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1. A kutatás előzményei 

 

Abstract 
Az oktatás minőségbiztosítása során általánosan alkalmazott kérdőíves értékeléssekkel 
kapcsolatban elmondható, hogy azok eredményei nagyon is szubjektív tartalmúak, és sokkal többet 
jelentenek, semhogy egyszerű statisztikai módszerekkel teljes mértékben fel lehessen őket dolgozni. 
A direkt tartalom mellett fontos a látens érzelmi, logikai háttér is. Cikkünkben egy olyan, a 
brainstorming és az Ishikawa diagram közös alkalmazásán alapuló hallgatói értékelést (vevői 
elégedettségmérést) ismertetünk, mely segítségével a hagyományos kérdőíves hallgatói 
véleményezési rendszert kiterjeszthetjük. Módszerünk segítségével nem csupán a különböző 
területeken nyújtott teljesítményt mérhetjük, hanem a bemutatott módszerekkel a különböző 
teljesítmény-elemek fontosságáról is képet kaphatunk. Ezen eredmények figyelembe vételével 
egyrészt lehetőségünk nyílik a meglévő kérdőívek átalakítására, fejlesztésére, s így minőségértékelő 
rendszerünk relevánsabbá tételére, másrészt a két értékelési módszer kombinált alkalmazásával 
pontosabb, teljesebb képet nyerhetünk egy képzés minőségéről. 
kulcsszavak: oktatás minőségbiztosítása, minőségfejlesztés, hallgatói elégedettségmérés, 
brainstorming, Ishikawa diagram, oktatói teljesítmény, teljesítmény elemek  
 

Az oktatás minőségfejlesztésének kérdésköre régóta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszékének egyik kutatási témája. Tanszékünk 
hosszú évek óta egyetemünk zászlóshajója mind a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos tárgyak 
oktatása tekintetében, mind a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos kutatás területén. 

Jelen tanulmány keretében saját házunk táján vizsgálódtunk. Régóta figyelemmel kísértük a tanszék 
által oktatott tantárgyak kapcsán a hallgatói elvárásokat/véleményeket, és szintén régebb óta 
foglalkozunk a mérés-értékelés problémakörével. Tapasztalatainkat folyamatosan bővítjük, új 
módszereket keresünk tanszékünk oktatási minőségének folyamatos fejlesztése érdekében. (Kövesi 
J., Tóth Zs. E. és Jónás T., 2012; Tóth Zs. E., Jónás T., Bérces R. és Bedzsula B.,2012; Kövesi J. és 
Tóth Zs. E.,2009)  

Az elmúltkét évtized során rendszeresen használtuk az "oktatók hallgatói véleményezése" 
kérdőíveket, s a kérdőíves felmérések eredményeit visszacsatolva alakítottuk, fejlesztettük 
tantárgyaink tartalmát, a képzésekhez kapcsolódó infrastruktúrát, sőt oktatói csapatunk személyi 
összetételét is, a mind nagyobb mértékűi hallgatói (vevői) elégedettség elérése céljából.A kérdőíves 
értékeléssekkel kapcsolatban azonban többen említik a szakirodalomban, hogy azok eredményei 
nagyon is szubjektív tartalmúak, és sokkal többet jelentenek, semhogy egyszerű statisztikai 
módszerekkel teljes mértékben fel lehessen őket dolgozni. A direkt tartalom mellett fontos a látens 
érzelmi, logikai háttér is. (Golnhofer, E., Nádasi, M. és Szabó É., 1993; Falus I., 1993) E szubjektív 
tartalom feltárására alkalmasak lehetnek a modern minőségmenedzsment eszközei.  

Jelen cikkünk keretében bemutatjuk, hogy miként alkalmazható e szubjektív tartalom feltárására a 
szabad asszociáción alapuló brainstorming módszer, illetve az Ishikawa diagram. 
                                                           
1A munka szakmai tartalma kapcsolódik az „Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos 
műhelyeiben” c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1.-
20100009 program támogatja. 
2Ph.D. hallgató, BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. 
3 Egyetemi adjunktus, BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. 
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2. Az elvégzett vizsgálatok 
A hallgatók több csoportja körében elvégzett, az oktatás minőségével kapcsolatosötleteléstekinthető 
egyfajta attitűdvizsgálatnak, mely a konkrét oktatásminőségi problémákon túl a hallgatók 
személyiségének fontos jellemzőjéről, az értékrendről is felvilágosítást nyújt. A hallgatói értékrend 
megismerése pedig alaptényező lehet az oktatói gárda személyes fejlődése szempontjából is. Ha 
feltételezzük, hogy magas szintű szakmai ismeretekkel minden oktató rendelkezik, akkor a 
hallgatók által érzékelt minőségproblémák nem a szűken vett szakismeretekben, hanem az előadói 
képességekben, stílusban fognak megjelenni, amit - természetesen csak bizonyos mértékben - 
igazítani lehet a hallgatói elvárásokhoz.(Bérces R., 2004, Bérces R.  - Erdei J., 2009) 

