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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 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.

Bevezetés
DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja

Hallgatók 2019

Kedves Hallgatónk!

E kérdőív kitöltésével intézményünket támogatja abban a törekvésében, hogy képzéséről, szolgáltatásairól első
kézből kaphasson képet. A Diplomás Pályakövető Rendszer kulcseleme a jelenlegi és egykori hallgatók
tapasztalatainak összegyűjtése és hasznosítása annak érdekében, hogy e visszajelzések javíthassák mindazt az
ismeret-készletet, amellyel intézményünk végzettjeit felruházza. A jövőben a pályakövetési célú megkeresések a
hallgatók számára éves gyakorisággal, a végzettek számára tágabb időközönként, de ugyancsak ciklikusan
ismétlődnek, ezzel támogatva intézményünk alkalmazkodását a képzés folyamatosan változó környezetéhez.
Amennyiben kitölti e kérdőívet, Ön is hozzájárul az intézmény és az általa kiadott diplomák sikeresebbé tételéhez.

Válaszait természetesen anonim módon kezeljük.

A kérdőív kitöltéséhez javasolt böngészők: Mozilla Firefox és Google Chrome.
Internet Explorer alatt a kérdőív egyes funkciói csak korlátozottan érhetőek el.

Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra!

 

Útmutató a kitöltéshez
Kérdőívünk az Ön által intézményünkben jelenleg végzett képzésekre vonatkozik.
Ha esetleg jelenleg több szakon is tanul az intézményben, elsősorban az Ön által fontosabbnak, főszakjának tartott
képzéséről kérdezzük. Kérjük, válaszait erre a képzésre vonatkoztatva adja meg!
Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg.
 

1. Kapcsolódás az intézményhez
1.1. Az intézmény melyik karán végzett?
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott
évben több karon is végzett, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

ÁJK BTK BBZI
EK GEIK GTK
MAK MFK

Ön duális hallgató-e? igen nem
1.1.1. Milyen szakon tanul az előbbiekben
megjelölt Karon?
Kérjük, válasszon az alábbi listából!

Felsőoktatási
szakképzés

BA/BSc képzés MA/MSc képzés

Szakirányú
továbbképzés

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

katonai/államtudományi
Orvos- és egészségtudomány Pedagógusképzés Sporttudomány
Társadalomtudomány Természettudomány

1.2. Megkeresést jelentő FSZ szak neve: (ÁJK
esetében)

ÁJK - Jogi
asszisztens (FSZ)

ÁJK- Jogi (FOSZ)
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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 2019

1. Kapcsolódás az intézményhez   [Folytatás]
1.2. Megkeresést jelentő FSZ szak neve:
(BTK esetében)

BTK - Csecsemő
és gyermeknevelő
gondozó (FSZ)

BTK -
Titkárságvezető
(FSZ)

BTK - Gazdasági
idegen nyelvű
menedzser (FSZ)

BTK - Idegennyelvi
kommunikátor
(FSZ)

BTK - Szociális
és ifjúsági munka
(FOSZ)

1.2. Megkeresést jelentő FSZ szak neve:
(EK esetében)

EK - Orvosi
diagnosztikai
analitikus (FSZ)

1.2. Megkeresést jelentő FSZ szak neve: (GÉIK
esetében)

GÉIK - Gépipari
mérnökasszisztens
(FSZ)

GÉIK -
Mérnökinformatikus
[rendszergazda]
(FSZ)

1.2. Megkeresést jelentő FSZ szak neve: (GTK
esetében)

GTK -
Gazdálkodási és
menedzsment
(kis- és
középvállalkozási)
(FOSZ)

GTK -
Gazdálkodási és
menedzsment
(projektmenedzs-
ment) (FOSZ)

GTK -
Kereskedelem és
marketing
(kereskedelmi)
(FOSZ)

GTK -
Kereskedelem és
marketing
(marketingkomm-
unikáció) (FOSZ)

GTK - Nemzetközi
gazdálkodás
(európai uniós
üzleti) (FOSZ)

GTK - Nemzetközi
gazdálkodás
(nemzetközi
szállítmányozás
és logisztika)
(FOSZ)

GTK - Pénzügy
és számvitel
(pénzintézeti)
(FOSZ)

GTK - Pénzügy
és számvitel
(vállalkozási)
(FOSZ)

GTK - Turizmus-
vendéglátás
(turizmus) (FOSZ)

GTK - Turizmus-
vendéglátás
(vendéglátó)
(FOSZ)

1.2. Megkeresést jelentő FSZ szak  neve: (MAK
esetében)

MAK - Energetikai
mérnökasszisztens
(FSZ)

MAK -
Fémtechnológiai
mérnökasszisztens
(FSZ)

1.2. Megkeresést jelentő BA/MA szak neve: (ÁJK
esetében)

igazságügyi
igazgatási (BA/
BSc)

igazságügyi
ügyintéző
(főiskolai)

jogász (egyetemi)

jogász (osztatlan) közigazgatási
(MA/MSc)

munkaügyi és
társadalombizto-
sítási igazgatási
(BA/BSc)

munkaügyi és
társadalombizto-
sítási igazgatási
(MA/MSc)

igazgatásszervező
(BA/BSc)

közigazgatás-
szervező (BA/BSc)

kriminológia (MA/
MSc)

