egységes és objektív ellenőrzését, esetenként az oktatói hozzáállást,
gyakorlatvezetői színvonalat és oktatási fegyelmet javító intézkedésekkel szintén biztosítani kell.
A reális önképhez és a képzés minőségének biztosításához elengedhetetlen a hallgatói vélemények
kikérése és beépítése a képzésbe, ha szükséges a HÖK aktivizálása.
A kapott korrigált anyaguk ellentmondásait korrigálni kell, mert így az akkreditációs személyi
feltételek megítélése bizonytalan, több tantárgyfelelős esetében nem jeleznek oktatásban való
részvételt – legalább részlegeset –, ami viszont a tantárgyfelelősséggel együtt jár. Az egyetemi képzésnek
megfelelő személyi feltételek biztosításához pedig fontos a minősített és szakmailag kompetens
oktatók valós részvétele a képzésben, valamint az egyenletesebb oktatói terhelés.
Fontos a nemzetközi szakmai kapcsolatok továbbépítése.
Az infrastruktúra (sportlétesítmények) korszerűsítése indokolt.
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szakindítási MAB határozat: 2007/8/XII/4/9

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS

2014/10/XII/2/18. sz. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2019. december 31-ig hatályos.

Az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt felsoroltakra tekintettel az 5 évre
szóló akkreditáció biztos alapjáról megerősítést kell kapjon a MAB, ezért 2015. december 31-ig benyújtandó
helyzetjelentést kér, hogy a jelzett hiányosságok (KKK előírásaitól való eltérés, személyi feltételek
anomáliái, bizonytalanságok stb.) orvosolásáról meggyőződjön.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
Közölt tantervük szerint a képzésben a KKK előírásai részben teljesülnek; a kredittartományokat illetően
kisebb átrendezésekkel (pl. a testnevelés és sport elmélete, valamint a vállalat-gazdaságtan az alapozó
ismeretekhez veendő, az előírt kvantitatív módszerek ismeretanyagot átadó tantárgy viszont nincs (bizonyára
nem a (KKK-ban nem említett) „tudományelmélet” tárgy rejti). A KKK 7. a) pontjában jelzett idegen szaknyelv elsajátíttatására utalnak az önértékelésben, de a tantervben nincs a jelzett szakági szaknyelv (1-2-3) többféléves felveendő tárgy. A tanterv szerkezete valamelyest eltér az ismeretkör-csoportokra a KKK-ban
előírtaktól, remélhetőleg a kötelezően választhatóságot aszerint biztosítják. Bizonyos változtatásokat
mindenképpen igényel a tanterv, mert pl. a szabadon választható legalább 6 kreditnek nem hagytak elég
„helyet” a kötelezőként előírtak mellett, csak úgy, hogy az összkreditszám 124 (vagy legalább 122) lett a
szabályszerűen megszerzendő 120 kredit helyett.
A gyakorlati ismeretek előírt 40%-os arányának biztosítása nem állapítható meg, mert az ismeretátadás
módja mindenhol előadásnak van jelezve, kivéve a „diplomadolgozat”-hoz rendelt 150 óra gyakorlatot, ami
az összes óraszámnak még a 10%-át sem éri el. A számonkérési módok sem következetesek, így nincs miből
következtetni a valós, tartalmi gyakorlati ismeret-arányra. A hallgatói véleményekből ítélve mintha valóban
nem, vagy alig lenne gyakorlati ismeretátadás a képzésben, ami a szak KKK-jában írtakkal ellentétes,
bizonyos előírt szakmai kompetenciák elsajátítását így kétségessé teszik.
Azt is megjegyezzük, hogy szabályszerű értelmezésben a szak KKK-jában előírt, a diplomamunkához köthető
10 kredit teljes egészében csak a diplomamunka sikeres megvédésekor jár, tehát a tantervükben a 4. féléves
gyakorlathoz (bizonyára szakdolgozati konzultáció) írt utolsó 6 kredit nem a gyakorlati jeggyel, hanem csak a
védés eredményeképpen szerezhető meg.
A levelező munkarendű képzésről adatot nem írnak, óraszámai remélhetőleg az előírtaknak megfelelőek.
Az óralátogatások tapasztalatai – látottak, oktatói tájékoztatás – tartalmas munkát, korszerű képzést mutatnak,
erre utal több frissen megjelentetett oktatási segédlet, köztük a 2012-es Sportmenedzsment jegyzet.
Az idegen nyelvű (angol) képzés feltüntetett, de nem élő.
Személyi feltételek
A szak felelőse tanszékvezető egyetemi docens (Sterbencz Tamás PhD - közgazdaság-tudomány), a
sportmenedzsment elismert szakembere, a sport versenyképességét, a különböző sportágak működési
modelljeit és a sportolók, edzők, sportmenedzserek döntéseit kutatja, szakmai kompetenciája nem kérdéses. A
kapott korrigált önértékelési anyaguk tanterve szerint a szakon 3 szakmai (gazdasági, menedzsment,
sportmenedzsment) tantárgy, helyesen 8 (és nem 6!) kredit ismeretanyag felelőse és oktatója (?). Illetve az 1.2.
táblázat adatai szerint a háromból két tárgy oktatásában egyáltalán nem vesz részt, ez a megadott átlagos
heti óraterhelésével (2 óra a szakon) is összevág. Így viszont e tárgyakkal a felelőstől elvárt oktatási
kapcsolata nincs meg, azok felelősének nem vehető, és akkor a szak felelőseként is eléggé kérdéses a
kapcsolata, rálátása a szakon folyó képzésre. További ellentmondás, hogy e mesterszak bemenetét képező
sportszervező alapképzésben is 6 tantárgy, 22 kredit ismeretanyag felelősének jelzik, ott is valós oktatási
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részvétel nélkül, megadott óraterhelése az alapképzésben heti 1 óra!
A sportmenedzser mesterképzés a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös képzésként folyik, oktatói közösen
biztosítják a szakmai minőséget – formálisan. Ugyanis a fenti ellentmondásos helyzet más tantárgy
felelősénél is előáll; a „gondozott” tárgy oktatásában részvételüket nem jelzik, óraterhelésük nulla,
felelősségük nem érdemi. Amennyiben az ok nem félreértelmezés, adatközlési hiba, hanem valós
gyakorlat, úgy a személyi feltételek az akkreditációs elvárásoknak itt sem felelnek meg, ill. az oktatói
szakmai kompetencia, szakmai gyakorlottság megléte egyes esetekben biztonsággal nem állapítható meg.
Egyébként a közölt oktatói kredit- és óraterhelések mértéke elfogadható lenne – kivéve az egyes
tantárgyfelelősökkel kapcsolatban jelzett anomáliákat, és hasonlóképpen megfelelő az alkalmazási típus
(AT/AE/V) szerint is az oktatók aránya.
Tudományos háttér
A sportmenedzsment területén a szak jelzett oktatói aktív és eredményes szakmai-tudományos tevékenységet
folytatnak Magyarországon belül, s a hazai egyetlen önálló sporttudományi doktori iskolában is jelen van
sportmenedzselési tématerület, melyet a Corvinus Egyetem kutatási bázisa is erősít. Kooperálnak a képzés
jelzett oktatói a Magyar Sportmenedzsment Társasággal, a Magyar Sporttudományi Társasággal, a Magyar
Olimpiai Bizottsággal, a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségével és a Fogyatékos Országos Diákés Szabadidősport Szövetséggel. Az együttműködés lényege a gyakorlatban zajló folyamatok tudományos
elemzése és a megállapítások, javaslatok gyakorlatba ültetése. Ezt jól jelzi a 2012-ben kiadott teljesen új
Sportmenedzsment TF jegyzet, illetve a Magyar Sporttudományi Társaság gondozásában megjelent három
sporttudományi füzet, melyben a sport menedzsmentjének egy-egy témáját bontják ki a felkért szerzők.
Pályázati aktivitásuk kiemelkedő, melynek hozománya a dinamikusan növekvő kapcsolatrendszer hazai és
nemzetközi színtéren, az utóbbi négy évben több millió forintot nyertek, aminek hozadéka az is, hogy a
kutatási és fejlesztési eredmények beépültek az oktatásba, emelve annak színvonalát. Élénk és eredményes a
TDK munka. A 2012-ben alakult szakkollégium további tehetségtámogatást jelenthet.
A munkatársak publikációs aktivitása megfelelő, nyomon követhető (MTMT).
Infrastrukturális feltételek
A szakgazda karon az különböző oktatási igények kielégítésére általában rendelkezésre állnak korszerű tárgyi
feltételek, audiovizuális eszközökkel felszerelt tantermek, előadótermek, informatikai hálózat, laborok és
sportlétesítmények, eszközpark. A karon működik az egyetemi Digitális tartalomfejlesztő központ, alapvető
feladata az e-learning fejlesztések összefogása, az elektronikus tananyagok karbantartása, e-alapú
szolgáltatások tervezése és kivitelezése. A szakkönyvtári ellátottság igen jó, s mindezek kapacitása is még
éppen kielégítő. Igen előnyös a világon is egyedülálló „kompakt kampusz” jelleg.
Ezzel együtt időszerű és méltó lenne az intézményhez egy komolyabb felújítás, fejlesztés.
A képzési létszám és kapacitás
Az elmúlt öt évben a sportmenedzser mesterszakra (teljes idejű+ részidejű képzésre) felvettek száma a
2008-as 32-ről kis hullámzással évi 60-70 fő körüli lett. A megállapított felvételi keret 100 fős, ez akár
bővülést is megengedne, az oktatói háttér létszámban és minőségben számszerűen és formálisan megfelelő,
de a személyi feltételeknél jelzett anomáliák és főként a gyakorlati ismeretek átadásának hiánya vet fel
aggályokat. Elsősorban ennek rendezése után lehet felmérni a valós oktatási kapacitást.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Bár egy mesterszaknál az elméleti jelleg tulajdonképpen kívánatos, de amint a képzés tartalmának
elemzésénél jeleztük, a szak KKK-ja legalább 40% gyakorlati ismeretet ír elő, és ezt tükrözni kellene az
ismeretátadás, valamint a számonkérés módozatainak is. Tantervük ezzel szemben csak előadást jelez,
ismeretellenőrzésként ennek megfelelően kollokviumot, illetve néhány – nem is mindig érthető és indokolt –
esetben (pl. tudományelmélet) gyakorlati jegyet. A hallgatói írásos vélemények is jórészt a gyakorlati
ismeretek komoly hiányát jelzik, túl soknak tartják az előadást, főként a „TF”-eseket, esetenként átfedéseket
jeleznek a sportszervező alapképzésben már tanultakkal, de a BCE oktatóinak közreműködését szakmailag
értékesnek, színvonalasnak tartják. Összességében jogosnak tűnik határozott igényük a több gyakorlatra, a
tanultak alkalmazhatóságának megtapasztalására. A szakos önértékelési anyag szöveges részében van szó
szakmai gyakorlati lehetőségről – de csak szabadon választható formában, ami semmiképp nem felel meg az
előírásnak, és nagyon messze is van az előírt mértéktől, mind az erre „szabadon hagyott” 4 kreditet tekintve,
mind a KKK-ban előírt: „az intézményi tanterv szerint legalább 40%” megvalósítását illetően. Írnak ugyan
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létesítménymenedzsment gyakorlat bevezetéséről elsőéves hallgatóknak, miközben maga a tantárgy a
második évben, a harmadik szemeszterben szerepel a tantervben… Kapcsolataik a potenciális
gyakorlóhelyekkel megvannak, a vázolt tervek mégsem tükrözik a gyakorlatok tantervbe illesztésének
megfelelő módját és mértékét.
A tantervi adatok összegzésével adódó tanóraszám 1860 óra, nem kevés, az egyes szemeszterekben ennek
megfelelően 400 feletti a tanóraszám, az utolsóban különösen magas 525 óra.
Az egyéni mentorálás módszerei dicséretesek, a hallgatók előrehaladását bizonyára megfelelően segítik.
Értékelés és ellenőrzés
A képzés során megszerzett ismeretek értékelése és ellenőrzése a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
eljárási rendje és szabályai, valamint az egyes tantárgyak tantárgyi programjában írtaknak megfelelően
történik. A hallgatók ezeket a követelményeket a félév kezdetén az oktatóktól is megtudják, de a kari
honlapon keresztül elektronikusan is megismerhetik, elérhetik. A számonkérés módjai a szokásosak;
kollokvium, szigorlat (ami egyféléves tárgy esetében értelmezhetetlen…) és gyakorlati jegy, az egyes
módozatok arányát illetően már jeleztünk aggályokat. Az írásos hallgatói véleményekből kiolvasható, hogy
a számonkérés terén nagyobb következetességet, szigorúságot várnának el.
A szakdolgozati témaválasztás az oktatói-hallgatói konzultáció eredménye, az oktatók saját oktatási és
kutatási területükhöz kapcsolódó témaköröket adnak meg, a hallgatók ezek közül választhatnak, vagy
kezdeményezhetik más téma kidolgozását. A szakdolgozatok készítésének folyamatmenedzselése
szabályozott, a záróvizsga bizottságok összeállítása, a vizsgáztatás menete is megfelelő a leírtak szerint.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A Budapesti Corvinus Egyetemmel közös mesterképzés népszerű, hat éve folyik, a teljes idejű (nappali) és a
részidejű (levelező) képzésben is általában 30-40 fős évfolyamok indultak. A diplomát szerzők aránya a
nappali képzésben magas, közel 80%-os, itt a nyelvvizsga megléte sem probléma. A levelezős munkarendű
képzésben – valószínűleg a munkával párhuzamos tanulmányok nehézségei, az elnyúló tanulmányi idő miatt
– már lényegesen rosszabb, kb. 50%-os az arány, és a belépő, többnyire idősebb hallgatók között kevesebb
a nyelvvizsgával bírók száma is.
A karon komplex tehetséggondozási program folyik, aktív a TDK mozgalom, lehetőségeket nyújt a
sportmenedzser szakkollégiumi rendszer és a partnerszervezet, a Magyar Sportmenedzser Társaság is. A
kiemelkedő képességű és erre motivált végzettek számára a továbblépésre befogadó a SE sporttudományi
önálló doktori iskolája, s eddig minden évben fogadott is a gondozó Sportmenedzsment és rekreáció tanszék
ösztöndíjas jelentkezőt.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A jelenleg egyetlen hazai sportmenedzser mesterképzést a Semmelweis Egyetem a Budapesti Corvinus
Egyetemmel közös képzésben folytatja/folytatta. A szakgazda a SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (2014
szeptembere óta a jogutód intézmény, a TF), a felelős szervezeti egység a SE-n (ill. 2014 szeptembere óta a
TF-n) a Sportmenedzsment és rekreáció tanszék, a BCE-n az Üzleti gazdaságtan tanszék, jó együttműködésük, a BCE oktatóinak a gazdasági tantárgyak felelőseiként és oktatóiként végzett ismeretátadása
biztosítja e szakterületen is a képzés megfelelő minőségét.
A képzés menedzselését a sportszervező alapképzés értékelésében írtakhoz hasonlóan a szakfelelős, a szakot
közvetlenül gondozó tanszék vezetője (Sterbenz Tamás) és az oktatásszervező funkcióval megbízott oktató
végzi, s jól szervezetten, kooperációban dolgoznak együtt a közös képzés teljes oktatógárdájával. Itt is
megjegyezzük, hogy a kar szakjainak irányítására egységesen alkalmazott Kari Működési Rendben foglaltak
szerint a szakfelelősi feladatok között nincs az oktatásban való tényleges részvétel, a szakon valamely
tantárgy felelőssége, ami pedig akkreditációs elvárás. A kar Oktatási és Nevelési Bizottsága munkájában
felkérés esetén vesz részt, azokra az ülésekre hivatalos, ahol szakmailag érintett.
A szakon folyó képzés minőségének biztosítására, a minőségfejlesztési tevékenységre sincsenek
szakspecifikus jellemzők, azaz pl. a hallgatói elégedettségi vizsgálatok (OMHV) hatása még itt sem mérhető,
a HÖK bevonásával szervezett kari szintű online felmérések elemzése, visszacsatolás, esetleges intézkedések
nem ismertek, egyetemi szintű döntés van készülőben a felhasználásuk módjáról. Az egyetemen 2010 óta
működő Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) központilag szervezett felmérései eredményeinek elemzését
a Karrier Iroda végzi, a „TF” karra vonatkozó adatok vannak, a sportmenedzser szakra lebontva nincsenek.

