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1. Kutatási előzmények és a téma indoklása 

 

Az oktatás kutatása és átalakítása napjainkban egyre fontosabbá válik minden tudományterüle-

ten. A technikai fejlődés korunkra jellemző hihetetlen felgyorsulása mellett nehéz hosszú távon 

is értékes tananyagot, illetve mindenhol bizton alkalmazható módszertant meghatározni. A fel-

sőoktatás némileg közelebb áll a munkakezdéshez, de még itt is felmerül az a probléma, hogy 

mire a hallgató kézbe kapja a diplomáját, addigra már új eszközök, technológiák, szabályok, 

lehetőségek veszik körül, megváltoznak a munkahelyi elvárások az újonnan belépő munkavál-

lalókkal szemben, ezért az oktatás, a képzés tartalmi elemeit, eszközeit és módszereit folyama-

tosan meg kell újítani.  

Nemzetközi kutatások – például Mendenhall et al. (2013) és Hawkins, Mike (2013) – a mun-

kahelyi elvárások változását is kiemelik. Kiemelt szerepet kap az önismeret, a motiváció, az 

együttműködés, a rugalmasság, a szociális és nyelvi készségek. Bár a Világgazdasági Fórum 

(2014.) vizsgálata alapján az elvárt kompetenciák átalakulását figyelhetjük meg, a komplex 

problémamegoldó képesség jelenleg, és várhatóan a jövőben is elsődleges lesz az elvárt kom-

petenciák között.  

Az elvárások mellett jelentős változást mutat az oktatásba bevont nemzedék szocializációja, 

akik az új társadalmi és technikai környezetben egészen más erényekkel és gyengeségekkel 

rendelkeznek. A „digitális bennszülöttként” jellemzett (Y és a Z) generáció sokirányú, megosz-

tott figyelemmel, belső motivációval, azonnali visszajelzés igényével (Tary 2011.) rendelkezik. 

A foglalkoztatottak munkahellyel szembeni elvárásait Sujansky és Ferri-Red „cool-faktor”-

okként definiálta, melyeket a már említetteken túl az alábbiak jellemzik: kreatív kommunikáció 

és a korszerű informatikai eszközök használata, rugalmas munkaszobák, olyan közös vállalati 

értékek, melyekkel azonosulhatnak, jó továbbképzési és karrier lehetőségek (Sujansky, Ferri-

Red, 2009:240).  

A környezeti változások kikényszerítik a reformintézkedéseket. Az irányok kijelölésének ko-

moly kutatási eredményeken és elemző munkán kell alapulnia, amihez anyagi és szakmai hát-

térrel csak a nagy nemzetközi szervezetek rendelkeznek, így iránymutatást is az általuk meg-

határozott követelmények nyújthatnak. Hazánk földrajzi elhelyezkedése és európai uniós integ-

rációja kapcsán az együttműködés módszereit és formáit az Európai Unió politikája határozza 

meg.  

 



 Szakmai oktatás – múltja, jelene és jövője – a számvitel oktatás tükrében . 

5 

 

A demográfiai adatok alapján jelezhető, hogy alacsony (és egyre csökkenő) létszámú életkori 

csoportból növekvő arányú hallgató kerül a felsőoktatásba. Az élethosszig tartó tanulás „kény-

szere” miatt emelkedik a tovább-, illetve az átképzésre vállalkozó, már munkába állt hallgatók 

száma is, változik a felsőoktatás szerepe. A hallgatósággal szembeni követelményeket árnyalni 

lehet a különböző képzési formák és markánsan elkülönülő képzési szintek – felsőfokú szak-

képzés, bachelor, master, doktori, továbbképzések, átképzések – kínálatával, meghirdetésével 

és definiálásával. A kevesebb kontakt oktatási idő új eszközök bevonását, speciális tananyago-

kat, konzultációs idő bővülést és rugalmas oktatásszervezést követel meg. A hallgatók bevoná-

sának fő eleme a karriertervezés, a finanszírozás, illetve a stratégiai partnerség a munkaadóval, 

amelyekhez tanácsadói rendszer kialakítására is szükség van. Az ezekből nyerhető visszajelzé-

sek a minőségbiztosítás egyik alapkövének is tekintendők. 

Évtizedek óta megfigyelhető az oktatás területén a nemzetközi és országon belüli verseny az 

oktatási- és intézményrendszerek között és azon belül. A hallgatói mobilitást leginkább az in-

tézmények közötti együttműködések (például az Erasmus és a Cems) szolgálja.  

A hallgatók intézményválasztását befolyásoló elsődleges tényezők a kurzus megfelelősége, az 

intézmény akadémiai hírneve, a képzés utáni elhelyezkedési lehetőségek, az oktatás minősége. 

(Soutar, 2002.). Az intézmények minőségbiztosítási rendszerének egyik fontos eleme kell le-

gyen a hallgatói vélemények megismerése. Az egyetemünkön működő Halvel az egyes félévek 

végén és közvetlenül a munkába állást követően visszajelzést kér a volt hallgatóktól. Kérdése-

ket tartalmaz tantárgyakra, oktatási anyagokra, előadásokra, szemináriumokra, oktatóra (felké-

szültség, oktatási módszerek) vonatkozóan. Nem tér ki az infrastruktúrára, a körülményekre, az 

oktatásszervezésre és a támogató tevékenységek területére. A minőségbiztosítás fontos eleme, 

hogy a tanszékek, intézetek kiértékelik, megtárgyalják a hallgatói visszajelzéseket, kritikákat, 

javaslatokat, megoldják a felmerülő problémákat, korrigálják és folyamatosan fejlesztik a tan-

anyagokat és az oktatási módszereket.  

Az oktatáskutatással foglakozó New Media Consortium (NMC) szakértői rövid távon (1-2 éven 

belül) a hibrid oktatás és a kollaborativ oktatás (adaptív tanulási technikák, mobil tanulás) szé-

les körű elterjedésével számolnak. Középtávon (3-5 év) a tanulás-oktatás fizikai körülményei 

rugalmas oktatásszervezést lehetővé tevő, mozgatható elemeket tartalmazó okostermek lesz-

nek, a folyosók és a közösségi terek is egyéni és csoportos munkára alkalmas internet hozzáfé-

rést biztosító hellyé válnak. A tanulás színtere részben az online térbe helyeződik át (internet 

of Things, loT). Kialakulnak a tanulás-tanítás folyamatát monitorozó eszközök (adatbányász 
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szoftverek), amelyek révén pontosabb információink lesznek az elvégzett munkáról és az ered-

ményekről. Hosszú távon (5 éven túl) erősödni fog a szerepvállalás az innovációs feladatokban. 

