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Belső nyelvi képzés a Pécsi Tudományegyetemen  

Az első év tapasztalatai (2016─2017) 

Minden jól működő szervezet életében kiemelt jelentőségű célkitűzés, hogy a munkaköri 

követelmények és az adott munkakört betöltők egyéni kompetenciái minél teljesebben il-

leszkedjenek egymáshoz. A megfelelően magas szintű kompetenciák birtoklása a munka-

társak potenciális teljesítménynövekedésén keresztül a szervezeti fejlődés zálogának te-

kinthető. A képzések célja pontosan a változó követelményekhez nélkülözhetetlen adott-

ságok folyamatos biztosítása, „olyan HR-tevékenység, amelyben közvetve megjelenik a 

szervezet stratégiája, minden olyan kompetencia-fejlesztésre vonatkozó erőfeszítés, amely 

a szervezet tartós és eredményes működését hivatott biztosítani.”  (Nemeskéri – Pataki 

2007:262) 

A program alapkoncepciója 

A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Pécsi Tudományegyetem fontos céljának 

tekinti az oktató és nem-oktató munkakörben dolgozó kollégák nyelvtudásának fejleszté-

sét. 2016 őszétől az egyetem belső képzési rendszerében a hatékony nyelvi kompetencia -

fejlesztés lehetőségét kínáltuk az érdeklődő kollégáknak. Az angol és német nyelvi képzé-

sek 60 órás modulokban zajlottak, heti 2X2 óra időbeosztást feltételezve, 15 héten keresz-

tül. A nyelvórák hétfőtől csütörtökig, 8-18 óra között kerültek megtartásra, így az órák 

munkaidőben és azon túl is lebonyolíthatóvá váltak, alkalmazkodva a mindenkori résztve-

vői igényekhez. A képzés főként középszintig (KER B2) történt, annak lebonyolításába az 

Idegen Nyelvi Központ által biztosított nyelvtanárok kapcsolódtak be.  

Képzésünk megvalósítása során folyamatos és kiemelt figyelmet fordítottunk a felnőtt-

képzés alábbi sajátosságaira (Nemeskéri – Pataki 2007): 

− a felnőttképzésre csak erre felkészült képzők alkalmasak (ezért döntöttünk az Idegen 

Nyelvi Központ által delegált, tapasztalt nyelvtanárok bevonása mellett), 

− fontos a motiváció megerősítése, a résztvevők folyamatosan győződjenek meg a kép-

zés hasznosságáról (a képzés tartalmi követelményeit úgy állítottuk össze, hogy az 

illeszkedjen a részvevő kollégák napi munkavégzéséhez), 

− a felnőttek megalapozottabb önértékeléssel rendelkeznek, ezért abban kell támoga-

tást kapniuk, amiben valóban fejlődniük szükséges (ezt a célt szolgálta az ötfokozatú 

képzési szint kijelölése: kezdő, álkezdő, elő-középhaladó, középhaladó, haladó meg-

nevezéssel, később a szaknyelvi képzés elindítása), 

− időkorlátok és terhelhetőség figyelembe vétele (a munkatársak napi időbeosztásához 

és munkahelyük földrajzi elhelyezkedéséhez legjobban illeszkedő csoportbeosztást 

igyekeztünk készíteni), 
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− igény a visszajelzésre a képzés során (ezt részben a munkáltatói támogatás előfelté-

teleként meghatározott záróvizsgával, részben a résztvevői elégedettséget kutató sa-

ját elégedettségi kérdőívvel valósítottuk meg). 

A képzés megvalósításának főbb állomásai 

A jól végiggondolt képzési terv figyelmet fordít a szervezeti célok és az egyéni ambíciók 

összhangjára, valamint rögzíti a képzési célok megvalósításához leginkább illeszkedő mód-

szereket és a szükséges erőforrásokat. Képzési programunk összeállításánál az alábbi 

szempontokat vettük figyelembe (Nemeskéri – Pataki 2007, Karoliny – Poór 2017): 

− célok meghatározása, 

− a tartalom, tananyag meghatározása, 

− szervezés (helyszín, időbeosztás), 

− képzők, 

− a program ellenőrzése. 

