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EvaSys Bejövő Motivációs Felmérés- 2019

A megjelölés módja: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Tisztelt Hallgató!
 
A Miskolci Egyetem beiskolázási hatékonyságának és a Gólyatábor sikerességének növelése
érdekében szeretnénk megkérdezni az Ön véleményét. Kérjük, hogy munkánkat segítse az
alábbi kérdőív kitöltésével. A válaszadása önkéntes, a válaszait anonim módon kívánjuk
felhasználni, kizárólag a minőségi munka javítása érdekében.
Segítségét és válaszait köszönjük!
 
Minőségbiztosítási Csoport

1. Általános kérdések
1.1 Neme: Nő Férfi
1.2 Ön duális hallgató-e? igen nem
1.3 Az intézmény melyik karán tanul? (Kérjük, válasszon az alábbi listából!)

ÁJK BTK BBZI
EK GEIK GTK
MAK MFK

1.4 Milyen képzési területen tanul?
Agrár Bölcsészettudomány Gazdaságtudományok
Informatika Jogi Művészet
Művészetközvetítés Közigazgatási, rendészeti és

katonai/államtudományi
Orvos- és egészségtudomány

Pedagógusképzés Sporttudomány Társadalomtudomány
Természettudomány
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EvaSys Bejövő Motivációs Felmérés- 2019

1. Általános kérdések   [Folytatás]
1.5 Milyen szakon tanul ebben az intézményben az ÁJK-n? (Kérjük, válasszon az alábbi listából!)

igazgatásszervező (BA/BSc) igazságügyi igazgatási (BA/BSc) jogász (osztatlan)
munkaügyi és
társadalombiztosítási
igazgatási (BA/BSc)

jogi felsőoktatási szakképzés
(FSz)

Doktori képzés (PhD)

közigazgatás-szervező (BA/BSc) munkaügyi és
társadalombiztosítási
igazgatási (MA/MSc)

kriminológia (MA/MSc)

Európai és nemzetközi üzleti jog
[angol nyelvű LLM] (MA/MSc)

adatvédelmi szakjogász (SZT) adatvédelmi szaktanácsadó
(SZT)

adójogi szakjogász (SZT) általános és igazságügyi
mediátor (közvetítő) (SZT)

általános és igazságügyi mediátor
(közvetítő) [angol nyelven] (SZT)

biztosítási szakjogász (SZT) bűnmegelőzési koordinátor (SZT) Európa-jogi szakjogász (SZT)
fiatalkorúak ügyeinek
szakjogásza (SZT)

foglalkoztatási és rehabilitációs
jogi tanácsadó (SZT)

fogyatékosságügyi tanácsadó
(SZT)

gazdasági büntetőjogi
szakjogász (SZT)

gyermekjogi és ifjúságvédelmi
szaktanácsadó (SZT)

igazságügyi szociális
tanácsadó (SZT)

ingatlanforgalmi szakjogász (SZT) jogi szakokleveles gazdasági
(agrár, gazdaságtudományi,
informatikai, műszaki,
természettudományi)
szakember (SZT)

jogi szakokleveles helyi
jogszabály-szerkesztő (SZT)

jogi szakokleveles
környezetvédelmi szakember
(SZT)

jogi szakokleveles orvos és
egészségügyi szakember (SZT)

kereskedelmi szakjogász (SZT)

közlekedési szakjogász (SZT) munkaügyi kapcsolatos
szaktanácsadó (SZT)

nemzeti és etnikai
kisebbségvédelmi tanácsadó
(SZT)

senior humánerőforrás
tanácsadó (SZT)

társadalombiztosítási
szaktanácsadó (SZT)

társasági jogi és cégjogi
szakjogász (SZT)

tőkepiaci és bank szakjogász
(SZT)

végrehajtási jogi szakjogász
(SZT)

végrehajtási jogi szakokleveles
tanácsadó (SZT)
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EvaSys Bejövő Motivációs Felmérés- 2019

1. Általános kérdések   [Folytatás]
1.6 Milyen szakon tanul ebben az intézményben az BBZI-n? (Kérjük, válasszon az alábbi listából!)

alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány (BA/BSc)

alkotóművészet és muzikológia-
zeneszerzés szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
ének szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
fagott szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
furulya szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
fuvola szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
gitár szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
gordonka szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
harsona szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
hegedű szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
klarinét szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
mélyhegedű szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
oboa szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
szaxofon szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
trombita szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
ütőhangszer szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
zongora szakirány (BA/BSc)

előadóművész - klasszikus
szaxofon szakirány (SZT)

előadóművész - klasszikus
zongora szakirány (SZT)

előadóművész - klasszikus
gitár szakirány (SZT)

előadóművész - klasszikus
furulya szakirány (SZT)

Osztatlan tanári - zenetanár
hegedű

Osztatlan tanári - zenetanár
zongora

Osztatlan tanári - zenetanár
magánének

Osztatlan tanári - zenetanár
trombita

Osztatlan tanári - zenetanár gitár Osztatlan tanári - zenetanár
ütőhangszer

Osztatlan tanári - zenetanár
furulya

Osztatlan tanári - zenetanár oboa Osztatlan tanári - zenetanár
klarinét

Osztatlan tanári - zenetanár
harsona

Osztatlan tanári - zenetanár
zongora

Osztatlan tanári - zenetanár
fuvola
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EvaSys Bejövő Motivációs Felmérés- 2019

1. Általános kérdések   [Folytatás]
1.7 Milyen szakon tanul ebben az intézményben az BTK-n? (Kérjük, válasszon az alábbi listából!)

anglisztika (BA/BSc) germanisztika (BA/BSc) kulturális antropológia (BA/BSc)
magyar (BA/BSc) politikatudomány (BA/BSc) szabad bölcsészet (BA/BSc)
szociológia (BA/BSc) történelem (BA/BSc) szociális munka (BA/BSc)
Filózófia (MA/MSc) Fordító és tolmács (MA/MSc) Kulturális antropológia (MA/MSc)
magyar nyelv és irodalom
(MA/MSc)

magyartanár (MA/MSc) politikatudomány (MA/MSc)

szociológia (MA/MSc) történelem (MA/MSc) kiadói szerkesztő (SZT)
közoktatási vezető és
pedagógus szakvizsga (SZT)

társadalomtudományi és
gazdasági szakfordító (SZT)

szociális menedzser (SZT)

irodalomtudományi doktori
képzés (PhD)

régészet (BA/BSc) Közép- Európa tanulmányok
(angol nyelven ) (MA/MSc)

kulturális mediáció (MA/MSc) tanár- angol nyelv és kultúra
tanára (MA/MSc)

tanár- etikatanár (MA/MSc)

tanár- földrajztanár (MA/MSc) tanár- magyartanár (MA/MSc) tanár- média-, mozgókép- és
kommunikációtanár (MA/MSc)

tanár- német nyelv és kultúra
tanára (MA/MSc)

tanár- történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára
(MA/MSc)

tanár- egészségügyi tanár
(MA/MSc)

tanár- közgazdásztanár
(vállalkozási ismeretek) (MA/MSc)

közpolitikai szervező (SZT) pedagógus szakvizsga (SZT)

kisebbségi- esélyegyenlőségi
tanácsadó (SZT)

kreatív írás (SZT) régészeti kulturális örökség,
védelem és hasznosítás (SZT)

angol nyelv és kultúra tanára -
erkölcstan- és etikatanár
(osztatlan)

angol nyelv és kultúra tanára -
földrajztanár (osztatlan)

angol nyelv és kultúra tanára -
magyartanár (osztatlan)

angol nyelv és kultúra tanára -
német nyelv és kultúra tanára
(osztatlan)

angol nyelv és kultúra tanára -
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára osztatlan)

földrajztanár - erkölcstan- és
etikatanár (osztatlan)

földrajztanár - magyartanár
(osztatlan)

földrajztanár - német nyelv és
kultúra tanára (osztatlan)

földrajztanár - történelemtanár
és állampolgári ismeretek
tanára (osztatlan)

magyartanár - erkölcstan- és
etikatanár (osztatlan)

magyartanár - német nyelv és
kultúra tanára (osztatlan)

magyartanár - történelemtanár
és állampolgári ismeretek
tanára (osztatlan)

német nyelv és kultúra tanára
- erkölcstan- és etikatanár
(osztatlan)