A kritikus gondolkodásban, probléma megoldásban élen járó hallgatóknál pedig kiemelkedik 

az igény a „mélytanulásra”, amely az ismeretek, készségek összekapcsolását igénylő projekt-

alapú, önálló, illetve csoportos, gyakorlatközeli esetek feldolgozásra épül. (Bodnár, 2017:14-

24. oldal alapján) 

Az elmúlt években finanszírozási, strukturális és tantervi kérdésekben is új szabályozások lép-

tek életbe, sok esetben komoly tiltakozást kiváltva az érintettekből. Értekezésemben áttekintést 

nyújtok az aktuális jogszabályváltozások hátteréről, a remélt hatásairól, a módosítások indoka-

iról és a céljairól. A tanár belátását, hozzáállását a változásokhoz – a személyes tapasztalatokon 

túl – az oktatás minőségét, hatékonyságát jelző mérési eredmények befolyásolják. Az oktatás 

módszertanához napjainkban már szorosan kapcsolódik annak megfigyelése, az alkalmazott 

módszerek hatékonyságának mérése. Ezért a mérés módszertanának kialakítása is szorosan 

kapcsolódik a kutatási területemhez.  

 

2. Felhasznált módszerek 

 

Az oktatási gyakorlat hatékonyságának emelése és a fejlesztése érdekében folytatott minden-

napos küzdelem meghatározó tényezői a jövő generáció tudásának, szemléletmódjának és kom-

petenciáinak. Egyéni törekvésem a számviteles felsőoktatás területén alkalmazható módszerek 

felkutatása, bevezetésük feltételeinek számbavétele, valamint az elért eredmények dokumentá-

lása. A témaválasztás és a tézisek kidolgozása idején kutatásom fókuszában egy több éve ki-

munkálás alatt levő egyetemi koncepció mentén átalakuló tantárgy, a Pénzügyi-számviteli in-

formatika 2. oktatási tapasztalatait helyeztem.  

Intézetünkben a fejlesztés pályázatokon keresztül kiemelt tantárgyak átalakítására korláto-

zódva, fokozatosan indult el. A vírushelyzet távoktatási kötelezettsége azonban felgyorsította a 

folyamat egyes elemeit. A távoktatásra átállás egy hirtelen – másfél hét alatt – megoldandó 

feladattá vált és nem oktatási koncepció váltás volt az alapja, hanem az új eszközökre való 

átállás. Szakmailag hibás döntés lenne az így szerzett tapasztalatokat kihagyása egy ezzel a 

témával foglalkozó dolgozatból, viszont tudnunk kell, hogy egy hagyományos oktatási sziszté-

mával indított félév derékba törése, és egy új megoldás ráerőltetése előre kidolgozott koncepció 

nélkül nem hozhat olyan eredményeket, mint egy átfogó tudatos fejlesztés. A folyamat részese 
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voltam, így minden kritikus gondolat egyben a saját tevékenységem kritikája is. A jövő megol-

dási módszereinek fejlesztéséhez azonban a hibák feltárásán keresztül vezet az út. 

A vizsgálati kérdés általánosságban az, hogy melyek azok a pedagógiai módszerek, eszközök 

és oktatási feltételek, amelyek pozitív értékelést kapnak az oktatásban résztvevőktől, és melyek 

azok, amelyeket negatívan értékelnek a hallgatók. 

A Pénzügyi-számviteli informatika 2. (Pszi2) tantárgy vizsgálata során a tanulmányi eredmény 

jelzőszámai és a Halvel eredmények 2015-től kezdődő trendjei, valamint a 2019/20-as tanév 

első félévében a Moodle rendszerbe feltöltött saját készítésű Moodle kérdőív adatai alapján 

követem a tantárgy megítélését. A hallgatói létszám ebben a tantárgyban 62 és 82 között válto-

zott, így mintavételre nem került sor, a teljes sokaság értékelhető válaszait használtam fel az 

elemzéshez.  

A Halvel rendszerben 2004/05-ös tanév tavaszi félévétől megtalálhatók a hallgatók egyes tár-

gyakkal kapcsolatos értékelései. Az ebből kinyerhető idősorok jó elemzési lehetőséget biztosí-

tanak az egyes oktatók, tantárgyak, tanszékek, intézetek munkájával kapcsolatban. Az oktató-

minősítés adatai az oktatói teljesítményrendszer elemeként is felhasználható. A kérdőív anoni-

mitást biztosít a hallgatóknak, akik a szorgalmi időszak utolsó heteiben töltik ki a kérdőívet, 

amellyel korábbi vizsgajelentkezési lehetőséget kapnak. A kérdések változása, a kinyerés ne-

hézségei és a háttérszámítások rejtettsége megnehezíti az elemző dolgát. A rendszerből kinyer-

hető tantárggyal eltöltött idő alapján az 1 kredit egyenlő 30 hallgatói (45 perces) óra ráfordítás 

követelmény megvalósulását vizsgáltam. 

 

1. adatbázis 

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói véleményezési (Halvel) adatainak évenként és tan 

tárgyanként hozzáférhető adataiból az elmúlt 5 évre kiterjedőn a Pszi2 eredményeiből össze-

rendezett adatbázist készítettem, vagyis szekunder kutatást végeztem. (Halvel adatok az egyes 

félévekből a következő rekordszám (hallgatószám) feldolgozása alapján álnak rendelkezésre 

2015/16: 46 fő; 2016/17: 61 fő; 2017/18: 62 fő, 2018/19: 69 fő, 2019/20: 82 fő.) 

 

2. adatbázis 

A Pszi2 tantárgy hallgatóival a Moodle felületen a 2019-2020-as tanév őszi félévében kitöltetett 

13 kérdőívből készült aggregált adatbázis. A kérdőív kérdései saját szerkesztésűek, illetve a 
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Szitó-féle tanulásmódszertani kérdőív alapján álltak össze. A tantárgy 82 fős hallgatói létszá-

mából jellemzően 75 fő töltötte ki a kérdőíveket, az ebből készült adatbázis szolgált a téziseim 

vizsgálatára, a zárókérdőív esetén a kitöltők száma 35-re csökkent.  