71

akkreditációs jelentés – SE TSK – sportmenedzser M
4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Önértékelésük, C-SWOT analízisük a sportszervező alapképzésükről írtakkal nagyrészt megegyezően
többé-kevésbé reális. A jelzett korlátok és veszélyek jórészt országosan általánosak, kevés a sajátos, ezek is
főként az egyetem, s benne a TSK gazdasági helyzetének előnytelensége.
Felsorolt erősségeik és gyengeségeik sem mások, mint az alapszaknál írtak, ebből következően
hiányosságként itt is a gyakorlati képzés elégtelenségét kell kiemelni, amint azt a fenti értékelés több
pontjánál részletezve meg is tettük. Hasonlóképp érvényes az is, hogy e hiányosságok kiküszöbölésére
intézkedések megtétele szükséges.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
 A KKK előírásait (nevesített ismeretek, összkreditszám, gyakorlati képzés aránya stb.) be kell tartani,
az eltéréseket haladéktalanul korrigálni kell. Különösen fontos a sportmenedzseri gyakorlati
ismeretek, szakmai gyakorlat mértékének növelése, a tantervbe való megfelelő beillesztése. A
szakvezetés törekvéseit az elhelyezkedésben kulcsszerepet játszó gyakorlatok kínálatának,
szervezettségének és ellenőrizhetőségének javítására fokozni kell.
 A kapott korrigált anyaguk ellentmondásait korrigálni kell, mert így az akkreditációs személyi
feltételek megítélése bizonytalan, a szakfelelősnél csekély részvételt, néhány tantárgyfelelős esetében
pedig egyáltalán nem jeleznek oktatásban való részvételt, ami viszont a tantárgyfelelősséggel együtt
jár.
 A reális önképhez és a képzés minőségének biztosításához elengedhetetlen a hallgatói vélemények
kikérése és beépítése a képzésbe.
 Fontos a nemzetközi szakmai kapcsolatok továbbépítése.
 Az infrastruktúra (sportlétesítmények) további korszerűsítése indokolt.
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Eszterházy Károly Főiskola
Természettudományi Kar

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/19. sz. MAB HATÁROZAT

testnevelő-edző
alapképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2005/8/III/2/200

A (akkreditált)
A szak akkreditációja – a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A képzési program a szak KKK-jának előírásait követi – két eltéréssel; a gyakorlati ismeretekhez előírt
legalább 100 kredit a közölt tanterv adataiból a „gyakorlat” tanóratípusnak jelzettek formális összegzésével
jóval kevesebbnek, 56 kreditnek adódik. Az ismeretkörök valós szakmai tartalmát, az elméleti és gyakorlati
profil keveredését ismerve, a megbecsült kreditarány biztosan nagyobb, akár az előírt mértékű is lehet. A
hallgatói visszajelzések alapján persze még több gyakorlati óra, foglalkozás jó lenne, de e téren nem dominál
a hallgatói kritika. A szakmai gyakorlatra (sportszakmai gyakorlatok, táborok…) előírt 15-20 kreditből a
tantervben egyértelműen 11 kredit azonosítható. Mindenesetre a megadott kompetenciák elsajátítására
alapvetően alkalmas a képzési program – kis korrekciókkal. Pl. a tantervben az alapozó ismereteknél a
pszichológia nem jelenik meg, bár a tanári felkészítés 10+2 kredites modulban benne van, onnan akár a 2
kredites pszichológiai elméleti alapok tárgy ide számítható, átemelhető. (Ezt a modult ugyanis csak a tanári
továbbmenetelt választó hallgatóknak kell felajánlani teljesítésre, a pszichológiai ismeretek alapozás viszont
a képzés elején már minden hallgatónak szükséges, hogy a szakmai törzsanyagban az 5. félévre tervezett
(kötelező) sportpszichológia tudjon mire épülni.) Az előírt mértékű szabadon választhatóságot biztosítani
kell, 8 kredit helyett tehát 10 kredit tartomány szabadon hagyásával.
Kevéssé előremutató, hogy szakmai tartalmában, a belső arányokban a hagyományos sportágak dominálnak,
a modern testnevelési tartalmak alig jelennek meg. Az egységes tanárképzés bevezetése következtében a
szak ebben a formájában és tartalmával valószínűleg nem marad meg, kivezetésre kerül, és remélhetőleg
megújult, korszerű sportszakmai tartalommal valósul majd meg.
A jelenlegi, 5-6 éven belül kifutó rendszerben a testnevelő tanári továbblépés szakmai előkészítését (második
tanári szakképzettség előfeltételét képező 50 kredites modul), az alapképzés tantárgyainak irányított
felvételével oldják meg, illetve biztosítják a min. 10 kredites tanári felkészítő modult.
Személyi feltételek
A szakon a jó szakmai színvonalú képzés személyi feltételei összességben adottak. Az elmúlt időszakban és
a látogatás idején még e tanév végéig funkcionáló szakfelelős (Honfi László PhD) főiskolai tanár,
alapvégzettsége szerint középiskolai testnevelő tanár, a MEFS-nek korábbi alelnöke volt, akinek sokrétű
közéleti tevékenysége a sporthoz kapcsolódott. Életkorából (65 év) adódóan esedékessé vált az utódlása, ami
az intézmény hivatalos tájékoztatása szerint időközben meg is történt. Az új szakfelelős (Bíró Melinda PhD),
és egyben a testnevelői ismeretek specializáció felelőse is, főiskolai docens, végzettsége szerint középiskolai
testnevelő tanár, tanszékvezető, a Sporttudományi Intézet igazgatója. Jelenleg 8 kredit ismeretanyag, 4
szakmai tárgy felelőse, átlagos heti óraterhelése ≈10 óra, megfelelő részvételt és rálátást jelez a képzést
illetően.
A tantárgyfelelősök tudományos fokozattal rendelkezők, kredit- és óraterhelésük általánosan elég magas,
biztos érdemi részvételt jelez az oktatásban. Az oktatói munka megosztása a bevont oktatók részvételének
óraterhelési adatai híján nem látható, de az elmondottak és a hallgatói visszajelzések alapján elfogadható
mértékű, bár az önértékelésben szereplő adatok szerint három AE alkalmazású tantárgyfelelős oktató
kreditterhelése magasabb az akkreditációs elvárások szerinti elfogadható, legfeljebb 15 kreditnél.
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Tudományos háttér
A képzés „gazdái” komoly erőfeszítéseket tettek a testnevelő-edző alapképzés szaktudományos hátterének
megteremtésére, nagy előrelépés pl. a sporttudomány természettudományos kutatásokhoz szükséges alaplaboratóriumok kialakítása, s, hogy a kapcsolódó sporttudományi kutatások eredményei megjelennek az oktatók
közleményeiben. E tevékenységük intenzitása, hatása azonban szerény, főként az idegen nyelvű, nívósabb
közlemények száma alacsony. A vizsgált ötéves időszakban e téren némi emelkedés tapasztalható, bár az
utóbbi időszak szakmai tananyagfejlesztéseiben való oktatói részvétel bizonyára lekötötte néhány oktató
tudományos, publikációs kapacitását.
A képzés tudományos hátteréül szolgáló kutatási és pályázati aktivitás az oktatói kör részéről megfelelő volt
a közelmúltban, pályázataikkal az utóbbi négy évben közel 100 millió forintot nyertek, aminek hozadéka az
is, hogy a kutatási és fejlesztési eredmények beépültek az oktatásba, emelve annak színvonalát.
Infrastrukturális feltételek
Az intézményben az elmúlt időszakban jelentős infrastruktúra fejlesztések történtek, így a sport-szakterületi
képzés most kiválóan ellátott sportlétesítményekkel, előadó és szemináriumi termekkel. A könyvtár a jó
színvonalú oktatást megfelelő módon segíti, a TÁMOP pályázat révén új jegyzetek, tankönyvek állnak
rendelkezésre, amelyek mind nyomtatott, mind e-learning formában elérhetők a hallgatók számára.
A gyakorlati foglalkozások és külső gyakorlatok helye és minősége a hallgatói visszajelzések alapján is
megfelelő.
A képzési létszám és kapacitás
Az intézmény a sporttudományi képzési területen a teljes idejű képzésre megállapított 433 fős, illetve a
részidejű képzés 250 fős képzési kapacitásába megfelelően illesztette az összesen 357 (242+115) aktív
testnevelő-edző szakos hallgatói létszámot, s ez a képzéshez rendelkezésre álló valós személyi és tárgyi
kapacitásuknak is megfelel.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás szervezett, alkalmas módszerekkel, kiváló infrastruktúra segítségével valósul meg. A
szakmaspecifikus módok, mint a sporttáborok, a sportszakmai gyakorlatok, iskolalátogatások a szakterületi
kompetenciák kifejlesztéséhez megfelelőek, célszerűek. A hallgatók zömmel kielégítőnek tartják a tanórák
mennyiségét, bár a több gyakorlati foglalkozást – mint szinte minden alapképzésben –- igénylik,
hasonlóképpen a képzési cél elérését szolgáló önálló és csoportfeladatokat, a tanulással kapcsolatos
módszertani segítségnyújtást, az egyéni konzultációs lehetőségeket. A hallgatók és oktatók személyes
kapcsolattartása jó, a hallgatók a legtöbb oktatót jónak, segítőkésznek tartják, néhányukat kevésbé.
Külföldi részképzésben való részvételre van mód, az intézmény nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek, a
hallgatók elsősorban az ERASMUS lehetőségeket használják ki.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti és a sportági gyakorlati anyag számonkérési módozatai a szak kívánalmainak megfelelőek,
írásbeli és szóbeli vizsga, s mellette házi-dolgozatok és prezentációk. A szakmai gyakorlatok szervezettek, a
hallgatói munka ellenőrzése megoldott.
A szakdolgozati témaválasztás az oktatók témakiírása vagy a hallgatók saját elképzelése alapján,
kezdeményezésükre történik. Sajnos általánosítható negatív jelenség, hogy az oktatási feladatok mellett a
szakdolgozati témavezetés, bírálói, opponensi tevékenység és a tehetséggondozás oktatói feladataiban való
lelkiismeretes, érdemi részvétel bizony túlterheli a tanárokat, s ez itt is jellemző.
A záróvizsgák tartalma, az értékelés rendszere a megszokott, megfelelően szabályozott.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A testnevelő-edző alapszak az EKF egyik legnépszerűbb képzése, a 300-400 fő körüli összes jelentkező
létszám állandósulni látszik. Az első helyen jelentkezettek és az államilag támogatottak száma a 2012/2013as tanévben jelentősen megnőtt, ami a mindennapos testnevelés bevezetésének következtében egyszerre
felmerült országos testnevelői igénnyel (≈4000 fő) magyarázható. Emellett az önköltséges formában tanulók
száma is jelentős mértékben növekedett, részben bizonyára az alacsonyabb felvételi ponthatárok
következtében. Ettől a diplomát szerzők száma, a felvettekből a végzett hallgatók aránya érthető módon nem
emelkedett, bár az utóbbi években a tendencia pozitív. Az általában 50-60 fővel induló évfolyamoknál a
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lemorzsolódás és egyéb okok (kitolódó végzés, újabb tanulmányok, nyelvvizsga hiánya stb.) következtében
a hallgatók csupán kis százaléka, alig 30% fejezi be időben tanulmányait.
A mesterképzésbe való továbblépést kevesen választják, a helyben meglévő kínálat nem vonzó, a SE TSK
mesterképzései ismert lehetőségek. Ezt az alapképzést párhuzamosan a sportszervező szakos hallgatók is szép
számmal választják, ami részükről talán érthető, de a továbblépést visszafogja.
Kielégítő a szak hallgatóinak TDK munka iránti érdeklődése, aktivitása.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A testnevelő-edző alapképzési szak gazdája a Természettudományi Kar, azon belül a Sporttudományi Intézet
három, jól együttműködő tanszéke és annak munkatársai. A szak eddigi felelőse kiváló (sport)szakember, a
főiskola vezetésének támogatását is bírva jól menedzselte szakot, aktívan részt vett a kar és az intézmény
irányítását végző bizottságok munkájában, érdekérvényesítő képessége kiváló. Nyugdíjba vonulását
követően az „utódlást” biztosítani kell, ami a sportszakmai kvalitások tekintetében nem lesz könnyű feladat.
A szakon folyó képzés megfelelő minőségi paramétereinek biztosításáért a szak vezetője felel, aki szorosan
együttműködik a minőségügyi tevékenységek koordinálását végző, jelenleg 4 oktatóból és egy hallgatóból
álló kari minőségbiztosítási bizottsággal.
A minőségi oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására törekszenek, a vizsgált időszakban az oktatói
kör kvalifikáltságának javítására más intézményekből érkeztek sporttudományi minősítéssel rendelkező
tanárok. Mindazonáltal az oktatói korfa kedvezőtlenül alakul, az egyetemi tanárok mind professzor
emeritusok, a főiskolai tanárok, docensek többségének életkora 55 feletti, a fiatalabb korosztályhoz tartozók
aránya 30% alatti. Szükséges a saját hallgatók felkészítése a szak oktatói körébe történő bevonásra.
Az oktatóknak az intézet biztosítja a feltételekeit az önképzéshez, motiválja, támogatja a PhD fokozatot
szerző, habilitáló kollégákat.
Működik a hallgatói véleményező rendszer (OMHV), az oktatói, kutatói teljesítményeket évente értékelik.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az intézet vezetése és a szak oktatói reálisan látják korlátaikat, erősségeiket, gyengeségeiket, ismerik
hiányosságaikat és az ebből fakadó teendőiket, van stratégiai tervük. A szakon a képzés az elmúlt időszakban
az infrastruktúra jelentős fejlesztése révén is jól menedzselve, megfelelő, személyi háttérrel működött.
A jelenlegi szaknak megfelelő képzés valószínűsíthető kivezetése, vagy átalakulása miatt a tartalmi
modernizáció (NAT-nak megfelelő újabb sportágak stb.) szükségességéről szólni itt és most nem aktuális.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások




Az érvényes KKK előírásainak pontos betartása (gyakorlati arány, szabadon választhatók stb.) elvárt.
A megfelelő személyi feltételek folyamatos biztosítása, az oktatói utánpótlásra nagyobb hangsúly
fektetése.
A sporttudományos kutatások eredményeinek nemzetközi folyóiratokban történő publikálása.
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Nyíregyházi Főiskola
Természettudományi és Informatikai Kar

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/20. sz. MAB HATÁROZAT

testnevelő-edző
alapképzési szak

A (akkreditált)

A szak akkreditációja
–
a
képzés
akkreditációs
feltételeknek való folyamatos
szakindítási MAB határozat: 2005/8/III/2/196
megfelelése esetén – 2019. december 31-ig hatályos.
2017-ben lefolytatandó monitor eljárással.
Az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt felsoroltakra tekintettel az 5 évre
szóló akkreditáció biztos alapjáról monitor eljárásban kíván meggyőződni a MAB, ezért legkésőbb 2017.
szeptember 30-ig helyzetjelentést kér arról, hogy észrevételei nyomán a korrekciók, előrelépések (KKK
előírásainak pontos betartása, személyi feltételek, oktatói kapacitás biztosítása stb.) megtörténtek-e.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A bemutatott mintatanterv a KKK-ban az ismeretkörökre és kredittartományokra előírtakat követi, azzal a
kivétellel, hogy a továbblépésre a tanári mesterszakot választók számára nem látszik az előírt 10 kredites
tanári felkészítés blokk (pedagógiai és pszichológiai ismeretek) a differenciált ismeretek között. Vannak
ugyan az alapozó tárgyak között a pedagóguspályára előkészítőnek vehető tárgyak (pl: a nevelés társadalmi
alapjai; gondolkodók a nevelésről), de ezek nem váltják ki az előírtakat. Ez annál is kevésbé érthető, hogy
közlésük szerint a másik specializálódási utat, az edzői differenciált ismeretek felvételét a képzés indítása óta
nem választotta senki. Így viszont épp a testnevelő tanári továbbtanulás szempontjából fontos és előírt
témakörök hiányoznak. Az elmélet és gyakorlat aránya alapvetően megfelel az előírtaknak, a gyakorlati
ismeretekhez rendelendő 100 kredit a tantervből kiolvashatóan majdnem megvan. Az előírt mértékű szabadon
választhatóságot a 10 kredit tartomány szabadon hagyásával biztosítják.
Meg kell még jegyezni, hogy szabályszerű értelmezésben a szak KKK-jában előírt, a diplomamunkához
köthető 10 kredit teljes egészében csak a diplomamunka sikeres megvédésekor jár, tehát a tantervükben
a 6. félévben írt 4 kredit biztosan nem a gyakorlati jeggyel, hanem csak a védés eredményeképpen
szerezhető meg.
A tananyagok és a kötelező és ajánlott szakirodalom korszerűsítését a TÁMOP pályázaton nyert támogatás
révén végzik.
Személyi feltételek
A szakfelelős főiskolai tanár (Pásztorné Batta Klára PhD), testnevelő tanár és szakedző, a szakterület nagy
tapasztalatú oktatója. 20 kredit, 4 szakmai tantárgy(csoport) felelőse, heti óraterhelése (18,5 óra) feltétlenül
érdemi részvételét jelzi az oktatásban. A tantárgyak felelősei többségében PhD fokozattal rendelkeznek,
néhány sportági ismeret (labdajátékok, atlétika, úszás) oktatója nem minősített, de sportszakmai
kompetenciájuk szakképzettségük révén többnyire megfelelő, egy-két helyen aggályos, mint az egészségtan,
és gyógytestnevelés oktatójánál. Az oktatók egy kivétellel főiskolai oktatói beosztásúak, az egyetlen egyetemi
tanár oktatójuk nyugdíjba vonulásával nyilván legfeljebb AE oktató lehet. Egyébként is probléma lehet az
elöregedés, a csökkenő kapacitás, pedig az oktatók valós óraterhelése így is igen magas.
Az oktatóik alkalmazási típus szerinti aránya, az AT/AE/V arány megfelelő.
Tudományos háttér
Az alapszakos képzés szakmai-tudományos hátterének biztosításához jelentős erőfeszítéseket tesznek, a
tudományos munka mennyiségi és minőségi fejlesztésére törekszenek, a kívánt szintet egyelőre csak
közelítik, a sporttudományi szakterületen nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelenő közleményeik
nincsenek. Terveik vannak, megvalósulásuk a sporttudomány természettudományos ágában is örvendetes
fejlődést hozhatna.
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Infrastrukturális feltételek
Az intézményben és a szakot gondozó intézetben az infrastrukturális adottságok igen jók, a képzés kiválóan
ellátott sportlétesítményekkel, előadó és szemináriumi termekkel. A könyvtár megfelelő alapot biztosít az
oktatás magas színvonalához. A gyakorlati foglalkozások, külső gyakorlóhelyek minősége jónak tűnik.
A TÁMOP pályázat révén új jegyzetek, tankönyvek állnak rendelkezésre, amelyek mind nyomtatott mind elearninges formában elérhetők a hallgatók számára.
A képzési létszám és kapacitás
A képzés iránt a régióban mutatkozik érdeklődés, legalább is az első helyen ide jelentkezők számát nézve,
80-100 közötti volt az utóbbi négy évben. A felvetteké azonban a teljes idejű, nappali képzésben 40 fő, a
levelezőben 20 fő körüliben stabilizálódott, és főként a részidős képzési formában igen erősen eltolódott az
arány (az önköltséges, és ezzel az igen alacsony pontszámmal bekerültek irányába. A megvalósult létszám
alatta marad az intézmény általános, formális képzési lehetőségeinek/kapacitásának.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás jól szervezetten, jó módszerekkel, kiváló infrastruktúra segítségével valósul meg. A tantárgyi
módszertanokkal egyéni ismeretszerzésre (kiselőadás, esszé) ösztönzik a hallgatókat. Egyes hallgatói
visszajelzések az oktatói hozzáállást, illetve leginkább a gyakorlatvezetői „minőséget” egyenetlennek látják,
kritikával illetik. A szakmai gyakorlatok szervezettsége megfelelő.
Van lehetőség külföldi részképzésen való részvételre is, a hallgatók elsősorban az ERASMUS lehetőségeket
használják ki, ha nem is túl nagy mértékben.
Bár az oktatók eléggé túlterheltek, támogatják az egyéni kutatást, a TDK munkát.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti és a sportági gyakorlati ismeretek számonkérése megfelelő, az ellenőrzés az ismert módokon
(kollokvium, gyakorlati jegy) valósul meg.
A szakdolgozati témaválasztás az oktatók témakiírása vagy a hallgató saját elképzelése alapján történik, a
rendszer jól átgondolt, minőségi munkát eredményezhet. A záróvizsgák tartalma és értékelési rendszere
megfelelő.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szakterületen országosan tapasztaltakhoz hasonlóan a felvett és a végzett, oklevelet átvett hallgatók aránya
alacsony, ebben a képzésben még az átlagnál is kevesebb, kb. 20%-os. A hallgatók túlnyomó többsége nem
fejezi be időben – vagy egyáltalán – tanulmányait, több okból is: valószínűleg az alacsony pontszámmal
bekerültek tanulmányi előrehaladása lassú, nagy a lemorzsolódás. Emellett itt is jelentkezik a más alapszakra
való átjelentkezés, és végül az egyik legdöntőbb ok, a nyelvvizsga hiánya, ami az utóbbi években is
változatlanul nagyon magas, kb. 70%!
A hallgatók felkészítése a továbblépésre mindazonáltal elvileg megfelelő, a szükséges ismeretek oktatása
(tudományelmélet, kutatásmódszertan, könyvhasználat, e-learning stb.) biztosított. A tehetséggondozás a
TDK tevékenységen keresztül valósul meg, figyelemmel vannak rá. .