Európai és
nemzetközi üzleti
jog [angol nyelvű
LLM] (MA/MSc)
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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 2019

1. Kapcsolódás az intézményhez   [Folytatás]
1.2. Megkeresést jelentő BA/MA szak neve: (BBZI esetében)

alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány (BA/BSc)

alkotóművészet és muzikológia-
zeneszerzés 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 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)

tanár - zenetanár (énektanár) (MA/
MSc)

tanár - zenetanár (fagott) (MA/MSC) tanár - zenetanár (fuvola) (MA/MSc) tanár - zenetanár (oboa) (MA/MSc)
tanár - zenetanár (ütőhangszer)
(MA/MSc)

tanár - zenetanár (trombita) (MA/MSc) tanár - zenetanár (tuba) (MA/MSc)

tanár - zenetanár (furulya) (MA/MSC) tanár - zenetanár (gitár) (MA/MSC) tanár - zenetanár (gordon) (MA/MSC)
tanár - zenetanár (gordonka) (MA/
MSC)

tanár - zenetanár (harsona) (MA/MSC) tanár - zenetanár (hegedű) (MA/MSC)

tanár - zenetanár (klarinét) (MA/MSC) tanár - zenetanár (kürt) (MA/MSC) tanár - zenetanár (mélyhegedű)
(MA/MSC)

tanár - zenetanár (zeneismeret)
(MA/MSC)

tanár - zenetanár (zongora) (MA/MSC) előadóművészet-klasszikus ének
szakirány (BA/BSc)

előadóművészet- klasszikus
gordon szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus kürt
szakirány (BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus
mélyhegedű szakirány (BA/BSc)

oboatanár, kamaraművész (főiskolai) tanár - zenetanár (szaxofon) (MA/MSc) előadóművészet-klasszikus fagott
(BA/BSc)

előadóművészet-klasszikus tuba
(BA/BSc)

alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet (BA/BSc)

előadóművészet-zenekar- és
kórusvezetés (BA/BSc)

előadóművészet-egyházzene-
kórusvezető (BA/BSc)

tanár - zenetanár (magánének)
(osztatlan)

tanár - zenetanár (ének-
zeneismeret) (osztatlan)

tanár - zenetanár (fagott) (osztatlan) tanár - zenetanár (furulya) (osztatlan) tanár - zenetanár (fuvola) (osztatlan)
tanár - zenetanár (gitár) (osztatlan) tanár - zenetanár (harsona) (osztatlan) tanár - zenetanár (hegedű) (osztatlan)
tanár - zenetanár (klarinét) (osztatlan) tanár - zenetanár (kürt) (osztatlan) tanár - zenetanár (mélyhegedű)

(osztatlan)
tanár - zenetanár (oboa) (osztatlan) tanár - zenetanár (szaxofon) (osztatlan) tanár - zenetanár (trombita) (osztatlan)
tanár - zenetanár (tuba) (osztatlan) tanár - zenetanár (ütőhangszer)

(osztatlan)
tanár - zenetanár (zongora) (osztatlan)
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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 2019

1. Kapcsolódás az intézményhez   [Folytatás]
1.2. Megkeresést jelentő BA/MA szak neve: (BTK esetében)

anglisztika (BA/BSc) germanisztika (BA/BSc) kulturális antropológia (BA/BSc)
magyar (BA/BSc) pedagógia (BA/BSc) politológia (BA/BSc)
szociológia (BA/BSc) szociális munka (BA/BSc) régészet (BA/BSc)
szabad bölcsészet (BA/BSc) kulturális antropológia (BA/BSc) történelem (BA/BSc)
szociológia (egyetemi) filozófia (egyetemi) kulturális antropológia (egyetemi)
magyar nyelv és irodalom (egyetemi) politológia (egyetemi) történelem (egyetemi)
történelem kiegészítő (egyetemi) filozófia tanári (egyetemi) tanár (egyetemi)
alkalmazott nyelvészet (egyetemi) kulturális antropológia tanári (egyetemi) szociológia tanári (egyetemi)
történelem tanári (egyetemi) angol nyelv és irodalom (főiskolai) német nyelv és irodalom (főiskolai)
fordító és tolmács
(MA/MSc)

kulturális antropológia (MA/MSc) politikatudomány (MA/MSc)

tanár - angoltanár (MA/MSc) tanár - etikatanár (MA/MSc) tanár - magyartanár (MA/MSc)
tanár - némettanár (MA/MSc) tanár - földrajztanár (MA/MSc) tanár - filozófiatanár (MA/MSc)
tanár - történelemtanár (MA/MSc) történelem (MA/MSc) szociológia (MA/MSc)
mérnöktanár (anyagmérnök) (MA/MSc) ember- és társadalom

műveltségterületi tanár (MA/MSc)
magyar nyelv és irodalom (MA/MSc)

filozófia (MA/MSc) alkalmazott nyelvészet (MA/MSc) angol nyelv és kultúra tanára
(osztatlan)