Az évek alatt elvégzett többtucat kérdőíves felmérés eredményeinek elemzésének elvezetett oda, 
hogy felmerüljön bennünk a kérdés: Vajon melyek lehetnek azok a területek, melyeket a hallgatók 
az egyetemi oktatás minőségének kapcsán problémásnak érzékelnek, s hogyan lehetne ezeket a 
problémákat, s a problémák okait meghatározni? 

 

2.1. Az ötletroham, mint vizsgálati módszer 
A vizsgálathoz azért választottuk a csoportmunka módszert, mert az alkotó gondolkodás 
csoportmunkában az egyéni munkavégzéshez képest jelentős többleteredményeket hozhat. Ezek az 
eredmények, előnyök a következőképpen foglalhatók össze: 

 A tagok kölcsönösen erősítik egymásban a céltudatos törekvést annak a közös feladatnak az 
elvégzésére, amelyet a csoport maga elé tűzött. 

 Lehetővé válik, hogy sokoldalúbban és egyúttal önkritikusabban gondolják át a feladatot. 
 A véleménycsere eredményeképpen gazdagodik mindegyik résztvevő tudása és tapasztalata. 
 Mindenki bátran kezdeményez. 
 Kialakul a versengés és a kölcsönös segítségnyújtás légköre. 
 Valamely kérdés csoportos megoldása, serkentőleg hat az új problémák felvetésére. 
 A kollektív gondolkodás az egyénivel szemben gyorsan kiveti magából a hibákat és 

tévedéseket. Míg egyénileg hússzor egymás után átgondolva is előfordul, hogy a 
gondolatmenet újra és újra elköveti ugyanazt a hibát, addig a kollektív gondolkodás a 
sokoldalú kritika gyakorlása által elkerülheti ezt. 

A módszerek egyik csoportja az asszociációkra, a résztvevők intuitív megérzéseire épít, illetve 
ennek a lehetőségét kívánja elősegíteni, az ehhez szükséges légkört létrehozni. Ezeket nevezzük 
brainstorming típusú módszereknek. Az „agyvihar” irodalmi fordítása az „ötletroham”, jól 
visszaadja a módszer lényegét.  

A módszer lényege: A munka résztvevőitől meghatározott és a táblára írt kérdésre kötetlen 
formában válaszokat kérnek. A megbeszélés 15-60 perces időtartama alatt bárki, bármilyen 
gondolatot tömören elmondhat, a részletes kifejtés igénye nélkül. Az elhangzott gondolatokat a 
táblára írják, rendszerezik és értékelik. A brainstorming-csoport létszáma 6-15 fő között optimális. 
A módszer különösen heterogén szakmai összetételű csoportnál eredményes. 

A módszer alkalmazása során figyelembe vettük és alkalmaztuk az alábbi szabályokat: 

 a gondolatokat feltáró szakaszban a kritikai észrevételek tilosak; 
 a résztvevők gondolatainak szabad csapongását elő kell mozdítani; 
 a cél a gondolatok mennyiségi fokozása; 
 a gondolat-feltárási szakaszt el kell választani az értékelési szakasztól; 
 a szóbeli gondolatokra nem vonatkozik a szerzői jogvédelem, a csoportmunka célja egymás 

ötleteinek felhasználása és továbbfejlesztése. 
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A módszer előnye, hogy igen rövid idő alatt, az adott témában viszonylag nagyszámú információt 
lehet nyerni, az ötletek és megoldások értékelése igen egyszerű. (Nahlik G., 1987; Osborne A.F., 
1953) 

 

2.2. Az ötletelés menete és eredményei  
Hallgatók 6 csoportját kértük meg arra, hogy brainstorming keretében minél több válaszötletet 
gyűjtsenek össze az általunk feltett három kérdésre. A három kérdést annak alapján fogalmaztuk 
meg, hogy a korábban elvégzett kérdőíves felmérésekkapcsán mely területeken volt a legnagyobb 
az eltérés a hallgatók által fontosnak ítélt elvárt értékek és az oktatók által nyújtott  értékek között.  

Minden kérdés kapcsán két-két csoport ötletelt, minden csoport 7-9 fős volt, s minden csoport 
egymástól függetlenül külön brainstorming keretében írta össze a válaszait.  Arésztvevők a BME 
mesterképzéseinek hallgatói voltak, vagyis már rendelkeztek egy - 3-4 éves képzés keretében akár 
egyetemünkön, akár más felsőoktatási intézményben megszerzett - Bsc diplomával, így elegendő 
tapasztalat állt rendelkezésükre ahhoz, hogy releváns véleményt tudjanak mondani a felsőoktatással 
kapcsolatos kérdésekben. 

