MAKE IT – Európai Kiemelt Hegesztő (Magyar)

Köszönjük, hogy részt vesz a felmérésben. Az Ön visszajelzése nagyon fontos!
Az Európai Hegesztési, Kötési és Vágási Szövetség (az EWF) Európában gyártói közösséget képvisel – mind a 31
tagjával, a Nemzeti Intézményekkel – együtt a hegesztéstechnológia széles területén végez szakmai elméleti és
gyakorlati képzést.
Ez a felmérés a „TEGYÜNK ÉRTE!” (MAKE-IT) Erasmus+ projekt keretében készül, amelynek célkitűzése, hogy
szakképző iskolákat, ipari vállalatokat, cégek egyesüléseit és társadalmi szervezeteket érjen el. A cél, hogy megértsük
és értelmezzük a hegesztésre vonatkozó ipari igényeket és közreműködjünk az Európai Kiemelt Hegesztők szakmai
képzéséhez használt tananyagok minőségének fejlesztésében.
Az EWF – hálózat a hegesztéstechnológia területén érvényes tudást garantál és megfelelő körülményeket biztosít az
Európai Kiemelt Hegesztők szakmai minősítéséhez. Az a szakember, akinek már van hegesztési gyakorlata, dolgozhat
csoportvezetőként. A csoportvezető felelős a fémfeldolgozó üzemben a többi dolgozó felügyeletéért a mindennapi
munkavégzés során, és az alapvető hegesztési tevékenységekért, valamint a többi munkavállalóért.
A kérdőív kitöltése kb. 3 percet vesz igénybe. Ha többet szeretne megtudni a „TEGYÜNK ÉRTE!” (MAKE-IT) projektről
látogassa meg a www.makeitproject.eu honlapot.

1

MAKE IT – Európai Kiemelt Hegesztő (Magyar)

* 1. Kérjük, válassza ki a legördülő menüből országa nevét!

* 2. Az ön szervezete jelenleg hány főt foglalkoztat?

* 3. Kérjük jelölje ki azt a kategóriát, amely leginkább jellemzi az ön szervezetét.
Szakképző intézmény
Vállalkozás
Iparvállalatok Egyesülése/Egyesülete
Köztestület, állami szervezet
Egyéb (kérjük pontosítani)
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* 4. Kérjük, jelölje meg, az alábbiak közül melyik illik leginkább az Ön beosztására a szervezeten
belül.
Ügyvezető igazgató vagy felső vezető
Üzleti és adminisztrációs személy/szakember
Szakoktató, tanár
Gyakornok
Egyéb (kérjük pontosítani)
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* 5. Kérjük, jelölje meg, az alábbiak közül melyik illik leginkább az Ön beosztására a szervezeten
belül.
Menedzser
Műszaki szakember/személy
Hegesztő szakember/személy

4

MAKE IT – Európai Kiemelt Hegesztő (Magyar)

* 6. Kérjük jelölje meg azt a beosztás, ami Önnek leginkább megfelel.
Menedzser
Tudományos és műszaki szakember/személy
Üzleti és adminisztrációs személy/szakember
Egyéb (kérjük pontosítani)
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* 7. A hegesztéshez kapcsolódó ismeretei honnan származnak?
Gépek javítása és karbantartása
Lemezfeldolgozó ipar
Építőipari gépgyártás
Repülőgépgyártás és javítás
Fémszerkezetgyártás
Hajóépítés és javítás
Olaj és gázipari gépek, berendezések gyártása és javítása
Mezőgazdasági gépek gyártása és javítása
Építőipari szerkezetgyártás
Vasúti sín/alépítmény gyártás
Sínen közlekedő eszközök és berendezések gyártása és javítása
Autóipari gyártás és javítás
Fém tartály, nagyméretű, nehéz szerkezet gyártás
Fém dísztárgyak és építészeti fémdíszítők gyártása
Víz- és szennyvíz elvezetők gyártása
Erőművi kazánok és hőcserélők gyártása
Teher-pótkocsi gyártás
Fém konténer és tároló gyártás
Olaj és gáz távcsővezeték építés
Speciális alakító szerszámok, készülékek gyártása
Bányagépek és berendezések gyártása
Ipari szelepek, tolózárak gyártása
Motorkerékpár, kerékpár és alkatrészeinek gyártása
Nem rendelkezem hegesztési ismeretekkel, gyakorlattal
Egyéb (kérjük pontosítani)

* 8. Milyen szakmai képesítése, minősítése van?
Hegesztő szakmunkás bizonyítvány
Szakmunkás bizonyítvány más fémdolgozó szakmában
Egyéb (kérjük pontosítani)
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* 9. Az Ön által képviselt szervezetnél van lehetőség hegesztéssel kapcsolatos szakmai oktatásra?
Igen
Nem
Nem tudom

* 10. Az Ön által képviselt szervezetnél van lehetőség EWF rendszerű hegesztési szakmai
oktatásra?
Igen
Nen
Nem tudom