 

3. adatbázis 

A 2020. március 15-től – a vírushelyzet miatt – életbeléptetett távoktatási rendszer tapasztalatait 

a két legnagyobb tantárgyunk – a Vezetői számvitel és Számvitel alapjai – eltérő megoldásáról 

szerzett első benyomások alapján összegezem, s mutatom be a féléves Hallgatói teljesítmény-

adatok változását és a véleményezési (Halvel) eredményeket. Az elemzéshez a nappali rend-

szerben tanuló 913 fő közel 82%-a által kitöltött Halvel kérdőívet használtam fel. 

 

4. adatbázis 

Megkérdeztük a Vezetői számvitel és a Számvitel alapjai tantárgy hallgatóit a távoktatásban 

használt eszközökről a Google Űrlapok rendszerben készített saját kérdőív segítségével. Ebben 

a formában Vezetői számvitelből 309, Számvitel alapjaiból 126 választ kaptunk. Mivel Vezetői 

számvitelből a kérdőívet nem csak a nappali tagozatos hallgatóknak küldtük ki, ezért a külön-

böző képzési forma (nappali, esti, levelező) és szak szerinti megoszlás alapján is vizsgálhattam 

az eredményeket. A válaszadók között az arányok nagyságrendileg az alapsokasági arányoknak 

felelnek meg. A kérdőívben szereplő kérdések többsége a Likert-skála 1-5 közötti szélsőséges 

értékek közötti választásra épül, ezzel a statisztikai elemzésekhez gyorsan, transzformáció nél-

kül szolgáltat információt.  

 

5. adatbázis 

A Halvel-es és Moodle-s kérdőívek mindegyike tartalmaz nyitott szöveges visszajelzésre alkal-

mas felületet. A szövegek feldolgozása kulcsszavak kijelölésével és a kapott vélemények 

egyedi besorolásával készült elemezhető adatbázis. A Pénzügyi számvitel 2 tantárgyban saját 

rendszerezéssel a Vezetői számvitel tantárgyban László Norbert kollégám, a Számvitel alapja-

iban pedig Tarpataki Eleonóra kolleganőm tanszéki minőségbiztosításhoz kapcsolódó össze-

foglalója alapján áll rendelkezésemre a feldolgozott adatbázis.  

 

A fejlesztés oktatói értékelését a megbeszéléseinken felvetődő gondolatok alapján rögzítettem. 

A távoktatás hirtelen bevezetésével kapcsolatos oktatói tapasztalatokat a két érintett tanszék (a 



 Szakmai oktatás – múltja, jelene és jövője – a számvitel oktatás tükrében . 

9 

 

Pénzügyi számvitel és a Vezetői számvitel) konferenciáján  (oktatói kerekasztalon) elhangzot-

tak alapján összegeztem. 

 

Az adatok feldolgozása és elemzése az Excel Power Query szerkesztője és az IBM SPSS 25 

programcsomagjával történt, amelyek használatát a Budapesti Corvinus Egyetem tette lehetővé.  

A vizsgálat során a statisztikai alapműveleteken túlmenően többváltozós statisztikai módszere-

ket (korreláció számítás és faktoranalízist, diszkriminancia-analízis) is alkalmaztam. 

 

Az egyes változók gyakorisági elemzése mellett, a skálák közötti kapcsolat kimutatására a Khi 

négyzet próbát használom, és szignifikáns kapcsolat esetén annak erősségét a Gamma mutató-

val mérem. A mutató -1 és 1 között jelzi a kapcsolat erősségét. Ha a szignifikancia szint 0,05 

alatt van, akkor van szignifikáns kapcsolat, és erőssége annál nagyobb, minél inkább 1 vagy -

1-hez közeli a mutató értéke. A 0 nem létező kapcsolatot mutat. 

Több, összekapcsolódó változó vizsgálatára szolgál a faktorelemzés, ahol a változók csopor-

tokba (faktorokba) rendezésén keresztül a hatótényezőket rendszerezhetjük.  

A lineáris regresszió számítás segítségével követem a független változók (hatótényezők) válto-

zásának hatását a függő (eredmény) változóra, azt feltételezve, hogy a két változó ok-okozati 

összefüggésben van egymással.  

A változók közötti kapcsolat vizsgálatakor, a kapcsolat szorosságát a Pearson-féle korrelációs 

együtthatóval számszerűsítem. Az együttható a mérések közötti lineáris kapcsolat szorosságát 

méri. A mutató jele: r értéke -1 és 1 közötti érték, ahol a 0 kapcsolat nélküli állapotot jelzi, a +1 

azonos irányú a -1 ellentétes irányú determinisztikus kapcsolatot jelez. Lineáris kapcsolat ese-

tén a korrelációs együttható négyzete a determinációs együttható, mely azt mutatja a függő 

változó varianciájának mekkora százalékát magyarázza a független változó.  

 

 

3. Értekezés eredményei 

 

A kötelező távoktatással érintett tavaszi félévében a legnagyobb létszámú tantárgyaink a Veze-

tői számvitel és a Számvitel alapjai voltak. A két tantárgy távoktatásra átállításánál több ha-

sonló, de több területen eltérő megoldást, eszközöket használtunk. A tantárgyak tanulmányi 

adatai és a Halvel eredmények már rendelkezésre állnak. A tantárgy specialitásaira vonatkozó 

saját készítésű kérdőívünk linkjét a vizsgaidőszak végén a már sikeres vizsgát tett hallgatóknak 
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küldtük el. A tanszéki kérdőívben az egyes oktatáshoz rendelkezésre álló eszközök tanulást 

segítő hatásáról kérdeztük a hallgatókat. A hang-alámondásos ppt-n kiadott feladatok a hallga-

tók 59,5%, illetve 58,3%-nál jeles értékelést kaptak. Legjobb eszközként említik, és a hagyo-

mányos oktatásba való visszatérés estén is javasolják megőrzését. A szeminárium idősávjában 

tartott Teams konzultáció Számvitel alapjaiban 3,21-es átlagot kapott, és csak 14,28% értékelte 

elégtelenre. Vezetői számvitelben a hallgatói kérdéseket váró Moodle chat felület 1,88-as átla-

gos értékelést kapott, a hallgatók 55,7%-a elégtelenre értékelte. Vezetői számvitelben rendel-

kezésre álló jegyzet tanulásba megjelenő segítségét a hallgatók 25,2% elégtelenre értékelte, az 

átlag 2,75. Számvitel alapjaiban megjelenő évközi Moodle teszt és házi feladatok a vizsgázás 

előfeltételei voltak, mégis igen jó értékelést kaptak, átlagosan 4,15 és 4,11-ot. A hallgatók érez-

ték, hogy a rendszeres készülésre ösztönzés hatékony eszközeivé váltak. A félévközi motiváló 

eszközt a Vezetői számvitelhez érkező szöveges értékelésben hiányolták a válaszadók.  