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A szak gazdája a NYF Testnevelés és Sporttudományi Intézete, vezetője egyben a szak felelőse is,
megfelelően menedzseli a képzést, agilis vezető, aktívan részt vesz az intézményi bizottságok munkájában,
érdekérvényesítő képessége jó. A szervezeti egységek irányítása és együttműködése a kívánalmaknak
megfelel.
Az intézményi minőségbiztosítási rendszer működésének a szakot érintően is látszanak jelei, pl. az oktatói
alkalmazás, a „humánpolitika” terén; az intézet és a szak élére tudományos fokozattal rendelkező személy
került, erőfeszítéseik is látszanak arra, hogy a tantárgyak felelősei minősített oktatók legyenek, ami az
akkreditációs elvárások teljesítésének, a jó minőségű képzés biztosításának egyik kulcseleme. E törekvésük
folyamatos kell legyen, az „utazó tanárok” alkalmazását a lehetőségek szerint minimalizálni kell. Az oktatói
teljesítményeket évente értékelik, és működik a hallgatói véleményező rendszer is, bár a szokásos problémák
– önkéntesség miatti alacsony válaszadási ráta – itt is mutatkozik.
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A hallgatói tanulmányok követésére, támogatásukra csoportfelelősi rendszert működtetnek,
tananyagfejlesztésekkel szolgálják a változtatási igényeket. Mindazonáltal a rendkívül alacsony végzési
arány, nagy lemorzsolódás és „bennmaradt” oklevelek ennek hatékonyságát nem mutatják, ennél
nyilvánvalóan többet kell tenni e téren. A gyakorlati képzőhelyek kiválasztásának, a szakmai minőség
biztosításának és ellenőrzésének gyakorlata megfelelő.
A végzettek elhelyezkedésének követésére használják a DPR rendszert, a kapott adatok szerint nagy
többségüknek van munkahelye, és a végzettségének megfelelő munkakörben dolgozik. A sporttudományi
képzési területen történő továbbtanulás csak másik intézményben biztosított.
Az indításkori MAB határozatban jelzett túlzó tervezett hallgatói létszámot a valós jelentkezési és felvételi
számok helyreigazították.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük nagyrészt reális, látják azokat a lehetőségeket, erősségeket, jórészt a hiányosságokat is,
amelyek e szakon folyó képzést (is) jellemzik, stratégiai terveik előremutatók, bizakodók. Ugyanakkor
gyengeségeik felsorolásánál nem látszik megjelenni a rendkívül alacsony oklevél-szerzési ráta, és ennek
következtében ennek orvoslása a fejlesztési terveik között sem szerepel.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások






Az érvényes KKK előírásainak pontos betartása, a 10 kredites tanári modul biztosítása a differenciált
ismeretek keretében – addig is ameddig a szak és arról a tanári képzésbe a továbblépés létezik.
A szak hallgatóinak aktív sportolói tevékenysége erősítendő – pl. az egyesületi, igazolt
sporttevékenység ösztönzésével, támogatásával.
A megfelelő személyi feltételek folyamatos biztosítása, az oktatói utánpótlásra nagyobb hangsúly
fektetése, a korfa figyelése, javítása.
A rendkívül alacsony oklevél-szerzési ráta javítására hatékony lépések megtétele szükséges.
Erősítendők a sporttudományos kutatások, kooperációk, kollaborációk kutatást folytató
intézményekkel, az eredmények nemzetközi folyóiratokban történő publikálása. Összességben az
oktatói és a hallgatói tudományos aktivitás és eredményesség is növelendő.
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alapképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2005/8/III/2/198

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/21. sz. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
A szak akkreditációja – a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A közölt tantervükben a KKK szerinti alapozó ismeretekre az előírt 30-40 kredit helyett csak 26 kreditet
szánnak. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető min. 100 kredit sem a testnevelői, sem az edzői differenciált
ismeretek választása esetén nem látszik teljesülni, hanem ennél kevesebb (92, ill. 82 kredit). Ez viszont a
valóságban biztos több, mivel a szakmai gyakorlathoz az előírt min. 15 kredit helyett csak 6 kreditet
szerepeltetnek, pedig a sportszakmai gyakorlatok is kreditálandók és ide tartoznak. Így a gyakorlati ismeretek
aránya is megfelelő.
A tanagyagok és a szakirodalom korszerűsége a sporttudományi területen tapasztalható általános mértékű, a
tanagyag-fejlesztések itt is főként pályázatok segítségével valósulnak meg.
Személyi feltételek
A szak felelőse egyetemi docens (Heszteráné Ekler Judit PhD) testnevelő tanári végzettsége, tudományos
fokozata, szakmai munkássága a sporttudományi képzési területhez köti. A szakon 20 kredit ismeretanyag,
és ennek megfelelően több tantárgy felelőse, átlagolt heti óraterhelése 3 óra. Ez önmagában érdemi részvételt
jelent éppen a képzésben, de az egyéb intézményi, más szakokhoz kötődő óratartásokhoz képest érthetetlenül
alacsony, éppen az általa gondozott szakon az intézményi össz-óraterhelésének csak 1/5-e.
A tantárgyfelelősnek jelölt 30 oktató mindegyike tudományos fokozattal rendelkezik, nagy többségük jelzett
heti óraterhelése az oktatásban való megfelelő részvételre utal, és szakmai kompetenciájuk sem kérdéses. Az
oktatók kreditterhelése, főként az intézményi összesített értékek magasak, több mint 1/3-uknál 25 kredit
feletti, egy AE (nem teljes munkaidős) oktatónál pedig az elfogadható 15 kreditnél jóval több, 24 kredit. A
jelzettek szerint ezek általánosan magas óraterhelésekkel is együtt járnak, az oktatói kör tehát meglehetősen
sok oktatói terhet visel.
Az alkalmazási típus szerinti AT/AE/V arány messzemenően megfelel az akkreditációs elvárásoknak.
Tudományos háttér
A képzéshez kapcsolódó tudományos hátteret a sport- és egészségtudományokban, valamint a kapcsolódó
egyéb szakterületeken tevékenykedő négy kutatócsoport (sportelméleti, sportantropológiai,
teljesítményelemző és egészség- életmód-fizikai aktivitás csoport) jelenti. Kutatási és pályázati aktivitásuk
megfelelő és eredményes, hozadéka pl. az is, hogy az eredmények beépültek az oktatásba, emelve annak
színvonalát. A munkatársak publikációs eredményessége nyomon követhető (MTMT). A szakot gondozó
intézet oktatói publikációs tevékenységükön túl nagyszámú (230), főleg hazai konferencián vettek részt, az
intézet az évi két szakmai nap mellett, több konferenciát is szervez, köztük az éves gyakoriságú „INSHS
International Christmas Sport Scientific Conference” nemzetközi összejövetelt.
Nemzetközi kapcsolataik jól kiépítettek, ez bizonyára segítség a nemzetközi tudományos folyóiratokban
cikkek megjelentetésében, ezért is kívánatos, hogy ennek láthatóbb jelei mutatkozzanak a sporttudományi
publikációk területén is. Az utóbbi években a publikációs tevékenységükben történt visszaesés oka – mint
írják – egyrészt, hogy ezekben az években nyomtatott és e-learninges könyveket írtak, hiánypótló
szakkönyvek, oktatási segédanyagok készültek el a TÁMOP „Tananyagfejlesztés” pályázaton elnyert
támogatással. Másrészt a magas, 70%-kal megemelt oktató terhelés is nehezítette a cikkek írását.
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Infrastrukturális feltételek
A sportszakos hallgatók számára rendelkezésre álló tantermek, előadók száma és felszereltsége megfelelő, a
korszerű oktatás alapvető eszközei megtalálhatók. A gyakorlati órák többsége az Egyetemi Sportközpontban
zajlik, ez egyben színtere a sportszakos hallgatók fő gyakorlóhelyét képező Szombathelyi Egyetemi
Sportegyesület szakosztályi edzéseinek is. A 2006-ban Szombathelyen átadott Regionális Felsőoktatási
Forrásközpont, benne a könyvtár, a Regionális Felsőoktatási Szolgáltató és Kutató Központ, valamint a
Nevelési Tanácsadó bővítik az oktatás rendelkezésére álló egységek körét.
A képzési létszám és kapacitás
Az utóbbi öt évben a szakra megállapított felvételi keret – évenkénti hullámzással – a teljes idejű képzésben
10 < 75, a részidejűben 10 < 40 fő volt, a megvalósult létszám mindkét képzési formában, átlagban 50-60%
körüli volt. Az intézménynek a sporttudományi képzési területre megállapított képzési kapacitásába a végül
kialakult összlétszámok belefértek, ezt a szakot illetően pedig a személyi és tárgyi adottságoknak,
terhelhetőségnek éppen megfelel.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás jól szervezett, jó módszerekkel, kiváló infrastruktúra segítségével valósul meg. A testnevelőedző szak átdolgozott, 2010-óta érvényben lévő mintatantervében a gyakorlatorientált oktatás kívánalmaihoz,
a hallgatói igényekhez és az új sporttudományi trendekhez kívántak igazodni. A gyakorlati órák minimális
idejét 2x45 percben határozták meg, három, kötelezően választható tantárgycsoportot alakítottak ki, s az
egyes tantárgyak tartalmi/módszertani megújítása folyamatos. A tananyagba beemelésre kerülnek a
projektpedagógia és a kompetencia-alapú oktatás elvárásai, a legújabb sporttudományos szakirodalom
jelentős részének Internetes elérhetősége a honlapon keresztül. Az oktatók az adott félév tantárgyi tematikáját
aktualizálják, a legújabb szakirodalmakkal kiegészítik és közzéteszik a hallgatói felületen (Neptun).
A külföldi részképzésben való részvételi lehetőség elsősorban az ERASMUS program (9 egyetemmel), de az
intézet élénk nemzetközi kapcsolati révén is többen tanulhatnak külföldön.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti számonkérés és a gyakorlati ismeretek számonkérése, módjainak megoszlása megfelelő, az
értékelési, vizsgáztatási követelmények nyilvánosak.
A szakdolgozati témaválasztás történhet hallgatói kezdeményezésre és oktatói témakínálatra. A
szakdolgozatok készítésének folyamata, menedzselése szabályozott.
A záróvizsgák tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere megfelelő.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szakterületi országos helyzethez hasonlóan a felvett és a végzett, oklevelet átvett hallgatók aránya igen
alacsony ebben a képzésben is, a teljes idejű képzésben kb. 20%-os, a részidejű képzésben kevesebb, mint a
fele, a 2008-2010 közötti 3 évben a levelező képzésbe felvett összesen 67 hallgatóból öten tudták eddig
átvenni az oklevelüket. Két évig nem is hirdettek ilyen képzést, 2013-ban újra indult 17 hallgatóval.
A rendkívül alacsony végzettségi ráta okai itt is a többihez hasonlóak; egyrészt a halasztások, a képzési idő
elnyúlása és a lemorzsolódás, amit részben magyaráz az, hogy a képzése bekerülők között az arány erősen
eltolódott az önköltséges és alacsony pontszámot elért hallgatók felé, növelve ezzel a problémás
tanulmányi előrehaladást felmutatók számát. A másik a nyelvvizsga hiányában át nem adható oklevelek
magas száma és aránya, évek óta alig változó, a 2012/13-as tanévben lett először 50%-os, eddig mindig
fölötte volt. A belépők közel 1/4-e rendelkezik csak nyelvvizsgával, ezt a TÁMOP „Szakmai, idegen nyelvi
és idegen nyelvű képzés megújítása az NYME-n” pályázat nyelvoktatási lehetőségeit kihasználva próbálják
orvosolni – egyelőre a fenti eredménnyel…
A tudományos tevékenység iránt érdeklődőknek lehetőség a Békefi Antalról elnevezett szakkollégium,
valamint az intézeti TDK. A tehetséggondozás, bár prioritásként szerepel a szak programjában, csak úgy
fejleszthető a jövőben, ha a tanárok tudományos kutatási aktivitása és a hallgatókat bevonása a kutatásokba
növekedni fog.
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A szakgazda kar a NYME SEK-en 2013-tól Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar elnevezéssel működő
szervezeti egység, azon belül a Sporttudományi Intézet. Az intézet mindhárom tanszéke részt vállal az
oktatásban, az egyik tanszék vezetője maga a szakfelelős, a másiké a testnevelő-edző képzésben az edzői
differenciált ismeretek képzésrész felelőse. A szakos képzés menedzselése jól, szervezetten és szakszerűen
folyik, a szervezeti egységek irányítása és együttműködése a kívánalmaknak és a célszerűségnek megfelel.
Az egyetem egységes minőségbiztosítási rendszere, szabályai és eljárásai érvényesülnek ezen a karon is, ezt
a szakot érintően is, kimondottan szakspecifikus jellemzők nincsenek, vagy talán a személyi feltételek
biztosításában annyi, hogy a képzés oktatói körét még érzékenyebben érintik a közoktatásban zajló
változások. A pedagógus életpálya modell bevezetésével a közoktatási intézményekben oktató pedagógusok
bére jóval magasabb lett, mint a felsőoktatásban egy tanársegéd, ill. adjunktus, netán docens kolléga bére, ez
máris gondokat okoz a felsőoktatási humánerőforrás politikában.
A szak oktatói körének korfája még éppen jó, az oktatók több mint fele 45-55 éves korú. Ugyanakkor a
harminc év körüliek száma kevés az utánpótlás nevelés szempontjából. Az oktatók egyharmada docens,
egyetemi 9, illetve főiskolai 6 fő, ami docensi „dugót” érzékeltet. Minthogy egyetemi tanár nem oktat a
szakon, célszerű az egyetemi docenseket biztatni a továbblépésre.
Működik a hallgatói véleményezés rendszere, és használják a DPR-t, valamint saját módszerükkel is
végeznek monitorozást.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük leginkább az intézet teljes tevékenységére, összes gondozott szakjára vonatkozik, a
képzések közötti elég szoros kapcsolat okán általános erősségeket, hiányosságokat, lehetőségeket,
veszélyeket sorol fel, ezek között természetszerűleg ezt a képzést jellemzőek is megjelennek. Viszont itt sem
szólnak az e képzésben még inkább feltűnő, igen alacsony oklevél-szerzési arányról, s ebből fakadó
teendőként ezirányú javító lépések tervbe vételéről sem…

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások






A KKK előírásainak betartására (kredittartományok, gyakorlati ismeretek min. 100 kredit) ügyelni
kell.
A személyi feltételek biztosításához az oktatói terhelés mértékére, az akkreditációs elvárások pontosabb
teljesítésére (AE oktató terhelése) figyelni kell, valamint a vezető oktatói előrelépés támogatása
szükséges. Az oktatók magas terhelése részben a győri karon folyó képzés többlet-feladataiból is adódik,
ennek harmonizálása és racionalizálása e szak szempontjából is fontos.
Az igen alacsony oklevél-kiadási arány feltétlenül javítandó, az idegen nyelvi készségek, nyelvvizsga
megszerzéséhez intézményi segítő lépések megtétele kívánatos.
Javasolt a nemzetközi tudományos publikációs tevékenység erősítése, nemzetközi szakmai
kapcsolataik fokozottabb kihasználása.
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Pécsi Tudományegyetem