német nyelv és kultúra tanára -
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára (osztatlan)

történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára - erkölcstan-
és etikatanár (osztatlan)

angol nyelv és kultúra tanára -
média-, mozgókép- és
kommunikációtanár (osztatlan)

földrajztanár - média-,
mozgókép- és
kommunikációtanár (osztatlan)

magyartanár - média-,
mozgókép- és
kommunikációtanár (osztatlan)

német nyelv és kultúra tanára -
média-, mozgókép- és
kommunikációtanár (osztatlan)

történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára -
média-, mozgókép- és
kommunikációtanár (osztatlan)

1.8 Milyen szakon tanul ebben az intézményben az EK-n? (Kérjük, válasszon az alábbi listából!)
ápolás és betegellátás (BA/BSc) egészségügyi gondozás és

prevenció (BA/BSc)
egészségügyi szervező (BA/BSc)

orvosi laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai analitikus (BA/BSc)

orvosi diagnosztikai analitikus
(FSZ)

klinikai kutatási munkatárs
[CRA] (SZT)

balneoterápia (SZT) podiáter (SZT) indiai gyógyászat - ájurvéda
tanácsadó terapeuta (SZT)
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EvaSys Bejövő Motivációs Felmérés- 2019

1. Általános kérdések   [Folytatás]
1.9 Milyen szakon tanul ebben az intézményben az GEIK-en? (Kérjük, válasszon az alábbi listából!)

energetikai mérnöki (BA/BSc) gazdaságinformatikus (BA/BSc) gépészmérnöki (BA/BSc)
ipari termék és formatervező
mérnök (BA/BSc)

mechatronikai mérnöki (BA/BSc) mérnök informatikus (BA/BSc)

műszaki menedzser (BA/BSc) programtervező informatikus
(BA/BSc)

villamosmérnöki (BA/BSc)

gépészmérnök (MA/MSc) mérnök informatikus (MA/MSc) villamosmérnöki (MA/MSc)
mechatronikai mérnök (MA/MSc) logisztikai mérnök (MA/MSc) nemzetközi hegesztő (SZT)
informatikai doktori képzés (PhD) gépészeti doktori képzés (PhD) járműmérnök (BA/BSc)
logisztikai mérnök (BA/BSc) energetikai mérnök (MA/MSc) mérnökinformatikus

[rendszergazda] (FSZ)
1.10 Milyen szakon tanul ebben az intézményben az GTK-n? (Kérjük, válasszon az alábbi listából!)

gazdálkodási és
menedzsment (BA/BSc)

kereskedelem és marketing
(BA/BSc)

nemzetközi gazdálkodás (BA/
BSc)

pénzügy és számvitel (BA/BSc) turizmus-vendéglátás (BA/BSc) logisztikai menedzsment (MA/
MSc)

marketing (MA/MSc) MBA (MA/MSc) nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás (MA/MSc)

regionális és környezeti
gazdaságtan (MA/MSc)

számvitel (MA/MSc) vállalkozásfejlesztés (MA/MSc)

vezetés és szervezés (MA/MSc) orvos-közgazdász,
gyógyszerész-közgazdász (SZT)

mérnök-közgazdász (SZT)

jogász-közgazdász (SZT) település- és területfejlesztési
menedzsment (SZT)

humánmenedzsment (SZT)

gazdasági doktori képzés (PhD) emberi erőforrás (BA/Bsc) emberi erőforrás (BA/BSc)
MBA [angol nyelven] (MA/MSc) Európa tanulmányok (SZT) helyi foglalkoztatás-fejlesztés

szakirányú távoktatás (SZT)
gazdálkodási és
menedzsment (FSZ)

kereskedelem és marketing (FSZ) nemzetközi gazdálkodási (FSZ)

pénzügy és számvitel (FSZ) turizmus-vendéglátás (FSZ)
1.11 Milyen szakon tanul ebben az intézményben az MAK-n? (Kérjük, válasszon az alábbi listából!)

anyagmérnöki (BA/BSc) anyagmérnöki (MA/MSc) kohómérnöki (MA/MSc)
anyagmérnöki doktori képzés
(PhD)

kohómérnöki doktori képzés
(PhD)

mérnöktanár (MA/MSc)

vegyészmérnök (BA/BSc)
1.12 Milyen szakon tanul ebben az intézményben az MFK-n? (Kérjük, válasszon az alábbi listából!)