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

földrajztanár (osztatlan)

magyartanár (osztatlan) német nyelv és kultúra tanára
(osztatlan)

Közép-Európa tanulmányok  (Central
European Studies) (MA/MSc)

filozófia - történelem (egyetemi) angol nyelv és irodalom -
szociológia (egyetemi)

kulturális antropológia - magyar
nyelv és irodalom (egyetemi)

magyar nyelv és irodalom -
szociológia (egyetemi)

kulturális antropológia - történelem
(egyetemi)

angol nyelv és irodalom - filozófia
(egyetemi)

angol nyelv és irodalom -
történelem (egyetemi)

kulturális antropológia - szociológia
(egyetemi)

német nyelv és irodalom -
történelem (egyetemi)

filozófia - kulturális antropológia
(egyetemi)

magyar nyelv és irodalom -
történelem (egyetemi)

magyar nyelv és irodalom tanári
(egyetemi)

angol nyelv és irodalom - magyar
nyelv és irodalom (egyetemi)

filozófia - magyar nyelv és irodalom
(egyetemi)

magyar nyelv és irodalom - német
nyelv és irodalom (egyetemi)

politikatudomány (BA/BSc) szociológia (BA/Bsc) kulturális mediáció (MA/MSc)
1.2. Megkeresést jelentő BA/MA szak neve: (EK
esetében)

ápolás és
betegellátás (BA/
BSc)

diagnosztikai
képalkotó
(főiskolai)

egészségügyi
gondozás és
prevenció (BA/
BSc)

egészségügyi
szervező (BA/BSc)

gyógytornász
(főiskolai)

orvosi
laboratóriumi és
képalkotó
diagnosztikai
analitikus (BA/BSc)

védőnő (főiskolai) orvosi
diagnosztikai
analitikus (BA/BSc)
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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 2019

1. Kapcsolódás az intézményhez   [Folytatás]
1.2. Megkeresést jelentő BA/MA szak neve: (GEIK esetében)

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

mechatronikai mérnöki (BA/BSc) mérnökinformatikus (BA/BSc) programtervező informatikus (BA/BSc)
műszaki menedzser (BA/BSc) logisztikai mérnöki (BA/BSc) villamosmérnöki (BA/BSc)
gépészmérnöki (BA/BSc) műszaki szakoktató (főiskolai) programozó matematikus (főiskolai)
villamosmérnöki (főiskolai) gépészmérnöki (főiskolai) műszaki menedzser (főiskolai)
gépészmérnöki (egyetemi) műszaki informatikai (egyetemi) közgazdasági programozó

matematikus (egyetemi)
műszaki menedzser (egyetemi) logisztikai mérnöki (MA/MSc) gépészmérnöki (MA/MSc)
mérnökinformatikus (MA/MSc) energetikai mérnöki (MA/MSc) mechatronikai mérnöki (MA/MSc)
villamosmérnöki (MA/MSc) mechanical engineering (MA/MSc) járműmérnöki (BA/BSc)
járműmérnöki (BA/BSc)

1.2. Megkeresést jelentő BA/MA szak neve: (GTK esetében)
gazdálkodás és menedzsment (BA/
BSc)

kereskedelem és marketing (BA/BSc) emberi erőforrások (BA/BSc)

turizmus-vendéglátás (BA/BSc) nemzetközi gazdálkodás (BA/BSc) pénzügy és számvitel (BA/BSc)
gazdálkodási (főiskolai) gazdálkodási (egyetemi) nemzetközi gazdaság és

gazdálkodás (MA/MSc)
logisztikai menedzsment (MA/MSc) regionális és környezeti

gazdaságtan (MA/MSc)
számvitel (MA/MSc)

tanár - ember és társadalom
műveltségterületi tanár (MA/MSc)

marketing (MA/MSc) vállalkozásfejlesztés (MA/MSc)

vezetés és szervezés (MA/MSc) MBA magyar nyelvű (MA/MSc) MBA angol nyelvű (MA/MSc)
1.2. Megkeresést jelentő BA/MA szak neve:
(MAK esetében)

anyagmérnöki
(BA/BSc)

anyagmérnöki
(főiskolai)

műszaki
szakcsoport
(főiskolai)

kohómérnöki
(egyetemi)

mérnök-fizikus
(egyetemi)

műszaki
szakcsoport
(egyetemi)

anyagmérnöki
(egyetemi)

anyagmérnöki
(MA/MSc)

kohómérnöki
(MA/MSc)

mérnöktanár
(MA/MSc)

vegyészmérnöki
(BA/BSc)

1.2. Megkeresést jelentő BA/MA szak neve: (MFK esetében)
földrajz (BA/BSc) földtudományi (BA/BSc) műszaki földtudományi (BA/BSc)
környezetmérnöki (BA/BSc) bánya- és geotechnikai (főiskolai) geográfus (egyetemi)
környezetmérnöki (egyetemi) előkészítés-technikai (egyetemi) bánya- és geotechnikai (egyetemi)
műszaki földtudományi (egyetemi) European Geotechnical and