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS

Természettudományi Kar

2014/10/XII/2/22. sz. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)

testnevelő-edző
alapképzési szak

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
szakindítási MAB határozat: 2005/8/III/2/196
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.
A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, személyi feltételek és egyebek anomáliái) orvosolni szükséges, erről intézkedési tervet kell
készíteni 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A közölt tantervükben a KKK szerinti alapozó ismeretekre az előírt 30-40 kredit helyett csak 22 kreditet
szánnak. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető min. 100 kredit sem a testnevelői, sem az edzői differenciált
ismeretek választása esetén nem látszik teljesülni, hanem ennél kevesebb (92, ill. 75 kredit) –, és mindehhez
a szakdolgozathoz rendelendő 10 kreditet teljes egészében „gyakorlati kreditnek” számítani nem indokolt. A
tanterv, az ismeretkörök és tantárgyak egyébként az előírtakat követi – az elmélet és gyakorlat arányát illetően
a fenti különbséggel, azaz a testnevelői modulban majdnem, az edzőiben sokkal kevésbé. A nappali
képzésben mindkét válaszható differenciált ismeret esetében 2314 az összes tanóraszám, a részidejű, levelező
képzés tanóraszámáról adatot nem közölnek, annak megfelelősége megítélhetetlen, remélhetőleg az előírtak
szerinti, azaz legalább 600 óra.
Meg kell még jegyezni, hogy szabályszerű értelmezésben a szak KKK-jában előírt, a diplomamunkához
köthető 10 kredit teljes egészében csak a diplomamunka sikeres megvédésekor jár, tehát a tantervükben
a szakdolgozati konzultációkért adandó 2x5 kredites gyakorlati jegyekkel nem szerezhető meg.
Személyi feltételek
A korábbi sportszakember szakfelelős nyugdíjazása, 2011 óta a szak felelőse egyetemi tanár (Józsa Rita
PhD), sem végzettsége (orvos), sem tudományos fokozata nem sporttudományi, ami egy testnevelő-edző
képzés felelős vezetőjénél nem szerencsés. A képzésben tulajdonképpen 8 kredit (+10 kredit diplomamunka
konzultációk), szakmai kompetenciájával összhangban levő medicinális, tudományos kutatási, ill.
gyógytestnevelési ismeretanyag tárgyainak felelőse. Átlagolt heti óraterhelése a szakon 4 óra, érdemi
részvételét alátámasztja a képzésben, ha sport-szakmai rálátását nem is.
A képzés 30 oktatójából a 19 tantárgyfelelős – egy kivétellel – rendelkezik tudományos fokozattal, a jelzett
oktatási részvételük, átlagolt heti óraszámuk zömmel kifejezetten magas. A képzésbe bevont további 11
oktató többnyire tanársegéd. A képzés szempontjából nem szerencsés, hogy az oktatói kör a karok közötti
oktatói fluktuáció (ETK-ra átkerülés) következtében éppen a sporttudományi vonalon szűkült.
Az AT/AE/V arány megfelel az akkreditációs elvárásoknak.
Tudományos háttér
A képzés tudományos hátteréül a szakot gondozó Sporttudományi és Testnevelési Intézet modern
laboratóriumi hálózata (a Terhelésélettani, a Biomechanikai és a Sportpszichológiai kutatócsoportok) szolgál
– amint a karon folyó minden sport-szakterületi képzésnek is. Jók a kapcsolataik az egyetem többi karával,
(talán legkevésbé az ETK-val), a kooperációkból tudományos publikációk születettek. Nemzetközi
kapcsolataik kiválóak, remélhetőleg segítenek is abban, hogy nemzetközi tudományos folyóiratokban is még
több cikkük jelenjen meg. A sporttudományi publikációk területén nagyobb aktivitás várható el.
Infrastrukturális feltételek
A kar és a szakgazda intézet infrastruktúrája jó, ezen keresztül a szak hallgatói számára rendelkezésre állnak
a szükséges előadó és szemináriumi termek, korszerű informatikai és oktatástechnikai felszereltséggel,
megfelelő sportlétesítmények a gyakorlati foglalkozásokhoz. A könyvtári ellátottság jó, a TÁMOP pályázat
révén új jegyzetek, tankönyvek születtek, s mind nyomtatott, mind e-learninges formában elérhetők a
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hallgatók számára. A külső gyakorlóhelyek, gyakorlóiskolák, sportegyesületek és szervezetek biztosítják a
szakmai gyakorlatok helyszíneit, szabályozott keretben és megfelelő minőségben.
A képzési létszám és kapacitás
A megállapított keretszámok elég magasak, a teljes idejű képzésben 90, a részidejűben 40 fő, az évente felvett
hallgatók száma mindkét képzési formában ennél alacsonyabb volt, a nappali képzésben átlag 60 fő körüli, a
levelezőben 20 fő körüli. Az arányok az elmúlt pár évben erősen eltolódtak az önköltséges hallgatók felvétele
felé, a részidős, levelező képzés csak velük indult. a friss információk szerint a 2013/14-es tanévre nőtt az
államilag támogatott létszám, ami jó irányú tendencia (lenne).
Végül is a tervezett, illetve megvalósult hallgatói létszám formálisan megfelel az intézmény személyi és
tárgyi képzési kapacitásának.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás alkalmazott módja a jól ismertek (előadás, szemináriumok), a szakmaspecifikus
foglalkozásokkal, mint sportági gyakorlatok, sport-táborok stb. kiegészítve. A tanórák számát és a gyakorlati
foglakozásokat egyes hallgatói véleményekben keveslik, a megértéshez, a készségek elsajátításához akár
többet is igényelnének. A tanulással kapcsolatos módszertani segítségnyújtás, a kompetenciák
kifejlesztésének módszerei egyébként megfelelőek.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti és a gyakorlati anyag számonkérése szóbeli és írásbeli beszámolók, zárthelyi dolgozatok,
félévközi jegyek, esettanulmányok megbeszélése, önállóan készített szakcikk-elemzések, technikai-taktikai
elemek bemutatása keretében történik, a szak kívánalmainak megfelelően. A szakmai gyakorlatok jól
szervezettek.
A szakdolgozati témaválasztás az oktatók témakiírása vagy a hallgatók saját elképzelése alapján történik. Az
önértékelésben leírtak szerint a tanárok és a hallgatók által választott szakdolgozati témák aránya
megközelítően 50-50 százalékos. A záróvizsgák tartalma és értékelési rendszere megfelelő.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
Hasonlóan a többi intézményben e szakon folyó képzéshez, a felvett és a végzett hallgatók aránya igen
alacsony, a teljes idejű képzésben kb. 21%-os, a levelezőn 11%. A lemorzsolódásnak anyagi okai is vannak,
és bizonyára tanulmányi nehézségek is adódnak az egyre több, alacsony pontszámmal bekerülők között. A
nyelvvizsga hiánya a másik fő ok, még az utóbbi években is 30% feletti az emiatt át nem adható oklevelek
aránya. Intézményi segítségként a szabadon választhatók között idegen szaknyelvi kurzusokat hirdetnek meg,
ez a külföldi résztanulmányok folytatására is motiválhat.
A hallgatók felkészítése a továbblépésre elvileg megfelelő, a szükséges ismeretek oktatása (tudományelmélet,
kutatásmódszertan, könyvhasználat, e-learning stb.) biztosított.
A tehetséggondozás a TDK tevékenységen keresztül valósul meg, jó eredményekkel. Az egyetem illetve a
kar ösztöndíjakkal támogatja legkiválóbb hallgatóit, ami örvendetes..

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A szakgazda kar a PTE TTK, azon belül a Sporttudományi és Testnevelési Intézet, vezetője egyben a szak
felelőse is, akit a szak menedzselésében elsősorban az intézet oktatási igazgató helyettese, valamint a
Sportközpont vezetője segíti. Ez a segítség a nem szakirányú végzettségű szakfelelősnek kellhet is, bár ezzel
együtt nagy empátiával és törekvéssel, kollégáival együttműködésben irányítja, fejleszti a szakot.
Mindazonáltal az egyes szervezeti egységek szorosabb együttműködése az egyetemen belül kívánatos.
Az oktatói korfa jó, az intézet négy egyetemi tanára közül kettő 45-55 éves korú, de meglepően kevés az
egyetemi docens (5), vélhetően a fiatalabb generáció (40 évnél fiatalabb 15 oktató) a közeljövőben pótolni
tudja ezt a hiányt.
Az intézményi minőségbiztosítási rendszer és szervezeti működnek a karon is, évente értékelik a tanárok
teljesítményét. Nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre.
Működik a hallgatói véleményező rendszer, az egyetem DPR rendszeréből tudhatók alapján rendszeresen
nyomon követik a hallgatók végzés utáni útját. Örvendetes, hogy egyre több hallgató tanul tovább sporttudományi mester szakon, vagy más szakokon.
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-Swot analízisük reális, a sport-szakterületre általános érvényű megállapítások között természetesen vannak
a szakra is jellemzők is. A szakvezetés látja a talán legfőbb gyengeségét a képzésnek, az alacsony
hatékonyságot, kevés végzettet, sok visszatartott oklevelet, de előrelépésként erre vonatkozó tervük nem
látszik.
Lehetőségeik számbavételénél a tanárképzés rendszerének változása, és a testnevelő tanárok iránti
növekvőnek jósolt munkaerő-piaci igények bizonyára járhatnak előrelépéssel.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások






A KKK előírásainak betartására (kredittartományok, gyakorlati ismeretek min. 100 kredit) ügyelni
kell.
A személyi feltételek további javításának irányára a sport-szakterület oktatói erősítése javasolt,
figyelembe véve a karok közötti oktatói fluktuáció következtében előállt helyzetet. Emellett a vezető
oktatói előrelépés segítése, valamint a bevont tanárok között is a tudományos fokozat szerzésének
támogatása is indokolt. A szakfelelős kiválasztásánál pedig szempont kell legyen, hogy az adott szak
legfőbb szakmai irányvonalát képviselő, azt a diszciplínát művelő, és így szakmai rálátást biztosító
vezető oktató legyen.
Az igen alacsony oklevél-kiadási arány feltétlenül javítandó, az idegen nyelvi készségek, nyelvvizsga
megszerzéséhez intézményi segítő lépések megtétele kívánatos.
A szervezeti egységek közötti együttműködést ki kellene terjeszteni az Egészségtudományi Karra is,
hiszen ott is folyik sport-alapszakos képzés.
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Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
2014 szeptembere óta a jogutód:
Testnevelési Egyetem (TF)

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/23. sz. MAB HATÁROZAT

testnevelő-edző
alapképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2005/8/III/2/195

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2017. december 31-ig hatályos,
2015. december 31-ig benyújtandó intézkedési terv
készítése mellett.

A szak akkreditációja, tekintettel az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt
felsoroltakra, 3 évre, 2017. december 31-ig hatályos. Ez idő alatt a jelzett hiányosságokat (KKK előírásaitól
való eltérés, személyi feltételek és egyebek anomáliái) orvosolni szükséges, erről intézkedési tervet kell
készíteni 2015. december 31-ig.

