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Sipos Norbert 
 

Elsősök megkérdezése 2014/15 (Elsős_14-15)
Válaszadók száma = 1560

Felmérés eredményekFelmérés eredmények

Jelmagyarázat
Kérdésszöveg Jobb pólusBal pólus

n=mennyiség
átl.=átlag
md=Medián
elt.=Átl. elt.
tart.=tartózkodás

25%

1

0%

2

50%

3

0%

4

25%

5

Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Skála Hisztogram

Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.

1. Felvi.hu oldala nagyon gyakranegyáltalán nem n=1541
átl.=4,24
md=5
elt.=1,06

4%

1

3,9%

2

11,6%

3

25,1%

4

55,4%

5

2. A pte.hu felvételi oldala nagyon gyakranegyáltalán nem n=1545
átl.=3,31
md=3
elt.=1,23

10,6%

1

14,6%

2

27,3%

3

28,8%

4

18,8%

5

3. Az adott kar weboldala nagyon gyakranegyáltalán nem n=1538
átl.=3,67
md=4
elt.=1,19

5,9%

1

12,1%

2

20,9%

3

31,7%

4

29,4%

5

4. Más internetes oldalak nagyon gyakranegyáltalán nem n=1514
átl.=1,56
md=1
elt.=1,05

73,4%

1

8,6%

2

9,3%

3

6,3%

4

2,4%

5

5. EDUCATIO kiállítás nagyon gyakranegyáltalán nem n=1546
átl.=1,62
md=1
elt.=1,13

71%

1

10,9%

2

8,2%

3

5,1%

4

4,8%

5

6. Nyílt napok nagyon gyakranegyáltalán nem n=1544
átl.=2,46
md=2
elt.=1,54

44,6%

1

10,6%

2

14,1%

3

15,3%

4

15,4%

5

7. Középiskolai tájékoztatók, látogatások nagyon gyakranegyáltalán nem n=1544
átl.=2,32
md=2
elt.=1,39

43,7%

1

13,5%

2

19%

3

14,7%

4

9,1%

5

8. Az egyetemek/főiskolák felvételi tájékoztató
kiadványai

nagyon gyakranegyáltalán nem n=1540
átl.=2,89
md=3
elt.=1,42

26%

1

13,7%

2

21,2%

3

23,6%

4

15,5%

5

9. Barátok, ismerősök nagyon gyakranegyáltalán nem n=1549
átl.=3,41
md=4
elt.=1,27

10,5%

1

13,2%

2

24,6%

3

28,5%

4

23,2%

5
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10. Az intézmény hallgatója nagyon gyakranegyáltalán nem n=1541
átl.=3,1
md=3
elt.=1,47

22,3%

1

13,1%

2

19,6%

3

22,1%

4

22,8%

5

11. Tanárok nagyon gyakranegyáltalán nem n=1536
átl.=2,2
md=2
elt.=1,3

43,6%

1

18,2%

2

19,2%

3

12,4%

4

6,6%

5

12. Szülők, családtagok nagyon gyakranegyáltalán nem n=1545
átl.=2,61
md=3
elt.=1,36

30,5%

1

17,9%

2

23%

3

17,6%

4

11%

5

13. Újságcikkek, kiadványok nagyon gyakranegyáltalán nem n=1532
átl.=2,26
md=2
elt.=1,22

38,1%

1

20,3%

2

24,3%

3

12,8%

4

4,6%

5

14. Irányapte Facebook oldal nagyon gyakranegyáltalán nem n=1534
átl.=1,95
md=1
elt.=1,3

56,9%

1

13,8%

2

12,8%

3

10%

4

6,5%

5

15. Egyéb forrás nagyon gyakranegyáltalán nem n=1473
átl.=1,18
md=1
elt.=0,63

90,6%

1

3,8%

2

3,5%

3

1,2%

4

0,9%

5

n=15531. Felvi.hu oldala 57.9%

2. A pte.hu felvételi oldala 9.7%

3. Az adott kar weboldala 13.7%

4. Más internetes oldalak 0.5%

5. EDUCATIO kiállítás 2.3%

6. Nyílt napok 5.9%

7. Középiskolai tájékoztatók, látogatások 1.1%

8. Az egyetemek/főiskolák tájékoztató kiadványai 1.2%

9. Barátok, ismerősök 2.1%

10. Az intézmény hallgatója 2.9%

11. Tanárok, oktatók 1.1%

12. Szülők, családtagok 0.9%

13. Újságcikkek, kiadványok 0.1%

14. Irányapte Facebook oldal 0.6%

15. Egyéb forrás 0.3%
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n=15471. Felvi.hu oldala 13%

2. A pte.hu felvételi oldala 28.4%

3. Az adott kar weboldala 23.1%

4. Más internetes oldalak 0.7%

5. EDUCATIO kiállítás 2.5%

6. Nyílt napok 11.2%

7. Középiskolai tájékoztatók, látogatások 3%

8. Az egyetemek/főiskolák tájékoztató kiadványai 2.4%

9. Barátok, ismerősök 4.8%

10. Az intézmény hallgatója 5.2%

11. Tanárok, oktatók 1.9%

12. Szülők, családtagok 1.7%

13. Újságcikkek, kiadványok 0.6%

14. Irányapte Facebook oldal 1.1%

15. Egyéb forrás 0.3%

n=15421. Felvi.hu oldala 9.1%

2. A pte.hu felvételi oldala 11.7%

3. Az adott kar weboldala 22%

4. Más internetes oldalak 2.5%

5. EDUCATIO kiállítás 2.5%

6. Nyílt napok 15.6%

7. Középiskolai tájékoztatók, látogatások 5.5%

8. Az egyetemek/főiskolák tájékoztató kiadványai 6.9%

9. Barátok, ismerősök 11.8%

10. Tanárok, oktatók 4.2%

11. Szülők, családtagok 3.2%

12. Újságcikkek, kiadványok 1.6%

13. Irányapte Facebook oldal 2.4%

14. Egyéb forrás 0.9%

Diplomaszerzés, társadalmi megbecsülés teljes mértékbenegyáltalán nem n=1544
átl.=4,25
md=5
elt.=1

2,8%

1

3,7%

2

13,4%

3

26,4%

4

53,7%

5

Családi elvárás teljes mértékbenegyáltalán nem n=1541
átl.=2,51
md=2
elt.=1,29

30,6%

1

20,2%

2

25,6%

3

15,4%

4

8,3%

5

Karrier, jó álláslehetőség teljes mértékbenegyáltalán nem n=1540
átl.=4,41
md=5
elt.=0,87

1,6%

1

2,5%

2

9,1%

3

27%

4

59,9%

5
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Egyéni motiváció, önmegvalósítás teljes mértékbenegyáltalán nem n=1540
átl.=4,6
md=5
elt.=0,73

0,9%

1

1%

2

6,1%

3

21,1%

4

70,8%

5

Tudományos pálya teljes mértékbenegyáltalán nem n=1541
átl.=3,49
md=4
elt.=1,2

7,8%

1

11,6%

2

29,1%

3

26,9%

4

24,5%

5

Hallgatói életbe való bekerülés teljes mértékbenegyáltalán nem n=1532
átl.=3,29
md=3
elt.=1,3

13,1%

1

13,6%

2

25,5%

3

26,6%

4

21,2%

5

Még nem szeretnék dolgozni teljes mértékbenegyáltalán nem n=1541
átl.=1,66
md=1
elt.=1,04

63,9%

1

16,4%

2

12,3%

3

4,8%

4

2,7%

5

Egyéb teljes mértékbenegyáltalán nem n=1395
átl.=1,24
md=1
elt.=0,86

91,5%

1

1%

2

2,7%

3

1,2%

4

3,6%

5

Tesztírás (önismereti, pályaorientációs)
n=1542Igen 31.4%

Nem 68.6%

Hasznosságának mértéke Nagyon hasznosEgyáltalán nem
hasznos

n=478
átl.=3,28
md=3
elt.=1,04

5,4%

1

15,3%

2

37,4%

3

29,7%

4

12,1%

5

Iskolai pályaválasztási felelős/tanácsadó
n=1542Igen 11.9%

Nem 88.1%

Hasznosságának mértéke Nagyon hasznosEgyáltalán nem
hasznos

n=181
átl.=3,61
md=4
elt.=1,09

3,9%

1

13,3%

2

23,2%

3

37,6%

4

22,1%

5

Egyéb tanácsadás
n=1532Igen 10.1%

Nem 89.9%

Hasznosságának mértéke Nagyon hasznosEgyáltalán nem
hasznos

n=154
átl.=4,12
md=4
elt.=0,9

1,3%

1

3,2%

2

17,5%

3

38,3%

4

39,6%

5

Pályaválasztási kiállításon való részvétel
n=1537Igen 24.3%

Nem 75.7%
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Hasznosságának mértéke Nagyon hasznosEgyáltalán nem
hasznos

n=368
átl.=3,95
md=4
elt.=0,95

0,8%

1

6%

2

24,7%

3

34%

4

34,5%

5

Egyéb
n=1486Igen 2.6%

Nem 97.4%

Hasznosságának mértéke Nagyon hasznosEgyáltalán nem
hasznos

n=37
átl.=4,73
md=5
elt.=0,61

0%

1

0%

2

8,1%

3

10,8%

4

81,1%

5

Szülő(k) jelentős mértékbenegyáltalán nem n=1544
átl.=2,54
md=2,5
elt.=1,36

33,3%

1

16,7%

2

22,4%

3

17,9%

4

9,7%

5

Testvér jelentős mértékbenegyáltalán nem n=1542
átl.=1,74
md=1
elt.=1,15

64%

1

12,6%

2

12,5%

3

7,2%

4

3,8%

5

Középiskolai tanár jelentős mértékbenegyáltalán nem n=1540
átl.=1,89
md=1
elt.=1,23

58,6%

1

12,7%

2

14,6%

3

9,4%

4

4,6%

5

Barát vagy barátnő jelentős mértékbenegyáltalán nem n=1541
átl.=2,34
md=2
elt.=1,4

43,2%

1

13,9%

2

18,9%

3

14,2%

4

9,9%

5

Felsőoktatási intézmény oktatója, dolgozója jelentős mértékbenegyáltalán nem n=1537
átl.=1,75
md=1
elt.=1,23

66,8%

1

10,5%

2

9,3%

3

7,7%

4

5,7%

5

Akivel együtt jelentkezik jelentős mértékbenegyáltalán nem n=1537
átl.=1,81
md=1
elt.=1,28

65,6%

1

9,5%

2

9,6%

3

9%

4

6,4%

5

Aki jelenleg az adott intézmény hallgatója jelentős mértékbenegyáltalán nem n=1533
átl.=2,14
md=1
elt.=1,41

53%

1

11,5%

2

13,7%

3

12,4%

4

9,4%

5

Aki az intézményben végzett jelentős mértékbenegyáltalán nem n=1541
átl.=2,27
md=1
elt.=1,51

51,3%

1

10,3%

2

10,8%

3

14,9%

4

12,7%

5

Egyéb jelentős mértékbenegyáltalán nem n=1433
átl.=1,33
md=1
elt.=1,07

90,8%

1

0,3%

2

1%

3

0,8%

4

7,1%

5

Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.

1. Jó hírű intézmény nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1554
átl.=3,96
md=4
elt.=1,06

4,6%

1

4,7%

2

16,9%

3

37,8%

4

35,9%

5
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2. Ismertek, elismertek az oktatók nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1554
átl.=3,48
md=4
elt.=1,27

11,8%

1

8,9%

2

22,8%

3

32,7%

4

23,9%

5

3. Könnyű bekerülni nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1547
átl.=2,15
md=2
elt.=1,15

39,6%

1

22,2%

2

25,5%

3

9,1%

4

3,6%

5

4. A diploma jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1550
átl.=3,91
md=4
elt.=1,15

6%

1

5,7%

2

18%

3

31,4%

4

38,8%

5

5. Az intézmény közel van a lakóhelyéhez nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1554
átl.=2,68
md=2
elt.=1,66

42,3%

1

8,6%

2

11,5%

3

14,2%

4

23,4%

5

6. Az érdeklõdési körömnek megfelelõ dolgot
tanulhatok

nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1550
átl.=4,58
md=5
elt.=0,82

1,8%

1

1,5%

2

6,3%

3

17,6%

4

72,8%

5

7. Tehetségekkel való foglalkozás nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1552
átl.=3,01
md=3
elt.=1,34

20,4%

1

12,2%

2

30%

3

20,9%

4

16,4%

5

8. Széles képzési kínálattal rendelkezõ intézmény nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1552
átl.=3,63
md=4
elt.=1,32

11,5%

1

7,7%

2

20,4%

3

27,7%

4

32,7%

5

9. Nem kell sokat tanulni, könnyû elvégezni nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1548
átl.=1,61
md=1
elt.=0,9

60,5%

1

22,8%

2

12,5%

3

3%

4

1,2%

5

10. A környezet, szülők elvárásai alapján nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1544
átl.=1,93
md=1
elt.=1,17

52,3%

1

18,5%

2

16,8%

3

8,7%

4

3,6%

5

11. Ösztöndíjak (tanulmányi, szociális) nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1543
átl.=2,49
md=2
elt.=1,37

35,7%

1

16%

2

21,8%

3

17%

4

9,5%

5

12. A PTE Rektori Ösztöndíj lehetősége nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1549
átl.=1,9
md=1
elt.=1,19

55,1%

1

16,3%

2

16,3%

3

7,7%

4

4,5%

5

13. Állami ösztöndíjas helyek száma nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1547
átl.=3,11
md=3
elt.=1,55

26,6%

1

9,1%

2

17,5%

3

20,6%

4

26,3%

5

14. Az önköltség mértéke nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1549
átl.=2,13
md=1
elt.=1,4

52,7%

1

11,4%

2

16,5%

3

9,4%

4

10,1%

5
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15. Alacsony megélhetési költségek (pl. kollégium,
utazás)

nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1552
átl.=2,42
md=2
elt.=1,45

42%

1

12,2%

2

19%

3

15,1%

4

11,7%

5

16. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi tanulási
lehetőségek

nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1540
átl.=2,78
md=3
elt.=1,51

32,5%

1

12%

2

18,9%

3

18,4%

4

18,2%

5

17. A város, ahol az egyetem van, vonzó nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1552
átl.=3,58
md=4
elt.=1,41

14,3%

1

8,2%

2

18,4%

3

23,1%

4

36%

5

18. Pezsgő egyetemi élet, az intézmény légköre nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1548
átl.=3,27
md=3
elt.=1,45