Enviromental Course (egyetemi)
olaj- és gázmérnöki (egyetemi)

olaj- és gázmérnök (MA/MSc) bánya és geotechnika mérnöki
(MA/MSc)

hidrogeológus (MA/MSc)

geográfus (MA/MSc) hidrogeológus mérnök(MA/MSc) környezetmérnöki (MA/MSc)
előkészítés-technikai mérnöki (MA/
MSc)

földtudományi mérnöki (MA/MSc) olajmérnöki (MA/MSc)

hidrogeológus mérnök (angol
nyelven) MA/MSc

szénhidrogén-kutató földtudományi
mérnök [angol nyelven] (MA/MSc)
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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 2019

1. Kapcsolódás az intézményhez   [Folytatás]
1.2. Megkeresést jelentő SZT szak neve: (ÁJK esetében)

ÁJK - Adójogi szakjogász (SZT) ÁJK - Általános és igazságügyi
mediátor (közvetítő) (SZT)

ÁJK - Biztosítási szakjogász (SZT)

ÁJK - Bűnmegelőzési koordinátor
(SZT)

ÁJK - Európa jogi szakjogász (SZT) ÁJK - Fogyatékosságügyi
(szakértő) tanácsadó (SZT)

ÁJK - Gazdasági büntetőjogi
szakjogász (SZT)

ÁJK - Igazságügyi szociális
tanácsadó (SZT)

ÁJK - Ingatlanforgalmi szakjogász
(SZT)

ÁJK - Jogi szakokleveles gazdasági
(agrár, gazdaságtudományi,
informatikai, műszaki,
természettudományi) szakember (SZT)

ÁJK - Jogi szakokleveles helyi
jogszabály-szerkesztő (SZT)

ÁJK - Jogi szakokleveles
környezetvédelmi szakember (SZT)

ÁJK - Jogi szakokleveles orvos és
egészségügyi szakember (SZT)

ÁJK - Kereskedelmi szakjogász (SZT) ÁJK - Közlekedési szakjogász (SZT)

ÁJK - Munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási
alapképzési szak - munkaügyi
kapcsolatok szakirány (SZT)

ÁJK - Munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási
alapképzési szak -
társadalombiztosítási igazgatási
szakirány (SZT)

ÁJK - Nemzeti és etnikai
kisebbségvédelmi (szakértő)
tanácsadó (SZT)

ÁJK - Senior humánerőforrás
tanácsadó (SZT)

ÁJK - Társasági jogi és cégjogi
szakjogász (SZT)

ÁJK - Tőkepiac és bank szakjogász
(SZT)

ÁJK - Munkaügyi kapcsolatok
szaktanácsadó (SZT)

ÁJK - Társadalombiztosítási
szaktanácsadó (SZT)

ÁJK - Adatvédelmi szaktanácsadó
(SZT)

ÁJK - Foglalkoztatási és
rehabilitációs jogi tanácsadó (SZT)

ÁJK - Gyermekjogi és
ifjúságvédelmi szaktanácsadó (SZT)

ÁJK - Adatvédelmi szakjogász (SZT)

ÁJK - Társasági szakjogász (SZT) ÁJK - Munkaügyi kapcsolatok (SZT) ÁJK - Jogi szakokleveles mérnök (SZT)
ÁJK - Jogi szakokleveles
közgazdász (SZT)

ÁJK - Jogi szakokleveles általános
orvos, fogorvos, gyógyszerész (SZT)

ÁJK - Külkereskedelmi szakjogász
(SZT)

ÁJK - fiatalkorúak ügyeinek
szakjogásza (SZT)

ÁJK - fogyatékosságügyi
tanácsadó (SZT)

ÁJK - végrehajtási jogi szakjogász
(SZT)

ÁJK - végrehajtási jogi
szakokleveles tanácsadó (SZT)

1.2. Megkeresést jelentő SZT szak neve: (BBZI esetében)
BBZI - Alkotóművészet és
muzikológia (zeneismeret) (SZT)

BBZI - Előadóművészet -
klasszikus gitár szakirányú (SZT)

BBZI - Előadóművészet - klasszikus
szaxofon szakirányú (SZT)

BBZI - Előadóművészet - klasszikus
zongora szakirányú (SZT)

BBZI - Előadóművészet -
klasszikus furulya  (SZT)

1.2. Megkeresést jelentő SZT szak neve: (BTK esetén)
BTK - Angol gazdasági és üzleti
szaknyelvtanár (SZT)

BTK - Gyermekvédelmi pszicho-
patrónus (SZT)

BTK - Ipari örökség (SZT)

BTK - Interkulturális nevelési
szaktanácsadó (SZT)

BTK - Jelnyelvi lingvisztika és
didaktika (SZT)

BTK - Jelnyelvi mentor (SZT)

BTK - Kiadói szerkesztő (SZT) BTK - Kisebbségi esélyegyenlőségi
tanácsadó (SZT)

BTK - Közoktatási vezető és
pedagógus szakvizsga (SZT)