A brainstormingokon a követező három kérdés megválaszolására kerestünk ötleteket:  

1. Önök szerint milyen megoldásokkal fejleszthetné egy oktató az óráinak érthetőségét, 
logikusságát? 

2. Milyen fejlesztési ötletei lennének a tantárgyakhoz kapott jegyzetek, oktatási segédletek 
kapcsán?   

3. Melyek lennének azok a számonkérési módszerek és körülmények, melyekkel Ön szerint 
reálisan és igazságosan  fel lehet mérni a hallgatók tudását egy adott tantárgy kapcsán? 

A hat csoport által a három feltett kérdésre adott válaszokat összevonás és egyértelműsítés után 
rendeztük aszerint, hogy a hallgatók által felvetett ötletek milyen típusú képességek fejlesztését 
igénylik az oktatók részéről.  Az alábbi összefoglaló táblázatokban a fejlesztendő képességekre 
alkalmazott jelölések: 

 S: szakmai tudás 
 H: humán képességek(emberi tulajdonságok) 
 P: pedagógiai / didaktikai képességek 
 T: technikai /szervezési körülmények 

Megjegyzendő, hogy a fejlesztendő területek nem mindig különíthetőek el egyértelműen, mert pl. 
az egyes tantárgyak oktatása során a tantárgy szakmai jellege befolyásolja az alkalmazható 
didaktikai módszereket, illetve vannak olyan a hallgatók által jelzett fejlesztési ötletek is, melyek 
több terület fejlesztését is igényelnék. Például vannak olyan kérdések,melyeket részben a 
pedagógiai/módszertani képességek fejlesztése, részben a technikai/ szervezési feltételek javítása 
segítségével lehetne megvalósítani. Az ilyen esetekben a táblázatban több fejlesztendő területet is 
megjelöltünk egy adott kérdés kapcsán. 

Az első kérdés (Önök szerint milyen megoldásokkal fejleszthetné egy oktató az óráinak 
érthetőségét, logikusságát?) kapcsánlátható, hogy néhány viszonylag könnyen megoldható technikai 
problémán / feltételen túl a hallgatók leginkább az oktatók pedagógiai / didaktikai felkészültségét és 
módszereit kritizálták. A szakmai tudással kapcsolatosan nem volt igazán komoly probléma, ami 
volt, az is részben pedagógiai módszertani illetve technikai jellegűnek tekinthető.  

Az eredmény nem meglepő, hiszen a BME oktatói gárdája nagyrészt mérnökökből, 
közgazdászokból stb., profi szakemberekből áll, így a szakmai tudás a hallgatók számára is jól 
érzékelhető és megfelelő. Sajnálatos tény viszont, hogy az oktatók elenyésző számban rendelkeznek 
tanári végzettséggel is a szakmai végzettségük mellett. Véleményünk szerint sok esetben a tanári 
végzettség hiányának, illetve a nem megfelelő hospitálási rendszernek köszönhető az oktatók 
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hézagos didaktikai, oktatástechnológiai, módszertani tudása. E tudás elmélyítése (pl. a kezdő 
oktatók vezető oktatók általi szorosabb szakmai felügyelete és értékelése segítségével) fontos 
szempont lenne az egyetem minőségfejlesztése során. A pedagógiai készségek fejlesztése részben 
megoldaná a felvetett humán jellegű problémákat is (kommunikációs gondok stb.) 

A második kérdés (Milyen fejlesztési ötletei lennének a tantárgyakhoz kapott jegyzetek, oktatási 
segédletek kapcsán?) esetében főleg a technikai jellegű ötletek voltak többségben. Ezek egy része 
kis odafigyeléssel, illetve az oktatók számítógépes ismereteinek felfrissítésévelmegvalósítható 
lenne, míg más részük (videofelvétel, hangoskönyv) komolyabb anyagi áldozatokat kívánna az 
egyetem részéről.  

A néhány didaktikai illetve szakmai jellegű ötlet megvalósítása szintén nem igényelne túl nagy 
erőfeszítést. Elgondolkodtató, hogy a hallgatók szerint indokolt lenne az oktatók részvétele 
valamilyen prezentációs, illetve kiadványszerkesztő tréningen. Valamint e kérdés kapcsán is 
visszaköszön az egyetemi oktatás régi problémája, ami az első kérdés kapcsán is megjelent: a 
gyakorlati és elméleti jellegű órák, feladatok nem megfelelő aránya, a képzés túlzottan elméleti 
jellege.  