földrajz (BA/BSc) környezetmérnöki (BA/BSc) műszaki földtudományi (BA/BSc)
geográfus (MA/MSc) bánya- és geotechnika

mérnök (MA/MSc)
földtudományi mérnök (MA/MSc)

hidrogeológus mérnök (MA/MSc) olaj- és gázmérnök (MA/MSc) földtudományi doktori képzés
(PhD)

környezetmérnök (MA/MSc) olajmérnök (angol nyelven)
(MA/MSc)

szénhidrogén- kutató
földtudományi mérnök (angol
nyelven) (MA/MSc)

földtudományi mérnök (angol
nyelven) (MA/MSc)

hidrogeológus mérnök (angol
nyelven) (MA/MSc)

földgázellátási szakmérnöki (SZT)

geotermikus szakmérnöki (SZT) hidrogeológiai (SZT) Hévízkészlet- gazdálkodási (SZT)
mélyfúrási szakmérnöki (SZT) munkavédelmi szakmérnök (SZT) olajmérnöki (SZT)
hulladékkezelési- és
hasznosítási szakmérnök (SZT)
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EvaSys Bejövő Motivációs Felmérés- 2019

1. Általános kérdések   [Folytatás]
1.13 Amennyiben az előzőekben nem látta felsorolva a képzését, kérjük itt adja meg.

1.14 Milyen munkarendben tanul ebben az
intézményben, ezen a szakon?

nappali esti levelező
távoktatás

1.15 Milyen finanszírozási formában tanul
Ön jelenleg ebben az intézményben,
ebben a képzésben? 

államilag
támogatott

költségtérítéses

1.16 Az egyetemre való felvétel előtt mi volt az állandó lakóhelye?
Miskolc B.A.Z megye (Miskolc kivételével) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nógrád megye Hajdú-Bihar megye Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye Békés megye Budapest
Pest megye Bács-Kiskun megye Csongrád megye
Közép-Dunántúli régió Dél-Dunántúli régió Nyugat-Dunántúli régió

1.17 Település:

1.18 Milyen a legmagasabb iskolai végzettsége? Gimnáziumi
értettségi

Szakközépiskola Felsőoktatási
szakképzés

Felsőfokú
végzettség
(BA/BSc)

Felsőfokú
végzettség
(MA/MSc)

Szakirányú
továbbképzés

Doktori képzés Egyéb
1.19 Ha az egyéb választ jelölte meg, mi az?

1.20 Milyen képzési formában tanul? BA/BSc MA/MSc egységes és
osztatlan képzés

felsőoktatási
szakképzés

szakirányú
továbbképzés

doktori képzés

2. Pályaválasztási motivációval kapcsolatos kérdések (BA, FOSZK képzésben résztvevők)
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EvaSys Bejövő Motivációs Felmérés- 2019

2. Pályaválasztási motivációval kapcsolatos kérdések (BA, FOSZK képzésben résztvevők)
   [Folytatás]

2.1 Születési év:

2.2 Érettségi éve:

2.3 Jelenlegi legmagasabb végzettsége: gimnáziumi
érettségi

középiskolai
érettségi

technikusi
végzettség

felsőfokú
végzettség

2.4 Melyik középiskolában végzett (név, székhely)?: 

2.5 Sorolja fel azokat az intézményeket és szakokat, ahova beadta a jelentkezési lapját!
1. helyen
2. helyen
3. helyen
4. helyen

2.6 Abban az esetben ha a jelentkezési
lapját négynél több helyre is beadta,
akkor hányadik helyre jelölte meg a
jelenlegi szakot? 