BTK - Közpolitika szervező (SZT) BTK - Kreatív írás (SZT) BTK - Német gazdasági és üzleti
szaknyelvtanár (SZT)

BTK - Politikai menedzsment (SZT) BTK - Régészeti kulturális örökség,
védelem és hasznosítás (SZT)

BTK - Roma társadalomismeret (SZT)

BTK - Szociális menedzser (SZT) BTK - Társadalomtudományi és
gazdasági szakfordító (SZT)

BTK - Közoktatási vezető (SZT)

BTK - Pedagógus szakvizsga (SZT) BTK - Újságíróképzés (SZT) BTK - Ember-, erkölcs- és
vallásismeret (SZT)

BTK - Társadalomtudományi és
gazdasági szakfordító és tolmács
(SZT)

BTK - Gazdasági és üzleti
szaknyelvtanár (SZT)
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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 2019

1. Kapcsolódás az intézményhez   [Folytatás]
1.2. Megkeresést jelentő szak neve: (EK esetében)

EK - Gyermekrehabilitációs
szakgyógytornász (SZT)

EK - Ifjúság-egészségvédelmi
védőnő (SZT)

EK - Klinikai kutatási munkatárs
[CRA] (SZT)

EK - Podiáter (SZT) EK - Balneoterápia (SZT) EK - Indiai gyógyászat - ájurvéda
tanácsadó terapeuta (SZT)

1.2. Megkeresést jelentő SZT szak neve: (GEIK esetében)
GÉIK - Hidraulika-pneumatika
szakmérnök (SZT)

GÉIK - Nemzetközi hegesztő (SZT) GÉIK - Számítógépes tervezés és
gyártás (SZT)

GÉIK - Termelési logisztikai (SZT) GÉIK - Beszerzési és elosztási
logisztikai (SZT)

GÉIK -Logisztikai informatikai (SZT)

GÉIK - Logisztikai üzemeltető (SZT) GÉIK - Hegesztett szerkezetek (SZT) GÉIK - Hegesztő (egyetemi) (SZT)
GÉIK - Hegesztő (főiskolai) (SZT) GÉIK - Hengerműi

gyártmányfejlesztő (SZT)
GÉIK - Hidraulika-pneumatika
(egyetemi) (SZT)

GÉIK - Karbantartó (SZT) GÉIK - Hidraulika-pneumatika
(főiskolai) (SZT)

GÉIK - Lean folyamatfejlesztő
specialista (SZT)

GÉIK - Lean folyamatfejlesztő
szakmérnök (SZT)

GÉIK - Abroncsgyártó technológiai
(SZT)

GÉIK - Logisztikai rendszertervező
(SZT)

GÉIK - Gépipari mechatronikai
karbantartó (SZT)

1.2. Megkeresést jelentő SZT szak neve: (GTK esetében)
GTK - Marketing (SZT) GTK - Európai Unió (SZT) GTK - Gyógyszerész-közgazdász

(SZT)
GTK - Orvos-közgazdász (SZT) GTK - Humánmenedzsment (SZT) GTK - Humánmenedzsment

szakközgazdász (SZT)
GTK - Jogász-közgazdász (SZT) GTK - Mérnök-közgazdász (SZT) GTK - Település- és területfejlesztési

menedzsment (SZT)
GTK - MBA magyar-angol (SZT) GTK - Közgazdász szakmérnök (SZT) GTK - Nemzetközi gazdasági (és

üzleti) kapcsolatok - nemzetközi
vállalkozások (SZT)

GTK - Orvos-közgazdász,
gyógyszerész-közgazdász (SZT)

GTK - Terület- és
településfejlesztési (SZT)

GTK - Turizmus (SZT)

GTK - Európa tanulmányok (SZT) GTK - Helyi foglalkoztatás-
fejlesztés (SZT)

GTK - Európa tanulmányok (SZT)

1.2. Megkeresést jelentő SZT szak neve: (MAK
esetében)

MAK - Acélgyártó
(SZT)

MAK - Hőkezelő
(SZT)

MAK - Ipari
kemencék (SZT)

MAK - Képlékeny
hidegalakító (SZT)

MAK -
Kerámiaipari (SZT)

MAK -  Kohászati
automatizálási
(SZT)

MAK -
Minőségügyi
(egyetemi) (SZT)

MAK - Üvegipari
(SZT)

1.2. Megkeresést jelentő SZT szak neve: (MFK esetében)
MFK - Bánya- és geotechnikai kieg.
szak (szakirányú továbbképzés)

MFK - Geotermikus szakmérnöki (SZT) MFK - Földgázellátási szakmérnöki
(SZT)

MFK - Olajmérnöki szak (SZT) MFK - Hévízkészlet-gazdálkodási
(SZT)

MFK - Hidrogeológia (SZT)

MFK - Mélyfúrási szakmérnöki (SZT) MFK - Környezetvédelmi
(egyetemi) (SZT)

MFK - Környezetvédelmi (főiskolai)
(SZT)

MFK - Gázipari (főiskolai) (SZT) MFK - Gázipari (egyetemi) (SZT)  MFK - Geoinformatikai (SZT)
 MFK - Olajipari (SZT) MFK - Munkavédelmi szakmérnök