Minőségértékelés
Előrebocsátjuk, hogy az önértékelés elkészítése nem a megfelelő gondossággal történt, még a kérésre
korrigált változatában is igen sok a zavaró, az értékelést nehezítő tartalmi, formai számolási hiba,
ellentmondó vagy hiányos adatközlés.
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
A bemutatott, legfrissebb mintatantervük nagyrészt követi a KKK tagolását, bár az alapozó ismeretekre a
képzési ág mind a négy szakjára egyformán előírt min. 30 kredit helyett ennek a képzésüknek a tantervében
is ugyanaz a 21 kredites blokk szerepel, ugyanazokkal a hiányosságokkal, mint a hiányzó vagy rejtett
ismeretek (pl. etika, esztétika), vagy a csoportosítási eltérések: csak a szakmai törzsanyaghoz írt, de a KKK
szerint ide is tartozó ismeretek (pl. anatómia, élettan). Ezek a remélhetőleg formai eltérések és
pontatlanságok már akár átcsoportosítással is korrigálhatók. A tanterv bemutatásának módja, a csoportba
sorolások és azon belüli részletezés (pl. választható tárgyak, választás módja), s az egyes pontatlanságok nem
teszik lehetővé a KKK minden előírásának való megfelelés biztos megítélését, de valószínűsítik azt.
A további részletekbe menő szakmai tartalmi értékeléstől most eltekintünk, mert a képzési rendszerben az
egységes tanárképzés bevezetésével beállt változások következtében elképzelhető, hogy a szak ebben a
formájában és tartalmával nem marad meg, átalakul, esetleg korszerűbb sportszakmai tartalommal,
megújulva valósul majd meg, és akkor az újabb előírásoknak való teljes és pontos megfelelésre kell
törekedniük. Mindazonáltal az elég nagyszámú írásos hallgató véleményekből az általános, szakmai
tartalomra, gyakorlati jellegre vonatkozókat érdemesnek tartjuk megjegyezni: inkább szakmai ismereteket
átadó, gyakorlatiasabb képzésre, korszerűbb, modernebb módszerek ismertetésére, több oktatásmódszertanra
van igény, és a jelenlegi jelzett szakmai kompetenciák elsajátításához több lehetőségre a gyerekekkel való
találkozásra.
Az óralátogatások tapasztalatai – látottak, oktatói tájékoztatás – tartalmas munkát mutatnak.
Az idegen nyelvű (angol) képzés feltüntetett, de éppen nem élő.
Személyi feltételek
A szak felelőse egyetemi docens (Sós Csaba PhD), általános orvos, úszó szakedző, a karon az Úszás és vízi
sportok tanszék vezetője, a szakon 21 kredit, a kötelező úszás szakismeretek tárgyainak, valamint 3
választható tárgy felelőse. Az oktatásban való részvételét a kötelező szakmai törzstárgyaknál (úszás alapjai,
úszás I.,II.) a heti átlagolt óraszáma a szakon (4,7 óra) alá is támasztja. Az edzői differenciált ismeretek 12
kredites ismeretkörénél (sportági elmélet és módszertan I-II-III.) nem jelez részvételt (N/N), ami a tárgy
komplexitása (10 sportág) miatt érthető is, az kevésbé, hogy közülük az úszásnál sem. Így e 12 kreditnyi
ismeretanyag felelőssége inkább csak „virtuális”. Az oktatói részvétel hiánya még további tárgyfelelősöknél
is megjelenik, s az írt óraterhelések (helyenként semmi) ezeket alá is támasztják. A legtöbb esetben a bevont
(az órát megtartó) oktató tanársegéd, vagy adjunktus, a minősített „tantárgyfelelős” pedig a formai
megfelelést „hozza”, de nem oktatja a szakon a tárgyat. Ha a „gondozott” tantárgy oktatásában a felelős
részvételének teljes hiánya a valós gyakorlat, úgy esetükben az akkreditációs személyi feltételek terén az
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elvárások nem teljesülnek. A valós oktatói kredit- és óraterhelések megadása valószínűleg problémát
okozott, (talán nem volt egyértelmű, érthető a MAB útmutatása), így pontos ismeretük híján a megfelelésük
legfeljebb valószínűsíthető.
Az alkalmazási típus (AT/AE/V) szerint az oktatók aránya megfelelő, szinte mindenki AT oktató.
Tudományos háttér
A karon a sporttudományi, s benne a testnevelői, edzői képzéshez kapcsolódó kutatások nagy múltra
tekintenek vissza, hazai és nemzetközi tradíciók jellemzik. A kutatói tevékenység jelentős mértékben az
oktatók szakmai, oktatói munkájához kötődik, az alapképzésre értelemszerűen kisebb hatással, ehhez az
alapszakhoz szorosabban fűződőek talán az alkalmazott kutatást végző műhelyek, amelyek ezzel segítik a
gyakorlati képzést, munkát, kiértékelnek, elemeznek, mérnek.
A hallgatói TDK munka általában élénk és eredményes a karon, a szak hallgatóira vonatkozó direkt adatokat
nem közölnek. A 2012-ben alakult szakkollégium további tehetségtámogatást jelenthet.
Pályázati aktivitásuk hozománya a dinamikusan növekvő kapcsolatrendszer hazai és nemzetközi színtéren.
Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés tárgyi feltételeit a kar általános infrastruktúrája biztosítja. Ezt a képzést is érintően a
látottak alapján a sokféle speciális sport-terem és előadóterem elfogadható állapotú, a sportszer és –eszközállomány a hallgatói vélemények szerint is bővítésre, korszerűsítésre szorul. Fejlesztést kíván az internet
elérhetőség az épületen belül, ahol csak kábeles internet van, wifi internet lehetőség pedig egyedül a
könyvtárban. A szakkönyvtári ellátottság egyébként kiváló, itt az internetes adatbázisok elérhetők,
használatukat a hallgatói igényekhez igazítják. Modern eszközök – e-learning – használata is jellemző.
Ezzel együtt méltó lenne az intézményhez egy komolyabb felújítás.
A képzési létszám és kapacitás
A szakra megállapított hivatalos létszámkeret mindkét képzési formában általában 100 körüli, most két éve
a teljes idejű, nappali képzésben 120 fő lett. Az első-helyes túljelentkezés a nappali képzésre kb. háromszoros,
a levelezőre 20-30%-os. A felvételi keretet eddig mindig feltöltötték, az utóbbi négy évben zömmel államilag
finanszírozottakkal a nappali képzésben, de önköltséges hallgatókkal a részidejűben.
A karon a szakot illető képzési kapacitásukat összesen 220 fő fogadására, képzésének biztosítására tartják
alkalmasnak, tekintettel a gyakorlati képzés igényeire. A minőségi szempontokat és a hallgatói véleményeket
is figyelembe véve ez még éppen reálisnak tűnik, a bővítés már minőségromlási kockázattal járna.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Az ismeretközlés módjai hagyományosak, az előadások, szemináriumok, gyakorlatok és labortevékenységek
aránya biztosítja a tananyagátadást. Az oktatási módszerek inkább klasszikusnak mondhatók, kevesebb és
bizonyos oktatókra jellemző csak a modern oktatási módszerek alkalmazása. A tanulástámogatás módszerei
is klasszikusak, pl.: a gyakorlati órák kötelező jegyzetelése, klasszikusnak (olykor régi) számító jegyzetek,
szakkönyvek használata. Megindult a törekvés új eszközök (e-learning) alkalmazására.
A gyakorlati ismeretek, készségek elsajátításának lehetőségeit a hallgatók (mint szinte minden hasonló
képzésben mindenhol) kevésnek tartják – a levelező képzésben résztvevők különösen! –, a nem szakmai
tárgyak számát és súlyát csökkentenék. Az órán kívüli gyakorlás lehetőségeit is bővítenék, keveslik az egyéni
gyakorlásra (torna, úszás) adott óraszámot.
A sportszakmai gyakorlat 4 féléven át (edzői irányt választóknak 6 féléves) kötelezően választható tantárgy,
a versenyszerű sportoláson túl edzésvezetési, gyakorlatvezetési és sportvezetői feladatokat is tartalmaz. Itt
jelzett hallgatói probléma, hogy nem mindegy melyik sportágat választják, van, ahol minden hónapban
tagdíjat kell fizetnie, plusz még a versenyek díját, de van olyan sportág, ahol viszont az ott elvégzett
gyakorlatért még fizetést is kap a hallgató, s van, ahol csak jegyzetelni kell az edzés során. Jogosan
nehezményezik, hogy nem egységes ezáltal a szakmai gyakorlat, a körülmények. (A lovaglás sportágat
választóknak pl. szinte nincsenek lehetőségei, a Lovasszövetséggel csekély az együttműködés.)
A kötelező sportszakmai táborok (turisztikai, kerékpár, rekreáció, jeges) költségeinek fedezése okozhat
egyéni gondokat. A versenysportolók támogatásával, a csekély tanulmányi kedvezménnyel sem elégedettek.
Az oktatókkal való kapcsolattartás a hallgatók szerint erősen differenciált. Néhány hallgató véleményében
előfordul a tanári hozzáállás, illetve színvonal kritikája, amellett, hogy ahol az a jellemző, ott a jó gyakorlatot,
tanári segítőkészséget, jó kapcsolatot is elismerik.
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A külföldön való tanulásra van lehetőség Erasmus program keretében, különböző külföldi
fogadóintézményekben. Mint kiderült, nem sok hallgató él a lehetőséggel, de akik részt vesznek a
programban, azok pozitív élményekkel térnek haza.
Értékelés és ellenőrzés
A megszerzett ismeretek értékelési, ellenőrzési formái a szokásosak, írásbeli és szóbeli számonkérés,
kollokvium, (szigorlat) és gyakorlati jegy. Sok a kollokvium – leginkább írásos teszt -, valamint a szigorlat,
ezen a 2013-as tanévtől bevezetésre kerülő mintatanterv már javít. A szak jellegének megfelelően a
kollokviummal záródó tantárgyaknál a vizsgára bocsátás feltételeként gyakorlati bemutatások is szerepelnek,
melyek aránya a kollokviumi jegyben 50%.
A követelmények teljesítése, a számonkérés – amint írják – a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat eljárási
rendje és szabályai, valamint az egyes tantárgyi programok leírása szerint történik. Ugyanakkor a hallgatók
elmondása szerint rendkívül problémás már a tantárgyfelvétel is, és azután a vizsgára jelentkezés gyakorlata.
Nem kapják meg időben az információkat, a tárgyfelvétel (állítólag) egy hónapig tart, ütközik a
mintatantervvel, nincs is minden ott jelzett kurzus meghirdetve. A vizsgára való jelentkezés katasztrofális,
mert az időpontok csak egy héttel a vizsga előtt vannak meghirdetve. Gyakori, hogy az oktató a vizsga
eredményét csak egy héttel később rögzíti, ami nyilvánvalóan ellentétes a szabályzatban írottakkal.
A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata a karon egységes, oktatói meghirdetés vagy hallgatói
témaválasztás útján, szabályozottan zajlik. A komplex záróvizsgán a szakterületi ismeretek, illetve azok
gyakorlati alkalmazásának elsajátítása kerül értékelésre, megadott szóbeli tételsor, valamint a 19 sportágat
választásra megadó sportági tételsor alapján. A záróvizsga tematikáját a megelőző szorgalmi időszak első
hetében közzéteszik.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A teljes- és a részidejű képzésre felvett hallgatóknak a nappalin kevesebb, mint a fele, levelezőn kevesebb,
mint ötöde szerez diplomát. A levelező képzésben többnyire önköltséges hallgatók kezdték meg
tanulmányaikat, a felvételi pontszámok alacsonyak (≈200 pont) voltak, és ők hamarabb félbeszakítják
tanulmányaikat, a lemorzsolódás igen nagymértékű. Egyes oktatók visszajelzései szerint, ők azok, akik
nehezen veszik fel a ritmust, nem haladnak együtt a csoporttal, s mivel törekszenek arra, hogy a minőség, a
megfelelő hallgatói teljesítmény legyen az egyetlen mérce abban a tekintetben, hogy ki mehet tovább felsőbb
évfolyamba és ki nem, a lemorzsolódás nagy, a végzési arány nagyon alacsony.
A kutatás iránt érdeklődő hallgatók megfelelő lehetőségeket, oktatói motivációt, és infrastrukturális (laborok,
nemzetközi sporttudományos adatbázis (full text) elérés) támogatást kapnak. A klasszikus TDK tevékenység
mellett, az újonnan alakult szakkollégium is tehetséggondozási fórum.
Egyéni tanrenddel támogatják a sportbeli tehetségek kibontakozását.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak gazdája a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (2014 szeptembere óta a
jogutód intézmény, a TF). A képzések menedzselését a karon egységes, tehát ennél a szaknál is a szakfelelős
és az oktatásszervező funkcióval megbízott oktató végzi a Kari Működési Rendben foglalt szabályok szerint.
Kitűnik, hogy pl. a szakfelelősök ebben rögzített feladatai között nem említik az oktatásban való tényleges
részvételt, a szakon valamely tantárgy felelősségét, ami pedig akkreditációs elvárás. Talán ennek a
szemléletnek lehetnek folyományai a személyi feltételeknél taglalt anomáliák is a tantárgyfelelősök
oktatásban való részvételét illetően. Minden esetre jelzett törekvésük, hogy a képzés oktatói a kiemelkedő
gyakorlati felkészültség mellett már rendelkezzenek tudományos fokozattal, vagy legyenek valamely doktori
iskola hallgatói, és belátható időn belül végezzenek.
A szak felelősének komoly szerepe van a kari vezetésben, több bizottság, illetve a TFSE vezetésének tagja.
A szak gondozásában (mintatantervi korszerűsítés, ésszerűsítés stb.) erősen érződik a klasszikus, élsport és
sportteljesítmény orientációs szemlélet. Sok döntés intézeti hatáskörű, az intézetek együttműködése laza.
Az oktatók személyes motivációjuk szerint fejlesztik tananyagukat, és korszerűsítik tananyag-átadási
módszereiket, ebben nagyok a különbségek.
Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) alig működik, valószínűleg nem játszik szerepet az
oktatói teljesítmény értékelésében, változások generálásában. A HÖK a hallgatók elmondása szerint a
hallgatói élet mozgalmassá tételében szerepet vállal, de pl. az OMHV kérdőívek kitöltetésében nem. A
gyakorlatok minősége, ellenőrzöttsége sportág és oktató-függő. A jelzett nehézségek (tantárgyfelvétel,
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vizsgára jelentkezés), és általában a Tanulmányi Osztály segítő munkájával, elérhetőségével való hallgatói
elégedetlenség „kezelése”, illetve közvetítése a szakvezetés felé nem tűnt éppen a HÖK erősségének.
Az Educatio Nonprofit Kft-vel együttműködésben az egyetemen 2010 óta működő Diplomás Pályakövető
Rendszer (DPR) központilag szervezett felmérései eredményeinek elemzéséből csak a „TF” karra vonatkozó
adatok vannak, a szakra lebontott, pontosabbak még nincsenek. Az mindenesetre tudott, hogy a TF
hagyományaira alapozva az edzői végzettséget szerzők el tudnak helyezkedni, de legtöbben továbbtanulnak
a mesterszakokon.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük elég reális, látják a szakot érintő korlátokat és veszélyeket, közöttük az
alulfinanszírozottság sajnos szinte általános, és a hallgató-szám alakulása, bizonytalanságai, konkurens
képzések, a hallgatói „minőség” romlása sem egyedi. Sajátos körülmény, hogy a jelenlegi szaknak megfelelő
képzés valószínűsíthető kivezetése, átalakítása miatt a jövő útja még kialakulatlan. Mindenesetre erősségeiket
és gyengeségeiket többnyire helyesen mérik fel, bár a felismert gyengeségek (átláthatatlan gazdálkodási,
költségvetési helyzet, tankönyv és jegyzethiány, romló infrastruktúra, elégtelen szakmai felügyelet és
következményei stb.) javítására nem látszik minőségbiztosító-fejlesztő intézkedés azokon a területeken sem,
amelyek nem igényelnek anyagi befektetést (pl.: tanszékek közötti együttműködés javítása, az
adminisztrációs terhek megosztása, korszerű tananyagok készítése). A számba vett lehetőségek között az
ezekre való utalás ugyan megjelenik, persze a sok bizonytalanság és változó helyzet közepette még nem
stratégiaként.

