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Hegesztési interjú útmutató (opcionális) 

 

A. Ismertesse az interjú célját 

(megjegyzés: Az interjúnak nem célja az aprólékos, kimerítő információgyűjtés)  

 

B. Mi a tényleges célja az előzetesen megszerzett tudás felmérésének? 

 

C. Oktatási háttér 

• A képzés választásának okai 

• Jobban/kevésbé preferált területek/tantárgyak és azok okai 

• A kevesebb/több nehézséget jelentő területek/tárgyak és azok okai 

 

D. Képzési tevékenységek, szakképesítések, workshopok stb. 
Az egyes kurzusok mindegyikéről kérdezze meg a jelentkezőtől: 

• A tanfolyamon történő részvétel okai 

• A tanfolyam elhagyásának okai (adott esetben) 

• Az egyes tanfolyamok hasznossága 

• Preferált feladatok/témák – és azok okai 

• Kevésbé preferált feladatok/témák – és azok okai 

• Feladatok/témák, ahol több nehézséggel járt a megvalósítás – és azok okai 

• Feladatok/témák, ahol kevesebb nehézséggel járt a megvalósítás – és azok okai 
 

E. Szakmai karrier 
Valamennyi szakmai pozíció esetében kérdezze meg a jelölttől: 

• A választás okai 

• A befejezés okai 

• Preferált feladatok / tantárgyak illetve azok okai 

• Kevésbé preferált feladatok / tantárgyak illetve azok okai 

• Feladatok/témák, ahol több nehézséggel járt a megvalósítás – és azok okai 

• Feladatok/témák, ahol kevesebb nehézséggel járt a megvalósítás – és azok okai 

• A hegesztéssel kapcsolatban: 
o Hegesztési ismeretek 
o Alkalmazott hegesztési eljárások: TIG (141), MIG/MAG (131/135), 

MMA (111), egyéb) 
o Alkalmazott alapanyagok (szénacél, rozsdamentes acél, alumínium 

ötvözetek, egyéb) 
o A felhasznált félkész termékfajták (lemezek, csövek, 

oszlopok/gerendák, egyebek) 
o Az alkalmazott hegesztett kötések (sarokvarratok, tompavarratok, 

csőelágazások) 
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F. Egyéb (nem szakmai) tevékenységek/tapasztalatok 
Valamennyi tevékenységről/tapasztalatról kérdezze meg a jelentkezőtől: 

• A tevékenység választásának okai 

• A tevékenység befejezésének okai 

• Preferált feladatok/tantárgyak – és azok okai 

• Kevésbé preferált feladatok/tantárgyak – és azok okai 

• Feladatok/témák, ahol több nehézséggel járt a megvalósítás – és azok okai 

• Feladatok/témák, ahol kevesebb nehézséggel járt a megvalósítás – és azok okai 
  
 

G. Tevékenységi területtel kapcsolatos érdeklődés 

• A többé-kevésbé jelentős érdeklődési területek azonosítása (kérdezzen 
konkrét példákat a mindennapi életből az önértékelést támogatandó) 

• Kérje meg a jelentkezőt, hogy rangsorolja az érdeklődési köröket 
 

H. Kompetenciák 
H1. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

• Alkalmazott programok és azok kontextusai 

• Felhasználói tudás besorolása 
 

H2. Idegen nyelvek 

• 1. nyelv, 2. nyelv 

• Jártassági szint és alkalmazási területek  

• Felhasználói tudás besorolása (szóbeli és írásbeli nyelvhasználat területén) 
 
H3. Kommunikációs és vezetési képességek 

• Utasítások adása és átadása 

• Csapatmunka koordinálása 

 

I. Egyéb adatok 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

PROJECT NUMBER – 562642-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA2 SSA. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a 
költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak 
bárminemű felhasználásáért. 

3 
 

 
 
 