19,4%

1

9,8%

2

21%

3

23,4%

4

26,4%

5

19. A barátai is azt az intézményt választják nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1549
átl.=2,16
md=2
elt.=1,36

48,6%

1

15,2%

2

16,1%

3

11,8%

4

8,3%

5

20. Munkalehetőség, pénzkereseti lehetőség tanulás
mellett

nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1550
átl.=2,61
md=3
elt.=1,42

32,6%

1

16,2%

2

21,3%

3

16,8%

4

13,1%

5

21. A PTE által biztosított, karriertervezést segítő
szolgáltatások

nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1547
átl.=2,32
md=2
elt.=1,31

38,9%

1

18%

2

22,2%

3

13,6%

4

7,2%

5

22. Szabadidős és versenysport lehetőségek nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1543
átl.=2,35
md=2
elt.=1,35

40%

1

16,1%

2

21,1%

3

14,6%

4

8,2%

5

23. A különböző felsőoktatási rangsorok (Heti Válasz,
HVG...)

nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1551
átl.=2,02
md=1
elt.=1,21

50,3%

1

16%

2

19,9%

3

9,5%

4

4,4%

5

24. Egyéb nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=1450
átl.=1,13
md=1
elt.=0,65

95,9%

1

0,4%

2

0,8%

3

1%

4

2%

5

n=15521. Jó hírű intézmény 33.1%

2. Ismertek, elismertek az oktatók 6.8%

3. Könnyű bekerülni 2.2%

4. A diploma jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít 17%

5. Az intézmény közel van a lakóhelyéhez 7.5%

6. Az érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok 20.2%

7. Tehetségekkel való foglalkozás 0.5%

8. Széles képzési kínálattal rendelkező intézmény 1%

9. Nem kell sokat tanulni, könnyű elvégezni 0.4%

10. A környezet, szülők elvárásai alapján 0.4%

11. Ösztöndíjak (tanulmányi, szociális) 0.8%
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12. A PTE Rektori Ösztöndíj lehetősége 0.1%

13. Állami ösztöndíjas helyek száma 1.8%

14. Az önköltség mértéke 0.6%

15. Alacsony megélhetési költségek (pl. kollégium, utazás) 0.8%

16. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi tanulási lehetőségek 1.3%

17. A város, ahol az egyetem van, vonzó 2%

18. Pezsgő egyetemi élet, az intézmény légköre 1.4%

19. A barátai is azt az intézményt választják 0.8%

20. Munkalehetőség, pénzkereseti lehetőség tanulás mellett 0.5%

22. Szabadidős és versenysport lehetőségek 0.2%

23. A különböző felsőoktatási ragsorok (Heti Válasz, HVG...) 0.1%

24. Egyéb 0.6%

n=15441. Jó hírű intézmény 12.8%

2. Ismertek, elismertek az oktatók 9.5%

3. Könnyű bekerülni 1.1%

4. A diploma jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít 16.8%

5. Az intézmény közel van a lakóhelyéhez 7.8%

6. Az érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok 18.6%

7. Tehetségekkel való foglalkozás 1.4%

8. Széles képzési kínálattal rendelkező intézmény 4.7%

9. Nem kell sokat tanulni, könnyű elvégezni 0.1%

10. A környezet, szülők elvárásai alapján 1.1%

11. Ösztöndíjak (tanulmányi, szociális) 2.1%

12. A PTE Rektori Ösztöndíj lehetősége 0.1%

13. Állami ösztöndíjas helyek száma 4.3%

14. Az önköltség mértéke 1.7%

15. Alacsony megélhetési költségek (pl. kollégium, utazás) 1.1%

16. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi tanulási lehetőségek 3.2%

17. A város, ahol az egyetem van, vonzó 5.8%

18. Pezsgő egyetemi élet, az intézmény légköre 3.8%

19. A barátai is azt az intézményt választják 1.4%

20. Munkalehetőség, pénzkereseti lehetőség tanulás mellett 1.2%

21. A PTE által biztosított, karriertervezést segítő szolgáltatások 0.2%

22. Szabadidős és versenysport lehetőségek 0.6%

23. A különböző felsőoktatási ragsorok (Heti Válasz, HVG...) 0.3%

24. Egyéb 0.4%
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n=15391. Jó hírű intézmény 9.4%

2. Ismertek, elismertek az oktatók 5.9%

3. Könnyű bekerülni 1.6%

4. A diploma jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít 9.6%

5. Az intézmény közel van a lakóhelyéhez 7.3%

6. Az érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok 14.6%

7. Tehetségekkel való foglalkozás 2%

8. Széles képzési kínálattal rendelkező intézmény 6.2%

9. Nem kell sokat tanulni, könnyű elvégezni 0.2%

10. A környezet, szülők elvárásai alapján 1.2%

11. Ösztöndíjak (tanulmányi, szociális) 3.4%

12. A PTE Rektori Ösztöndíj lehetősége 0.2%

13. Állami ösztöndíjas helyek száma 5.8%

14. Az önköltség mértéke 1.2%

15. Alacsony megélhetési költségek (pl. kollégium, utazás) 2.5%

16. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi tanulási lehetőségek 4.4%

17. A város, ahol az egyetem van, vonzó 9.2%

18. Pezsgő egyetemi élet, az intézmény légköre 7.5%

19. A barátai is azt az intézményt választják 2.6%

20. Munkalehetőség, pénzkereseti lehetőség tanulás mellett 1.9%

21. A PTE által biztosított, karriertervezést segítő szolgáltatások 0.6%

22. Szabadidős és versenysport lehetőségek 1.5%

23. A különböző felsőoktatási ragsorok (Heti Válasz, HVG...) 0.5%

24. Egyéb 0.7%

Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.

Melyik kar hallgatója?Melyik kar hallgatója?Melyik kar hallgatója?Melyik kar hallgatója?
n=1560ÁJK 8%

ÁOK 9.1%

BTK 19.1%

ETK 22.2%

FEEK 6.3%

IGYK 6.3%

KTK 6.8%

MK 2.6%

PMMIK 7.8%

TTK 11.7%

Melyik városban folytatja a tanulmányait?Melyik városban folytatja a tanulmányait?Melyik városban folytatja a tanulmányait?Melyik városban folytatja a tanulmányait?
n=290Kaposvár 12.8%

Pécs 67.6%

Szombathely 9.3%

Zalaegerszeg 10.3%
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Középiskolai szaktanára (pl.: testnevelő) milyenKözépiskolai szaktanára (pl.: testnevelő) milyenKözépiskolai szaktanára (pl.: testnevelő) milyenKözépiskolai szaktanára (pl.: testnevelő) milyen
mértékben befolyásolta a felvételi döntését?mértékben befolyásolta a felvételi döntését?mértékben befolyásolta a felvételi döntését?mértékben befolyásolta a felvételi döntését?

nagyon nagy
mértékben befolyásolt

egyáltalán nem
befolyásolt

n=178
átl.=2,13
md=1
elt.=1,39

53,4%

1

9,6%

2

16,3%

3

12,4%

4

8,4%

5

Hallott a Táncoló Egyetemről?Hallott a Táncoló Egyetemről?Hallott a Táncoló Egyetemről?Hallott a Táncoló Egyetemről?
n=1544Igen 70.7%

Nem 29.3%

Tanulmányai alatt szívesen járna-e tánc- vagy mozgáskurzusokra?Tanulmányai alatt szívesen járna-e tánc- vagy mozgáskurzusokra?Tanulmányai alatt szívesen járna-e tánc- vagy mozgáskurzusokra?Tanulmányai alatt szívesen járna-e tánc- vagy mozgáskurzusokra?
n=1541Igen 57%

Nem 43%

Tervez külföldi tanulmányokat folytatni?Tervez külföldi tanulmányokat folytatni?Tervez külföldi tanulmányokat folytatni?Tervez külföldi tanulmányokat folytatni?
n=1518Igen 45.8%

Nem 54.2%

Milyen típusú tanulmányokban gondolkodik?Milyen típusú tanulmányokban gondolkodik?Milyen típusú tanulmányokban gondolkodik?Milyen típusú tanulmányokban gondolkodik?
(Több választ is megjelölhet!)

n=696Rövid, nyári egyetemen való részvétel 42%

Erasmus Programmal, más ösztöndíjjal 1-2 félév 75.7%

Később teljes képzést (alap, mester, doktori ...) 27.9%

Egyéb 3%

Milyen képzési formában tanul?Milyen képzési formában tanul?Milyen képzési formában tanul?Milyen képzési formában tanul?
n=1560felsõoktatási szakképzés (FOKSZ) (2 év) 8.8%

alapképzés(BA/BSc) (3-4 év) 55.6%

osztatlan képzés (4-6 év) 18.3%

mesterképzés (MA/MSc) (diplomásoknak) 13.7%

szakirányú továbbképzés (diplomásoknak) 1%

PhD program (diplomásoknak) 2.6%

Milyen finanszírozási formában tanul? Milyen finanszírozási formában tanul? Milyen finanszírozási formában tanul? Milyen finanszírozási formában tanul? 
n=1554állami ösztöndíjas 79.3%

költségtérítés 20.7%

Milyen munkarendben tanul?Milyen munkarendben tanul?Milyen munkarendben tanul?Milyen munkarendben tanul?
n=1560Nappali 76.9%

Levelező 23.1%

NemeNemeNemeNeme
n=1560Férfi 27.8%

Nõ 72.2%
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Állandó lakóhely megyéjeÁllandó lakóhely megyéjeÁllandó lakóhely megyéjeÁllandó lakóhely megyéje
n=1560Budapest főváros 5.3%

Baranya 31%

Bács-Kiskun 6%

Békés 0.8%

Borsod-Abaúj-Zemplén 0.8%

Csongrád 1.6%

Fejér 7.1%

Győr-Moson-Sopron 2.4%

Hajdú-Bihar 0.2%

Heves 0.4%

Jász-Nagykun-Szolnok 1.1%

Komárom-Esztergom 1.7%

Nógrád 0.3%

Pest 4.6%

Somogy 10.7%

Szabolcs-Szatmár-Bereg 0.6%

Tolna 10.8%

Vas 3%

Veszprém 3.8%

Zala 6.5%

Magyarországon kívül 1.3%
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Profil
Alegység: PTE Marketing
Tanár neve: Sipos Norbert
Kurzus neve:
(A felmérés neve)

Elsősök megkérdezése 2014/15

A profilvonalban használt értékek Átlag

Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.

1. Felvi.hu oldala egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1541 átl.=4,24 md=5,00 elt.=1,06

2. A pte.hu felvételi oldala egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1545 átl.=3,31 md=3,00 elt.=1,23

3. Az adott kar weboldala egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1538 átl.=3,67 md=4,00 elt.=1,19

4. Más internetes oldalak egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1514 átl.=1,56 md=1,00 elt.=1,05

5. EDUCATIO kiállítás egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1546 átl.=1,62 md=1,00 elt.=1,13

6. Nyílt napok egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1544 átl.=2,46 md=2,00 elt.=1,54

7. Középiskolai tájékoztatók, látogatások egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1544 átl.=2,32 md=2,00 elt.=1,39

8. Az egyetemek/főiskolák felvételi tájékoztató
kiadványai

egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1540 átl.=2,89 md=3,00 elt.=1,42

9. Barátok, ismerősök egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1549 átl.=3,41 md=4,00 elt.=1,27

10. Az intézmény hallgatója egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1541 átl.=3,10 md=3,00 elt.=1,47

11. Tanárok egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1536 átl.=2,20 md=2,00 elt.=1,30

12. Szülők, családtagok egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1545 átl.=2,61 md=3,00 elt.=1,36

13. Újságcikkek, kiadványok egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1532 átl.=2,26 md=2,00 elt.=1,22

14. Irányapte Facebook oldal egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1534 átl.=1,95 md=1,00 elt.=1,30

15. Egyéb forrás egyáltalán nem nagyon gyakran
n=1473 átl.=1,18 md=1,00 elt.=0,63

Diplomaszerzés, társadalmi megbecsülés egyáltalán nem teljes
mértékben n=1544 átl.=4,25 md=5,00 elt.=1,00

Családi elvárás egyáltalán nem teljes
mértékben n=1541 átl.=2,51 md=2,00 elt.=1,29

Karrier, jó álláslehetőség egyáltalán nem teljes
mértékben n=1540 átl.=4,41 md=5,00 elt.=0,87

Egyéni motiváció, önmegvalósítás egyáltalán nem teljes
mértékben n=1540 átl.=4,60 md=5,00 elt.=0,73

Tudományos pálya egyáltalán nem teljes
mértékben n=1541 átl.=3,49 md=4,00 elt.=1,20

Hallgatói életbe való bekerülés egyáltalán nem teljes
mértékben n=1532 átl.=3,29 md=3,00 elt.=1,30

Még nem szeretnék dolgozni egyáltalán nem teljes
mértékben n=1541 átl.=1,66 md=1,00 elt.=1,04

Egyéb egyáltalán nem teljes
mértékben n=1395 átl.=1,24 md=1,00 elt.=0,86

Hasznosságának mértéke Egyáltalán nem
hasznos

Nagyon
hasznos n=478 átl.=3,28 md=3,00 elt.=1,04
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Hasznosságának mértéke Egyáltalán nem
hasznos

Nagyon
hasznos n=181 átl.=3,61 md=4,00 elt.=1,09

Hasznosságának mértéke Egyáltalán nem
hasznos

Nagyon
hasznos n=154 átl.=4,12 md=4,00 elt.=0,90

Hasznosságának mértéke Egyáltalán nem
hasznos

Nagyon
hasznos n=368 átl.=3,95 md=4,00 elt.=0,95

Hasznosságának mértéke Egyáltalán nem
hasznos

Nagyon
hasznos n=37 átl.=4,73 md=5,00 elt.=0,61

Szülő(k) egyáltalán nem jelentős
mértékben n=1544 átl.=2,54 md=2,50 elt.=1,36

Testvér egyáltalán nem jelentős
mértékben n=1542 átl.=1,74 md=1,00 elt.=1,15

Középiskolai tanár egyáltalán nem jelentős
mértékben n=1540 átl.=1,89 md=1,00 elt.=1,23

Barát vagy barátnő egyáltalán nem jelentős
mértékben n=1541 átl.=2,34 md=2,00 elt.=1,40

Felsőoktatási intézmény oktatója, dolgozója egyáltalán nem jelentős
mértékben n=1537 átl.=1,75 md=1,00 elt.=1,23

Akivel együtt jelentkezik egyáltalán nem jelentős
mértékben n=1537 átl.=1,81 md=1,00 elt.=1,28

Aki jelenleg az adott intézmény hallgatója egyáltalán nem jelentős
mértékben n=1533 átl.=2,14 md=1,00 elt.=1,41

Aki az intézményben végzett egyáltalán nem jelentős
mértékben n=1541 átl.=2,27 md=1,00 elt.=1,51

Egyéb egyáltalán nem jelentős
mértékben n=1433 átl.=1,33 md=1,00 elt.=1,07

Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.