A harmadik kérdés (Melyek lennének azok a számonkérési módszerek és körülmények, melyekkel 
Ön szerint reálisanés igazságosan fel lehet mérni a hallgatók tudását egy adott tantárgy kapcsán?) 
kapcsánérhető tetten leginkább a hallgatók elégedetlensége. Nem véletlenül, hiszen a diákok 
számára mindig is a számonkérés volt az egyik legfontosabb kérdés. Itt született a legtöbb ötlet, s itt 
látható leginkább, hogy mind a pedagógiai, mind a tantárgyi, minda technikai jellegű ötletek 
jelentős számban megjelennek.  

Érdekes, hogy a hallgatók nagyobb szigorúságot várnának el a vizsgák kapcsán, szeretnének több 
felügyelő tanárt és a puskázás szigorú és következetes szankcionálását.A vizsga illetve zh 
időpontok száma, szervezése régi probléma, sokszor túlságosan összecsúsznak az időpontok, sok 
számonkérés esik ugyanarra a hétre, míg pl. a félév elején hetekig nincs semmi. Ezt a problémát 
próbálja orvosolni a hallgatói képviselet kérése alapján a karon bevezetett össztantárgyi zh  naptár, 
mely szerint egy héten három, egy nap pedig kettő számonkérésnél több nem szervezhető.   

A hallgatók kérnék, hogy a vizsgákat szövegesen, magyarázatokkal ellátva is értékeljék az oktatók, 
több gyakorlati példa legyen a sok elmélet helyett/mellett, szervezzenek számukra több 
konzultációt, próbavizsgát stb. és az oktatók "minőségileg" foglalkozzanak minden 
vizsgadolgozattal. Sajnos a jelenlegi létszámok mellett ez nem, vagy csak részben oldható meg. 
Erre a problémára részmegoldás az egyes tárgyakból bizonyos kidolgozott vizsgafeladatok / 
mintafeladat sorok magyarázatokkal ellátott elektronikus közzététele.  

Összességében az ötletekből megállapítható, hogy a hallgatók erősítenék a személyes kontaktust az 
oktatókkal mind a vizsgák, mind az órák kapcsán, s ellenérzéseket táplálnak az oktatás tömeges, 
személytelen jellegével szemben. 

A humán jellegű problémák egyik kérdés kapcsán sem jelentősek, az általános normáknak az 
oktatók megfelelnek, csupán az egyedi problémás esetek a jellemzőek. Ezek előfordulását (még ha 
nem is gyakoriak) nyilván csökkenteni kell.  

  



5 
 

1. táblázat: Az első kérdésre adott válaszok és a fejlesztendő oktatói képességek típusai 

Önök szerint milyen megoldásokkal fejleszthetné egy oktató az óráinak érthetőségét, logikusságát? 

Hallgatói ötletek /elvárások szükséges 
képesség 

Ne misztifikálja túl a tantárgyát az oktató H 
A feltett kérdést válaszolja meg az oktató, ne kerülje ki H 
Oktatói kommunikációs képességek javítása H 
Hallgatók emberszámba vétele H 
Interaktív előadások – kiscsoportos gyakorlatok P 
Az előadások ne a jegyzetet ismételjék, hanem egészítsék ki azt, magyarázzák bővebben, 
az oktató a fontosabb dolgokat írja fel a táblára P 

Legyen összefüggés a jegyzet és a diák közt P 
Kötelező jellegű külön projektek legyenek, több egyéni és csapatmunka, legyenek 
szemléltető eszközök, témavázlatok P 

Bizonyos anyagrészeket a hallgatók dolgozzanak ki, és ők adják elő P 
Több motiváció, pluszpont szerzési lehetőségek P 
Visszacsatolás kérése a tanároktól és a diákoktól is P 
Arisztotelész:  Organon – Általános logika című művének elolvastatása az oktatókkal P 
Az egymásra épülő és párhuzamosan futó tárgyak tananyagainak és a tárgy 
előkövetelményeinek figyelembevétele, a hallgatók tudásának felmérése, ennek megfelelő 
tananyagépítés. 

