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Társadalmi Hatás vizsgálat 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.

Az alábbi kérdőív a Miskolci Egyetem Szervezeti Önértékelési Rendszerének Társadalmi Hatását
vizsgáló felmérése. Kérjük véleményével járuljon hozzá az egyetemi oktatás minőségének
fejlesztéséhez. Köszönjünk, hogy időt szán a kitöltésre!
Miskolci Egyetem- Minőségbiztosítási Csoport
1. Általános kérdések
1.1 Milyen típusú szervezetet képvisel Ön, mint a kérdőív kitöltője? (Több választ is megjelölhet.)
Kamara, szakmai szervezet
Munka-erőközvetítő szervezet
Államigazgatás
Önkormányzat
Vállalat
Oktatási intézmény
Kutatóhely
Non-profit szervezet
1.2 Milyen kapcsolatban van a Miskolci Egyetemmel? (Több választ is megjelölhet.)
Hallgatókat foglalkoztatunk
Egyéb partnerkapcsolatban
Szakmai gyakolati hely
állunk
Duális partnerek vagyunk

2. A partnerkapcsolat minőségét vizsgáló kérdések
2.1 Mennyire tartja jónak az
intézményről kialakult általános
képet?

teljesen

egyáltalán
nem

nincs
információm

2.2 Mennyire tartja az intézmény a
kapcsolatot a partnereivel
véleménye szerint?

teljesen

egyáltalán
nem

nincs
információm

2.3 Mennyire látja zavartalannak a
cégek/város/régió és az
intézmény együttműködését?

teljesen

egyáltalán
nem

nincs
információm

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

teljesen

egyáltalán
nem

nincs
információm

2.5 Mennyire igyekeznek Ön szerint
a cégek/város/régió oktatási/
kutatási/szolgáltatási igényeik
kiszolgálását az intézménnyel
végeztetni?

teljesen

egyáltalán
nem

nincs
információm

2.6 Mit tart a Miskolci Egyetem legnagyobb erősségének?
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2. A partnerkapcsolat minőségét vizsgáló kérdések [Folytatás]
2.7 Mit tart a Miskolci Egyetem legnagyobb gyengeségének?

3. Végzett hallgatókkal kapcsolatos kérdések
(A következő kérdések abban az esetben vonatkoznak Önre, ha foglalkoztatnak Önöknél
Miskolci Egyetemen végzett hallgatót.)
3.1 Van-e az Önök cégének/szervezetének a
Miskolci Egyetemen végzett alkalmazottja
és ha igen, akkor hány fő?

Nincs
20-50

1-10
50-nél több

10-20

3.2 Amennyiben nincs, akkor kérem írja le, hogy miért?

3.3 A Miskolci Egyetem melyik karán végeztek az alkalmazottaik?
(Több választ is megjelölhet!)
Állam- és Jogtudományi Kar
Bartók Béla Zeneművészeti
Intézet
Egészségügyi Kar
Gazdaságtudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar
Gépészmérnöki és
Informatikai Kar

Műszaki Anyagtudományi Kar
Műszaki Földtudományi Kar
3.4 Milyen szintű végzettséget preferálnak a cégüknél/szervezetüknél?
(Több választ is megjelölhet!)
Osztatlan egyetemi
FSZ
BA/BSc
MA/MSc
PhD
3.5 Milyen munkarendben szerzett végzettséget preferálnak a cégüknél/szervezetüknél? (Több választ is
megjelölhet!)
Nappali
Levelező
3.6 Képzettségüknek megfelelő beosztásban/munkakörben dolgoznak-e?
Igen
Nem
Részben
3.7 Átlagosan milyen gyorsan sajátították el az újonnan felvett alkalmazottak a pozícióhoz szükséges
ismereteket?
1-3 hét
1-2 hónap
3-4 hónap
5-6 hónap
7-11 hónap
1 év vagy annál több
3.8 A korábbi évek tapasztalatai szerint milyen képzésekre/továbbképzésekre van szükség ahhoz, hogy a
munkavállalók problémamentesen elláthassák a munkájukat?
(Több választ is megjelölhet!)
szakirányú továbbképzés
másoddiploma
nyelvi képzés
szakmai tanfolyam
vállalati képzés/tréning
egyéb képzés
szakmai gyakorlat
nem tervezünk ilyet
3.9 Egyéb képzés megjelölése esetén pontosan mi lenne az:
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3. Végzett hallgatókkal kapcsolatos kérdések
(A következő kérdések abban az esetben vonatkoznak Önre, ha foglalkoztatnak Önöknél
Miskolci Egyetemen végzett hallgatót.)
[Folytatás]
3.10 Amennyiben munkatársait be kellene
iskolázni, javasolná-e neki intézményünk
képzéseit?

igen

nem

4. Végzett hallgatók szakmai felkészültségével kapcsolatos kérdések
(A következő kérdések abban az esetben vonatkoznak Önre, ha foglalkoztatnak Önöknél
Miskolci Egyetemen végzett hallgatót.)Szakmai felkészültség
4.1 Mennyire elégedettek az intézményből
felvettek elméleti szakmai felkészültségével?
4.2 Mennyire elégedettek az intézményből
felvettek gyakorlati szakmai
felkészültségével?

Egyáltalán
nem
Egyáltalán
nem

4.3 Mennyire friss elméleti és gyakorlati szakmai
Egyáltalán
ismeretekkel rendelkeznek a felvettek?
nem
4.4 Mennyire elégedettek az intézményből
Egyáltalán
felvettek idegen nyelvtudásával?
nem
4.5 Milyen területen tapasztal hiányosságot a Miskolci egyetemen végzett hallgatóknál?

Teljes
mértékben
Teljes
mértékben
Teljes
mértékben
Teljes
mértékben

5. Köszönjük a segítségét!
5.1 Amennyiben van bármi, az intézménnyel kapcsolatos véleménye vagy javaslata, kérem fogalmazza azt
meg az alábbiakban röviden.
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