A hallgatók saját szavaikkal megfogalmazott visszajelzéseik helyenként egymásnak ellentmon-

dók. A távoktatás előnyeként mindkét tárgyban a hallgatók 47%-a említette a saját időbeosztás 

lehetőségét, 30%-uk a feltöltött videók többszöri megtekinthetőségét, 27%-uk a saját tempóban 

történő tanulást. A hátrányok között 43%-uk hiányolta a kontakt órák lehetőségét, 16%-uk ne-

héznek gondolta a vizsgát.  

Az oktatói kerekasztalon elhangzott fejlődési irány a hallgatókkal való aktívabb kapcsolatot, a 

közös munkával a bevonás növelését, a követelmények, elvárások folyamatos konzultációját, a 

folyamatos készülésre ösztönzés eszközeinek kidolgozását emeli ki. A körülmények ellenére 

nem szabad a tananyag mennyiségét csökkenteni. A hallgatói sokszínűség „kiszolgálását” a 

többféle eszköz párhuzamos használatával látjuk lehetségesnek, de a hallgatói hozzáállás javí-

tásában és a nem szabályos vizsgamódszerek visszaszorításában is lépéseket kell tenni. A sze-

mélyazonosításra alkalmas és a vizsgakörülményeket monitorozó szoftverek felhasználásával 

kapcsolatos tapasztalatok és döntések segítenék ezirányú törekvéseinket. A vizsgateljesítmé-

nyek szóbeli megerősítését is megoldásnak tartjuk, de ez csak korlátozott létszám esetén vál-

lalható.  

A távoktatásos félévben Vezetői számvitelből 3,28 az elért átlag, ami jobb, mint a korábbi évek-

ben. A hallgatók 6%-ának nem sikerült a vizsgája, ami lényegesen kevesebb, mint korábban (9-

10%). A Halveles értékelés korábbi évvel összehasonlítható kérdései vonatkozásában hasonló 

értékelést kaptunk, mint a korábbi években, nincs szignifikáns különbség. Számvitel alapjaiból 

is javult a vizsga átlag.  
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3.1.  Fejlesztett tantárgy: Pénzügyi-számviteli informatika 2 (Pszi2) 
 

Az egyetemi fejlesztési koncepciót követve a Blended learning kombinált módszeregyüttesét, 

az informatikai eszközök fokozott használatát, az esettanulmányra épülő projekt módszert hasz-

náljuk a tantárgyban. Az eredményességét mérő egyik legfontosabb mutató az osztályzat, amit 

a Neptun tanulmányi rendszer alapján lehet visszakövetni. A hallgatói visszajelzéseket egyrészt 

az egyetemen alkalmazott Hallgatói véleményezési rendszer (Halvel) alapján, másrészt a      

Moodle rendszerbe feltöltött saját, tárgyspecifikus kérdőív felhasználásával vizsgáltam. 

Az első kérdés a tantárggyal eltöltött idővel kapcsolatos, ami egy nehezen megmagyarázható, 

jelentős ingadozást mutat. Az elvárásként megfogalmazott egy kreditre jutó 30 óra teljesítményt 

vizsgálva ugyanis eredményül 2014/15-ben 54,16 óra/kredit, 2017/18-ban és 2019/20-ban vi-

szont csak 21,66 óra/kredit jött ki, vagyis a hallgatók önbevallása szerint két éven belül több 

mint a felére csökkent a tantárgy elsajátítására fordított idő. Az „értik, hogy miért tanulják a 

tárgyat” mutató értéke lényegében együtt mozog a „hasznosság érzetével”, egyezően az „élve-

zetes feladat” és a „felvenném újra” szempontokra adott válaszokkal, csak ez utóbb 0,8 ponttal 

kisebb sávba esik. Az ingadozás iránya jellemzően azonos a hallagatói teljesítmény ingadozá-

sával.  

 

Félév indulásakor kitöltendő, előzetes kérdések két területet ölelnek fel. 

1. Tanulási stílussal kapcsolatos kérdések Szitó Imre tárgykörben alkalmazott kérdőíve alapján 

egyrészt a verbális – vizuális – mozgásos tanulási módszerek közüli választásra, másrészt a 

csendes – társas körülmények preferálása, harmadrészt az értelmező – intuitív személyiség-

jegyek befolyására terjednek ki. 

2. Előzetes tanulmányokról önbevallásos tudásbecslés, illetve kapott osztályzat adatokra vonat-

kozó kérdések. A Neptun-rendszerből az elért osztályzatok letöltése hozzáférési jogosítvá-

nyok hiánya és GDP-szabályok miatt nem lehetséges, így csak a hallgatók által a kutatás 

céljára megadott adatokat tudom felhasználni. 

 

Hetente az esettanulmány megoldás aktuális lépése mellett a tanulás módszertanára, eszközeire 

vonatkozó kérdések is szerepelnek: Likert skálán 1-5 között kell értékelni, hogy mennyire ta-

lálta hasznosnak az egyes segítő elemeket: bizonylatokat, a help-szöveg segítő állományt, a 

felhasználandó korábbi tanulmányok összefoglalóját, az órai magyarázatokat, a hallgatótársak-

kal és az oktatóval folytatott konzultációt, illetve a hatályos jogszabályokat.  

 

A kurzus végén kitöltendő kérdőív két részre osztható.  
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1. A tantárgy feldolgozásával kapcsolatos kérdések: anyag mennyisége, érdekessége, oktató 

felkészültsége, élvezhetősége, tárgy hasznossága, saját teljesítény értékelése és a következő 

évfolyamnak ajánlása.  

2. A kompetenciára vonatkozó kérdések esetében a képzés végére elért tudásszintjüket kell a 

hallgatóknak értékelniük.  