Talán az erősségként megjelölt „képzési tradíciók, hagyományok a sporttudomány területén” nem
feltétlenül minden tekintetben előremutató, nehezítik az érvényben lévő előírásokhoz, oktatási
dokumentumokhoz való igazodást.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások









Az érvényes KKK előírásainak pontos betartása (kredit-tartományok és az ismeretek csoportosítása,
gyakorlati jelleg, szabadon választhatók stb.).
A gyakorlati képzés megfelelő mennyiségi és minőségi biztosítása minden képzési formában, a
sportszakmai gyakorlatok körülményeinek egységessé tétele.
A személyi feltételek bemutatásának ellentmondásai miatt az akkreditációs személyi feltételek
megítélése bizonytalan – a formai hibák nyilván korrigálhatók, és javítandók is, emellett a
tantárgyfelelősség elvárt tartalmának (legalább részleges részvétel az oktatásban) érvényesülését
biztosítani kell. Valamint továbbra is szorgalmazni kell az oktatói kvalifikáció megszerzését, segíteni
az oktatói utánpótlás biztosítását, az oktatás szakmai színvonalának emelését.
A hallgatói vélemények mélyebb megismerése és beépítése a képzésbe, a minőségbiztosítási
lehetőségek (OMHV, DPR), eredmények felhasználása elengedhetetlen a reális önképhez, a szükséges
minőség-biztosító és -fejlesztő intézkedések megtételéhez, és a képzés várható megújításához is. A
kétségtelenül komoly eredményeket biztosító hagyományok mellett, törekedni kell a modern oktatási
követelményeknek való megfelelésre.
Az alacsony végzési arány javítására itt is lépéseket kell tenni – természetesen a képzés minőségének
csorbulása nélkül, az elvárások szinten tartásával!
A képzés tárgyi feltételeinek (oktatási infrastruktúra, létesítmények, eszköz- és oktatási segédlet ellátás,
valamint a tanulást segítő egyéb szolgáltatások (TO) és szervezettség javítása, korszerűsítése indokolt.
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alapképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2005/8/III/2/199

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/24. sz. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
A szak akkreditációja – a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
Az önértékelésben megjelenített mintatantervük a KKK-ban előírtaknak lényegében, tartalmában
megfelel.(Nem korrekt ugyan az anyagban sehol szakirányokat jelölni, mert ilyet a KKK ennél a szaknál nem
ír, ez kerülendő.) Kis átcsoportosítással a fő ismeretkörök megtalálhatók, a tantárgyakban felismerhetők.
A teljesítendőnek feltüntetett kreditek azonban a szakdolgozat (10 kredit) és a szabadon választhatók (10
kredit, nem pedig 6!) nélkül már 173 kreditet adnak ki, azaz együtt már 193 kredit, tehát korrigálandó. Egy
lehetőség mindjárt látszik, a „sportágak elmélete és gyakorlata” szigorlatra szánt 4 kredit elhagyandó, mert
már egyszer számon kért és kreditet kapott elemekből áll.
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető legalább 100 kredit biztosan megvan, az elmélet és gyakorlat aránya
messzemenően megfelel az előírtaknak. Hasonlóképpen megfelelő a nappali képzés összes tanóraszáma (kb.
2700 óra) és a 990 tanórásnak jelzett levelező képzésé isA látottak és hallottak alapján a tananyagok többsége,
a kötelező és ajánlott szakirodalom korszerű, a TÁMOP pályázaton nyert támogatás több nyomtatott és
elektronikus könyv, jegyzet megírásához vezetett.
Személyi feltételek
A szak felelőse egyetemi docens (Balogh László PhD), testnevelő tanár, sport-szakmai kompetenciája nem
kérdéses. A tantervből felismerhetően a szakon 16 kredit és ennek megfelelő szakmai tantárgyak és
csoportjaik felelőse, heti óraterhelése ezzel teljes összhangban elég magas, 12 óra. A tantárgyak felelősei egy
kivétellel minősítettek, a bevont oktatók között feltűnően sok a PhD hallgatónak jelzett adjunktus, tanársegéd,
vagy gyakornok, ez biztató. Annál is inkább, hogy az időközben, az önértékelés elkészítése óta történt
személyi változások a minősített tantárgyfelelősi hozzárendelést negatívan érintették, a kilépett, sok
tantárgyat gondozó oktató érdemi pótlására terveik vannak, már konkrét lépések is történtek.
Az oktatói kredit- és óraterhelések magasak, még éppen az elfogadható határán vannak.
Tudományos háttér
A képzés tudományos hátterét alapvetően a JGYPK Testnevelési és sporttudományi intézete, emellett az
egyetem számos karára kiterjedő, jó szakmai együttműködés következtében a komplex tudományegyetemi
háttér biztosítja. Az intézetet dinamikusan fejlődő pályázati aktivitás és nemzetközi kapcsolatrendszer
jellemzi, oktatói a hazai sporttudományos életnek is aktív szereplői. A 2008. évi akkreditációt követően a
tudományos kutatás személyi és infrastrukturális feltételeiben jelentős fejlődés következett be (pl. több mint
90 közlemény), ami sajnos haláleset miatt kissé megtorpant, de a kiépített laborhálózat szilárd alapot ad arra,
hogy a fejlődés folytatódjon. Kutatási együttműködésük kiváló az egyetemen belül és a Szegedi Biológiai
Kutatóközponttal is, ami magas szintű akadémiai hátteret, illetve lehetőséget biztosít kollegáik tudományos
előmenetelére, fokozatszerzésére. Rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi tudományos
konferenciákon is, mindezek tükrében nem világos, hogy nemzetközi tudományos közleményeik száma miért
elenyésző.
Infrastrukturális feltételek
A szegedi testnevelő-edző alapképzésben a különböző oktatási igények kielégítésére a korszerű tárgyi
feltételek adottak. Az elméleti oktatásra rendelkezésre állnak az egyetem és a kar előadótermei, szemináriumi
helyiségei, és az oktatás mellett a hallgatói igényeket is kiszolgáló SZTE Klebelsberg Könyvtár, mely
számítógépes kabinet termei összesen 260 számítógéppel segítik a hallgatói felkészülést. Laboratóriumaik
alapszinten biztosítják a képzést és a kutatást.
A képzés létesítmény- igényének az SZTE sportlétesítmény kapacitása jelenleg megfelel, de fejlesztésre
szorul. Az uszodai háttér biztosításához a Szegedi Sport és Fürdők Kft-vel kötöttek együttműködést. Az
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atlétika pályájuk salakos borítású, és ez ma már a felsőoktatásba nem korszerű.
A gyakorlati foglalkozások és külső gyakorlóhelyek száma és minősége megfelelő.
A képzési létszám és kapacitás
A megállapított felvételi kerethatár a teljes idejű képzésre 90 fő lett, és ezt az elmúlt években fel is tudták
tölteni, igaz, hogy arány az államilag támogatott és a költségtérítéses hallgatók 2008-as 60:25-ös aránya 2012re éppen megfordult. A levelező képzésben csak önköltséges hallgatók kerültek, a tervezett alsó határhoz
közelebb, átlag évente 20 fő körül. Ez a megvalósult hallgatói létszám megfelel az intézmény személyi és
tárgyi képzési kapacitásának. További létszámemelés azonban már minőségromlást okozhat, nem is tervezik.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás alkalmazott módjait jól illesztették a szak sajátosságaihoz, a gyakorlati jelleget a megfelelő
óraarányok és a 6 féléven át kötelező szakmai gyakorlat, valamint a sportszakmai táborok (turisztikai, vízi,
sí és havas) biztosítják. Minden gyakorlati órán van mikrotanítás, ahol egy-egy órarészt önállóan kell a
hallgatónak megoldania, s a testnevelés-elmélet és módszertan kurzus keretein belül hospitálási gyakorlat is
kötelezően teljesítendő az egyetem gyakorlóiskoláiban. Tovább segíti a hallgatók felkészítését a sportszakmai
gyakorlat, ami a versenyszerű sportoláson túl, edzésvezetési, gyakorlatvezetési és sportvezetői feladatokat is
tartalmaz. A szakmai gyakorlatok jól szervezettek.
A hallgatók külföldi részképzésben való részvétele megfelel a magyarországi gyakorlatnak, az intézet
Erasmus kapcsolatai – oktatói és hallgatói – élőek.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti és a sportági gyakorlati anyag számonkérése a szak kívánalmaihoz, jellegéhez illeszkedik. A
szakmai gyakorlatok szervezettsége, a hallgatói munka ellenőrzése megfelelő, szabályozott.
A szakdolgozati témaválasztás többségében a hallgatók saját elképzelése alapján történik. Az intézet oktató
létszámának és a szakdolgozatok számának aránya azt jelzi, hogy a tanárokra túlzott nagy terhelés hárul.
A záróvizsgák tartalma és értékelési rendszere megfelelő.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
Sajnálatos, hogy itt is, viszonylag nagy felvett hallgatói létszám mellett is, ugyanolyan alacsony (20% körüli)
a diplomát szerzők aránya, mint máshol. Az egyik ok, a nyelvvizsga hiánya itt mintha kisebb, és ingadozó
mértékben jelentkezne, 17-58%-os. Az intézmény igyekszik is ingyenes nyelvi kurzusokkal motiválni a
hallgatókat. A lemorzsolódás, kimaradás, elnyújtott képzési idők lehet akkor a fő ok az egyébként is alacsony
pontszámmal bekerülő és egyre tágabb hallgatói körben.
Ezzel együtt a hallgatók felkészítése a továbblépésre elvileg megfelelő, a tudományelmélet,
kutatásmódszertan, könyvhasználat, e-learning stb., mint kutatáshoz szükséges ismeretek oktatása biztosított.
A tehetséggondozásra kellő időt és energiát fordítanak az oktatók, melynek keretei megfelelőek. A TDK
aktivitás – mind hallgatói, mind oktatói oldalról – jó, eredményes.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR, (reakciók, intézkedések)
A szakgazda kar a SZTE JGYPK, azon belül a Testnevelési és sporttudományi intézet, vezetője a szak felelőse
is egyben, tapasztalt, erős vezető, az egyetemi és a kari vezetéssel, és a várossal is szoros, hatékony
együttműködésre képes. A képzés irányításában két helyettese (egyikük a gazdasági ügyekért felel) segíti, az
oktatási és kutatási operatív irányító feladatokat a két önálló tanszéken a vezetők, illetve megbízottak látják
el.
A kari Minőségbiztosítási Bizottságnak is tagja az intézet (és a szak) vezetője, így az intézetben folyó
minőségbiztosítási és ellenőrzési folyamatok az egyetemi, kari rendelkezésekkel összhangban történnek.
A szervezeti egységek irányítása és együttműködése a kívánalmaknak megfelel.
Az oktatói minőség biztosításában a MAB korábbi határozatát követően valós intézkedések történtek: az
intézet most egy generációváltás előtt áll. A jelenlegi oktatói gárda korfája és a beosztások aránya jó. Jelenleg
7 sporttudományi végzettségű kolléga vesz részt PhD képzésben, terveik szerint néhány éven belül elérhetik
a szinte teljes minősítettséget. A nyugdíj előtt álló kollégák helyére PhD képzésben részt vevő, de emellett
valamilyen gyakorlati területen is kiemelkedőt nyújtó fiatal, középkorú oktatókat vesznek fel. A testnevelés
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elméleti és módszertani tárgyakhoz kiemelten fontosnak tartják a közoktatási gyakorlattal rendelkező
kollégák beépítését. Egyébként minden esetben az Ftv. előírásai a mértékadók.
A képzés kurzusainak, oktatóinak hallgatói véleményezése (OHV), és a pályakövetés (DPR) működik, de
még nem reprezentatív.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A C-Swot analízisük reális, átlátják hiányosságaikat, az ebből fakadó teendőiket, kihasználják erősségeiket
– elsősorban az erős kapcsolati tőkét -, a felismert gyengeségek javítására tervük van, pl., hogy a SZTE
hálózatos szerkezetébe illeszkedve jobban ki kell használni a karközi oktatási potenciált, és a szakmai és
infrastrukturális lehetőségek kiaknázására kell törekedni.
Meg kell jegyezni, hogy bár dicsérendő a törekvés a doktori képzésre, az önálló sporttudományi doktori iskola
megalapítására csak hosszú távon van esély, ma Magyarországon egyelőre csak egy doktori iskolára elegendő
professzor és MTA doktori címmel rendelkező oktató-kutató van.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások






A KKK előírásainak betartására (kreditszám, választhatóság stb.) ügyelni kell.
A személyi feltételek biztosításához az oktatói terhelés mértékére figyelni kell, a másik szakjuk, a
rekreáció és egészségfejlesztés oktatói feladataival harmonizálni, racionalizálni kell. Törekedni kell
arra, hogy az intézetben legyen egyetemi tanár oktató.
Az alacsony oklevél-kiadási arány feltétlenül javítandó, az idegen nyelvi készségek, nyelvvizsga
megszerzéséhez intézményi segítő lépések megtétele kívánatos.
Javasolt a nemzetközi tudományos publikációs tevékenység erősítése, a meglévő kooperációk,
kollaborációk segítségével kutatási aktivitásuk növelése.
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Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
2014 szeptembere óta a jogutód:
Testnevelési Egyetem (TF)

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS
2014/10/XII/2/25. sz. MAB HATÁROZAT

szakedző
mesterképzési szak
szakindítási MAB határozat: 2007/10/XII/2/6.