1. Jó hírű intézmény egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1554 átl.=3,96 md=4,00 elt.=1,06

2. Ismertek, elismertek az oktatók egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1554 átl.=3,48 md=4,00 elt.=1,27

3. Könnyű bekerülni egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1547 átl.=2,15 md=2,00 elt.=1,15

4. A diploma jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1550 átl.=3,91 md=4,00 elt.=1,15

5. Az intézmény közel van a lakóhelyéhez egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1554 átl.=2,68 md=2,00 elt.=1,66

6. Az érdeklõdési körömnek megfelelõ dolgot
tanulhatok

egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1550 átl.=4,58 md=5,00 elt.=0,82

7. Tehetségekkel való foglalkozás egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1552 átl.=3,01 md=3,00 elt.=1,34

8. Széles képzési kínálattal rendelkezõ intézmény egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1552 átl.=3,63 md=4,00 elt.=1,32

9. Nem kell sokat tanulni, könnyû elvégezni egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1548 átl.=1,61 md=1,00 elt.=0,90

10. A környezet, szülők elvárásai alapján egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1544 átl.=1,93 md=1,00 elt.=1,17

11. Ösztöndíjak (tanulmányi, szociális) egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1543 átl.=2,49 md=2,00 elt.=1,37

12. A PTE Rektori Ösztöndíj lehetősége egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1549 átl.=1,90 md=1,00 elt.=1,19

13. Állami ösztöndíjas helyek száma egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1547 átl.=3,11 md=3,00 elt.=1,55

14. Az önköltség mértéke egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1549 átl.=2,13 md=1,00 elt.=1,40

15. Alacsony megélhetési költségek (pl. kollégium,
utazás)

egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1552 átl.=2,42 md=2,00 elt.=1,45
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16. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi tanulási
lehetőségek

egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1540 átl.=2,78 md=3,00 elt.=1,51

17. A város, ahol az egyetem van, vonzó egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1552 átl.=3,58 md=4,00 elt.=1,41

18. Pezsgő egyetemi élet, az intézmény légköre egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1548 átl.=3,27 md=3,00 elt.=1,45

19. A barátai is azt az intézményt választják egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1549 átl.=2,16 md=2,00 elt.=1,36

20. Munkalehetőség, pénzkereseti lehetőség
tanulás mellett

egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1550 átl.=2,61 md=3,00 elt.=1,42

21. A PTE által biztosított, karriertervezést segítő
szolgáltatások

egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1547 átl.=2,32 md=2,00 elt.=1,31

22. Szabadidős és versenysport lehetőségek egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1543 átl.=2,35 md=2,00 elt.=1,35

23. A különböző felsőoktatási rangsorok (Heti
Válasz, HVG...)

egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1551 átl.=2,02 md=1,00 elt.=1,21

24. Egyéb egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=1450 átl.=1,13 md=1,00 elt.=0,65

Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.

Középiskolai szaktanára (pl.: testnevelő) milyenKözépiskolai szaktanára (pl.: testnevelő) milyenKözépiskolai szaktanára (pl.: testnevelő) milyenKözépiskolai szaktanára (pl.: testnevelő) milyen
mértékben befolyásolta a felvételi döntését?mértékben befolyásolta a felvételi döntését?mértékben befolyásolta a felvételi döntését?mértékben befolyásolta a felvételi döntését?

egyáltalán nem
befolyásolt

nagyon nagy
mértékben
befolyásolt

n=178 átl.=2,13 md=1,00 elt.=1,39
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Hozzászólások jelentéseHozzászólások jelentése

Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.Pécsi Tudományegyetem I.

Más internetes oldalak, éspedig:

A kar Facebook oldalát

Doctoral Studies in Applied Linguistics and TEFL/TESOL oldala

EDULINE

ELTE,

Educatio

Eduline (14 előfordulás)

Eduline 

Eduline, Oktatási Hivatal honlapja

Eduline.hu (13 előfordulás)

Etr, etr modulo

Facebbok.com, educatio.hu,

Facebook (7 előfordulás)

Facebook
Facebook

Facebook, Eduline

Facebook, blogok 

Forumok

Google (3 előfordulás)

Google a barátod

Google alapján h érdeklődésem szerint milyen munkát tudok vállalni.

Google keresés eredményeit.

Google kereső a karra, v. az iskoláról

Gyakori kérdések (2 előfordulás)

HVG (2 előfordulás)

HVG, Index

Http://www.google.hu/

Közösségi portálok, facebook

Modulo

Oktatási Hivatal

Oktatási hivatal honlapja

Oktatási hivatal, eduline

Pte ehök és hök

Tájékoztató E-mail érkezett az egyetemtől

Wikipedia google

Www.kemiaerettsegi.hu
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bama.hu; google

blogok, internetes vélemények az adott szakról

doktori.hu

edu.hu

educartio

educatio

educatio

educatio.hu (4 előfordulás)

eduline (18 előfordulás)

eduline

eduline
eduline

eduline, 

eduline, facebook csoportok

eduline,facebook oldalak

eduline.com (2 előfordulás)

eduline.hu (47 előfordulás)

eduline.hu
 (2 előfordulás)

eduline.hu
eduline

eduline.hu
eduline.hu

eduline.hu , facebook

etr.hu

facebook (11 előfordulás)

facebook csoportok, google-ben egyé találatok a szakok és a suli leírására

facebook,

facebook, citromail

facebook, google

felvi.aok.pte.hu

fórumok

google (8 előfordulás)

google,

google-on böngésztem

google.com

google.hu (5 előfordulás)

gyakorikerdesek.hu (3 előfordulás)

gyakorikerdesek.hu facebook.hu
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hirdetések

http://eduline.hu/

http://pecsibolcsesz.hu/

http://pszichologia.com/hirek/szakmai-hirek/pszichol-szakok-rangsora-nem-csak-felvlizk-a-diploma-2008-felmse-alapj/

híroldalak

indamail, facebook

index.hu, eduline.hu

karok facebook oldala

már nem jut eszembe

más egyetemek oldalai, vélemények

nem

oktatas.hu (2 előfordulás)

pecs.hu

sote, google

startlap, origo

www.eduline.hu (14 előfordulás)

www.eduline.hu

www.eduline.hu

www.google.hu (2 előfordulás)

www.gyakorikerdesek.hu (2 előfordulás)

www.oktatas.hu

www.pte.btk.hu

általános google keresés
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Egyéb forrás, éspedig:

 Pedagógiai folyóiratok

A PTE konkrét megkeresése

Csapattársak
Csapattársak

Egyetemi hallgatók

Facebook más oldalai

HVG Diploma magazin

Korabbi hallgatok

Korábban volt oktatóm.

Középiskolás osztályfőnök

Munkahely

NMH
NMH

PTE BTK tanulmányi osztály

Pécsen is megtartották az úgy nevezett "szülői értekezletet" a főiskolákra, egyetemekre való jelentkezéssel kapcsolatban, a Diákhitel
szervezésében.

Pécsibölcsész, Facebook, PTE BTK TTI

Rádió 1

Tájoló

egyéb intézmények hallgatóit

felvi újság

internet (2 előfordulás)

internet, tanáraim segítsége.

különböző internetes oldalak, fórumok

munkahelyem

munkából adódó információk

már nem emlékszem

rádió

Őszi érettségire felkészítő "tábor" a PTE-n
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Egyéb, éspedig:

családot és életet lehessen alapítani

A képzésen szerezhető ismeretek megszerzése.

A vàlasztott szak utáni érdrklődés

A választott szakirányon való későbbi elhelyezkedéshez egy remek alapot biztosít.

Az egyetemi évek a legjobbak! (Azt mondták régen)

Az ember 18 évesen még nem nőtt fel, és szüksége van további ismeretekre.

Egyetemi élet

Erdekeltsegi kor szerinti tanulas

Esetleg újabb felfedezések, kutatások kapcsán

Folyamatos képzés, új ismeretek szerzése, régiek elmélyítése.

Ha elérem a célom, segíthessem a munkámmal az emberek életét.

Hallgatói jogviszony adta lehetőségek adta lehetőségek (utazás és munkavállalás)

Ismerkedés

Kapcsolatok szerzése, önmegvalósítás

Kipróbálni magamat egyetemen

Képességek fejlesztése, új ismeretek elsajátítása.

Közösség

Leendő családom, és gyermekem részére majd jó példát szeretnék mutatni. 

Látóköröm bővítése, szellemi képességeim csiszolása, továbbfejlesztése, egyetemen történő oktatás, a problémamegoldó készség
fejlesztése.

Megélhetés több lábon.

Már dolgozom, célom a mesterfokozat megszerzése.

Mások segítése.

Másokon való segítés

Rengeteg lehetőséget biztosít egy felsőoktatási intézmény. Időnk és lehetőségünk van a nyelvvizsga megszerzésére, magas
színvonalú oktatáson való részvételre, kiemelkedő, hasznos témák megvitatására, fejlődésünket elősegítve, hogy később hasznos
tagjai legyünk az országunknak, és segíthessük a fiatalokat a tudásunk elsajátításában. 

Tanulmànyaim folytatàsa, további ismeretek szerzése

Tudásom gyarapítása

Tudásszomj

Tudásvágy kielégítése

Többet tanulni arról, ami érdekel és több tudást elsajátítani.

a jogszabályi környezet változása, amely visszaható módon szabályozta 25 éve végzett munkámat

a társadalom hasznos tagjává válni

az ismeretek gyarapítása, látökör szélesítése

azt akarom csinálni, amit szeretek.

barátok, ismerősök 

egy jobb élet megalalapozása

egy szakma iránti érdeklődés teljes kitanulása
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egyetemi élet

elvárás a munkahelyemen

feljebb lépés a jelenlegi tisztségemből és fizetésemelés a munkahelyemen

hogy azt csinálhassuk az életben, amit szeretnénk

kapcsolatépítés

kíváncsiság

külföldi munkalehetőség

magas fizetés

mert a nővérem is szülésznő

munkahely

munkahelyen jobb beosztás elérése

másoddiploma megszerzése

második diplomaként előremenetelt jelent a jelenlegi hivatásomban

másokon való segítés alapja

szerzett tudás hasznosítás

szükséges az adott munka megtartásához

tanulni, tudni és még többet tudni.

tanári diploma, hogy érjen valamit a Ba képzésem...

véget nem érő egyetemi bulik

Állami ösztöndíjas képzésen való részvétel lehetősége.

Álom,élet cél

Életcél keresése.

Érdeklődés

Új lehetőségek megismerése,kihasználása

Új város, kultúra és emberek megismerése

érdekel

érdeklődés a választott pálya iránt

önnevelés, saját személyiség fejlődés, fejlesztés...szélesebb körü rálátás a minket körülvevő világra, történésekre

új kapcsolatok képítése

új munkalehetőség



Sipos Norbert, Elsősök megkérdezése 2014/15

2014.10.03 EvaSys kiértékelés Oldal21

Egyéb éspedig:

1 éves szakmai gyakorlat során kapott véleményezés a főnökömtől

A kívánt tanárral való konzultáció, szimpátia felmérés a közös munka érdekében.

A választott szakon végzett szakemberekkel való beszélgetés

Az adott szakmában elhelyezkedett ismerős.

Barátok véleménye

Belső indítattás alapján választottam a Pte etk zkk gyógytornász képzését. És úgy érzem ez egy remek választás volt. Kiváló tanárok,
magas szintű képzés, színvonalas oktatás. Továbbá jó pályázati lehetőségek melyek elősegítik a tanulásunkat és a legfontosabb
készségek elsajátítását :) <3 A legjobb egyetem :) 

Felvi

Ismerősök tapasztalatai.

Már rég tudtam, hogy mit szeretnék, így már elég korán céltudatosan készültem.

Nyílt nap (2 előfordulás)

Nyílt napok

Szakmabeliek tanácsadása

Szuloi motivacio

Szüleimtől kértem tanácsot

Szülők

Tanárokkal, Barátokkal, régebbi hallgatókkal való beszélgetés

beszélgetés sok emberrel

családi tapasztalatok

grafológus

hallgatók véleménye, tapasztalataik

internetes honlapok

ismeretségi körben (család, barátok, tanárokkal)  beszélgetések pályaválasztással kapcsolatban

ismerősök véleménye

nyílt nap

nyíltnap

nyíltnapok

onkentes munka gyakorlat

szülők,baráítok

toborzás
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Egyéb, éspedig:

 Jelenlegi főnököm,férjem.

A korábbi és a jelenlegi témavezetőm

A párom

Az Egyetemtől kapott email.

Az intézmény jó hírneve és eredményei, valamint az, hogy a közelünkben is van egy olyan intézmény ahol barátságos környezetben
is megtanulhatjuk azt, amit szeretnénk,  a legjobbaktól.

Családos felnőttként már magam döntök.

Diploma értéke, egyetem elismertsége

Egyéni döntés elsősorban 

HR szakmában dolgozók véleménye

Iparművész ismerős

Lakóhelyemtől való távolság

Lehetőségek

Mentorom és mecénásom

Munkaerőpiac

Munkahely, egyéni érdeklődés

Munkahely.

Munkahelyem

Munkahelyem miatt szükséges, a munkabér jelentős emeléses miatt.

Munkahelyi vezetőség. :)

Munkaltato

Munkatársak

Munkatársak,kollégák.

Már végzett szakemberek, akik el tudtak helyezkedni a szakmájukban.

Más intézményben, de azonos terülten végzett barát

Nagyobb tudás,hatásosabb munka,több pénz.

Nem befolyásolt senki, a szak amit választottam a jelenlegi munkámhoz kapcsolódik.

Nem itt végzett, de jó véleménye van az egyetemről 

Pécs városa is befojásolt

Sajat magam (2 előfordulás)

Saját döntés alapján.

Saját döntés volt. Senki sem befolyásolt a döntésemben.

Saját döntésem megvalositasa 

Saját elhatározás volt, melyben a családom teljes mértékben támogatott. 

Saját elképzeléseim és álmaim.

Saját magam (5 előfordulás)

Saját magam döntése volt.