(SZT)
MFK - Hulladékkezelési és
hasznosítási szakmérnök (SZT)

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

nappali esti levelező
távoktatás

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

államilag
támogatott/állami
ösztöndíjas

költségtérítéses/
önköltséges

részösztöndíjas
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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 2019

1. Kapcsolódás az intézményhez   [Folytatás]
1.5. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon?

2005-ben, vagy azelőtt 2006 2007
2008 2009 2010
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019

1.5.1. Megszakította legalább egy féléves
időtartamra jelenlegi felsőfokú tanulmányait?

Igen Nem

1.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel
(osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot?
 

elégséges közepes jó
jeles, kiváló

1.7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon
tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez
képest az Ön tanulmányi eredménye jellemzően
jobb, vagy rosszabb?

sokkal rosszabb,
mint a többieké

valamivel
rosszabb, mint a
többieké

kb. ugyanolyan,
mint a többieké

valamivel jobb,
mint a többieké

sokkal jobb, mint
a többieké

1.8. Szeretne továbbtanulni az elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések valamelyikén?
Felsőoktatási szakképzés Igen, a kérdőív

alapjául szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

Alapképzés (BA/BSc) Igen, a kérdőív
alapjául szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

Mesterképzés (MA/MSc) Igen, a kérdőív
alapjául szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés Igen, a kérdőív
alapjául szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

Doktori (PhD, DLA) képzés Igen, a kérdőív
alapjául szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan
mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)

Igen, a kérdőív
alapjául szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

1.9. Jelenlegi tanulmányai alatt igénybe vesz-e
diákhitelt?

Igen Nem

1.9.1. Milyen típusú diákhitelt vesz igénybe? szabad
felhasználású
Diákhitel1

kötött
felhasználású
(képzési költségre
fordítható)
Diákhitel2

mindkettőt

2. Egyéb felsőfokú tanulmányok
2.1. Tanul jelenleg egyéb szakon is? igen nem
2.1.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!
(Ha több egyéb szakon is tanul, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!)
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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 2019

2. Egyéb felsőfokú tanulmányok   [Folytatás]
2.1.2. Milyen képzési formában? Ba/BSc Ma/MSc egységes és

osztatlan képzés/
osztatlan
mesterképzés
(pl. jogász,
orvosképzés)

egyetemi -
hagyományos
képzés

főiskolai -
hagyományos
képzés

doktori képzés -
PhD, DLA

szakirányú
továbbképzés,
rezidensképzés

diplomás képzés kiegészítő képzés

felsőfokú
szakképzés/
felsőoktatási
szakképzés

2.2. Van felsőfokú végzettsége? igen nem
2.2.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!
(Ha több diplomája is van, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!)

2.2.2. Milyen képzési formában szerezte? Kérjük,
a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be!

Ba/BSc Ma/MSc egységes és
osztatlan képzés/
osztatlan
mesterképzés
(pl. jogász,
orvosképzés)

egyetemi -
hagyományos
képzés

főiskolai -
hagyományos
képzés

doktori képzés -
PhD,DLA

felsőfokú
szakképzés/
felsőoktatási
szakképzés

3. Nemzetközi tapasztalatok
3.1. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből?
(Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol 1=nem ismeri, 5=nagyon jól ismeri) 
     3.1.1. angol nyelvből: Egyáltalán

nem
Teljes
mértékben

     3.1.2. német nyelvből: Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

     3.1.3. francia nyelvből: Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

     3.1.4. olasz nyelvből: Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

     3.1.5. spanyol nyelvből: Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

     3.1.6. orosz nyelvből: Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

3.2. Ön beszél egyéb idegen nyelven? igen nem
3.3. Milyen egyéb nyelven beszél?
(Ha a fentieken túl több idegen nyelven is beszél, arra gondoljon amelyet a legmagasabb szinten ismer!)
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EvaSys Közbülső Motivációs Felmérés - (FSZ, BA, MA, SZT, Hagy.) 2019

3. Nemzetközi tapasztalatok   [Folytatás]
3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? Egyáltalán

nem
Teljes
mértékben

3.4. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult
hosszabb-rövidebb ideig külföldön?

igen nem

3.4.1. Összesen hány alkalommal tanult
külföldön legalább egy szemesztert?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára
gondoljon!

nem tanultam 1 2
3 4 5
6 7 8
9, vagy több
alkalommal

3.4.2. Összesen hány alkalommal tanult
külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára
gondoljon!

nem tanultam 1 2
3 4 5
6 7 8
9, vagy több
alkalommal

3.4.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

3.4.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! 
Több választ is megjelölhet!

Tempus/Erasmus ösztöndíj a fogadó felsőoktatási intézmény
ösztöndíja

egyéb hazai ösztöndíj, pályázat

egyéb külföldi/nemzetközi pályázat,
ösztöndíj

saját/családi finanszírozás párhuzamos külföldi munkavállalás

egyéb forrásból
3.4.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!