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2019. december 31-ig hatályos.
2017-ben lefolytatandó monitor eljárással.

Az alábbi értékelő részben, illetve a Minőségfejlesztési javaslatok alatt felsoroltakra tekintettel az 5 évre
szóló akkreditáció biztos alapjáról monitor eljárásban kíván meggyőződni a MAB, ezért legkésőbb 2017.
szeptember 30-ig helyzetjelentést kér arról, hogy észrevételei nyomán a korrekciók, előrelépések (KKK
előírásainak pontos betartása, gyakorlati jelleg, hatékonyság és belső oktatási együttműködés erősödése stb.)
megtörténtek-e.

Minőségértékelés
1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzés tartalma
Közölt tantervük a KKK ismeretkörökre vonatkozó előírásait nagyrészt követi, de eltérés, hogy a szakmai
törzsanyag kötelező ismereteinél előírt doppingprevenció, illetve a sportszaknyelv ismeretek a képzési
programban nem jelennek meg. A szakmai gyakorlatnál a kéthetes, ill. négyhetes edzésvezetés gyakorlathoz
az előírt 8-10 kredit helyett csak 6 kreditet terveztek, viszont a sportág elmélete és módszertana tanegységhez
rendelt 24 kredittel – ha ez teljes egészében kötelező – akkor már 118 kredit a kötelezően teljesítendő, és
nincs elég „szabad hely” a legalább 6 kredit szabadon választható tárgynak.
A gyakorlati ismeretek aránya a tanterv egyértelműen gyakorlatnak jelzett foglalkozásaiból kalkulálva az
előírt min. 40% alatt van, inkább 35%, vagy kevesebb. Ezt a mesterképzésben tanulók véleménye
alátámasztani látszik, kevésnek tartják a gyakorlatot, a szakmai tartalomban frissebb tudásanyagot, az
elméleti mellett több szakmai-gyakorlati tudás, tapasztalat megszerzésének lehetőségét várták/várják el a
képzéstől.
A tanterv szerinti összes tanóraszám 426 óra, az előírt mértékű. (Az adatlapon téves adat (112 óra) szerepel.)
Személyi feltételek
A szak felelőse egyetemi tanár (Radák Zsolt DSc), aktív oktató és kutató, a karon működő Sporttudományi
Kutatóintézet vezetője, a szakterület elismert vezető egyénisége, számos PhD és TDK munka témavezetője.
A nem egyértelműen közölt adatokon felülemelkedve, valószínűleg közvetlenül egy, 6 kredites szakmai
törzstárgy felelőse és oktatója, a szakon az átlagolt heti 3 óra terhelése ezt alátámasztja. (Ehhez képest az
intézményi összes kreditterheléséhez írt 35 kredit és ehhez összesen heti 4 óra – ebből 3 ezen a szakon – nem
könnyen értelmezhető.)
A korrigált anyagukban jelzett 31 tantárgy 31 oktatója nagyrészt, 80%-ban minősített vezető oktató, az
elméleti tárgyak oktatói tantárgyuk elismert szakemberei. A gyakorlati, sportszakmai tárgyakat oktatók pedig
a magyar élsport eredményes edzője, szakvezetője, felkészültségét tekintve a legmegfelelőbbek a felsőfokú
edzőképzésben, és jelentős oktatási, didaktikai tapasztalattal rendelkeznek.
Az alkalmazási típus (AT/AE/V) szerinti oktatói arány megfelelő, hiszen majdnem 90%-ban saját, teljes
munkaidős (AT) oktatók látják el a felelősi és oktatói feladatokat.
Tudományos háttér
A szakedző mesterképzés tudományos hátterét is a kari műhelyekben, a Biokémiai, az Agyélettani, a
Terhelésélettani, a Biomechanikai Laboratóriumokban folyamatosan zajló kutatómunka adja, hazai és
nemzetközi tradícióik és eredményeik imponálóak. Az oktatók aktív edzői tevékenységükkel, és részben
annak publikálásával stabil és magas színvonalú tudományos alapot teremtenek, s ebből az önálló
sporttudományi doktori iskolájukban doktori disszertációk, újabb kutatási témák profitálnak.
A szak hallgatóinak TDK munkába való bekapcsolódására minden lehetőség adott.
Pályázati aktivitásuk hozománya a dinamikusan növekvő kapcsolatrendszer hazai és nemzetközi színtéren.
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Infrastrukturális feltételek
A mesterszakon folyó képzés tárgyi feltételei az alapképzéséhez hasonlóan adottak, az előadótermek, a
sportági csarnokok, gyakorlótermek, a sporteszköz-állomány a TSK általános és speciális szakterületi
infrastruktúrájának szintjén biztosítottak, a bővítés, korszerűsítés szükségességének tudatában vannak. A
jelenlegi létesítmény-háttér ugyanis fejlesztésre szorul, a megfelelő mértékű gyakorlási lehetőséget a
hallgatóság kifejezetten igényli az intézményen belül, és a külső gyakorlóhelyeken is, ami nagyrészt
szervezés és megfelelően kialakított kapcsolatok kérdése.
A kutatói laboratóriumok a motivált hallgatóknak rendelkezésére állnak, magas szintű a számítástechnikai,
oktatástechnikai ellátottság, és egyedülálló adottságú, felszereltségű a sportszakmai könyvtár.
A képzési létszám és kapacitás
A képzés a szakedző mesterszakon csak részidős levelező formában indult, az utóbbi három évben zömmel
államilag finanszírozott hallgatókkal, és a megadott 50 fős keretszám alatti, megközelítőleg 30 fős
évfolyamokkal. A részidős képzést az indokolja, hogy valós, aktív sportedzői előéletet, az adott sportágban
eltöltött éveket, tapasztalatot igényel ez a képzés a hallgatótól már a képzésbe való belépéskor.
A létszámot az adott évben az is nagyban befolyásolja, hogy egy-egy sportágra hányan jelentkeznek, hisz a
csapatsportágaknál nem vállalható az 1-4 fős évfolyam-létszám, sem oktatási, sem gazdasági szempontból.
Ez alakítja ki végül is a megfelelő minőségű képzés folytathatóságához a vállalható és megoldható (kb. évi
30 fős) hallgatói létszámot.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Az ismeretátadás módjai az önértékelésből kiolvashatóan az előadás, szeminárium, szituációs gyakorlatok,
projekt-alapú képzés. Hallgatói igény lenne több képes-videós anyag beiktatására a jelen sporteseményeiről.
A gyakorlati órák arányát itt is kevesellik a hallgatók, több edzéstervezési órát igényelnének, bár az erre
szolgáló, jelzett szakmai gyakorlatok időtartama (2x1 hét, majd 2x2 hét) éppen a szak KKK-jában előírt
mértékű, csak a hozzárendelt kreditérték kevesebb, 8-10 helyett csak 6 kredit.
Értékelés és ellenőrzés
Az önértékelésükben közöltek szerint a tantárgyak értékelési, ellenőrzési formái a szokásosak, kollokvium,
(szigorlat) és gyakorlati jegy, a számonkérés itt is a kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat eljárási rendje és
szabályai, valamint az egyes tantárgyak tantárgyi programjának leírása szerint történik.
A sportszakmai gyakorlat teljesítését, a tantárgy vezető tanára (csoportonként más, a sport elismert
szakembere a karról) aláírásával igazolja, és ötfokozatú skálán minősíti. A kar által nem kínált sportágakban
a sportszakmai gyakorlatot az érintett hallgató a tanszékvezetője előzetes jóváhagyása esetén külső
egyesületnél teljesítheti. A szakmai gyakorlatok leírását, szervezését, követelményeit a gyakorlatot szervező
tanszékek írásban és elektronikus úton ismertetik a hallgatókkal. Teljesítésükre a TVSZ gyakorlati tárgyakra
vonatkozó szabályai érvényesek.
A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata a karon egységes: oktatói meghirdetés vagy hallgatói
témaválasztás lehetőségei közül választhatnak. A tanrendbe a két utolsó félévben 10-10 órás konzultációs
lehetőséget illesztettek a szakdolgozat készítésének segítésére.
A komplex szakedzői záróvizsgán a szakterületi ismeretek, illetve azok gyakorlati alkalmazásának
elsajátítása kerül értékelésre szóbeli vizsga formájában. Megfelelően szabályozott a záróvizsga egész
folyamata.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
Az öt éve, csak részidős képzésben indult szakedző mesterszakon a végzettek aránya igen alacsony, kb. a
tavalyig felvettek 25%-a. Hiába a levelező képzési forma, a négy félév alatt összesen 400 körüli tanóraszám,
az egyébként aktív, dolgozó edzők csak ilyen arányban képesek eleget jelen lenni, és/vagy készülni a
vizsgákra. A nyelvvizsga bizonyítvány hiánya egyes esetekben itt is visszatartja a diploma kiadását.
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése, belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
A szak gazdája a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (2014 szeptembere óta a jogutód
intézmény, a TF), s a szak menedzselését érintően az irányadó itt is a kari működési renddel összhangban
lévő, általános kari érvényű dokumentum, amely rögzíti a szak irányítóinak, a szakfelelősnek és az
oktatásszervezőknek a feladatait. Ennek a szaknak a felelőse egyben a kar dékánja is, minden bizottsági
szinten jelen van, képviseli, irányítja a szakot és a kutatóintézetet.
Érzékelhető az a törekvésük, hogy a képzésbe olyan oktatók kerüljenek be, akik a kiemelkedő gyakorlati
felkészültség mellett rendelkeznek tudományos fokozattal, vagy annak várományasai.
Azt is jelzik, hogy a minőségfejlesztési tevékenység fontos részének tekintik a hallgatók elégedettségi
vizsgálatát (OMHV) és a diplomás pályakövetést (DPR), de ezek működtetése még kezdetleges, illetve
eredményei a szakot érintően még nem mutatkoznak.
4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
C-SWOT analízisük reális, a szakot is érintő korlátokat és veszélyeket jól látják, közöttük az
alulfinanszírozottság, a hallgató-szám alakulása, a hallgatói „minőség” romlása sajnos szinte általános.
Sajátos, a szakra jellemző azonban, hogy – más sporttudományi képzések mellett – sajnos az edzői pálya
társadalmi megítélése, elismertsége sem megfelelő.
Felsorolt erősségeik leginkább a szakmai tradíciójukra, az élsportra és teljesítménysportra alapozó képzési
hagyományaira vezethető vissza, ennek folyománya vezető szerepük a sportszakember képzésben, és
kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerük, nemzetközi elfogadottságuk is.
Gyengeségeik a többi képzésüknél is jelzettekkel azonos; a kari gazdálkodási, fejlesztési nehézségek, a
lehetőségek beszűkülése stb. Szakspecifikus elem talán egy itt kiemelt jelentőségű gond; a (csak) részidős,
levelező képzési formában folyó képzés, a kevés tanórai találkozás a hallgatókkal, s következménye, az igen
alacsony hatékonyság. Valamint az elméleti és a gyakorlati tanszékeik közötti gyenge kapcsolat.
Lehetőségeik számbavétele leginkább egyes hiányosságaik, gyenge pontjaik és azok javítási irányainak
felsorolása, és csak egyetérteni lehet velük.

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások






A KKK előírásait (nevesített ismeretek, szabadon választhatók beillesztése stb.), és legfőképp a
gyakorlati képzés arányát be kell tartani, az eltéréseket korrigálni kell.
Bár a személyi feltételek a számszerű adatok szerint jók, leginkább az elméleti tudás-átadás oldaláról,
emellett a „TF” minősített oktatóinak támogatásával fokozni lehetne az edzői gyakorlatban élenjáró,
válogatott edzők gyakorlati tapasztalatainak megmutatását, publikálását.
A kari szervezeti egységek, elméleti és gyakorlati tanszékek együttműködése az oktatásban javítandó.
Az infrastruktúra (sportlétesítmények) korszerűsítése, bővítése indokolt, ezzel bizonyára a gyakorlati
képzés lehetőségeit is tágítani lehet majd, és erre nagy szükség is van.
A képzés csekély hatékonysága, a végzettek igen alacsony száma és aránya – a fő okok ismerete és a
minőségi képzés igényének fenntartása mellett is – további elemzést és javító intézkedéseket kíván.
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