* 11. Az Ön által képviselt szervezetnél működik Európiai Kiemelt Hegesztő képzés?
Igen
Nem
Nem tudom
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* 12. Kérjük válassza ki és jelölje meg azokat a gazdasági alrendszereket, amelyek illeszkednek az
Ön által képviselt szervezet tevékenységéhez:
Repülés, légi ügyek
Járművek
Vegyészet
Szerkezetgyártás és Gépészeti tevékenység
Hadiipar
Villamos ipar és elektronika
Élelmiszer és italok
Tengerészet
(Villamos) Energiaellátás
Nyomástartó berendezések és gázkészülékek
Nyersanyagok, fémek, ásványok és erdőgazdálkodás
Egészségügyi/orvosi eszközök
Űrtechnológia
Olaj és gáz
Egyéb (kérjük pontosítani)

* 13. Az Ön által képviselt szervezetre vonatkozóan képzelje el a következőket: ki kell, hogy
jelöljön a többi munkatárs közül művezetői posztra egy főt, akinek az lesz a feladata, hogy a
többi hegesztő szakember hegesztési tevékenységét koordinálja. A lentiek közül mit részesít
előnyben:
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* 14. Véleménye szerint az Európai Kiemelt Hegesztő szakmai felkészültsége megfelelő, kielégíti a
munkaerőpiac igényeit?
Igen
Nem
Nem tudom

15. Ha az előző kérdésre nemleges választ adott, kérjük, fejtse ki, Ön szerint, melyek azok a
kompetenciák/*tevékenységek, amelyek hiányoznak vagy amelyeken változtatni kell?

* 16. Egyetért-e Ön azzal, hogy az elmélet és a gyakorlat közötti viszonylagos súlyarányok a
jelenlegi Európai Kiemelt Hegesztő képzési programban megfelelőek?
Teljes mértékben
Tiltakozom

Nem értek egyet

Semleges

egyetértek

egyet értek

Nem tudom

* 17. Van az Ön által képviselt szervezetnél tanulószerződéses, támogatott hegesztő gyakorlati
tanulóképzés és/vagy munkahelyi képzések?
Igen
Nem
Nem tudom

* 18. Kérjük, sorolja fel azokat az okokat, amiért az Ön által képviselt szervezet támogatja/nem
támogatja a munkahelyi képzéseket.

11

MAKE IT – Európai Kiemelt Hegesztő (Magyar)

* 19. Mit gondol, milyen műszaki kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzen egy hegesztő
szakember?
Igen

Nem

Olvassa és értelmezi a
kézikönyveket, ábrákat és egyéb
műszaki dokumentumokat,
amelyek az adott géphez
tartoznak
Érvényesíti a hegesztésre
vonatkozó szabványokból a
legfontosabbakat/leggyakoribbakat
a gyártási folyamatban
Olvassa és értelmezi a Hegesztési
Technológiai Utasításokat (WPS)
és az Ellenőrzési és Vizsgálati
Terveket
Előkészíti a fém alkatrészeket és a
hegesztési eszközöket alapvető
méréseket, köszörülést,
fűrészelést, fúrást és
lemezmegmunkálást végez
A hegesztők, hegesztő gépkezelők
minősítésére és bizonyítványára
vonatkozó előírt dokumentáció
elemzését és a
minősítés/képesítés szakmai
érvényessége terjedelmének
meghatározását/kiválasztását
elvégzi
A hegesztő-berendezések
karbantartásával, a
hegesztőanyagokkal és az
eszközökkel/szerszámokkal
foglalkozik
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Igen

Nem

Azonosítja a hegesztési hibákat és
végrehajtja a hegesztett kötésekre
vonatkozóan a műszaki
dokumentációban meghatározott
feladatokat
Az ügyfeleknek műszaki
felvilágosítást ad a vonatkozó
hegesztési munkával
kapcsolatban
A fémlemezek és csövek lemez,
sarok és cső hegesztését az EWF
irányelvek, szabványok és
előírások szerint végzi

* 20. Milyen személyi készségekkel, képességekkel kell rendelkeznie hegesztő szakembernek?
Igen

Nem

Autonómia / önállóság
A kijelölt feladatokhoz
kapcsolódó felelősség
és elkötelezettség
Eredményekre
összpontosítás
Csoportmunka:
csoportkörnyezetben
való munkavégzés,
együttműködés, pozitív
kommunikáció
Vezetés: motiváció,
konfliktus kezelés,
feladat delegálás
Személyi motiváció ami
meghatározza a
személyes célokat,
proaktivitást
Változásra/változtatásra
való nyitottság, a
másság elfogadása
Kommunikációs
készségek
Problémamegoldó
képességek
Kreatív gondolkodási
készség
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* 21. Milyen további kompetenciával kell, hogy rendelkezzék egy hegesztő szakember, hogy a
munkaerőpiaci igényeknek megfeleljen?
Szakmai készségek
Személyes
kompetenciák
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22. Kérjük, adja meg e-mail címét, ha szeretné, hogy a továbbiakban is megkeressük a
"TEGYÜNK ÉRTE!" (MAKE IT) projekttel kapcsolatos információkkal.

23. Kérjük, ossza meg velünk a kérdőívvel kapcsolatos véleményét és bármely gondolatát,
ötletét az érintett témakörökkel kapcsolatosan.

Kérjük, küldje el válaszát a feldolgozás befejezéséhez!
Köszönjük a segítségét!
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