P 

Ne legyen unalmas az előadás: az előadó szakítsa meg az órát „kiszólással” – hallgatóság 
bevonása az előadás menetébe, kérdések feltétele; hangsúly és intonáció használata a 
beszéd során, hangos beszéd, artikuláció, szemkontaktus 

P (H) 

Olyanok oktassanak, akiknek van pedagógiai gyakorlata/képessége, a szaktudást legyen 
képes átadni, szakmai/gyakorlati tapasztalata legyen P (S) 

Visszautalás, kapcsolatképzés előző tárgyakkal/előadásokkal kapcsolatban S (P) 
Több és életszerűbb esettanulmány, életből hozott példák S 
A tananyag aktualizálása, konzisztencia, sorrendiség követése, saját tapasztalatok beépítése 
az előadásba S 

Nem a mennyiség, hanem a minőség számít S 
Legyenek külső, meghívott előadók, de az előadásuk a témába vágjon S (T) 
Konzultációs lehetőségek teremtése, a témák végén lehessen kérdezni T 
Diák közzététele előadás előtt! Videofelvétel készüljön az előadásról; Livesteam: az 
előadás nézhető legyen otthonról T 

Videó bejátszások: összefoglaló és „előzetes” a következő óra anyagából T 
Szövegszerkesztő, pdf- olvasó, Office programok ismerete T 
Technikai eszközök megfelelő használata (pl.: mikrofon, mit kell tenni, ha elmegy az áram, 
stb) T 

Pontos órakezdés/befejezés. Az oktató ne kezdjen új témába az előadás végén. T 
 

 

  



6 
 

2. táblázat: A második kérdésre adott válaszok és a fejlesztendő oktatói képességek típusai 

Milyen fejlesztési ötletei lennének a tantárgyakhoz kapott jegyzetek, oktatási segédletek kapcsán?   

Hallgatói ötletek /elvárások szükséges 
képesség 

Tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok, versenyek szervezése H (T) 
Prezentációk minőségének javítása (jól látható és olvasható legyen a szöveg; átlátható 
vázlatos diák; a diák ne legyen túl sűrű, a fontos részek legyenek kiemelve) P 

Zh-k előtt tegyenek közzé minta zh-kat, tudásszint mérő tesztek legyenek online formában. P 
Legyen a jegyzet jól tagolt, képekkel, ábrákkal tagolt P 
A tanárok vegyenek részt prezentációkészítés témájú továbbképzésen P 
Legyen színes, érdekes, figyelemfelkeltő, a mai hallgatóság érdeklődésének megfelelően S 
Legyenek példatárak - valódi, gyakorlatias példákkal -, kidolgozott, jó megoldásokkal, ne 
csak a végeredmény legyen feltüntetve S 

Óránként legyen lebontva a ppt-k, ne témánként, legyen példákkal tagolva S 
Tartalmazzon fogalomgyűjteményt, képletgyűjteményt, a rövidítések gyűjteményét, 
ellenőrző kérdéseket, fejezet végén kulcsszavak felsorolása S (P) 

Elmélet és gyakorlat különválasztása S (P) 
A jegyzeteket, diákat az előadás előtt tegyék közzé, ne csak vizsga előtt az utolsó pillnatban T 
Régebbi anyagok elérhetőségének biztosítása, aktuális jegyzetek legyenek elérhetőek T 
Hangoskönyv készítése a tananyagról T 
Videófelvétel készüljön az órákról és ezeket tegyék közzé. T 
A szöveg legyen jól tagolt, átlátható (ne legyen kockás a háttér, ne legyen 2 hasábos, 
olvasható legyen a betűméret, fekete-fehér nyomtatóbarát, világos hátterű, legyen hely 
jegyzetelni, ne fedjék el egymást az animációk 

T 

Nyomtatva is kapjuk meg a jegyzeteket T 
Neptunon keresztül elérhetőek legyenek a jegyzetek és más nyelveken is T 
Szerkeszthető legyen a pdf - pl. kitölthetők legyenek bizonyos részek T 
Környezetbarát papír használata T 
CD-kel kapcsolatos olvasási problémák kezelése (matrica miatt, egyes CD olvasók nem 
tudják olvasni) T 

Logikus fájl nevek T 
Különböző formátumú hanganyagok T 
Ipad-on elérhető jegyzetek T 
Az egyes tárgyakhoz külön fórum, amit csak az adott tárgy hallgatói látogathatnak T 
Korszerű technika használata - mikrofon, kivetítő T 
Ajánlott irodalom legyen elérhető online T 
Hibajelentéseknek e-mail cím megjelölése minden tárgynál T 
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3. táblázat: A harmadik kérdésre adott válaszok és a fejlesztendő oktatói képességek típusai 

Melyek lennének azok a számonkérési módszerek és körülmények, melyekkel Ön szerint reálisan,és 
igazságosan  fel lehet mérni a hallgatók tudását egy adott tantárgy kapcsán? 