1 2 3
4 5, vagy 5-nél

több

2.7 Mikor határozta el, hogy ezt a pályát
választja? (Csak egy választ jelöljön meg!)

már általános
iskolás
koromban (1-8.
osztály)

a középiskola
9-11.
osztályában

az érettségi
évében (12.
osztály)

közvetlenül a
jelentkezési
határidő lejárta
előtt

Miért jelentkezett a Miskolci Egyetem jelenlegi szakára? Osztályozza az egyes szempontokat! (1-
legkevésbé igaz, 5-leginkább igaz)
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EvaSys Bejövő Motivációs Felmérés- 2019

2. Pályaválasztási motivációval kapcsolatos kérdések (BA, FOSZK képzésben résztvevők)
   [Folytatás]

2.8 Elsősorban nem ide szerettem volna jönni, de ide vettek fel legkevésbé leginkább
2.9 A választott szak színvonalas legkevésbé leginkább
2.10 Értékes és a későbbiekben jól hasznosítható

diplomát szerezhetek
legkevésbé leginkább

2.11 Miskolcon szerettem volna maradni legkevésbé leginkább
2.12 Az adott tudományág, szakma iránti érdeklődés

vonzott az egyetemre
legkevésbé leginkább

2.13 Ezen a szakon véltem legnagyobb esélyét az
egyetemre való bejutásnak

legkevésbé leginkább

Pályaválasztása során melyek voltak a legfontosabb információk? Osztályozza az egyes
információforrásokat ötfokú skálán! (1-legkevésbé befolyásolt, 5-leginkább befolyásolt)

2.14 Miskolci Egyetem internetes oldalai legkevésbé leginkább
2.15 Országos Felvételi Tájékoztató legkevésbé leginkább
2.16 Nyílt Nap legkevésbé leginkább
2.17 Középiskolai tanárok információi legkevésbé leginkább
2.18 www.felvi.hu legkevésbé leginkább
2.19 Miskolci Egyetem kiadványa legkevésbé leginkább
2.20 Család, barátok legkevésbé leginkább
2.21 Educatio rendezvény legkevésbé leginkább
2.22 Miskolci Egyetem oktatóinak tájékoztatása az iskolámban legkevésbé leginkább
2.23 Médiában hallott információk legkevésbé leginkább
2.24 A felsoroltak közül mely médiában látta/hallotta/olvasta a Miskolci Egyetem hirdetéseit? (Többet is megjelölhet)

BOON Észak-Magyarország Miskolc Televízió
felvi.hu Rádió1 FaceBook
MiNap

Média fogyasztási szokások:   Az alább felsoroltak közül mely médiafelületeket használja és milyen
rendszerességgel?

2.25 Nyomtatott sajtó ritkán gyakran nem
használom

2.26 Országos hírportál ritkán gyakran nem
használom

2.27 Helyi hírportál ritkán gyakran nem
használom

2.28 Helyi rádió ritkán gyakran nem
használom

2.29 Országos rádió ritkán gyakran nem
használom

2.30 Helyi televízió ritkán gyakran nem
használom

2.31 Országos televízió ritkán gyakran nem
használom

2.32 Közösségi média ritkán gyakran nem
használom

3. Tanulmányokkal kapcsolatos motiváció és munkaerőpiaci tervek

3.1 Mennyire tartja most valószínűnek, hogy a végzés
után egy éven belül a képzettségének
megfelelően el tud majd helyezkedni?

egyáltalán
nem

teljes
mértékben
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3. Tanulmányokkal kapcsolatos motiváció és munkaerőpiaci tervek
   [Folytatás]
3.2 A tanulmányai befejezése után hol szeretne majd leginkább elhelyezkedni?

versenyszféra családi vállalkozás non-profit szektor
közigazgatás államigazgatás felsőoktatás
közoktatás egészségügy kutatóintézet

3.3 Milyen alkalmazásban szeretne majd
dolgozni?

teljes munkaidős részmunkaidős saját
egyéb
szerződéses

3.4 Soroljon fel néhány álláshoz jutást leginkább befolyásoló tényezőt!

3.5 Tervez-e külföldi munkavállalást? igen nem
3.6 Jelöljön meg maximum három választ, hogy a diplomás léttől leginkább milyen előnyöket remél?

magasabb jövedelem jobb életszínvonal jobb munkakörnyezet
könnyebb munkaszerzés magasabb társadalmi elismertség jobb pozíciók
nagyobb szabadság magasabb beosztás