Saját magam döntöttem, nem befolyásolt igazán senki.
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Saját magam, a céljaim megvalósításáért. 

Saját meglátás alapján

Saját álmom megvalósítása miatt saját magam

Senki nem befolyásolt a döntésemben!

Szakok sokszínűsége

Szükség

Tavaly idejártam

Teljes mértékben saját döntés volt.

Teljesen önelhatározásból történt.

Távoli ismerős

a Férjem

a főnököm

a sport iránti szeretetem

adott szakterületen dolgozó személy

alapszakot is itt végeztem.

az első diplomám miatt sok tantárgyat elfogadnak

egyéni motiváció

felettes

férj

férj, munkahely

főnököm

házastárs

intuíció

itt a legkisebb a távolság a lakóhelyemtől 

munkahely

munkáltató (3 előfordulás)

munkáltatóm

nagyszülők

post-graduális képzésen vagyok, a jelentkezésemet az befolyásolta, hogy elmélyülhessek az adott szakterületen.

saját döntés volt

saját elhatározás

saját elképzelés alapján választottam 

saját magam (6 előfordulás)

saját magam  (2 előfordulás)

saját magam döntöttem el

saját magam elvárásai önmagammal szemben, saját motivációim, a saját "swot-elemzésem" a felvétellel kapcsolatban.

saját magam; az edzőm

sors

teljes mértékben saját döntés volt :)
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teljes mértékben önálló döntés, választás volt

Általános iskolai tanítók

Általános iskolában találtam ki hogy mi szeretnék lenni, és ez motiválta a döntésemet.

Én (2 előfordulás)

Én akartam idejönni.

Én magam

Én magam akartam pont ezt az iskolát 

Én magam.

Önmagam (3 előfordulás)

Önmagam elvárása

Önmegvalósítás

Önmegvalósítás! Azt szerettem volna, ha olyat tanulhatok, ami tényleg érdekel.

önmagam (4 előfordulás)
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5. Volt-e a felvételi eljáráshoz kapcsolódó olyan kérdés, terület, amivel kapcsolatban nem kapott elegendő információt?5. Volt-e a felvételi eljáráshoz kapcsolódó olyan kérdés, terület, amivel kapcsolatban nem kapott elegendő információt?5. Volt-e a felvételi eljáráshoz kapcsolódó olyan kérdés, terület, amivel kapcsolatban nem kapott elegendő információt?5. Volt-e a felvételi eljáráshoz kapcsolódó olyan kérdés, terület, amivel kapcsolatban nem kapott elegendő információt?

A pótfelvételivel kapcsolatban kevés információt kaptam.

Nem

- (18 előfordulás)

A Campus kreditekkel kapcsolatosan minimalis informacio birtokaba jutottam mind a mai napig

A beiratkozási lapon nem volt megemlítve, hogy szükséges a MODULO-n kitöltendő beiratkozási lap csatolása a többi szükséges
dokumentumhoz.

A diplomáról kiadott igazolások közül csak a 30 napnál nem régebbieket fogadják el. Erről nem kaptam megfelelő tájékoztatást

A dokumentumok kategorizálásánál találtam hiányosságokat.

A felvi es a pte oldalak segítségével azt hiszem minden információt megkaptam, amire szükségem volt.

A felvételhez szükséges kari egyedi dokumentációk beadásával és felvétel menetével kapcsolatban kevés információt kaptam.

A felvételi eljárás külföldieknek, elég kevés információval szolgált a doktori iskola weboldala. 

A felvételi eljáráshoz kapcsolódóan nem volt csak a kémia szintfelmérő ért engem meglepetésként. A gólyatáborban hallottam róla
először.

A felvételi eljárási díjról semmiféle tájékoztatást nem kaptam, a kiküldött csomagban talált csekk meglepetés volt. :)

A felvételi pontok számításának rendszere (tehát pontszámító kalkulátor nélkül) - úgy tűnt, mintha senki nem lenne tisztában vele

A jelentkezési díj sehol nem volt feltüntetve, a jelentkezés elküldése után szembesültem a költségekkel.

A kollégiumi jelentkezés és a különböző támogatások.

A kreditrendszer mivoltáról nem tájékoztattak minket.

A levelező képzés pótfelvételi eljárásával kapcsolatban igen.

A nappali és levelező képzés különbségeiről.

A nyíltnapon nem hangzott el elég információ a karrol, a tanulmányokról sőt az interneten sem voltam teljesen tisztába azzal, hogy
mire is jelentkeztem. Bìzni tudtam csak, hogy jól választottam.

A plusz pontokért járó kategóriák.

A pontrendszer nem volt egyértelmű.

A pontszámítás sokáig nem volt világos.

A pótfelvételit követő tennivalókról, tárgyfelvételről.

A pótfelvételivel kapcsolatban semmilyen információm sem volt.

A szakok tantárgyait nem lenne rossz tudni, mielőtt valaki az adott szakra jelentkezik.

A tantárgy felvétel kicsit zűrös volt, és örültem volna, ha az orientációs nap még a beiratkozás elött meg lett vona tartva

A tanárképzéssel kapcsolatos információk nem voltak elegendőek vagy egyértelműek, mivel a nyílt napon úgy hallottuk, hogy a
Bolognai rendszer szerint lehetek még tanár, de ez 2016-ban meg fog szűnni.

A továbbiakban jelezném a friss felvételizőnek hogy a mellékelt tanulmányi tájékoztató CD -t mindenképp nyissa meg, a csatolt
dokumentumban felhívnám rá a figyelmet. Avagy a küldött tájékoztatón feltüntetném hogy az adott kurzuson mikor van az évnyitó -
beiratkozás. Nálunk sokan nem tudtak róla. És minimum egy napot késtek, volt aki az első hétről is lemaradt (levelezős)

A tárgyfelvételről, és hogy az egész ETR rendszer hogyan s miként működik az információ megakadt a nullán.

A többletpontszámok rendszere, milyen helyezésért mennyi adható, illetve a szakonként változó pontszámok.

A vizsgák menete, a ZH-k menete, kredtiszámítás

Adott képzés levelező rendszerben történő meghirdetése körüli bizonytalanság.

Akkoriban kollégiumi férőhelyek eléggé zürösek voltak.

Az ETK képzéseiről kevés volt az információ.
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Az egyetem elvégzése utáni lehetősègekről kevés információt kaptunk.

Az elhelyezkedési lehetőségekről - pedig rákérdeztek a nyílt napon - nem kapunk kielégítő választ. Illetve a bolognai rendszer
kivezetésével kapcsolatos szakosodási és egyéb problémákról felvételikor nemigen tájékoztattak. Bár igaz, hogy ezeket előre
nemigen lehetett látni, és a szemeszterek közben viszont az adott kar vezetése igyekezett a lehető legjobb megoldást megtalálni.

Az eljárással magával nem, mert túlzottan nem foglalkoztam vele, amit akartam tudni, annak utána néztem. Inkább a felvételi utáni
időre, az egyetemi időre voltam jobban kíváncsi, hogy s miként van is ez.

Az orvosi alkalmassági vizsgálat, illetve a felvételihez szükséges orv.alk. igazolás.

Az osztatlan tanári képzés egészéről viszonylag kevés információt kaptam, bár ez nem meglepő, hiszen  ez egy új képzési forma.

Az osztatlan tanári képzésen belüli általános vagy középiskolai tanári irányba való továbbtanulásról nem adtak teljesen egyértelmű
tájékoztatást.

Az osztatlan tanárképzésnél,ahova jelentkeztem,nem tüntették fel,hogy a harmadik év után a jegyeim döntenek arról, hogy
középiskolai vagy általános iskolai tanár leszek,nem pedig az,hogy melyik akarok lenni.
Illetve, hogy más felsőoktatási intézménybe való átjelentkezést csak az első félév és első év után lehet megtenni,

Az ösztöndíjjal kapcsolatban.

Az új tanár képzést véleményem szerint még a jelenleginél is sokkal feltűnőbben kellene kiemelni!!

Azt, hogy az egyes iskolákban milyen szakok vannak, illetve ott pontosan mi várja az oda jelentkezőket, nagyon nehezen tudtam
kibogarászni a Felvi oldaláról, például. Illetve,ha az egyes szakokról (akár csak a PTE-ről) jöttek volna "toborzó" hallgatók, az nagyon
hasznos lett volna!

Azzal kapcsolatban nem kaptam (elég) információt, hogy a általam feltöltött, elküldött adatokkal, dokumentumokkal, illetve a kitöltött
jelentkezésemmel minden rendben van-e. nem hiányzik-e valami.

Befizetési lehetőségekről alig kaptam tájékoztatót !

Beiratkozás pontos menete a felvételt nyert hallgatóknak.

Beiratkozással kapcsolatos információ téves volt, ugyanis a PTE-től kapott levél, ami arról írt, hogy felvettek, és hogy hol kell
beiratkozni, az téves információt szolgáltatott, mert a MODULO rendszeren keresztül kellett volna regisztrálni, a levél viszont az ETR-t
mondta, hogy ott mindent megtalálok a beiratkozáshoz, de ez nem volt igaz.

Beküldési segítségek, útmutatók.

Csak a kollégiumi férőhely pályázat eredményéről nem tájékoztattak rendesen, nem tüntették fel sem a ponthatárokat, sem az én
pontszámomat.

Csak, mint minden, bonyolultnak tűnt az egész...

Csupán annyi, hogy nem volt egyértelmű, hogy a különböző tárgyakból milyen szintű érettségi szükséges.

Diákhitellel kapcsolatban a pontosabb törlesztés.

Diákigazolvány

Diákigazolvány ügyintézés 

Egyáltalán nem, minden szükséges információt valamilyen formában rendelkezésemre bocsátották.

Elegendő információt kaptam.

Előzetes kreditelismertetés

GYIK-et kikéne egészíteni pár alapdologgal még.

Gyakorlati képzés, vizsgarendszer, követelményszintek

Hianyzasokkal kapcsolatban

Hogy pontosan mit kell majd rajzolni a felvételin. :-)

Hogyan működik az adott oktatási rendszer? Mi történik ha nem tetszik az adott szak?
Milyen az átjárhatóság a karok/szakok között? Mik a karrier lehetőséget? Mi a konkrét feladatköre az adott szakmát elvégzőnek?

Hogyne. De különleges eset vagyok, mert nem gólya vagyok, hanem átjelentkezett.

IGEN

Időpontok, általános tájékoztatás nem volt. Nehéz volt információhoz jutni úgy, hogy nem vagyok pécsi. (doktori iskola)

Igazán nem volt ilyen, de levelező tagozaton kiemelten nagy jelentőségű volt számomra a konzultációs időpontok gyakorisága és
időtartama, amiről a jelentkezéskor kevés információm volt csak.



Sipos Norbert, Elsősök megkérdezése 2014/15

2014.10.03 EvaSys kiértékelés Oldal27

Igen (2 előfordulás)

Igen sok.

Igen volt, az első féléves halasztásról hiányosan vannak információk jó pár karon a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, mivel a felvi.
hu oldalon erről a témáról már van egy kimondott kategória hogy ki jogosult erre a fajta halasztásra. 

Igen! A diszlexia diszgráfia diszkalkulia kérdésben nem kaptam kielégítő válaszokat, sem az iskolámtól sem a felvitől, és végül plusz
pontot sem kaptam meg, illetve a papírom elutasításának pontos okát a mai napig nem tudom hiszen a felvi annyit ír ki, hogy a
dokumentum nem volt megfelelő! 

Igen, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokkal kapcsolatban. 

Igen, a kreditrendszerről.

Igen, a kredtirendszer

Igen, amikor a szakokról érdeklődtem, a lehetséges órákról tudtam, de arról kevés információt kaptam, hogy ezek az órák a szak szó
mögött milyen tartalommal is rendelkeznek.

Igen, megpedig arrol ,hogy milyen iranyvonalak vannak Pecsen a tovabbtanulasrol, mert tanacstalan voltam, nem tudtam milyen
lehetosegek szakok vannak Pecsen.

Igen, például a pte hivatalos oldala nem átlátható, nem lehet rajta minden esetben kiigazodni, emiatt csak a felvi.hu oldalán tudtam
lényegében tájékozódni. A facebook illetve a közgáz hivatalos oldalának létezéséről nem is tudtam.
Véleményem szerint nagyobb reklámmal több leendő hallgatót lehetne elérni, illetve a pte oldalát frissítve könnyebb lenne a
tájékozódás.(pl. A képzésekre,azon belül a Ba. Ill. Ma.-ra kattintva nem jelenít meg semmit, annyit ír, hogy a tartalom nem
megjeleníthető, a régebbi információs oldalon keressük, de így nem jutottam semmire. A Hagen programot is egy másik internetes
oldalon találtam, a pte weboldala nem ad róla sok információt.

Igen.

Ilyen nem fordult elő.

Jó lett volna ha a pótfelvételi eredményekor részletes tájékoztatást kapunk az egészségügyi vizsgálatra való jelentkezésre.

Karok közötti kooperáció

Kollégiumi jelentkezés. Pótfelvételis voltam és sehol se szerepelt, hogy magunktól kell megpályázni a helyeket. Középiskolában ez
egészen másképp működött.

Kollégiumok kérdéskörében. Jelentősen könnyebb lett volna az évkezdésem, ha időben tudtam volna, hogy kéthavi kollégiumi díjat
kell szeptemberben egy összegben kifizetni. Pozitív lenne, ha ez egy észrevehető helyen fel lenne tüntetve, a honlapon a
kollégiummal kapcsolatos alapinformációk között, vagy egyéb jól látható helyen. 

Korábbi, az intézményben folytatott tanulmányok feltüntetése a felvételi során.

Kredit elismertetés

Kredit pótlás

Kreditpontokkal kapcsolatos információk (doktori képzés).

Kreditrendszerről, kurzusfelvételről, egyetemi hasznos lehetőségekről

Kurzusfelvétel

Képzések leírását nem tartottam kielégítőnek. Hiányoltam bennük az egyetem utáni életről az információkat, itt gondolok
munkalehetőség, elhelyezkedés, továbbképzés, stb.

Külföldi oklevél elfogadása 

Külföldiként a jelentkezési dokumentumok intézésével kapcsolatban, és különösen a BA-s oklevelet helyettesítő igazolások körül
kialakult káosz közepette.

Levelező munkarendben vagyok, és a tanatárgy felvétellel kapcsolatban kevés volt az információ.