Hallgatói ötletek /elvárások szükséges 
képesség 

Az előadó azt kérje számon, amit le is ad H 
A vizsga során a felügyelő tanárok ne olvassanak bele a hallgató írásába, míg dolgozik H 
Egyenlő elbánás minden hallgatóval, ha puskázáson rajtakapják H 
Számonkérés rögzített szabályrendszer szerint P 
Ne legyen „igaz-hamis” feladat P 
Elegendő idő a számonkérés megírására vagy kevesebb kérdés;  P 
Fix számú helyes válasz a teszteknél P 
Tesztnél mínusz pontozás is legyen P 
Mintakérdése, minta feladatsorok készítése  P 
Több feladattípus, legyen karikázós teszt P 
Legyen beugró P 
Órai aktivitásért plusz pontot lehessen szerezni P 
Legyen plusz logikai kérdés, ami az összefüggésekre utal P (S) 
Lehessen laptopot és jegyzetet használni egy összetettebb feladat esetén (kreatív 
feladatmegoldás) P (T) 

Lehessen kérdezni vizsga alatt P (T) 
Több otthoni feladat, gyakorlati példák S 
Kiscsoportos gyakorlati órák S 
A számonkérések megoldásának közzététele, magyarázata S 
Minőségileg foglalkozzanak minden dolgozattal S 
Elméleti és gyakorlati számonkérés eredményeinek súlyozása S 
Kidolgozott tételek S 
Több oktató javítson, többen nézzék át a dolgozatokat, előre kidolgozott megoldókulcs 
szerint javítsanak, egyértelmű legyen az osztályozás és a pontozás, a kulcsszavakat vegyék 
figyelembe 

S (P) 

Szöveges értékelés készítése S (P) 
Szakok/szakirányok közötti különbségtétel az osztályozásban S (P) 
Legyenek beadandók, zh-k, és vizsgák is egy tárgyból, több zh legyen. S (T) 
A számonkérések javításának időtartama bizonyos keretek közé essen T 
Szóbeli számonkérés lehetősége, ne lehessen kétszer ugyanannál az oktatónál szóbelizni T 
Több tanár legyen jelen a szóbelinél T 
A számonkérés során ne lehessen puskázni T 
Több pótlási lehetőség T 
Több felügyelőtanár T 
Több vizsgaidőpont T 
A vizsgaidőpontok legyenek időben kihirdetve T 
Ne túl rövid idő/hosszú idő alatt javítsák ki a számonkéréseket T 
A megoldókulcs vizsga után kerüljön fel a netre T 
Vizsgakurzusok T 
Konzultációs alkalmak minden tárgyból T 
E-learning T 
A vizsgák időpontját egyeztessék a hallgatókkal (ne túlzsúfolt napra kerüljön a zh) T 
Ne legyen a számonkérés túl korai, vagy túl késői időpontban a napon belül T 
A gyakorlati példák elérhetőek legyenek a neten az előző zh-kal együtt T 
Több tételből lehessen választani egy kihúzásával T 
Választható számonkérési forma legyen: szóbeli vagy írásbeli: 1 nagy kérdés kifejtése és 
több kis kérdés T 

Helyszínen kiadott, speciális méretű, pecsételt lapon írassák a zh-t T 
Próbavizsga/ T Vizsgaszimuláció 
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Kijavított vizsgákat meg lehessen tekinteni még a következő vizsga előtt T 
A vizsga alatt megfelelő a hőmérséklet, és friss levegő, ne legyen túlzsúfolt a terem T 
 

 

2.3. Az Ishikawa elemzés, mint vizsgálati módszer 
Miután a hallgatók elvégezték a brainstormingot a három kérdésünk kapcsán, s ezáltal maguk is 
jobban megismerték, átlátták a problémakört, valamelyest bonyolultabb vizsgálati módszerrel 
folytattuk a munkát. Kíváncsiak voltunk a háttérben meghúzódó összefüggésekre, szerettük volna 
megismerni a csoportok véleményét az okok között meghúzódó logikai összefüggésekről. 

Ehhez az ok-okozati elemzések egyik leggyakrabban alkalmazott típusát az Ishikawa-, ok-okozati 
vagy halszálka diagram névvel is illetett technikát választottuk. Ennek célja, hogy az adott 
problémát, tényezőt befolyásoló valamennyi vagy legfontosabb ismert okokat egy áttekinthető, 
összefüggő, rendezett, halszálka alakú diagramban rendezi, csoportosítja.(1. ábra) Az ok-okozati 
diagram az okozathoz közvetlenül kapcsolható okokon túl az okokat kiváltó (indirekt) okokat is 
összegyűjthetővé teszi, sőt a megoldandó problémával és egymással való kapcsolatukat is feltárja, 
hierarchikus rendszerben ábrázolja. 