3.7 Végzett-e már korábban szakterületéhez
kapcsolódó munkát?

igen nem

3.8 Hogyan érzi, milyen a szakterületének az anyagi
elismertsége?

nincs
megbecsülve

nagyon
megbecsült

3.9 Hogyan érzi, milyen az szakterületének a
társadalmi elismertsége?

nincs
megbecsülve

nagyon
megbecsült

4. 4. Képzéssel kapcsolatos előzetes elvárások, információk (MA, SZT, PhD képzésben
résztvevők számára)

4.1 Milyen indíttatásból vesz részt a képzésen? saját
elhatározásból

munkáltató
ajánlotta

munkáltató
előírta

munkáltató
szervezte

egyéb okból

4.2 Volt-e előzetes információja a képző
intézményről, karról és az oktatókról?

Igen,
mindháromról

Igen, az
intézményről

Igen, az
oktatókról

Igen, a karról Nincs
4.3 Ha  igen, akkor milyen forrásokból szerzett információt? 

barátoktól, ismerősöktől intézmény hallgatóitól oktatóktól
intézmény honlapja felnőttképzési honlap kamarai honlap
munkáltatómtól "Munkaügyi Központtól" újságok
blogok korábban tanultam itt ellátogattam körülnézni

4.4 Egyéb forrásból:

5. Képzéssel kapcsolatos motivációra vonatkozó kérdések
(Kérjük a alábbiakban jelölje meg, hogy az alábbi képzéssel kapcsolatos célok közül a
felsoroltak mennyire  fontosak Önnek!)

5.1 új szakképzettség vagy szakmai ismeretek megszerzése egyáltalán
nem

alapvető
elvárás
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5. Képzéssel kapcsolatos motivációra vonatkozó kérdések
(Kérjük a alábbiakban jelölje meg, hogy az alábbi képzéssel kapcsolatos célok közül a
felsoroltak mennyire  fontosak Önnek!)
   [Folytatás]
5.2 meglévő szakképzettség ismereteinek felfrissítése,

bővítése
egyáltalán

nem
alapvető
elvárás

5.3 új elméleti ismeretek megszerzése egyáltalán
nem

alapvető
elvárás

5.4 elméleti ismeretek elmélyítése egyáltalán
nem

alapvető
elvárás

5.5 új gyakorlati ismeretek megszerzése egyáltalán
nem

alapvető
elvárás

5.6 ismeretek begyakorlását egyáltalán
nem

alapvető
elvárás

5.7 új szakmai vagy baráti kapcsolatok kialakulását egyáltalán
nem

alapvető
elvárás

5.8 munkaerőpiaci kompetenciák általános fejlődése egyáltalán
nem

jelentős
fejlődést
várok

5.9 magabiztosabb munkavégzés egyáltalán
nem

jelentős
fejlődést
várok

5.10 Egyéb:

5.11 Tervez-e külföldi  képzésben való
részvételt a tanulmányai során?

igen nem

5.12 Tervez-e további tanulmányokat most? igen nem
5.13 Milyen képzési szinten szeretne

továbbtanulni?
BA/BSc MA/MSc PhD
posztgraduális
képzés

5.14 Általában mit vár el a képzéstől?

6. Gólyatábori elégedettség vizsgálat

6.1 Részt vett-e a kari Gólyatáborban? igen nem
6.2 Mennyire volt elégedett a gólyatábori szakmai

programokkal?
egyáltalán

nem
teljes
mértékben

6.3 Mennyire volt elégedett a gólyatábori szabadidős
programokkal?

egyáltalán
nem

teljes
mértékben

6.4 Mennyire volt elégedett a szervezéssel? egyáltalán
nem

teljes
mértékben
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6. Gólyatábori elégedettség vizsgálat
   [Folytatás]
6.5 Mennyire volt elégedett az ellátással? egyáltalán