3.5. Végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön? Kérjük,
csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

igen nem

3.6. Mennyire tartja megfelelőnek a külföldön szerzett
kreditek elismerését az intézményben?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

3.7. A végzettség megszerzése után tervez-e
külföldi munkavállalást?

Igen Nem Nem tudom
eldönteni

4. Kapcsolódás a munka világához
4.1. Jelenleg dolgozik Ön? igen nem
4.1.1. Ez a munkaviszony: állandó jellegű és

határozatlan
időtartamú

meghatározott
időtartamú

megbízás jellegű
(tiszteletdíjas,
jutalékos, stb.)

alkalmi, időszakos
megbízás

diákmunka,
gyakornoki munka

4.1.2. Minek tekinti magát inkább? főfoglalkozású
diáknak

főfoglalkozású
dolgozónak (aki
tanul is)

4.1.3. Véleménye szerint milyen szakterületen
végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban
ennek a munkának?

csak a saját
szakterület

a saját és a
kapcsolódó
szakterületek

egy egészen
más szakterület

bármilyen
szakterület
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4. Kapcsolódás a munka világához   [Folytatás]
4.2. Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen
belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával?

Biztosan sikerül
elhelyezkednem a
szakterületen belül

Valószínűleg
sikerül
elhelyezkednem a
szakterületen belül

Nem tartom
valószínűnek, hogy
sikerül munkát
találnom a tanult
szakterületen

Biztosan nem
sikerül munkát
találnom a tanult
szakterületen

Nem szeretnék a
tanult
szakterületen
elhelyezkedni

4.3. Mennyire becsülné átlagosan az Ön szakján végzett frissdiplomások havi nettó átlagkeresetét?
1-3 évvel a diplomázás után, Magyarországon, a szakterületen belül elhelyezkedettek körében (nettó, ezer Ft/hónap)

4.4. Mi az a havi nettó átlagkereset, amellyel frissdiplomásként Ön személy szerint elégedett lenne?
1-3 évvel a diplomázás után, Magyarországon, a szakterületen belül elhelyezkedve (nettó, ezer Ft/hónap)

4.5. Sok lehetséges ok van, ami miatt valaki diplomát szeretne szerezni. Kérjük, jelölje be, hogy a felsoroltak közül
melyik az a két szempont, amelyek Ön számára a legfontosabbak!

4.5.1. Munkanélküliség elkerülése 4.5.2. Magas jövedelem 4.5.3. Társadalmi megbecsülés
4.5.4. Vezetői pozíció, karrier 4.5.5. Kötetlenebb életmód 4.5.6. Külföldi munkavállalás
4.5.7. Szakmai, intellektuális fejlődés

5. Személyes adatok
5.1. Az Ön neme? férfi nő
5.2. Melyik évben született Ön?

5.3.1. Milyen településen lakott Ön 14 éves korában?
Ez a település külföldön (nem Magyarországon)
van?

igen nem

5.3.1.1. Kérjük, adja meg az ország nevét:

5.3.1.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát!

5.4. Milyen tipusú középiskolai osztályban
szerzett érettségit?

gimnázium -
hagyományos 4
osztályos

gimnázium- 5
osztályos, idegen
nyelvi előkészítő
évvel

6,8 osztályos
középiskola,
kéttannyelvű
gimnázium

szakközépiskola egyéb
5.5. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb
iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

legfeljebb 8
általános

szakmunkásképző,
szakiskola
(érettségi nélkül)

szakközépiskola,
technikum

gimnázium főiskola egyetem,
tudományos
fokozat

nem tudja, nem
ismerte, nem élt
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5. Személyes adatok   [Folytatás]
5.6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb
iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

legfeljebb 8
általános

szakmunkásképző,
szakiskola
(érettségi nélkül)

szakközépiskola,
technikum

gimnázium főiskola egyetem,
tudományos
fokozat

nem tudja, nem
ismerte, nem élt

5.7. Összességében hogyan ítéli meg családja
anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?

az átlagosnál
sokkal jobb

az átlagosnál
valamivel jobb

nagyjából átlagos

az átlagosnál
valamivel rosszabb

az átlagosnál
sokkal rosszabb

5.8.Van a családjában az Önéhez hasonló
szakterületen végzettséget szerzett, e
szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a
végzettség szintjére, hanem az esetleges
szakmai kapcsolódásra gondoljon!

igen, szülők és
nagyszülők közt
is van kapcsolódó
szakmájú
családtag

igen, csak a
szülők között

igen, csak a
nagyszülők között

nincs

EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Oktatáshoz-tanuláshoz szükséges erőforrások rendelkezésre
állása, hozzáférhetősége

Milyen az épületek állapota? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyenek az épületek megközelíthetősége? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyenek az oktatás tárgyi feltételei? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyenek a tantermek az óra és a létszám tekintetében? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyen az épületek akadálymentesítése? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyen a számítógéppel való ellátottság? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyen a könyvtárak színvonala? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyen a tantermek felszereltsége? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyennek tartja a tanulástámogató informatikai rendszert?
(pl.: e-learning, moodle)

Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyennek tartja a kari honlapot? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyennek tartja az egyetemi honlapot? Nem
megfelelő