 

A tanulás módszertan felmérésére Szitó Imre által 1987-ben kidolgozott kérdőív Bernáth–Kol-

lár–Németh 2015-ös kutatása alapján átdolgozott változatát használtam. Az informatikai esz-

közök fejlődésének köszönhetően 619 elemű minta alapján tesztelték az eredeti kérdőívet 

fõkomponens-analízist és Varimax rotációs módszert használva. Némileg módosítva az eredeti 

kérdőívet Bernáthék megerősítették azt, hogy a faktorokba az egyes kérdések jól illeszkednek, 

a kérdéseinek faktorsúlyai 0,4 feletti értékek, a kérdések egy esetben sem töltenek 0,4 fak-

torsúlyt elérő mértékben más faktorra, vagyis a skálák konzisztensek és egymástól jól elkülö-

nülnek. Az általam megkérdezettek számossága a kérdőív faktorainak alátámasztást nem teszi 

lehetővé, ezért kutatásom kiindulópontjaként elfogadom a 2015-ös eredményeiket.  

Az általam vizsgált sokaság a feldolgozandó tananyag vonatkozásában a vizuális, ábrákra épí-

tett információkat preferálják, csendes környezetben, jellemzően nem társas feldolgozási mód-

szerrel dolgoznak, és inkább értelmi (értelmező) módon közelítenek a tantárgyhoz, mintsem 

intuitív módon. 

A tanulásmódszertani sajátosságok és az eredményesség kapcsolatát a hallgatói válaszok gya-

korisági ábrázolásával vizsgáltam, és gyenge pozitív kapcsolatot találtam a szöveg jellegű in-

formációfeldolgozás és az eredmény között. A dokumentumok pontos olvasása és értelmezése 

nagyon fontos része a számviteles munkának, és így ennek a kurzusnak is.  

Az „értelmes” rendszerben gondolkodás faktora és a tanulmányi eredmény közötti pozitív 

gyenge kapcsolat is várakozásomnak megfelelő, hiszen a kapott adatok számviteli rendszerbe 

való integrálása, a rendszer elemeire gyakorolt hatásának ismerte segíti a feldolgozást és az 

ellenőrzést is.  

A Moodle rendszerben hetente kitöltött kérdőív egyik része az oktatáshoz biztosított eszközök 

hasznosságára vonatkozott. A „hallgatótárs segítsége” folyamatosan a legmagasabb értékelést 

kapta. A sorban második legjobb eszköznek a „heti help-szöveget” értékelték a hallgatók, ami-

ben az adott hét feladatira, problémáira vonatkozó tanári feljegyzésekkel támogattuk a munká-
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jukat. Ez alapján ezt, a hallgató otthoni munkáját segítő oktatási eszközt sikeresnek tekinthet-

jük. A félév során növekedést mutat az „oktatóval való konzultáció” segítő szerepe. Alapvető 

célunk a kurzus során, hogy tanácsadóként legyünk jelen a szemináriumokon, illetve az online 

térben az óra időpontján kívül is. Kezdetben kevésbé használták ki ezt a lehetőséget a hallgatók. 

Ismerve a korábbi tanulmányokban folytatott oktatói hozzáállást – ki merem jelenteni – nem 

ehhez vannak szokva, de fokozatosan egyre nagyobb mértékben építettek erre. A „jogszabályok 

hasznossága” szinte végig a legalacsonyabb értékelést kapta. Ez mindenképpen sajnálatos, és 

az oktatóra nézve figyelmeztető jel, mivel a gyakorlatba kikerülve, a számviteles területen nem 

lehet a folyamatos jogszabályváltozások hatásától elhatárolódni, jogviták esetén nem a másik 

szakember, hanem kizárólag a jogszabály pontos szövege lehet hivatkozási alap.  

A tantárgy oktatásfejlesztésének egyik fő területét az előzetes tanulmányok ismereteinek rend-

szerezése és az ezt tartalmazó anyagok Moodle-s megosztása jelentette. Azon szeminárium 

előtt javasoltuk áttekinteni, amin az érintett probléma felmerült. Ezzel a gyakorlati órák haté-

konyabb kihasználását szerettük volna elérni. Mivel a hallgatók jelentős hányada ezt nem tette 

meg, és az órán – a tananyag ismertében – mi sem tértünk ki ezen kérdésekre, ezért a probléma 

megoldásban sokkal nagyobb bizonytalanságot tapasztaltunk.  

A hetente kitöltött kérdőív egyik kérdése arra vonatkozott, hogy az adott héten mennyi időt 

töltött el a hallgató az esettanulmánnyal. A kapott válaszokból az derült ki, hogy az első hetek-

ben a hallgatók még nem érezték, hogy mennyi feladatuk van azokkal az információkkal, amit 

az esettanulmányok tartalmaztak.  

A záró kérdőív kitöltési aránya sokkal rosszabb volt, mint a korábbiaké. 82-ből mindössze 35 

hallgató válaszolt. A kérdőív első részében a kurzus átfogó értékelését kértük a hallgatóktól. 

Minden kérdést a Likert skála 1-5 értékei közé kellett besorolniuk. A „hasznos a tárgy” és a 

„felkészült az oktató” kérdések többnyire jó értékelést kaptak, de van még hová fejlődni. A 

„jövő generációnak ajánlanám” és a „tartalmi várakozásomnak mennyiben felelt meg” kérdések 

alacsony értékelése azonban komoly átgondolásra kell, hogy késztesse az oktatókat. 

A jövő fejlesztési irányai 

A bizonylatok tartalmának áttekintése a kurzus elején csökkentheti a bizonytalanságot. Az ana-

litikákkal szembeni követelmények az előtanulmányokban szerepelnek, melynek fokozott hasz-

nálatára kell ösztönözni, de órán is fel kell hívni a figyelmet a legfőbb kérdésekre, praktikus 

Excel megoldásokra. Az egyszerűsített bevallási nyomtatványokhoz tartozó kitöltési útmutató 

csökkentheti a kételyeket.  
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3.2.  Tézisek 
 

1. Hipotézis 

A gyakorlati feldolgozásra épülő, rendszerező tantárgyban való sikeresség az előtanulmá-

nyokban szerzett tudás mértékétől és a vele töltött időtől függ. Az alapozónak tekinthető tan-

tárgyegyüttesben elért magasabb átlag és a Pénzügyi-számviteli informatika 2 tantárgy fel-

dolgozásával eltöltött hosszabb idő magasabb eredményt hoz.   