Levelező tagozatra jelentkeztem, ám a konzultációs napokkal kapcsolatban nemigen találtam használható információt, vagy csak
rossz helyen kerestem. Szerintem ezt sokkal jobban ki kellene emelni az internetes felületeken is, hiszen ez az egyik alapvető
tudnivaló!

Megfeleloek voltak az informaciok

Mesterképzéses tájékoztatók hiányosak voltak, semmi információ a kolis jelentkezésről se a diákigazolványról, csak egy lap h
felvettek.

Mikor küldik ki a felvételi döntést/határozatot.
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Milyen lesz az egyetem,hogy lesznek órák,milyen hosszúak lesznek? 

Minden információ megfelelő és elegendő volt számomra

Minden információt a felvételi vizsgákkal kapcsolatban elég későn kaptam meg. A PTE weboldala nem igazán használható, a
művészeti karé, pedig használhatatlan.

Minden információt megtaláltam.

Mindenre megkaptam a választ, amire kerestem.

Mindenről alapos tájékoztatást kaptam.

Mit kezdhetek majd az adott diplomámmal?

Mivel a PTE-vel párhuzamosan máshol is végzek jelenleg tanulmányokat, ezeknek kellett jobban utánanéznem. De végül megkaptam
mindenre a válaszokat.

Mivel pótfelvételi eljárásban kerültem be, ezért még mindig az információmorzsákat gyűjtögetem.

Mivel sehol nem lehet leírni, csak hogy kidühöngjem magam. Tanszék szerint a TO segít az órafelvételben, a TO szerint a tanszék.
Mellette a TO-n bunkón beszélnek az emberrel, és rábasszák a telefont. Tandíjért cserébe némi szolgáltatási színvonalat elvárna az
ember...

Miért a felvin keresztül kell jelentkezni a főiskolásra? Miért nem veszi fel a Pte tanulmányi osztálya a telefont és miért nem tud
felvilágosítást adni a felvételivel kapcsolatban? Miért kell az érettségi bizonyítványt feltölteni amikor főiskolai diplomával felvételizek.
(főiskolai diploma feltétele egy érettségi)

Most nem jut eszembe ilyen.

NEM (5 előfordulás)

Nehezen találtam rá az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos információkra, a felvételi határozat megérkezése előtt.

Nem (185 előfordulás)

Nem

Nem

Nem  (11 előfordulás)

Nem :) 

Nem Volt!

Nem igazán

Nem igazán volt ilyen

Nem igazán, amire kíváncsi voltam és választ kerestem rá mindent megtaláltam az adott oldalakon, mindig elegendő információhoz
jutottam. 

Nem ilyen nem volt,mindennel kapcsolatban kielégítő választ kaptam.

Nem merült fel kérdésem a felviteli eljárás során.

Nem nem volt 

Nem olt

Nem tudom, ha volt is azóta már elfelejtettem.

Nem tudtam az elején használni a coospace-t és a moodle-t, ebben talán több segítséget kaphatnánk.

Nem volt (17 előfordulás)

Nem volt  (3 előfordulás)

Nem volt , mindenről megkaptam a tájékoztatást amire szükségem volt.

Nem volt :)

Nem volt ilyen 
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Nem volt ilyen kérdés vagy terület.

Nem volt ilyen kérdés.

Nem volt ilyen kérdés. Korábban is a PTE hallgatója voltam, így minden részlettel tisztában voltam.

Nem volt ilyen kérdésem, mindenre kaptam megfelelő információt

Nem volt ilyen!

Nem volt ilyen, mindenről sikerült időben információt szerezni.

Nem volt ilyen, szerintem elegendő volt az adott információ.

Nem volt ilyen, talán csak egy: igaz, hogy későn tértem észhez a jelentkezést illetően, de ez azért volt, mert féltem a sikertelen
felvételitől (sehol sem találtam információt a korábbi ponthatárokat illetően). A pótfelvételi eljárásban nyertem felvételt - csak akkor
jelentkeztem -, de most már látom, hogy könnyedén bejutottam volna egyébként is.

Nem volt ilyen, vagy legalábbis nem emlékszem. 

Nem volt ilyen. (16 előfordulás)

Nem volt ilyen.  (2 előfordulás)

Nem volt ilyenre példa. 

Nem volt olyan kérdés amire nem kaptam volna megfelelő választ!

Nem volt olyan.

Nem volt semmi, minden érthető volt. :)

Nem volt szerencsére

Nem volt szerencsére! :)

Nem volt világos, hogy a végzés után egész pontosan mivel foglalkozhatok.

Nem volt! (4 előfordulás)

Nem volt! Minden kérdés amire szükségem volt, megkaptam. 

Nem volt, bár néha körülményes volt elsőre megtalálni a kellő információt.

Nem volt, jól meg van szervezve a rendszer.

Nem volt, mindenre kérdésemre megkaptam a választ.

Nem volt, mindenre találtam választ.

Nem volt, mindenről elég adatot és információt kaptam.

Nem volt, szerencsére mindenre megkaptam a választ.

Nem volt,minden szükséges információt tudtam,vagy ha nem akkor az ügyfélszolgálaton keresztül tudtam tájékozódni.

Nem volt. (84 előfordulás)

Nem volt.
 (2 előfordulás)

Nem volt.  (2 előfordulás)

Nem volt. Egyenlőre nem tudom.

Nem volt. Elegendő információt kaptam.

Nem volt. Minden érthető, követhető volt.

Nem volt. Mindenről megkaptam a kellő mennyisègű informáciòt.

Nem volt.Helytálló volt a tájékoztatás,mindent meg lehetett tudni/találni.

Nem!

Nem! Interneten böngészve mindent megtaláltam.

Nem,
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Nem, megfelelő időben megfelelő tájékoztatást kaptam a teljes eljárásról.

Nem, minden király volt :)

Nem, minden kérdésemre megkaptam a válaszokat. 

Nem, minden kérdésemre sikerült választ kapnom az eljárás során.

Nem, minden kérdésemre választ kaptam.

Nem, minden kérdésre választ kaptam.

Nem, mindenben segítőkészek voltak, így mindenről kielégítő válaszokat kaptam.

Nem, mindenből megfelelő mennyiségű információval rendelkeztem.

Nem, mindennel elégedett voltam.

Nem, mindenre egyértelmű és pontos választ kaptam. 

Nem, mindenről elegendő információt sikerült kapnom.

Nem, mindent megkaptam a PTE és a kar honlapjáról.

Nem, nem volt ilyen

Nem, nem volt.

Nem, számomra minden egyértelmű volt. 

Nem,nem volt.

Nem,volt! Mindenre választ kapta.

Nem. (83 előfordulás)

Nem.  (3 előfordulás)

Nem. A hallgatói önkormányzat, a tanulmányi osztály, valamint a helyi képzésen dolgozó titkárnő mindannyian, mindenben a
segítségünkre voltak. :) Hálás köszönet nekik, hiszen az útmutatásuk nélkül nehezen indult volna a tanév :)

Nem. A szàmomra fontos informàciókat személyesen vagy az internet segítségével gyűjtöttem össze.

Nem. Ha a felvi.hu oldalon nem is találtam valamit, az ügyfélszolgálat segített.

Nem. Mindenről időben és kellően sok információt kaptam. 

Nem. Mondjuk nem is különösebben érdekelt, a káoszt szeretem.

Nemvolt, mert amiről szerettem volna tudni, azt megtudtam kérdezni egy illetékes személytől és/vagyutána tudtam nézni az
Interneten.

Nincs (2 előfordulás)

Nincs.

Nyelvtanulás

Orvosi alkalmassági vizsga

Semmilyen tájékoztató nem volt fenn az iskola honlapján a levezős munkarenddel kapcsolatban. Hogy ott mikor vannak az órák,
milyen sűrűn, ez később rengeteg problémát vetett fel. 

Sokáig nem tudtam, hogy milyen alkalmassági vizsga lesz tesi felvételin. Később derült csak ki, hogy egy beszélgetés lesz a
pályaalkalmassági vizsga.

Személy szerint úgy gondolom, hogy elegendő információt kaptam mind a középiskolában, mint az egyetemi nyíltnapon. 

Szerencsére jelentkezhettem a mentor programba, így minden információ tudomásomra jutott, bár, mint az általában utólag kiderült,
minden tájékoztatást megkaptam, csak figyelmetlen voltam.

Szerencsére nem volt.

Szerencsére nem. (2 előfordulás)

Szerencsére, nem 

Szerintem az egész lehetne sokkal egyszerűbb.
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Tanrend, pályázati lehetőségek

Tantárgyak, miket fel kell venni az adott szakon

Tantárgytervek. Sok információ később jutott el hozzám.

Tanárgyfelvétel

Volt.

a felvételi beszélgetésre megadott témakörök nem mindig voltak elérhetőek,konkrétan a felvételi időszakában lekerültek pl. a felvi
oldaláról. tanulmányi osztályt kellett kérdezgetni a témaköröket és irodalmakat illetően. 

a postai úton kiküldött felvételiről szóló èrtesítès sok informàciót nem tartalmazott ami, az MSc-s kèpzèsre vonatkozott volna (pl. nem
szüksèges diàk igazolvànyt igènyelni, ha koràbban is ide jàrtam)

a rövidítések elég zavaróak, értelmezésük, megfelytésük időigényes

a tanévkezdéssel kapcsolatos információk (órafelvétel, egyetemi élet, orientációs napról se kaptam )

az emelt érettségiknél szerezhető +50 pont mikéntje

az oktatás menete

igen (7 előfordulás)

igen , a második fordulónál a felvételi időre szóló szállás lehetőség a diákoknak 

igen, gyakorlati hely

igen, hogy milyen típusú nyelvvizsga szükséges

igen, hány évet támogat az állam

kollégiumiellátás 

kreditrendszer

kreditátvitel

milyen modon lehet koltsgesrol allami kepzesbe atjelentkezni, tandij befizetes

most tegezőre váltott a kérdőív, na jól összebarátkoztunk,egyébként volt

nem (236 előfordulás)

nem  (3 előfordulás)

nem :) (2 előfordulás)

nem emlékszem rá

nem gondolnám

nem igazán

nem nem volt

nem volt (35 előfordulás)

nem volt  (4 előfordulás)

nem volt :D

nem volt ilyen (3 előfordulás)

nem volt olyan

nem volt. (3 előfordulás)

nem volt. 

nem,mindenre találtam megfelelő információt

nem. (5 előfordulás)

nem:)
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nincs

pasz

pontszámítás

semmi

talán, nem emlékszem

tantárgyfelvétel

továbbtanulás mesterképzésre

volt

Órafelvétel

Önköltséges pótfelvételizőknél a 2014 I.szemeszteri Rektori kedvezmény

álláslehetőségek a diploma után

órarend

órarend összeállítása

ösztöndíjak, szociális támogatás(ok)
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Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.Pécsi Tudományegyetem II.

Egyéb, éspedig:

 az alapképzésen megszerzett ismeretek az intézményről, a tapasztalatok és hogy a már elkezdett kutatómunkámat folytathatom
tovább. helyi ismeretek, tapasztalatok.

A Semmelweis egyetemen kívül csak a PTE-n van dietetikus szakirány.

A felvételi beszélgetés során nyert pozitív első benyomás és a tanárok részéről kapott visszajelzés.

A komoly országos egyetemek közül csak itt indult komm. és média szakon MA levelező képzés...

A párom ebben a városban él.

Az ország első egyeteme volt. 

Csak itt indult számomra megfelelő szakpárosítás.

Kapcsolat miatt

Kellemes légkör, jó hangulatú társaság, kedves emberek vesznek körül 

Már voltam az intézmény hallgatója

Más felsőoktatási intézménynél szerzett negatív tapasztalat. Oktatás (állítólag) magas színvonala a PTE-n.

Nagy múltú egyetem.

Országban egyedülálló/izgalmas összetételű tanrendű msc képzés

PTE ETK egyik alintézménye a SZESZI.

Szülő jó véleménye és tanácsa

Tapasztalat szerzés, 

Táncoló Egyetem megléte

Témavezető személye (doktori képzés)

az adott képzés miatt

az itt megszerzett diplomával tudok majd továbbtanulni

azt tanulhassam ami érdekel.

egyetem dolgozója vagyok

első diplomám miatt sok tantárgyat elfogadnak

itt dolgozom az egyetemen

itt találtam olyan képzést, amire szükségem van

levelező építész msc képzés kizárólag itt van az országban

már végzett ismerősök tapasztalatai

nem

szerencse

versenyszerűen sportolok, emiatt itt is akartam továbbtanulni
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Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.Pécsi Tudományegyetem III.

Kérjük, folytassa a mondatot!Kérjük, folytassa a mondatot!Kérjük, folytassa a mondatot!Kérjük, folytassa a mondatot!
Azért adtam be a PTE-re a jelentkezésem, mert

ezen az egyetemen azt tanulhatom, amit szeretnék.

 az oktatási minőség és az egyetemi szociális élet itt bizonyult a legkiegyensúlyozottabbnak.

 az országban csak ott indult az a képzés, amit szerettem volna.

 ez az egyetem tetszett a legjobban.

 hiszek az élethosszig tartó tanulásban, és kihívásnak tekintem

 megszerettem az alapképzés alatt.

 sokkal jobb hely mint Budapest.

 szerettem volna Magyarország első egyetemének a hallgatója lenni. :)

 úgy gondoltam, hogy a munkámhoz és a karrieremhez szükséges még egy jogász diploma megszerzés is.

"mindenki pécsi akar lenni!"

1 éve Pécsett élek és szeretnék meredni és tanulni is egyszerre.

2 diplomámat is itt szereztem már

A PTE egy jó hírű egyetem, Pécs egy csodálatos város, és a Pollackon az informatika oktatás színvonala jó.

A PTE indított 3 féléves angoltanár képzést, ráadásul volt nyelvtanárom és kollégám is Pécset ajánlotta.

A barátom is itt tanul

A bizonyítvány megszerzésével újabb lehetőségeket kaphatok a munkahelyemen.

A bsc-t is itt végeztem

A diploma jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít, valamint széles képzési kínálata van. 

A hallgatói vélemények alapjan nagyon szimpatikus volt az egyetem.

A képzési helyek közül ez nyerte meg a tetszésemet.

A lakóhelyemen tanulhatok egy jó hírű intézményben azt, amit szeretnék

A legjobb egyetemen akartam orvosnak tanulni

A legjobb iskolák egyike és közel van a családom.

A munkámnhoz fontos szakmai tudást tudok szerezni. 

A nyílt nap után nagyon megtetszett, barátságosak az oktatók/hallgatók. A kiválasztott szakot nagyon meggyőzően ismertették.
Barátaim is ide jelentkeztek.