Nagyon jó

EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Hallgatói és szolgáltatói infrastruktúra, kulturális, sportolási és
ösztöndíj lehetőségek

Mennyire elégedett a tanulmányi adminisztrációval a karon? Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire elégedett a tanulmányi adminisztrációval a
Hallgatói Központban?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire elégedett a panaszkezeléssel az intézményben? Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Milyen a kollégiumok színvonala? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyenek az intézményen belüli étkezési lehetőségek? Nem
megfelelő

Nagyon jó
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EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Hallgatói és szolgáltatói infrastruktúra, kulturális, sportolási és
ösztöndíj lehetőségek   [Folytatás]

Milyen a hallgatói önkormányzat tevékenysége? Nem meg
felelő

Nagyon jó

Milyen a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának
tevékenysége? (pl.: karrierszolgáltatás, önismeret fejlesztő
tevékenységek)

Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyenek a kulturális és szórakozási lehetőségek az
intézményen belül?

Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyenek a sportolási lehetőségek az intézményen belül? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Mennyire találja jónak hallgatói önkormányzat
tevékenységét a szociális juttatások és egyéb,
hallgatóknak nyújtandó támogatások terén?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire érzi igazságosnak a szociális alapú támogatások
rendszerét?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire érzi igazságosnak a tanulmányi ösztöndíjak
rendszerét?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Milyenek az egyéni szakmai érdeklődés kielégítésének
lehetőségei?

Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyenek a szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségek? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyen a kutatásokba való bekapcsolódás lehetősége? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Milyen a könyvtár színvonala? Nem
megfelelő

Nagyon jó

Mennyire gyakran kapott segítséget szakmai problémái
megoldására az oktatóktól?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Milyennek látja az intézmény külső megítélését
Ha lehetősége lenne, szívesen visszajönne az intézménybe
újabb végzettséget szerezni?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Milyennek ítéli az intézmény színvonalát? Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire ítéli jónak általában az egyetemi légkört? Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire találja fejlettnek az intézményi demokráciát? Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire ért egyet azzal, hogy a kívülállókban az
intézményről kialakult kép kiváló?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire igyekszik az intézmény Ön szerint a város/régió
oktatási/kutatási/szolgáltatási igényeit kiszolgálni?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire igyekszik Ön szerint a város/régió oktatási/
kutatási/szolgáltatási igényeinek kiszolgálását az
intézménnyel végeztetni?

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Egyetemi kérdések- Az intézmény külső megítélének megítélése
Milyennek ítéli az intézmény színvonalát? Egyáltalán

nem
Teljes
mértékben

Mennyire ítéli jónak általában az egyetemi légkört? Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire találja fejlettnek az intézményi demokráciát? Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Duális tanulmányokkal kapcsolatos kérdések 
Mennyire tartja megfelelőnek a duális partnernél történő
munkavégzés tárgyi feltételeit? (Kérjük, jelölje meg a választ
egy ötfokú skálán, ahol 1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben
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Duális tanulmányokkal kapcsolatos kérdések    [Folytatás]
Mennyire tartja megfelelőnek a duális partnernél történő
munkavégzés szakmai mentorálását? (Kérjük, jelölje meg a választ
egy ötfokú skálán, ahol 1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Mennyire tartja valószínűnek a vállalati partnernél történő
elhelyezkedést a duális képzés során szerzett diplomával?
(Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú skálán, ahol 1=
egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló nem
duális diák teljesítményéhez képest mennyire tartja jobbnak
az Ön teljesítményét? (Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú
skálán, ahol 1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

A duális tananyagot hogyan biztosították az ÖN
számára? 

a duális partner
biztosította

az Egyetemmel
közösen
biztosította

mindkettő

egyik sem
Mennyire tartja megfelelőnek a duális képzés ügyintézését
az Egyetemen? (Kérjük, jelölje meg a választ egy ötfokú
skálán, ahol 1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

Milyennek tartja megfelelőnek a duális képzés
ügyintézését a vállalatnál? (Kérjük, jelölje meg a választ egy
ötfokú skálán, ahol 1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékeben)   

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

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

1. szóbeli kommunikációs kompetencia
2. írásbeli kommunikációs kompetencia
3. idegen nyelvi képességek
4. digitális ismertetek
5. tervező és szervezőkészség
6. együttműködő készség, csapatmunka
7. kitartás, megbízhatóság, felelősségtudat
8. motiváltság, kezdeményezőkészség
9. pontosság, precizitás
10. rugalmasság
11. stressztűrő képesség
12. meggyőzés
13. elhivatottság,elkötelezettség, hivatástudat
14. önállóság, terhelhetőség
15. kockázatvállalás
16. empátia
17. önfejlesztés, tanuló képesség

Egyéb kérdések
Nyomon követi-e más karok képzéseit? igen nem
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Egyéb kérdések   [Folytatás]
Nyomon követi- e más intézmény képzéseit? igen nem
Nyomon követi-e, hogy egyes szakokon milyen
munkaerő-piaci esélyeket kínálnak?

igen nem
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