Hipotézisem igazolására korreláció számítást használtam. Az adatok gyakorisági ábrázolása 

alapján a tárggyal töltött időnek nagyobb hatása van az eredményre, mint az előtanulmányok-

nak, de mindkettő kapcsolatban van a végső jeggyel. 

A korrelációs együttható mindkét tényezőnél szignifikáns, hiszen a p értéke 0,05 alatt van. Az 

érték a hallgató tantárggyal eltöltött ideje és az előtanulmányok során elért eredménye tekinte-

tében is a közepesnél valamivel kisebb pozitív irányú kapcsolatot jelez a tantárgyban elért ered-

ménnyel.  

A hipotézist tehát bizonyítottnak tekintem, mivel nem függvényszerű, de szignifikáns kapcsolat 

áll fenn az előtanulmányok eredménye és a tantárgyban elért teljesítmény, valamint a tantárgy-

gyal eltöltött idő és a teljesítmény között.  

 

2. Hipotézis 

A tantárgy élvezete elsősorban a hallgató tanulási stílusától függ. A rendszerben gondolkodó, 

tartós koncentrációra képes hallgatók pozitívabban értékelik a módszert.  

 

A tanulási stílus kérdőív besorolása és a tantárggyal kapcsolatos hallgatói vélemény közötti 

kapcsolat szorosságának bizonyítására korreláció számítást használtam, amelynél a tanulási stí-

lus faktorokat és a záró kérdőív tantárggyal kapcsolatos értékelési pontjait vontam be. A korre-

lációs mátrix alapján a következő kapcsolatok láthatóak.  

A hipotézis alapján az auditív befogadó információfeldolgozást hatékonyabban használó, csen-

des munkaformát – azaz elmélyült önálló munkát – preferáló, értelmes, azaz rendszerszemlé-

letben gondolkodó hallgatók társaikhoz képest jobbra értékelik a tárgyat.  
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Az auditív befogadó sajátosság a legtöbb értékelési pontban pozitív korrelációt mutat, bár kö-

zepesnél gyengébbet. Az idő ráfordítás és az oktató érthető, élvezhető magyarázata szempon-

tokban ellentétes a kapcsolat.  

Az elmélyült munkaformákat preferáló sajátosság esetén nem igazolható a pozitív kapcsolat, a 

legtöbb értékelő tényező esetén minimális, de inkább negatív kapcsolat figyelhető meg. A kor-

reláció mátrix alapján az látható, hogy ez az a tanulási stílus sajátosság, ami nem szeret egyéb 

módszereket alkalmazni, a többi információ befogadási formával negatív korrelációt mutat.  

Az értelmes kulcsszóval rövidített, rendszerben gondolkodó sajátosság esetén szinte minden 

értékelési momentumban pozitív, bár tény, hogy minimális szintű kapcsolatot jelez a számítás.  

A „várakozásnak megfelelő tartalom”, illetve a „hasznosság” és a „sokat tanultam” kérdéskörök 

negatív kapcsolata véleményem szerint annak köszönhető, hogy az anyagot az előtanulmányok-

ban is jól rendszerező hallgatónak nem adott annyit ez a tárgy.  

A tényezők közötti kapcsolatok a legtöbb helyen a közepes szint alatt maradnak. Kiemelkedik 

a közepesnél valamivel erősebb negatív kapcsolat a „mozgásos” feldolgozás preferálása és a 

„tárgy tartalmával való elégedettség” között. Az „auditív–aktív”, illetve „vizuális-ábra” infor-

máció befogadási formát inkább preferáló hallgatói sajátosság fordított arányú, közepesnél 

gyengébb kapcsolatot mutat az „előzetes várakozásnak megfelelő tartalommal” kérdés értéke-

lésével.  A tárgy nem elsősorban csoportos kommunikációra, a mozgásos feladatmegoldásra 

épít, ezért az ilyen beállítódású hallgatók elvárásának kevésbé felelt meg.  

A tananyag mennyiségét elfogadó hallgatók előzetes várakozásának inkább megfelelt a tárgy 

és a társas kapcsolatokat preferálók pozitívabbnak értékelték az oktató felkészültségét.  

A hipotézis részleges bizonyítást nyert, mert a hipotézisben kiemelt sajátosságok nem mind-

egyikénél volt a pozitív kapcsolat bizonyítható, de a különböző stílusok eltérő értékelése egy-

értelműen kimutatható a korrelációs táblából.  

 

3. Hipotézis 

Az önálló munka, a hallgatótársakkal való kommunikáció, illetve az oktatói segítség felhasz-

nálás túlsúlya a társas környezethez való viszony pszichológiai sajátossághoz kötötten válik 

dominánssá. Szoros a kapcsolat a tanulási stratégia kérdőív és a félévközi munkamódszer 

súlya között.  
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A tényezők közötti kapcsolatot korreláció számítás segítségével vizsgáltam. A korrelációs tábla 

„Csendes” és „Társas” sorai alapján az önálló munkastílust, csendes környezetben, illetve a 

csoportos munkát preferáló hallgatók választásait használtam. A két csoport eszközökhöz való 

kapcsolatában nincs jelentős különbség, szinte minden érték nullához közelítő, így nem jelez 

szignifikáns kapcsolatot.  

A hallgatótársakkal való konzultációban mutatkozik a legnagyobb (hangsúlyozom ez is mini-

mális mértékű) eltérés a két csoport között, mert a társas kapcsolatot preferálók választása alap-

ján nagyon gyenge pozitív, míg a csendes csoportba tartozók válaszai alapján elhanyagolható 

negatív érétket mutat a korreláció.  

Az oktatóval való személyes konzultációt a csendes csoport tagjai kicsit jobban preferálják (mi-

nimális pozitív kapcsolat). Itt nagyobb eltérést vártam, mert ők azok, akik nem akarnak, nem 

mernek kérdezni az órán a társaik előtt, míg a társas személyiség jegyek birtokosai bátrabban 

kérdeznek.  

A gyenge eltérések megállapítása ellenére ezt a hipotézist nem tekintem igazoltnak, mivel nincs 

szignifikáns eltérés a két csoport választása között. 