A nyílt napon ez az intézmény nyerte el a legjobban tetszésemet

A nyíltnap során teljesen magával ragadott az egyetem és maga a város. 

A palyamon valo elorelepesemhez szuksegesse valt jelen szakomnak az elvegzese, ill. tovabbi kepzeseken valo reszvetelem.

A szàmonra legmegfelelőbb egyetemnek bizonyult

A szüleim ezt akarták.

A tanulás fontos számomra

A végrehajtási szakjogász képzés csak itt van az országban.

Az adott szakon csak itt volt államilag finanszírozott képzés. 

Az adott szakot elvégző ismerősöm nagyon sok pozitív dolgot mondott, magas színvonalú gyakorlatias képzés keretében oktatják az
adott tantárgyakat.

Az egyik legjobb hírű egyetem.
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Az elképzeléseimhez ez állt a legközelebb

Az intézmény népszerű, kiváló lehetőséget biztosít számunkra akár külföldön is.

Az intézmény által kínált lehetőségek elnyerték a tetszésemet.

Az iskola hangulata megfogott és mert amit hallottam az iskoláról, megfeleltek az elvárásaimnak.

Az oktatók sokkal barátságosabbnak tűnnek,mint máshol.

Az ország egyik legjobb egyeteme 

Az ország egyik legjobb egyetemén szerezhetem meg a diplomámat.

Az ország első egyeteme! 

Az országban itt a legjobb a közgazdász képzés.

Az érdeklődésemnek megfelelő dolgot tanulhatok.

Az érdeklődésemnek megfelelő szakon tanulhatok

Az érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok

Az érdeklődési körömnek megfelelő szakon tanulhatok

Azt tanulhatom ami régi álmom volt.

Azt tanulhatom amit szeretnék

BA diplomám is a karon szereztem és a képzéssel nagyon elégedett voltam.

Biztosnak tűnt, hogy felvesznek és mert a városban akartam maradni.

Budapest után, ezt a várost találtam a legvonzóbbnak

Budapesten kívül csak itt indult dietetika.

Bővíteni szeretném tudásomat azon a területen, ahol dolgozok.

Csak itt volt ilyen képzés

Csak jó dolgokat hallottam az ismerősöktől, és továbbra is Pécsen szerettem volna folytatni tanulmányaimat. 

Csak jót hallottam az intézményről, és közel van lakhelyemhez 

Célomul tűztem ki,hogy kisgyermekekkel szeretnék foglalkozni,magasabb szintű tudással.

Diplomàt szeretnèk szerezni

Diplomát akarok szerezni.

Diplomát szeretnék olyan területen ami érdekel

Diplomát szeretnék szerezni

Diplomát szeretnék.

Egy nagyon jó egyetem, jó oktatókkal. 

Egy olyan egyetem hallgatoja szerettem volna lenni ahol nagyon sok lehetőség van a kreativitás megvalósítására.

Egy álmomat szeretném megvalósítani azzal, hogy jogász leszek.

Egyetemi diplomát szeretné szerezni!

Egészségi állapotom miatt kizárólag csak tanulni tudok rendszeresen.

El akartam jutni pécsre

Elismert egyetem 

Elismert es tanult diplomas dolgozo szeretnek lenni

Epidemiológiát szeretnék tanulni egy pezsgő kultúrával rendelkező városban, minőségi oktatást nyújtó egyetemen

Ez a legjobb egyetem Pécsen 
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Ez a legjobb egyetem az országban.

Ez a legközelebbi olyan intézmény a lakóhelyemhez ahol tanári diplomát szerezhetek. 

Ez a számomra legjobb felsőoktatási intézmény.

Ez az egyetem és vàros volt a szàmomra legvonzòbb.

Ez az intézmény kínálta a számomra legmegfelelőbb képzést

Ez egy kiváló egyetem 

Ez van a legközelebb a lakóhelyemhez

Ez volt a célom 

Ez volt a lakóhelyemhez legközelebb eső egyetem, ahol az érdeklődésemnek megfelelő oktatásban vehetek részt

Ez volt a legszimpatikusabb intézmény 

Ez volt a mentőövem

Ez volt legközelebb a lakhelyemhez

Ez volt legközelebb a lakhelyemhez, és mert a nővérem itt lakik.

Ezt a képzési központot és oktatóit véltem a legjobbnak.

Ezt találtam a legszimpatikusabbnak a felmerülő egyetemek között

Ezt találtam számomra a legjobbnak.

Ezt éreztem legmegfelelőbbnek.

Felkeltette az email az érdeklődésemet

Fontos számomra, hogy tovább képezzem magam és tudásom.

Gyógyszerész szeretnék lenni, és szeretem Pécset!

Gyógytornász szeretnék lenni

Gyógytornász szeretnék lenni, amit Zalaegerszegen hallgatok :)

Ide szerettem volna jarni

Ide szerettem volna jönni.

Imádom Pécset és egy remek egyetetem.

Imádom ezt a várost, a biológiát és ezzel szeretnék foglalkozni!

Itt akartam folytatni a tanulmányaimat. 

Itt azon a szakon tanulhatok, ami eljuttat a célomhoz, a választott szakmához.

Itt azt tanulhatok amit akarok.

Itt azt tanulhatok amit szeretnek, magas szinvonalon

Itt azt tanulhatok, ami érdekel

Itt azt tanulhatom amit szeretnék!!

Itt azt tanulhatom, ami igazán érdekel.

Itt azt tanulhatom, ami érdekel.

Itt azt tanulhatom, amivel el tudok helyezkedni.

Itt indult az érdeklődésemnek megfelelő képzés

Itt indult korábbi szakomnak megfelelő MA levelező képzés

Itt indították az adott szakot, közel van az intézmény a lakóhelyemhez, szeretem Pécset.

Itt jó a közösség és érdekes,munkámhoz kapcsolódó dolgokat tanulok.
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Itt szeretném folytatni a tanulmányaimat

Itt szerettem volna továbbtanulni és mert egy jó szakmát tudhatok a kezemben majd ,ha elvégezem.

Itt található az érdeklődèsi körömnek megfelelő kar!

Itt tanulhatok azon a szakon amit igazán szeretnék.

Itt tanulhatok pszichologiat angolul

Itt tanulhatok testnevelő edzőnek 

Itt tudok angolul pszichológiát tanulni.

Itt van a számomra megfelelő szakjogász képzés.

Itt van az a képzés ami engem érdekel.

Itt van dietetikus képzés, amit csak két helyen van az országban.

Itt van olyan szak

Itt volt dietetikus képzés

Itt volt lehetosegem azt tanulni, amit szerettem volna.

Itt voltak a legdiákbarátabb feltételek

JOGI ASSZISZTENS VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZEM ÉS EZ BESZÁMÍT A KÉPZÉSI IDŐBE

Jelenleginél elismertebb, nevesebb diplomát akartam szerezni.

Jogi asszisztensi végzettséggel rendelkezem, és reményeim szerint a választott szakon 2016-ban alapdiplomát szerezhetek. Más
intézményben ez csak hat szemeszter alatt lehetséges!

Jogot szerettem volna tanulni, és ez volt legközelebb a lakóhelyemhez.

Jszínvonalas egyetemnek tartom.

JÓ
Jó hírnevű, magas oktatási színvonalt nyújtó, kitűnő oktatókkal és mély tudást biztosító intézmény.

Jó az iskola.

Jó híre van az intézménynek és itt megtaláltam a számomra megfelelő szakot.

Jó hírű egyetem

Jó hírű intézmény (2 előfordulás)

Jó karriert akarok 

Jó tapasztalataim voltak az egyetemen eltöltött időszakban korábbi tanulmányom során.

Jóhírű az orvosképzés 

Jókat hallottam az iakoláról.

Kellett egy biztos pont

Kiskorom óta az általuk meghirdetett szak elvégzése az álmom, és Pécs a kedvenc városom

Kiváló képzést szeretnék kapni

Közel lehetek minden jó programhoz és Pécsen tanulhatok.

Közel van 

Közel van a lakohelyemhez és tetszett a szak.

Közel van a lakóhelyemhez

Közel volt

Középvezetői pozícióra pályázom a munkahelyemen

Lakóhelyemhez közel van és tudom itt azt tanulni ami igazán érdekel.
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Legfőbb vágyam építészmérnöknek lenni. Ezen az egyetemen pedig lehetőségem nyílik ennek megvalósítására!

Magas szintű oktatásban akartam résztvenni.

Magyarország egyik legjobb és legszínvonalasabb egyetemének tartom.

Magyarország legpatinásabb egyeteme és úgy gondolom, hogy a későbbiekben is számítani fog, hol végeztem.

Magyarországon az egyik legjobb egyetem, és az egyik legszebb városban tanulhatok.

Magyarországon csak a papír számít, így óriási szükségem lett egy ötödik diplomára, hogy tovább taníthassam kedvenc tárgyamat.

Megfelelo oktatoi gardaval rendelkezik

Megtetszett a kari oktatòk segìtőkèszsège ès mèg azt is tanulhatom, amit szeretnék. 

Megtetszett a szak

Megélhetés több lábon és a lakóhely közelsége.

Mert a TF után ez tűnt a legvonzóbb egyetemnek, ahol azt tanulhatom ami érdekel.

Mert a korabbi hallgatok teljesen meg voltak elegedve mindennel  amikor kerdeztem velemenyukrol.

Mert a választott szak megfelel az érdeklődésemnek.

Mert az iskola elnyerte a tetszésemet

Mert az több embertől is sok jót hallottam

Mert eddig is itt tanultam, és imádtam itt lenni.

Mert egyetemi tanulmsnyaimat ebben , a lakohelyemhez közeli. Jo hírű intézményben kívántam folytatni.

Mert egészségügyi pályán szeretnék elhelyezkedni 

Mert itt is volt államilag finanszírozott forma. (2 előfordulás)

Mert itt szeretnek diplomát szerezni 

Mert jónak gondolom az oktatás színvonalát.

Mert korábban is Pécsett folytattam felsőfokú tanulmányaimat, és nagyon pozitívak a tapasztalataim az intézményről. Jelentkezésem
beadását nagyban befolyásolta az is, hogy az általam megkérdezett korábbi hallgatók is igencsak jó véleménnyel voltak/vannak az
egyetemről. Valamint az sem volt mindegy, hogy milyen közel van a tanintézmény a lakóhelyemhez.

Mert közel van a lakóhelyemhez, ez a szak érdekelt igazán, sok jót hallottam erről az egyetemről, a családom nagy mértékben
támogatott ebben a döntésemben. 

Mert mar két diplomát szereztem az intézményben ráadásul volt lehetőség államilag finanszírozott képzésben való részvételre

Mert megfelelő oktatást nyújtanak és elismert egyetem

Mert minden ide köt

Mert már egyszer hallgatója voltam a PTE-nek. Közel van a lakóhelyemhez.

Mert mérnöki diplomával könnyen el lehet helyezkedni.

Mert nagyon sokan ajanlottak a barataim es ismeroseim kozul.

Mert nagyon szimpatikus volt és a földtudományi képzést itt tartotják a legjobbnak

Mert nagyon tetszik a szak amit válsztottam

Mert nincs messze, és vonzott is Pécs, mint város.

Mert orvosira akartam mindenképpen kerülni.

Mert pècsi vagyok ès itt akartam tanulni.

Mert pécsen a szakrol amit tanulni akartam jokat olvastam.

Mert szeretnék olyan diplomát szerezni amivel könnyebb elhelyezkedni!

Mert szinte csak ez az intézmény indìtotta a nekem megfelelõ szakot.

Mert széleskörű tanulmànyi, ismerkedési és szórakozàsi  lehetőséget biztosìt.
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Mert szép a város, sok lehetőség van és csupa jót hallottam az egyetemről.

Mert tetszett a város

Mert tetszett az intézmény barátságos, diákközpontú felfogása.

Mesterfokozatot akartam szerezni

Mindenképp gyógyszerész szeretnék lenni

Mindenképp ide szerettem volna jönni

Mindig is erre az egyetemre szerettem volna bekerülni.

Mindig is ode szerettem volna járni

Mindig is orvos akartam lenni, és az itteni közösség a legbarátságosabb, legközvetlenebb az országban.

Mindig is érdekelt a turizmus és itt tanulhatok ilyet.

Mivel ez volt a számomra legvonzóbb továbbtanulási lehetőség.

Már a PTE hallgatója voltam korábban is.

Már korábban két alkalommal is ide jelentkeztem; azóta is boldog vagyok. :) 

Már évek óta készültem az msc képzésre.

Máshová nem engedték a szüleim, mivel itt is van olyan szak, amit akartak nekem.

Nagyon jó hírű az intézmény jogász képzése, illetve levelező hallgatóként és a munkám miatt csábított a havi egyszeri konzultáció.

Nagyon jó szakmai végzettségeket kínál

Nagyon sok jót hallottam róla

Nagyon szeretem Pécset.

Nagyon szimpatikus volt az intézmény és a tanárok.

Nagyon szimpatikus volt az intézmény és jókat hallotam arról a karról, ahova jelentkeztem.

Nagyon tetszettek a lehetőségek .

Nagyon vonzott a város és csak pozitív visszajelzéseket hallottam az egyetemről, karról! 

Nem akartam Budapesten maradni és ez az egyetem nagy névvel rendelkezik.

Nem akartam elhagyni a várost, nagy hírű az intézmény és mert tetszett a városban az egyetemisták létformája

Neves intézményben szerettem volna tanulni 

Nyugat-Magyarországon csak itt volt olyan képzés, ami érdekel.

Olyan elismert gyógytornász szakember szeretnék lenni amilyenné csak ezen az egyetemen válhatok. 

Olyan karon tanulhatok, amelyen a szàmomra érdekes tananyag elsajàtìtható.

Olyan szakon tanulhatok, ami megfelel az érdeklődési körömnek. 

Orvos akarok lenni

Orvos akarok lenni.

Orvos s
Orvos szeretnék lenni.

Orvos szeretnék lenni

Phd-re van szuksegem

Piacképes diplomát ad.

Pécs a legjobb város :)

Pécs csodálatos város egy egyetemista számára.

Pécs csodálatos, az egyetemen sokkal barátságosabb a légkör, mint a fővárosiban. Különböző kúltúrával rendelkező emberkkel
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ismerkedhetk itt.

Pécs egy gyönyörű város.

Pécs egy nagyon szép város, az orvosi karáról pedig sok pozitív dolgot hallottam.

Pécs egy nagyon szép város.

Pécs egyetemi város, sok a lehetőség 

Pécs kell a jövőmhöz.