 

1. ábra: Általános Ishikawa (halszálka, ok-okozati) diagram 

Az ok-okozati diagram központi elve, hogy egy okozat mindaddig előfordulhat, amíg az összes okát 
meg nem ismerjük, meg nem oldjuk. Ezért alkalmazásakor arra ösztönöztük a hallgatókat, hogy 
próbáljanak meg az okok gyökeréig ásni, minél szerteágazóbb és minél mélyebb 
összefüggésrendszert felrajzolni. 

Az előzőekben megismert három problématerület kérdéseit valamelyest átfogalmazva kezdték meg 
a csoportok az ok-okozati elemzést. A kérdések az alábbiak voltak:  

1. Mi az oka annak, hogy a hallgatók nem találják érthetőnek az előadásokat? 
2. Mi az oka annak, hogy a hallgatók elégedetlenek a jegyzetekkel, írásos segédletekkel? 
3. Mi az oka annak, hogy a hallgatók sokszor nem megfelelőnek érzik a számonkérést? 

Annak érdekében, hogy a végeredmények konzisztensebbek legyenek, a fő okokat minden csapat 
számára mi határoztuk meg: Ember, Anyag, Gép/Környezet, Módszer. 

A hat csoport által a három feltett kérdésre született, kérdésenkénti két-két diagramot összevontuk, 
az összevonás utáni eredmények láthatóak a következő pontnál. 
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2.4. Az Ishikawa elemzés eredményei 
Az ok-okozati elemzés a hallgatóktól strukturáltabb, koncentráltabb munkavégzést követelt meg, 
mint az előző módszer. Ennek eredményeként, illetve éppen hiányaként néhány csoporttöbbször 
újrarajzolta a diagramjátmunkája során, mivel menet közben derült ki a hallgatók számára, hogy 
egyes okok nem férnek fel az ábrájukra, vagy éppen más logikai, hierarchiai helyre illeszkednek 
jobban. 

Érdemes megemlíteni, hogy a halszálka diagramok rajzolása több csapatot is kreativitásra sarkallt: a 
diákok részére biztosított színes filcek nemcsak az okok csoportosításában voltak hasznosak, hanem 
a halszálkák egyedivé tételében, az ábra „hallá” alakításában is. 

A begyűjtött csoportmunkákat téma szerint összevontuk, eredményüket - a terjedelmi korlátok miatt 
- a teljesség igénye nélkül a következő ábrák mutatják. 

Érthetetlen
előadás

Anyag

Módszer

Ember

Eszköz/Környezet

Oktató
Hallgató

hiányos alapismeretek

nincs motivációhiányos felkészültség

gyenge előadói készség

túlterheltség
nincs hivatástudat

nincs gyakorlati tapasztalat

retorikai készségek hiánya

Vetített
diák

Tananyag

nem megfelelő
tartalom

nem megfelelő felépítés

nem gyakorlatorientált

elavult ismeretek

nem interaktív

nem gyakorlatorientált

rosszul
szerkesztett

Tantermi
segédanyagok

csak a vizsga
előtt közzétett

túl kevés kép/ábra
túl sok teljes

mondat

túl kevés,
hiányos

nem
valóságszerű

Előadás

monoton,
nem interaktív

túl kevés
példa

rosszul
felépített

Üzemképtelen
berendezések

Rosszul felszerelt
tantermek

Rosszul kiválasztott
tantermek

rossz, hiányos vetítési
és hangrendszer

 
2. ábra: Ok-okozati diagram az 1. kérdéshez 

 

Nem megfelelő
jegyzet/segédanyag

Anyag

Módszer

Ember

Gép/Környezet

Oktató

motiváció
hiánya

Új oktatási módszerek
ismeretének hiánya

Jegyzet

Nincsenek e-learning
technikák

nem
szerkeszthetőVetített diák

túl hosszú

nem
elérhető

rosszul
szerkesztett

Nincsenek multimédiás
technikák

Nem elérhetőek
iPad-en

Nincs modern
oktatási/tanulási

weboldal

Szerverek néha
túlterheltek

nehezen
érthető

csak on-line
verzió

Elavult szakmai
tananyag

Régi példák

új szakmai, gyakorlati
ismeretek hiánya

túlterheltNincsenek minta
tesztek

Kevés tantermi
segédanyag

Kevés esettanulmányNincsenek naprakész
szakmai szoftverek

 
3. ábra: Ok-okozati diagram a 2. kérdéshez 
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Nem megfelelő
számonkérés