 

4. Hipotézis 

A fejlesztés során kialakított segédanyagok (videó, írásos, képi, linkgyűjtemény) preferálása 

a vizuális, verbális tanulási jellemzők alapján válik dominánssá a hallgatók között. Tanulási 

stratégia kérdőív és a félév közbeni tananyag értékelés közötti kapcsolat ez alapján erős.  

Ezen hipotézisem bizonyításához is a korreláció számítást használtam. A korrelációs mátrix 

alapján az „auditív-aktív”, „auditív-befogadó”, illetve a „vizuális-ábra” és „vizuális-szöveg” 

adatfeldolgozási típusú hallgatók választásait használjuk. A „vizuális-ábra” és „vizuális-szö-

veg” sorokban az eszközök értékelése szinte kivétel nélkül gyenge, de pozitív korrelációt mutat. 

A „vizuális-ábra” jellemzők a help-szöveg hatékonyságával és a hallgatótárs, illetve a konzu-

lens szerepével mozognak ellentétesen. 

Az „auditív-aktív” információ befogadást preferáló hallgatók nem találtak számukra pozitív 

eszközt, kizárólag a korábbi tárgyi ismeret anyagával van pozitív korreláció. A legtöbb esetben 

minimálisan negatív kapcsolat van, de a bizonylat, az esemény szöveg és a hallgató társakkal 

való konzultáció esetén már gyenge negatív fokú kapcsolat mutatható ki.  
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Az „auditív-befogadók” oktatási eszközökről tett állításai alapján nem tekinthetjük meghatáro-

zónak egyik eszközhöz való kapcsolatukat sem, mert minden kapcsolatnál nullához közelítő 

értékek vannak. A „help-szöveg”, az „esemény-szöveg” és „szabályzat” hatékonyságának meg-

ítélésében nullához közelítő, pozitív. A „bizonylat”, „előtanulmány összefoglaló”, „órai ma-

gyarázat”, „egyéni konzultáció” vonatkozásában nullához közelítő negatív kapcsolatot mutat-

nak az eredmények. Mivel a tantárgy értékelése kapcsán a 2. hipotézisnél ez a csoport értékelte 

a tantárgyat leginkább pozitívan, ezért nem ez volt az előzetes várakozásom, hanem az eszkö-

zök megítélésében pozitívabb képet vártam. A szöveges értékelés alapján sem sikerült erre a 

helyzetre magyarázatot találnom. 

A hipotézist ez alapján bizonyítottnak tekintem, mert bár közepesnél gyengébb, de egyértel-

műen pozitív a kapcsolat a vizuális adatfeldolgozási típusú hallgatók és azoktatási eszköz pre-

ferálása tényezők között, míg a többi csoport értékelése nem szignifikáns, illetve negatív.  

 

5. Hipotézis 

A hallgató kurzusról szóló véleménye és az elért tanulmányi eredménye között szoros a kap-

csolat.  

 

A Halvel értékelésben a tárgy „hasznos” és a „tudom miért tanítják” értékelési szempontjai a 

teljes megfigyelt időszakban azonos irányba és közel azonos nagyságú elmozdulást mutattak 

évről évre, mint az osztályzatok átlaga. 2015-2018 között az „élveztem az évközi munkát” és 

„újra felvenném” értékelése is ezzel azonos mintát mutatott. 2019/20-ban azonban az utóbbi 

kettő az addigi tipikus mintázattól eltérően alakult. A Halvel rendszer anonim, ezért ott nem 

tudtam az egyéni véleményt az elért eredménnyel összekapcsolni. Erre a Moodle kérdőívekkel 

volt módom információt gyűjteni.  

A hallgató elért osztályzatát és a tantárgyról a záró kérdőívben adott válaszait vizsgáltam kor-

reláció számítás segítségével. A tanulmányi eredmények %-os értékével legnagyobb mértékben 

a tanuló önértékelés kérdésre adott válaszai mozognak együtt (80,2%, p<0,05). Ezt az adatok 

áttekintésekor is láttuk, 6 hallgató egy jeggyel jobbra és 3 hallgató egy jeggyel rosszabbra érté-

keli a saját teljesítményét, mint a kapott osztályzat.  

A tanulmányi eredmény és a „feldolgozandó anyag mennyisége elfogadható” válaszok között 

közepesnél gyengébb pozitív kapcsolat van (0,467, p<0,05).  
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A szokásos elvárt hibahatáron belül meghatározott korrelációt jelez az SPSS futtatás az tanu-

lásban elért eredmény és az „előre várható időráfordítás” kérdésre adott válaszok között, a hatás 

gyenge pozitív (0,295, p<0,05). 

A tantárgy „hasznos” értékelése és az tárgyban elért eredmény kapcsolata szintén gyenge pozi-

tív (0,267) és ugyanezt mondhatjuk az „előzetes tananyag várakozásnak megfelelő” kérdés és 

az eredmény viszonyáról (0,213), viszont mindkettőre igaz, hogy a szokásos 0,05-ös hibahatár-

nál nagyobb hibát (0,068, illetve 0,071) hozott ki a rendszer, így ezeket a kapcsolatokat fenn-

tartásokkal kell kezelnünk. 

A többi értékelési tényező vonatkozásában is jellemzően pozitív kapcsolatot mutat a futtatás, 

de kis értékkel és nagy hibával, tehát ezeket nem lehet érdemben felhasználni. A futtatás ered-

ménye minden változó esetén kimondja, hogy a függetlenségre vonatkozó null hipotézist el kell 

vetnünk, tehát kapcsolatot talált a tényezők között.  

A hipotézist ez alapján részlegesen igazoltnak tartom, mert bár nem minden értékelési szempont 

szerint mutatható ki a szignifikáns kapcsolat, de mindenhol van kapcsolat, és négy véleménye-

zési válaszcsoport esetén közepesnél gyengébb pozitív kapcsolatot jelez a számításunk. 

 

6. Hipotézis 

A hallgató oktatóról szóló véleménye és a bevonódás szintje között szoros a kapcsolat. A fél-

évközi munkával több időt eltöltő és igényesen dolgozó hallgató az oktatót pozitívabban mi-

nősíti.   

A gyakoriság ábrázolásával a hallgató tantárggyal töltött ideje és az „oktató érdekesen, érthe-

tően tartotta az órát” értékelés között erős kapcsolatot találtam, a trendvonal erősen meredek. 

A korreláció számítás az elfogadható hibatartományon belül marad, ami gyenge közepes pozi-

tív kapcsolatot igazol.  