Pécs nagyon vonzó hely, az álmom pedig az, hogy orvos legyek, és itt a lehetőség adott erre.

Pécs remek város remek lehetőségekkel, az Egyetem nagy múltú jó nevű intézmény.

Pécs szimpatikusabb, mint a többi város.

Pécs volt a legközelebb a lakóhelyemhez.

Pécs és a PTE összetartozik, itt lakom, itt a helyem...

Pécsen akartam maradni.

Pécsen akartam tanulni

Pécsen akartam továbbtanulni. (2 előfordulás)

Pécsen akartam élni.

Pécsen lakom

Pécsen lakom és mellette nagyon sok jót hallottam róla

Pécsen lakom és színvonalasnak tartom az egyetemet.

Pécsen lakom,és a szak iránt érdeklődöm,melynek jó hírneve van.

Pécsen szerettem volna tanulni

Pécsen szerettem volna tanulni és egy jó barátom is ide jelentkezett. 

Pécsen születtem es megsem ismeeem Pecset, mert nem eltem Pecsett

Pécsen van és közel akartam maradni az otthonomhoz

Pécsen élek és ez volt a legcélszerübb

Pécsen élek, és mindig is ide akartam jelentkezni.

Pécsen élek. De ha többet tudok az ösztöndíjakról, sportprogramokról meg hasonlókról akkor azok is motiváltak volna.

Pécsett lakom

Pécsett lakom és itt is volt számomra megfelelő képzés.

Pécsett lakom, és dolgozom

Pécsett szerettem volna továbbtanulni 

Pécsett születtem, Pécsett élek és itt volt olyan szak amely érdekelt.

Pécsett élek és meghirdettek pedagógia képzést, ami érdekelt.

Pécsi vagyok (2 előfordulás)

Pécsi vagyok és a PTE  számomra egyértelmű volt

Pécsi vagyok és nem kell másik városba költöznöm.

Pécsre akartam járni. 

Pécsre költöztem, és megpróbáltam...

SZámomra az ország legjobb egyeteme a PTE! 

Saját orientáltságomnak megfelelő tanulmányt akartam folytatni
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Segíteni szeretnèk hohy aki tehetsèges az mérje bevàlallni

Sok jót hallottam az egyetemröl és a városról.

Sok szak közül lehet választani és szimpatikus a város. 

Szeretem Pécset

Szeretem a PTE -t

Szeretem a közgázt és örülök hogy KTK-n tanulhatok.

Szeretem a várost.

Szeretnék a jövőben emberekkel foglalkozni, megmutatni nekik, hogy milyen az egészséges életmód.

Szeretnék diplomát szerezni, és ez az intézmény megfelel az elvárásaimnak, olyan dolgokat tanulhatok, ami érdekel, nagyon
felszerelt, kiképzett az iskola és a tanárok is, valamint nagyon jó híre van az intézménynek.

Szeretnék ebbe a színes, nagy családba tartozni.

Szeretnék felsőfokú végzetséget szerezni.

Szeretnék mihamarabb pedagógus szakvizsgát szerezni.

Szeretnék óvodapedagógusként dolgozni.

Szerettem volna a parommal egy iskolaba jarni

Szerettem volna itt tanulni

Szerettem voltna egy olyan intézményben tanulni, ahol megfelelő környezetben tanulhatom azt amit szeretnék.

Szimpatikus intézmény és csak jó hireket hallottam róla.

Szlovákiából vagyok nálunk nincs dietetika szak,és az ETK-t nagyon dícsérték

Szociális munkás szeretnék lenni

Számomra ez a legszimpatikusabb egyetem.

Számomra szimpatikus intézmény

Színvonalas a képzés (jók az oktatók), biztosít külföldi tapasztalatszerzést, közel van nekem és jó az egyetemi élet Pécsett

Színvonalas az oktatás

Színvonalas hely

Szükségem van egy piacképes diplomára

Tanár szeretnék lenni (2 előfordulás)

Tanár szeretnék lenni.

Tavaly is itt tanultam és nagyon megszerettem. 

Testnevelő-edző szakra szerettem volna járni és Pécs közelebb van, mint Pest.

Tetszett a képzés, jó hírű egyetem.

Tetszett az egyetem és ismerősöktől, barátoktól is csak jót hallottam róla

Tetszett az iskola légköre és azt tanulhatom,amit szeretnék.

Tetszett az iskola.

Tetszik a város és az egyetem légköre.

Tetszik az egyetem légköre, és azt tanulhatok amit szeretnék.

Tovabbkepezni akartam magam

Tovább akartam tanulni, jó intézményben, elismert tanároktól

Tovább lépni a megkezdett úton, új ismeretek megszerzésével
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Tudom, hogy "biztonságot" ad és sok a diákoknak szóló program, buli.

Ugy velem hogy az en megszerzett alap emberi ertekeimet itt tudnam a legjobban ertekesiteni

Versenyképes diplomát szerezhetek

Villamosmérnökként kkívánok dolgozni.

Voltam nyíltnapon és nagyon megtetszett.

Vonzott a város és a hallgatói élet

Vonzó az egyetem.

Zoológiával szeretnék foglalkozni

a BA-t is itt végeztem, és szerettem ide járni. 

a Bsc képzést is itt végeztem, és meg voltam elégedve a képzéssel.

a PTE a tökéletes egyetem számomra.

a PTE jogi kara világszerte ismert.

a PTE légköre teljes mértékben elnyerte a tetszésemet

a PTE vezetőtanáraként szakvizsgát kell szereznem. 

a PTE-en szerettem volna tanulni. 

a PTE-n elvégzett jogász szak után maradni szerettem volna az egyetemen.

a PTE-s hallgatók által olyan kép körvonalazódott az egyetemről, ami alapján inkább választom a PTE-t mint a Semmekweis
Egyetemet

a barátnőm(volt osztálytársnőm) is jelentkezett. 

a barátom itt lakik és így minden nap együtt lehetünk.

a családomban is többen itt tanultak, Pécs közel van a szülővárosomhoz, és a PTE, illetve maga Pécs is minden szempontból
alkalmas arra, hogy az ember ilyen korban fejlessze önmagát, jó közérzettel tanuljon, kikapcsolódjon.

a céljaim megvalósításához elengedhetetlen.

a céljaim megvalósításához így kerülhetek közelebb

a fene akar kollégiumba menni, albérletre meg nincs pénz. Meg szeretnék Kollár professzor úrtól tanulni.

a férjem is szeret ide járni.

a főiskola, egyetem eddig egy hatalmas, felettem álló dolgot jelentett számomra, azonban 5 évvel az érettségi után érzem úgy, hogy
tennem kell magamért és ezt a valamit a tanulásban találom meg, amire esélyt úgy hiszem a PTE adhat nekem.

a főiskolai diploma megszerzését követően is szeretném tudásomat bővíteni.

a főiskolai diplomámat szeretném egyetemi szintűre fejleszteni.

a gyerekekkel való foglalkozást tartom a hívatásomnak!

a gyógytornász szak érdekelt és ennél az intézménynél találom a legminőségibbnek a képzést.

a hallottak alapján szimpatikus volt az egyetem.

a jelenlegi hallgatók között vannak barátaim, és csak jókat hallottam az egyetemről.

a jelenlegi szakképesítésemmel és a megszerzendő diplomámmal jobbak lesznek az elhelyezkedési lehetőségeim, várhatóan
magasabb besorolási bért kaphatok.

a jogi asszisztensi előtanulmányaimat figyelembe vették az évek vonatkozásában.

a jogi asszisztensi végzettségem kapcsán az i.ü.-i ig. szak 3 évről 2-re lerövidül, valamint a tandíj összege teljes mértékben
elfogadható és bár lakóhelyemtől távol van, nagyon tetszik a város

a jogi kar az országban itt a legjobb.

a jó képzési lehetőségek vannak és a testvéreim is ide járnak

a kiválasztott MSC szakirányt itt oktatják.
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a kiválasztott szakon, egy jó hírű, elismert egyetemen szerettem volna tanulni, ami aránylag közel van a lakhelyemhez.

a képzés magas szinten folyik. 

a későbbiekben jó-jobb munkahelyre törekszem. 

a környezet és hangulat tetszett nekem.

a közelben tanulhatom azt a hivatást ami érdekel.

a lakhelyemhez közel tudom azt az irányt tanulni, ami valóban érdekel. 

a lakóhelyem közelében szerettem volna felsőoktatásban tanulni és alacsony volt a ponthatár.

a lakóhelyem közelében tanulhatom azt a szakirányt ami érdekel.

a lakóhelyemen tanulhatok olyat és ingyen, amiben majd dolgozni szeretnék.

a lakóhelyemet tanulhatok olyan területen, ami még érdekel is.

a lakóhelyemhez közel egy nívós egyetemen tanulhatom azt, amit szeretek.

a lakóhelyemhez közel tanulhatok azt, amit szeretek.

a lakóhelyemhez közel van, és nagyon sok szakra tudtam jelentkezni.

a lakóhelyemhez legközelebb ez az intézmény esett.

a legjobb egyetem Magyarországon.

a legjobb egyetemek közé tartozik véleményem szerint.

a legjobb helyet akartam választani a céljaimhoz

a legjobb képzést a legjobb tanárokon keresztül itt kapjuk meg.

a mesterképzés amit tanulni szeretnék, itt indult.

a mesterképzés elvégzésében további lehetőségeket látok. Az Egyetem hírneve vonzott.

a mesterképzés ráépül a végzettségemre, a tanultakat a munkám során hasznosítani tudom, előrelépési lehetőséget biztosít.

a munkahelyem támogatja.

a munkahelyemen a főnököm kötelezővé tette.

a munkahelyi előmenetelemhez elengedhetetlen az itt megszerzett diploma.

a munkavégzésem során használhatom az egyemen tanultakat. 

a munkáltatóm felhívta a figyelmemet az államilag finanszírozott mesterképzés lehetőségére.

a munkámhoz szükséges tudásomat bővíteni szeretném.

a nyílt napon nagyon megtetszett az intézmény.

a nővérem is a PTE-n tanul és nagyon elégedett vele.

a nővérem is itt tanul.

a pezsgő diákélet Pécsen vonzó.

a pte-n szerzett diplomával könnyű elhelyezkedni

a pécsi egyetemről hallottam a legjobbakat. 

a sportszervező szak eleget tesz a jövőképemnek és az egyetem szimpatikusnak bizonyult.

a szak amit választottam, csak néhány egyetemen tanulható. Ez az egyetem volt a legközelebb a lakóhelyemhez, és ez tűnt a
legbarátságosabbnak.

a szak, amire járni szerettem volna, közel volt lakhelyemhez.

a szak, amit választottam, csak kevés egyetemen/főiskolán fordul elő, és ez helyezkedik el legközelebb közülük a lakóhelyemhez.

a szakmai továbblépéshez szükséges

a szakon melyre jelentkeztem jó az oktatás színvonala
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a szakpárosítás amire járok nem létezik Budapesten

a számomra legideálisabb iskolának gondoltam.

a számomra legmegfelelőbb képzésen akartam résztvenni.

a szüleim ezt akarták.

a szüleimmel élek, és azt vagyok kénytelen tenni, amit mondanak.

a szülésznő képzésről csak jót hallottam.

a tanárok elismertsége és tehetsége mellett példaképértékűek is, valamint tetszett az iskola felszereltsége, a kutatási lehetőségek,
intézmények.

a tanárommal itt folytathatom a munkát

a testvérem is itt, az egyetemen tanul.

a tudományos karrierem el akarom indítani.

a világ bármely pontján az itt megszerzett tudással helyt tudok állni.

a választott szakon színvonalas képzést tud biztosítani az egyetem.

a választott szakot, el akarom végezni.

a város gyönyörű és ez a képzés áll hozzám a legközelebb

a város és az egyetem is rögtön megdobogtatta a szívem, és bár messze vagyok a családi fészektől, itt mégis azonnal otthon éreztem
magam.

a városban akartam továbbtanulni.

adódott a PTE-vel kapcsolatban egy lehetőség a munkahelyemen keresztül és mesterképzést szeretnék elvégezni.

ahogy tapasztaltam is, rendkívül jó színvonalú oktatás zajlik.

akkor ez tűnt jó választásnak.

alacsony volt a ponthatár

alacsonyabb ponthatár volt a választott szakon, mint mas intézményben

alapképzésre is ide jártam, és meg vagyok elégedve ezzel a karral.

amellett, hogy felkínálták azt a szakot, amire szerettem volna jönni, minden itt tanult/tanuló ismerősöm csak dicsérte.

amit választottam az a vágyam.

angol nyelven indult pszichológia képzés, mely a külföldön való továbbtanulásomban, elhelyezkedésemben elengedhetetlen láncszem

az EDUCATIO kiállításon meggyőzően érveltek az intézmény mellett. 

az ELTE-re nem vettek fel.

az a szak érdekelt legjobban amire jelentkeztem.

az adott intézmény nyerte el a tetszésemet.

az alap diplomám is itt szereztem

az alap diplomámat is itt szereztem, és elismert tanároktól tanulhatok.

az alap szakomat is az egyetemen szereztem és tudom, jó oktatóktól tanulok.

az alapdiplomámat is itt szereztem.

az alapképzést is az egyetem egyik képzési központjában végeztem el, és nem akartam tanulmányaimat más egyetemen folytatni.

az alapképzést is itt végeztem.

az alapszak után is itt kívántam folytatni a tanulmányaimat.

az alapszakot is itt végeztem

az alapvégzettségemnek megfeleló mesterképzés folyik.
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az egyetem hallgatója szerettem volna lenni és a laboratóriumi analitikus szakot szeretném elvégezni majd lediplomázni.

az egyetem közel van a lakóhelyemhez.

az egyetem orvosi karán végeztem és úgy gondolom a jogi karon is kiváló képzést kaphatok

az egyetem vonzó lehetőségeket kínált.

az egyetemről pozitív visszajelzéseket kaptam.

az egyik legerősebb Bölcsészettudományi karral rendelkezik

az egyik legjobb egyetem az országban

az egyik legjobb egyetem és még közel is van hozzám.

az egyik legjobb egyetem, a legjobb tanárok tanítanak itt, legtöbb karral rendelkező egyetem, nagyon kiváló képzést ad.

az egyik legjobb egyetemnek tartom és tanultam már a falai közt. Jók az oktatók.

az egyik legrégebben működő egyetem, aminek hatalmas hírneve van.

az egészségtudományi képzések területén komoly háttérrel, rendelkezik.

az egészségügyben képzelem el a jövőmet.