nem
teljes
mértékben

6.6 Mennyire volt elégedett a Gólyatábor időpontjával? egyáltalán
nem

teljes
mértékben

6.7 Mennyire volt elégedett a helyszínnel? egyáltalán
nem

teljes
mértékben

6.8 Mennyire volt elégedett a kari tájékoztató
előadásokkal?

egyáltalán
nem

teljes
mértékben

6.9 Mennyire volt elégedett az egyetem bemutatásával? egyáltalán
nem

teljes
mértékben

6.10 Mennyiben járult hozzá a Gólyatábor az egyetemi
hagyományok megismeréséhez?

egyáltalán
nem

teljes
mértékben

6.11 Milyen irányban befolyásolta a Gólyatábor a
Karról korábban kialakult képet?

negatívan pozitívan

6.12 Befizetett összeggel arányosak voltak-e
a nyújtott szolgáltatások?

igen nem

6.13 Amennyiben bármilyen javaslata és észrevétele van a Gólyatáborral kapcsolatban, kérjük írja meg nekünk.

7. Kompetenciákkal kapcsolatos kérdések 

Milyennek érzi jelenleg az alább felsorolt területeken a kompetenciáit? 
(Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú skálán, ahol 1=egyáltalán nem megfelelő, 5=teljes
mértékeben fejlett)
   

E
gyáltalán nem

Teljes m
értékben

7.1 1. szóbeli kommunikációs kompetencia
7.2 2. írásbeli kommunikációs kompetencia
7.3 3. idegen nyelvi képességek
7.4 4. digitális ismertetek
7.5 5. tervező és szervezőkészség
7.6 6. együttműködő készség, csapatmunka
7.7 7. kitartás, megbízhatóság, felelősségtudat
7.8 8. motiváltság, kezdeményezőkészség
7.9 9. pontosság, precizitás
7.10 10. rugalmasság
7.11 11. stressztűrő képesség
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7. Kompetenciákkal kapcsolatos kérdések 

Milyennek érzi jelenleg az alább felsorolt területeken a kompetenciáit? 
(Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú skálán, ahol 1=egyáltalán nem megfelelő, 5=teljes
mértékeben fejlett)
   
   [Folytatás]
7.12 12. meggyőzés
7.13 13. elhivatottság,elkötelezettség, hivatástudat
7.14 14. önállóság, terhelhetőség
7.15 15. kockázatvállalás
7.16 16. empátia
7.17 17. önfejlesztés, tanuló képesség

8. Duális tanulmányokkal kapcsolatos kérdések  
8.1 A vállalat vagy a felsőoktatási intézmény

miatt jelentkezett duális képzésre?
Vállalat Felsőoktatási

intézmény
Mindkettő

8.2 Részt vett-e vállalati toborzáson? igen nem
8.3 Mennyire elégedett a vállalati toborzással,

tájékoztatással? (Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú
skálán, ahol 1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

8.4 Mennyire elégedett a vállalati felvételi eljárással? 
(Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú skálán, ahol
1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

8.5 Mennyire elégedett az egyetemi toborzással,
tájékoztatással? (Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú
skálán, ahol 1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

8.6 Mennyire tartja valószínűnek, hogy a duális képzés
során megismert vállalatnál fog a diploma megszerzése
után dolgozni? (Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú
skálán, ahol 1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

8.7 Mennyire tarja valószínűnek a munkahely váltást? 
(Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú skálán, ahol
1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

8.8 A vállalati partner cégcsoportjánál
tervezi a külföldi munkavállalást?

igen nem

8.9 Mennyire befolyásolta a szak kiválasztásában a
duális képzés lehetősége? (Kérjük, jelölje meg a
választ egy ötfokú skálán, ahol 1=egyáltalán nem, 5=
teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

8.10 Amennyiben a jelentkezésnél a földrajzi
elhelyezkedés meghatározó volt, az
alább felsoroltak közül melyik
szempont befolyásolta a leginkább az
intézmény- és/vagy képzésválasztást?

a duális
partnercég
földrajzi
elhelyezkedése

a felsőoktatási
intézmény
földrajzi
elhelyezkedése

mindkettő

egyik sem
8.11 Hány duális vállalatnál járt összesen

vállalati felvételi eljáráson a döntése
meghozatala előtt?

1 2 3
4 5, vagy 5-nél

több
8.12 Amennyiben módosította a jelentkezési

sorrendjét, a duális vállalat felvételi
eredménye befolyásolta-e a módosítását?

igen nem nem
módosítottam
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9. Egyéb kérdések
9.1 Nyomon követi-e más karok képzéseit? igen nem
9.2 Nyomon követi- e más intézmény képzéseit? igen nem
9.3 Nyomon követi-e, hogy egyes szakokon

milyen munkaerő-piaci esélyeket kínálnak?
igen nem
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