A tantárggyal töltött idő és az oktató felkészültéségnek kapcsolatát egy sokkal kevésbé emel-

kedő trendvonal jelzi, mely szerint kisebb a kapcsolat szorossága. A korreláció számítás ered-

ménye itt is megfelel a szignifikancia szintre vonatkozó követelménynek, tehát a számítás meg-

erősíti a gyenge pozitív kapcsolatot.  

A hipotézist ezek alapján igazoltnak tekintem. 
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Az oktatás sok hatótényező, személyiségjegy együtt mozgása eredményeként, illetve ellenha-

tása ellenére zajlik. A kapcsolatok a vizsgált tényezők között fennállnak, de nem sikerült olyan 

modellt alkotni, amely magyarázó erővel bír a hallgatói vélemények megformálásakor, mert 

kutatásomban a hatótényezőknek és személyiségjegyeknek csak szűk körét sikerült megragad-

nom.  

 

4. Következtetések, összegzések 

 

Kutatásom a tantárgyi fejlesztések értékelése, a hatékonyság alakulásának vizsgálata céljából 

indult.  

Egyetemi oktatóként az elsődleges célom „jobban csinálni a mindennapokban”. Ezzel kapcso-

latban több fejlesztendő terület mutatkozott meg.  

Az oktatásmódszertan eszközeit és céljait előre el kell dönteni, a hallgatók felé jól kell kommu-

nikálni.  

A Blended learning előzetes tananyag megosztása akkor hatékony, ha a hallgatók érzik a szük-

ségességét, mérhetik az elsajátítás szintjét, visszajelzést kapnak erről, illetve közvetlen követ-

kezménye van a nem megfelelő munkájuknak. 

A követelményrendszer sajátosságait pontosan kell vázolni, a hallgatónak kiszámíthatónak kell 

éreznie, fel kell készíteni ezek tartalmi és formai kihívásaira is.  

Egyéni konzultációval segíteni kell a kérdések megválaszolását a problémák megoldását. Sok 

hallgató bizonytalan, és nem mer a közös fórumon, szemináriumon kérdést megfogalmazni, 

ezért az oktatóknak segíteniük kell plusz lehetőségekkel a felkészülésüket.  

Minden hallgató más. Van, akinek az írásos elméleti anyag elsajátítása az erőssége, és van, 

akinek a mozgásos aktivitást igénylő feladaté. Nem lehet megelégedni egyféle segédanyaggal, 

hanem többféle formában kell átadni az ismereteket (jegyzetben, részletes vázlatban, élő elő-

adásban, vissza-nézhető videóban, konzultáló felületben), „kiszolgálva” ezzel a hallgatók minél 

szélesebb körét.  
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Az egyes lépések mikéntje, számszaki eredménye mellett hangsúlyozni kell annak célját és kö-

vetelményeit is. Fontos, hogy a hallgató tisztában legyen az egyes feladatok céljával, határide-

jével, és bár önálló tanulásszervezést várunk a felnőtt hallgatóktól, támogatni kell a mindennapi 

motivációjukat.  

A hallgatói szokásokkal, az eddigi tárgyakban bevett módszerekkel nehéz szakítani. Ha alap-

vetően eltérő módszertanú tárgyat tanítunk, akkor fokozottan figyelni kell a hallgatói tájékoz-

tatásra. 

Egy gyakorló feladat nem a példa számszaki megoldásának ismertetéséről szóljon, hanem a 

megoldási módszerek és a lehetséges elágazások közötti tudatos választási lépések sorozata 

legyen. Ennek önálló elvégzésére kell felkészíteni a hallgatót.  

Kutatásom másik iránya a minőségbiztosítási eszközök, hallgatói visszajelzések gyakorlati fel-

használásával kapcsolatos tapasztalatok, fejlesztési irányok kijelölése. A cél, hogy az egyes 

részterületekre és célkitűzésekre vonatkozó visszajelzést tudunk kapni, illetve adni a résztve-

vőknek. Az oktatás hatékonyságának megítélését minél sokrétűbb folyamatként tudatosítsuk. 

A tárgyi tudás mellett annak alkalmazását segítő készségek, képességek fejlesztése is legyen 

értékelési kritérium. A képzésben részvevők számára elengedhetetlen egy jól, rugalmasan ki-

munkált visszajelző rendszer. Nem lehet az a megoldás, hogy az oktató, kutató kollegák csak 

több adatbázis összefésülésével jutnak érdemi eredményekhez. Javaslataim a jelenleg működő 

Halvel rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatosak, de lehet, hogy a rendszer leváltása egy több 

szempontú visszajelző, elemző programra hatékonyabb megoldás lenne. 

Az általános hallgatói visszajelzési szisztéma mellett az egyes tantárgyak sajátosságait, vala-

mint az oktatási eszközök és oktatásszervezési módszerek specialitását figyelembe vevő kérdé-

sekkel is érdemes kiegészíteni az alkalmazott kérdőívet.   

Az anonimitás megtartásával az elért tanulmányi eredmények és a vélemény kapcsolódását fel-

tárhatóvá kellene tenni. (Legalább a sikeresen teljesítette – nem teljesítette szinten.)  

Segítené a kutatói értékelést, ha az alkalmazott számítási módszerek, figyelembe vett kiinduló 

adatkör áttekintésére lehetőséget kapnánk, melyből a hibák is jobban látszanak és az elemzés-

hez is pontosabban használhatók az adatok. 

Biztosítani kell a komolytalan kitöltés (minden válasz azonos) szűrését. A kiugró értékek ki-

szűrésén keresztül hibakeresést is lehetővé kell tenni.  
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Kutatási célból a nem oktatott tantárgyak eredményeinek felhasználását is lehetővé kell tenni. 

Az egyes kurzusok, tantárgyak, intézetek összevetéséhez használt mutatóknak összevethetőnek 

kell lenni. Például a tantárgyra fordított időt minimum kreditszámhoz kell kötni.  

Az adatnyerést és értékelést egyszerűbbé kell tenni idősorok letöltési lehetősége és elemzési 

eszközök kínálatán keresztül. 

 

Oktatóként és kutatóként is sokat profitáltam az elvégzett munkából. Bízom benne, hogy gon-

dolataimmal az oktatás fejlesztés irányába egy újabb lépést sikerül tennünk.  
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