Anyag

Módszer

Ember

Gép/Környezet

Oktató

Hallgató

túlterheltség

nem megfelelő
felkészülés

elfogult
értékelés

előkészítettlen
számonkérés

Oktatási
anyagok

Számonkérés nem
az előadásokon alapul

nem fókuszál
a lényegre

Feladatlap

túl hosszú

kevés feladattípus

csak elméletre
fókuszál

Kevés otthoni és
csoportfeladat

Rosszul felszerelt
terem

Csalás lehetősége

Rosszul kiválasztott
terem

hallgatók zavarják
egymást

motiváció
hiánya

nincsenek
minta feladatok

nincsenek
kidolgozott tételek

túl sok
feladat

Szóbeli
számonkérés

Írásbeli
számonkérés

túl
szubjektív

túl
kevés

nincs
megoldókulcs

pontatlan, lassú
javítás

nem megfelelő
hőmérséklet, levelgő

 
4. ábra: Ok-okozati diagram a 3. kérdéshez 

Az elkészült Ishikawa diagramok megerősítették a brainstorming elemzésnél megfogalmazott 
következtetéseinket, sőt a két egymást követő problémamegoldó technika közös 
alkalmazásávalvilágossá vált a problématerületek összetettsége. A halszálka diagramok 
megmutatták az ok-okozati összefüggéseket és a legfontosabb/leggyakoribb problémákat a három 
kérdéskör kapcsán annak érdekében, hogy ezekre koncentráló intézkedéseket lehessen 
megfogalmazni. 

Az ok-okozati összefüggések elemzése kapcsán szembetűnővé vált a sejtés, hogy a három terület 
problémái természetesen nem függetleníthetőek teljesen egymástól. Ezt szem előtt tartva a 
beavatkozási lehetőségek száma jelentősen csökken. (Pl.: ha az oktatók az irodai szoftverekethaladó 
szinten ismernék, az nagyban növelné a vetített diasorok, a segédanyagok és a vizsgalapok 
minőségét is egyszerre)  

A másik érdekes és értékes megállapítás az elemzések után az, hogy a hallgatók által felvetett okok 
jó része viszonylag könnyen orvosolható lenne az előadó vagy a felelős szervezeti egység által. 
Ezekben az esetekben nem lenne szükség komoly, erőforrás-igényes fejlesztésekre, csupán néhány 
kisebb változtatásra a mindennapi oktatói rutin feladatokban. (pl.: nincs megoldó kulcs az írásbeli 
számonkéréshez) 

 

3. Összefoglalás, eredmények  
Azáltal, hogy a hagyományos kérdőíves hallgatói véleményezési rendszert kiterjesztettük oly 
módon, hogy nem csupán a különböző területeken nyújtott teljesítményt mértük, hanem a 
bemutatott módszerekkel a különböző teljesítmény-elemek fontosságáról is képet kaptunk, 
lehetőségünk nyílik a meglévő kérdőívek átalakítására, fejlesztésére, s így az operatív döntéseket 
támogató minőségértékelő rendszerünk relevánsabbá tételére. A rendelkezésre álló, ill. 
összegyűjtött adatok alapos értékelésével, szelektálásával sikerült megtalálnunk azokat a 
minőségmutatókat, melyek hosszú távú elemzése, ill. a mögöttük húzódó oksági viszonyok 
vizsgálata hatásos kiindulópontja lehet az oktatás fejlesztésének. (Bedzsula B., 2012) 

Ezen felül az elvégzett vizsgálatok eredményei közvetlenül a tanítási-tanulási folyamatba is 
visszacsatolhatók. A kutatás eredményeit felhasználva - a tartalmi elemeket, a leadandó 
törzsanyagot csupán kismértékben variálva - egyes tantárgyaink struktúráját, előadásmódját, 
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számonkérési követelményeit már a következő félév során átalakítjuk, modernizáljuk, a hallgatók 
számára még könnyebben befogadhatóvá tesszük annak érdekében, hogy növeljük hallgatóink 
elégedettségét - s így érdeklődését is -  tantárgyaink iránt, remélve azt, hogy a növekvő elégedettség 
jobb eredményeket produkáló, felkészültebb hallgatókat eredményez.    

Jelen kutatásunk is alátámasztotta azt a véleményünket, hogy a modern minőségmenedzsment 
eszköztára jól alkalmazható – s így feltétlenül alkalmazandó - a felsőoktatás minőségértékelésében. 
Egyrészt az asszociációs szellemi alkotótechnikák segítségével meghatározhatóak a tanítási-tanulási 
folyamathallgatók számára fontos minőségproblémái, másrészt a problémák okainak 
rendszerezésére jó eszköz az Ishikawa elemzés. Tapasztalataink alapján kijelenthető,hogy a korábbi 
években elvégzett „hagyományos” osztályzáson alapuló kérdőíves minőségértékelés és a 
brainstorming-Ishikawa kombinált módszer alapján elvégzett vizsgálathasonló - de más 
szempontokat figyelembe vevő - eredményre vezet. A két módszer kombinált alkalmazásával 
pontosabb, teljesebb képet nyerhetünk egy képzés minőségéről. 
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