2016. júliusban és augusztusban kétlépcsős tájékoztató kampány keretében igyekeztünk 

az egyetem valamennyi szervezeti egységét megszólítani. A dékánok, kancellári és klinikai 

igazgatók, rektori hivatali vezetők mellett a humánpolitikai referensekhez is eljuttattuk tá-

jékoztató levelünket, ezzel elősegítve a minél szélesebb körű információáramlást. A rektori 

és kancellári vezetés támogató hozzáállásának, a Humánpolitikai Igazgatóság kooperatív 

együttműködésének és a széleskörű tájékoztatásnak köszönhetően 380 fő jelezte felénk ér-

deklődését, nagyobb részben az angolt (80%), kisebb létszámban a németet (20%) megje-

lölve választott nyelvként. 

A képzés résztvevőinek igen kedvező költségtől (370 Ft/óra) biztosítottuk a nyelvtanulás 

lehetőségét, ami magában foglalta az oktatáson kívül a szintfelméréssel, vizsgáztatással, 

oklevél kiállítással kapcsolatos valamennyi költséget. Amennyiben a képzés finanszírozá-

sát részben vagy egészben az érintett szervezeti egység vállalta, illetve a képzéshez mun-

kaidő kedvezményt kapott a résztvevő kolléga, annak feltételeként a tanfolyam végén si-

keres modulzáró vizsgát kellett tenni. Az intézményi beiskolázás mellett természetesen az 

önköltséges képzésre is lehetőséget biztosítottunk kollégáinknak.  

Fontos szempontnak tekintettük, hogy belső nyelvi programunk által az egyetem valódi 

tanuló szervezetként működve a dolgozók minél szélesebb körére terjessze ki a felnőt tkori 

tanulás lehetőségét, ezáltal is elismerve a humán erőforrás alapvető fontosságát, a változó 

környezeti viszonyokhoz történő proaktív alkalmazkodás nélkülözhetetlenségét (Szirmai – 

Klein 2009). 

Az általunk elsődlegesen megcélzott csoportok az első, 2016 őszi beiskolázás alkalmá-

val az alábbiak voltak: 

− tanulmányi osztályok munkatársai, 

− tanszéki adminisztrátorok, 

− támogató funkciót ellátók, ügyintézők, referensek, 

− könyvtárosok, 

− egészségügyi területen dolgozók, 

− portások, telefonközpontosok, ruhatári dolgozók. 

Ahogy az 1. ábrán látható, a résztvevők legnagyobb számban a Klinikum és a Kancellá-

ria területről érkeztek őszi programunkra. 

A második, 2017 tavaszi meghirdetés során újabb 300 fő kapcsolódott nyelvi progra-

munkhoz. Valamelyest nőtt a karok beiskolázási aktivitása, új szervezeti egységek csatla-

koztak (Egyetemi Könyvtár, Gyakorló Intézmények), ellenben lényegesen csökkent a 

Klinikum területén dolgozók érdeklődése. 
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A képzések sikere nem csak a program kialakításán és lebonyolításán múlik, de legalább 

ennyire meghatározóak a résztvevők személyes tulajdonságai, valamint a munkahelyi kör-

nyezet (Karoliny – Poór 2017). Ezért jelentett új kihívást számunkra, hogy a következő 

szemeszterben, 2017 tavaszán ún. szaknyelvi képzéssel bővítettük korábbi programunkat, 

megnyitva ezzel a lehetőséget a már magasabb szintű nyelvtudással rendelkező oktató és 

nem-oktató kollégák számára is. Az új programelemben kiemelt hangsúlyt helyeztünk a 

szóbeli (tárgyalástechnika, konfliktuskezelés) és írásbeli kommunikációra (hatékony email 

kommunikáció, nemzetközi – kultúrák közötti – kommunikáció), valamint a prezentációs 

készségek fejlesztésére. Utóbbi csoportokban a már legalább középszintű nyelvtudással 

(KER B2) rendelkező kollégáknak biztosítottuk a hatékony képzés lehetőségét. A kisebb 

csoportlétszám okán (6-8 fő) szaknyelvi programunkat 700 Ft/óra költségtől tudtuk bizto-

sítani az érdeklődőknek. 

1. ábra: A résztvevők egyetemen belüli megoszlása (2016 ősz) 

 
RH: Rektori Hivatal, OIG: Oktatási Igazgatóság 

Mindkét szemeszter első hetében, minden nap tájékoztatókat tartottunk a regisztrált ér-

deklődők részére. A részben délelőttre, részben munkaidő utánra szervezett megbeszélések 

célja az egyéni résztvevői igények tisztázása, a fizetési feltételek pontosítása, valamint a 

nem kezdő csoportokba jelentkezők számára a nyelvi szintfelmérés lebonyolítása volt. 

Szintén a tájékoztatók keretében írták alá a kollégák azokat a felnőttképzési szerződéseket, 

melyekkel megerősítették felénk nyelvtanulási szándékuk komolyságát. Ez utóbbi doku-

mentumok képezték csoportképzéseink alapját. 

A csoportok kialakítása során elsődleges szempontunk a meglévő nyelvtudás volt, töre-

kedve arra, hogy minél homogénebb legyen az egy csoportba sorolt kollégák tudásszintje. 

Az aktuális nyelvismeret mellett másodsorban figyelembe vettük a résztvevők munkavég-

zésének helyét, valamint azt, hogy a tanfolyam munkaidőben vagy azon túl valósulhat meg. 

Az őszi beiskolázás során legnagyobb számban még kezdő csoportokba jelentkeztek kol-

légáink (2. ábra). A résztvevők több mint fele (55%) kezdő, míg egynegyedük (28%) ál-

kezdő - előközéphaladó szinten kezdte el nyelvi programunkat. Előzetesen megfogalmazott 

célunk, a több szemeszteren keresztüli, folytatólagos részvétel biztosítása kiválóan telje-

sült, hiszen a második, tavaszi csoportképzés során már utóbbi (álkezdő – előközéphaladó) 

szint mutatkozott a legszámosabbnak (43%). Ekkor újabb 73 fő alkotta a kezdő  csoporto-

kat, míg a korábban már említett szaknyelvi programhoz 30 kollégánk csatlakozott. 

Karok: 47

fő

Kancellária:

142 fő

RH, OIG: 23

fő

Klinikum: 
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A rendelkezésre álló információik alapján minden érdeklődőnek megküldtük a számára 

elsődlegesen javasolt csoportot, valamint azt az egyéb csoportot is, amit alternatívaként 

kínáltunk fel, ezzel biztosítva az esetleges változtatási lehetőséget. Mindez ugyan rugalmas 

hozzáállást biztosított a résztvevők földrajzi és időbeli preferenciáihoz, ellenben a csopor-

tok közötti átjárás az általunk korábban tervezett 10-15 fő közötti létszámoktól való lefelé 

(8 fő) és felfelé történő eltérést (18 fő) eredményezett. (A szaknyelvi képzésben a létszá-

mok 5-10 fő között váltakoztak.) A nagyobb létszámú csoportokat minden esetben szemé-

lyesen is felkerestük, felhívva a résztvevők figyelmét az egyéb lehetséges időpontokra és 

helyszínekre, valamint egyes esetekben csoportbontásra is sor került. A hozzánk beérkező 

kérések alapján végül a csoportok hétfőtől csütörtökig kerültek beosztásra, részben reggeli, 

részben koradélutáni, részben munkavégzést követő kezdési időpontokkal. 

2. ábra: A résztvevők tudásszint szerinti megoszlása (2016 ősz) 

 
 

A szeptember végén megkezdett képzések összesen 31 csoportban, a város 10 különböző 

helyén zajlottak, a februártól induló újabb programok 27 csoportba osztva, valamivel kon-

centráltabb földrajzi megoszlásban, 7 pécsi és egy szekszárdi helyszínen kerültek megszer-

vezésre. Mindenkori helyszínként az egyetem azon intézményét javasoltuk, ahonnan a 

résztvevők többsége kikerült, heterogén csoportok esetében az egyetem Ifjúság úti és 

Szántó Kovács János utcai épületét részesítettük előnyben, ahol nagyobb számban biztosí-

tottak részünkre tantermeket. 

A képzési szerződések elkészítéséhez minden esetben megkértük a munkáltatók arra vo-

natkozó nyilatkozatát, hogy támogatják-e és ha igen, milyen formában a jelentkező kollé-

gák részvételét. Az alábbi opciókat kínáltuk fel: 

− intézményi beiskolázás keretében a munkáltató fizeti a képzés költségét, valamint 

lehetővé teszi a képzés munkaidőben történő lebonyolítását, 

− intézményi beiskolázás keretében a munkáltató fizeti a képzés költségét, 

− intézményi beiskolázás keretében a munkáltató lehetővé teszi a képzés munkaidőben 

történő lebonyolítását, 

− a munkáltató sem a képzés költségét, sem munkaidő kedvezményt nem kíván bizto-

sítani a részvevők számára, 

− egyéb támogatási forma (a képzési költség fele összegben történő átvállalása vagy a 

képzés utólagos, sikeres modulzáró vizsgát követő támogatása). 

kezdő 211

fő

álkezdő -

előközéphaladó 105 fő

haladó 24 fő

középhaladó

40 fő
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Az első három opció feltételezte, hogy a résztvevőknek a program végén sikeres modul-

záró vizsgát kellett tenniük. Ahogy a 3. ábrán látható, az őszi résztvevők többsége valami-

lyen támogatott formában kapcsolódott be képzésünkbe, de azok számaránya sem volt el-

hanyagolható (a résztvevők több, mint 25%-a), akik önköltséges formában és munkaidőn 

túl csatlakoztak a programhoz. Utóbbiak aránya tavasszal mindössze 10%-ra csökkent, el-

lenben nőtt azok száma, akik anyagi támogatás nélkül, kizárólag munkaidő kedvezmény-

ben részesültek (7 helyett 26 fő). 

3. ábra: A résztvevők megoszlása támogatási forma alapján (2016 ősz) 

 
 

Elfogadva a tényt, miszerint a képzési tevékenység akkor hatékony, amennyiben 

igazodik a szervezet stratégiai céljaihoz, tervezett és értékelt folyamat, valamint az 

érintettekkel való folyamatos egyeztetésen alapul, kiemelt figyelmet fordítottunk a 

résztvevői visszacsatolásra. A képzés eredményességi értékelésének öt lehetséges 

szintje közül (1. résztvevői elégedettség, 2. az elsajátított ismeretek értékelése, 3. a 

munkafeladat megoldásának értékelése, 4. a szervezeti eredményekre gyakorolt ha-

tás, 5. a befektetés pénzbeli hozamának becslése) az első és a második szintre for-

dítottunk figyelmet (Nemeskéri – Pataki 2007). Előbbihez a tanfolyam végén kitöl-

tésre kerülő kérdőívünk, utóbbihoz a képzést lezáró vizsga biztosított megfelelő in-

formációt. A két félév viszonylatában összesen 426 résztvevő (a képzésben érintet-

tek 65%-a) töltötte ki elégedettségi kérdőívünket (4. ábra). Az 1-10 pont közötti 

skálán kimondottan magas, 9,4 pontot kapott képzésünk színvonala. Ezen belül az 

oktatók 9,6-os, a tananyag 9,2-es, a szervezés 9-es pontértéket ért el, de az infra-

strukturális adottságokra (8,4) és a tanultak hasznosíthatóságára (8,3) adott értékek 

is kiválónak mondhatók. A képzés megítélése egyetlen dimenzióban sem mutatott 

lényegi változást a két félév viszonylatában. 

Megvalósult fejlesztések és jövőre vonatkozó javaslatok 

Legfontosabb fejlesztéseink közé tartozik a jelentkezések és a nyelvi szintfelmérők online 

formában történő megvalósítása, ami egyértelműen pozitív fogadtatásra talált az egyetemi 

kollégák körében. Szintén jó döntésnek bizonyult a program megnyitása oktatóink irá-

nyába. Részben ennek részeként indultak el szaknyelvi csoportjaink, valamint szekszárdi 

csoportunk. 

teljes 

tanfolyamdíj 

255 fő
tanfolyamdíj fele 

20 fő

kizárólag munkaidő 

kedvezmény 7 fő

támogatás

nélkül 98 fő
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Ugyanakkor tény, hogy a két szemeszter viszonylatában valamelyest csökkent a jelent-

kezők száma. Az azonos szinten tanuló csoportok a szemeszter végén akár jelentős tudás-

beli differenciákat is mutatnak, végül a kollégák egyre több olyan elvárást fogalmaztak 

meg irányunkba, ami azt jelzi, megszokták a program létét, egyben természetesnek veszik 

annak nem piaci alapú működését. 

4. ábra: A résztvevők képzéssel kapcsolatos elégedettsége (2016 ősz – 2017 tavasz) 

 
 

Természetesen számos lehetőséget látunk a képzés tartalmi fejlesztésére, ezen kívül töb-

bek között tervezzük: 

− a csoportbeosztás elkészítését a tájékoztatók időpontjára, helyszín és időpont meg-

jelölésével, ezzel is biztosítva az azonnali, személyes döntéshozatal lehetőségét,  

− a képzések időpontjának szemeszterkezdéssel történő szinkronizálását, megkönnyí-

tendő az elegendő számú terem biztosítását a szükséges helyszíneken, 

− végül a fizetési határidők pontosabb betartatását, az ezzel kapcsolatos kommunikáció 

hatékonyabbá tételét. 
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