az egészségügyben szeretnék dolgozni.

az elképzeléseimnek megfelelően tanulhatok, inspiráló emberek között, ráadásként egy igazi egyetemi városban.

az elso szamu celomat nem sikerult elsore megvalositanom.

az első diplomám miatt sok tárgyat elfogadnak és ide köt a munkám is

az első diplomámat is itt szereztem meg és elégedett vagyok az intézmény által kínált lehetőségekkel.

az elvárásaimnak megfelelő képzésben vehetek részt.

az előző felsőoktatási intézményemben csalódtam.

az előző szakomat is itt végeztem, és szeretek itt tanulni.

az intézmény jó híre biztos alapot nyújtott a döntésemhez.

az intézmény jó hírnevű, az intézmény által adott diploma előnyt jelent - az intézmény neve alapján - a munka világában. 

az intézmény légköre és a város is számomra vonzó.

az intézmény szép helyen található, sok ismerős jár ide

az intézménynek jó híre van.

az intézménynek jó hírneve van, továbbá a szak, amely érdekelt legközelebb itt volt elérhető. 

az intézménynek jó hírneve van,és érdekelnek az adott szakon tanulható tárgyak.

az iskola híre megfelelő volt a számomra, és a város is vonzó.

az ország egyik legjobb intézménye, és nem mellékesen közel van a lakhelyemhez is

az ország első egyeteme volt, és közel van ahoz akit szeretek. 

az ország legelismertebb, és legjobb felsőoktatási intézménye. 

az ország legjobb jogi egyetemén szeretnék jogász diplomát szerzni. 

az országban csak két helyen van olyan képzés, amit szeretnék elvégezni.

az országban két helyen indult ez a képzés, és a másik egyetem még messzebb van.

az országban két helyen van lehetőség alapképzésben dietetikus szakirányon tanulni és Budapestre nem vettek fel.

az orvosi egyetemek közül ez a város volt a legszimpatikusabb

az volt az álmom, hogy itt tanuljak.

az volt minden vágyam, hogy ott tovább tanulhassak.
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az ÁOK-án szerettem volna továbbtanulni.

az álmaimat váltottam félig valóra azzal, hogy ide felvételizhettem.

az általam elsajátítani kíván ismeretek legmagasabb szintű oktatása ebben az intézményben folyik :)

az általam elvégzendő szak, szakirány, az önköltség mértéke optimális, az egyetem (felvételiztetők, oktatók, a felvételi eljárás során, a
kezdeti időszakokban az egyetem kommunikációja) a leendő felvételizőkhöz, jelenlegi hallgatókhoz való hozzáállása rendkívül pozitív
és hallgató barát, az önköltség mértéke pedig megfelelő.

az általam választott szak csak 2 helyen indult, egyik a PTE

az általam választott szakot indító egyetemek közül ez volt a legszimpatikusabb

az édeklődési körömnk megfelelően tanulhatok és értékes diplomát szerezhetek.

az én szakmámban ennek az intézménynek a legjobb a híre

az én városom egy egyetemváros! :D

az érdeklődi körömnek megfelelő szakra kerülhetek, ahol pozitív kritikákat hallottam az oktatókról.

az érdeklődésemnek megfelelő PhD. program indult

az érdeklődésemnek megfelelő képzást találtam.

az érdeklődésemnek megfelelő képzést indították

az érdeklődésemnek megfelelő szak megtalálható az egyetemen.

az érdeklődésemnek megfelelő szakon tanulhatok

az érdeklődési körömnek megfelel a lelendő diplomám.

az érdeklődési körömnek megfelelő képzésben részesülhetek itt.

az érdeklődési körömnek megfelelő programok, modulok itt vannak

az összes felsőoktatási intézmény közül ezt találtam a legvonzóbbnak.

az összes lehetőség közül ez a hely volt a legszimpatikusabb számomra.

azon a szakterületen tanulhatok, mely mindig is érdekelt.

azt a jellegű képzést, melyre jelentkeztem, ebben az intézményben szerettem volna elvégezni.

azt gondolom, hogy ebben a korban is fejleszthetem magam.

azt hallottam, hogy jó képzést adó intézmény, és itt találtam számomra megfelelő szakot.

azt szeretném tanulni, ami érdekel és foglalkoztat.

azt szeretném tanulni, amivel foglalkozni szeretek

azt szerettem volna ha felvesznek.

azt tanulhatok ami érdekel, és ahol elszeretnék helyezkedni a jövőben.

azt tanulhatok, amit szeretnék és közel van.

azt tanulhatom ami igazán érdekel mindezt mefelelő körülmények között.

azt tanulhatom amit a legjobban szeretek

azt tanulhatom amit szeretnék és az intézmény biztosít levelező szakot is, ami munka mellett lehetetlen lenne.

azt tanulhatom amit szeretnék és viszonylag közel van a lakóhelyemhez.

azt tanulhatom itt, amit szeretnék.

azt tanulhatom magas szinten amit mindig is szerettem volna.

azt tanulhatom, ami mindig is érdekelt

azt tanulhatom, amit szeretnék.

be szeretném fejezni a korábban megkezdett egyetemi képzésemet.
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beleszerettem a városba és az egyetembe.

beleszerettem az egyetembe

biztos voltam benne, hogy azt fogom tanulni amit szeretnék és ezt olyan körülmények között ami biztosítja a továbblépést is.

biztos voltam benne, hogy számomra megfelelő hely lesz.

biztosította a számomra megfelelő MA képzést a Dunántúlon.

budapest egy kupleráj, szeged messze van, debrecen is. miskolcon meg sok a cigány

bízok abban, hogy ez az intézmény fog egy olyan alapot biztosítani számomra, amivel helyt tudok állni a jövőben.

bővíteni szeretném sakmai ismereteim céljaim elérése érdekében. 

csak a PTE-re akartam járni.

csak itt tudtam elképzelni a továbbtanulásomat.

csak itt van lehetőség angol nyelven pszichológiát tanulni. 

csak jókat hallottam az egyetemről, a képzésekről.

csak jókat hallottam róla.

csak jót hallottam az egyetemről.

csak oda akartam menni

csak pozitív visszajelzéseim voltak az egyetemről, illetve úgy érzem versenyképes lehetek a megszerzett diplomámmal a
későbbiekben.

családias hangulatban folytatnak magas szintű oktatást.

csupa jót hallottam az intézményről.

dietetikus szeretnék lenni

diplomás szeretnék lenni

diplomát szeretnék szerezni

diplomát szeretnék szerezni, és Pécs is nagyon vonzó város, továbbá a szakom, ígéret nyújtó. 

doktori fokozatot szeretnék szerezni, és  témavezetőm segítőkész volt.

ebben az egyetemben találtam meg egyszerre minden elvárásomat.

ebben az iskolában találtam olyan szakot ,ami az érdeklődésemnek megfelelt. 

eddig csak jókat hallottam róla.

eddig is ide jártam.

eddig is itt tanultam

egeszseg biztositast szeretnek tanulni

egy PTE-s diploma erős a munkaerőpiacon

egy biztosabb lehetőséget jelentett a többi megjelölt egyetemnél.

egy elirmert egyetem és remélhetőleg jó munkahelyet bztosíthatok magamnak a diplomaszerzés után.

egy elismer és jó hírű egyetem , és kiváló oktatók tanítanak az intézményben .

egy erős intézménynek láttam ami több lehetőséget nyújtott a grafikán mint a többi egyetemen

egy igazolást szeretnék magamnak, hogy igenis meg tudom szerezni a diplomát , jó eredménnyel fejezem be a sulit 

egy jo hírű egyetem ahol olyat oktatnak ami engem érdekel

egy jó egyetem

egy jó egyetemnek tartom.

egy jó hangulatú, magas színvonalú egyetemen akartam tanulni.



Sipos Norbert, Elsősök megkérdezése 2014/15

2014.10.03 EvaSys kiértékelés Oldal48

egy jó hírű egyetemen szeretnék lediplomázni, emellett a lakóhelyemhez ez volt a legközelebb.

egy jó hírű intézménynek tartom, mindemellett a várost is nagyon szeretem! 

egy jó hírű, lakóhelyemhez közeli egyetem, ahol azt tanulhatok, ami érdekel, és amivel az életem során majd foglalkozni szeretnék.

egy nagyon jó egyetemnek tartom, illetve a barátom is ide költözött a munkája miatt.

egy nemzetközileg elismert, versenyképes diplomát szeretnék szerezni.

egy neves, elismert, "erős" egyetem.

egy olyan egyetemen szerettem volna tovább tanulni, ahol elegendő ismeretet tudnék szerezni az életben és szakmában való
eligazodáshoz és az ezekhez való felkészüléshez.

egy ottan hallgatótól rengeteg jót hallottam róla.

egyrészt az álmaimnak megfelelő szakmát tanulhatom, másrészt pedig rengeteg pozitívumot hallottam róla.

eldöntöttem, hogy ide szeretnék járni.

elismert az egyetem és ay oktatói is.

elismert az egyetem, és szimpatikus a város.

elismert az oktatóm.

elismert egyetem, illetve vonzott a város és a pezsgő diákélet

elismert egyetem,es magas szinvonalon oktat.

elismert egyetem.

elismert oktatók tanítanak itt és jó a szakmai képzés.

elismert, jó hírű egyetem és itt megtaláltam a számomra megfelelő képzést.

elképzelhetetlennek tartottam, hogy máshol tanuljak.

elnyerte a tetszésem az iskola és a szak amire felvételt is nyertem, örülök hogy az intézményben tanulhatok.

elsősorban Pécsen szerettem volna tanulni.

elvárásaimnak megfelelő oktatásban részesülök.

elvégeztem már egy két éves képzést az egyetemen ,és megmérettetném magam BSC képzésen is.

elvégeztem már egy szakot az intézményben, s a tapasztalataim alapján választottam.

elérhető pontszámok vannak az állami ösztöndíjas képzéseken is. 

előtte itt végeztem az 50 kredites részismereti képzést történelemből.

ember centrikus vagyok, így mindenképpen az egészségügyben szeretem volna elhelyezkedni.

emberek életét szeretném megmenteni

emberi életeket akarok megmenteni-mentőtiszt szereték lenni

erdekelt a választott szak.

ez a legjobb Egyetem összességében Magyarországon.

ez a legjobb hely számomr
ez a legjobb hely számomra.

ez a legmegfelelőbb hely arra, hogy elérjem a célom.

ez a legszimpatikusabb egyetem, a legszimpatikusabb város, kapcsolatok miatt.

ez a szakterület érdekelt a legjobban

ez az egyetem felelt meg leginkább az elvárásaimnak.

ez az egyetem tetszett a legjobban

ez az egyetem tetszett.
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ez az egyetem volt a legszimpatikusabb. (2 előfordulás)

ez az egyetem volt az álmom.

ez az egyik legjobb egyetem Magyarországon.

ez az intézmény felelt meg legjobban az igényeimnek.

ez az intézmény volt a legszimpatikusabb azon intézmények közül, amelyek meghirdették a szakomat

ez egy elismert intézmény.

ez egy jó hírű egyetem és én is csak jót hallottam róla.

ez egy nagy múltú és híres egyetem, ahol reményeim szerint önmagamra találok, ráadásul közel a lakhelyemhez.

ez elég messze van a lakóhelyemtől és így legalább tanulhatok egy kis önállóságot is.

ez felelt meg legjobban annak, amit tanulni akarok.

ez tetszett!

ez tűnt a legszimpatikusabbnak.

ez tűnt számomra a legjobb választásnak.

ez van a lakhelyemhez legközelebb.

ez van a legközelebb a lakóhelyemhez.

ez volt a lakóhelyemhez eső legközelebbi jó egyetem.

ez volt a legkézenfekvőbb választás, mivel pécsi vagyok és semmivel nem rosszabb mint a többi orvosi egyetem Magyarországon.

ez volt a legközelebb

ez volt a legközelebbi egyetem, ahol az olasz nyelvet tanulhatom. 

ez volt a legmegfelelőbb egyetem a számomra, hogy levelező képzésre járhassak.

ez volt a legolcsóbb megélhetés szempontjából

ez volt a legszimpatikusabb

ez volt a számomra legmegfelelőbb megoldás a továbbtanulásra.

ez volt a vágyam,hogy a Pécsi Tudományegyetemre járhassak

ez volt a vágyam,hogy ide bekerüljek

ez volt az országban számomra a legszimpatikusabb és legtöbbet hallott egyetem, és itt megvalósíthatom céljaimat.

ez volt az álmom

ez volt legközelebb a lakhelyemhez, ahol olyan képzés indult ami engem érdekel.

ez volt számomra a legmegfelelőbb egyetem, sok szempontból

ezen a karon találtam olyan szakot ami érdekel

ezen a szakon akartam tovább tanulni

ezen az egyetemen dolgoznak azok az oktatók és kutatók, akik az én érdeklődési területemen kiemelkedő eredményeket tudnak
felmutatni.

ezen az egyetemen szerettem volna tanulni.

ezt a az inézményt tartottam a legmegfelelőbbnek a továbbtanulásra.

ezt az egyetemet tanácsolták.

ezt az iskolát láttam  a legjobbnak és mert vannak itteni kapcsolataim.

ezt gondoltam a legjobb helynek.

ezt találtam az elképzeléseimnek megfelelő intézménynek minden szempontból

ezt találtam legmegfelelőbbnek számomra.
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ezt tűnt a legbarátságosabb orvosképző egyetemnek.

ezt tűnt a legmegfelelőbb választásnak

fejlődni, tanulni, okulni és tapasztalni szeretnék. A tanulás folyamatában rájövök, hogy még mennyi mindent nem tudok. 

felsőbbéves hallgatók ajánlották.

fogorvos szeretnék lenni.

folytatom a tanulmányaimat, és diplomát szeretnék szerezni. 

fontosak számomra a jó karrierlehetőségek.

fontosnak tartom a minőségi képzést.

fontosnak tartottam az egyetem színvonalát és a közeget, amelybe kerülök.

főiskolai tanárként elengedhetetlen a doktori cím megszerzése, valamint kutatási területem összefonódik a DLA képzés nyújtotta
lehetőségekkel.

gyakorlatias és jó hírű iskola. 

gyerek korom óta ide akartam eljutni! 

gyerekekkel szeretnék foglalkozni és tanár szeretnék lenni!

gyógyszerész szeretnék lenni.

gyógytornász akartam lenni, és ez szimpatikus volt.

gyógytornász szeretnék lenni (2 előfordulás)

gyógytornász szeretnék lenni.

gyógytornász szerettem volna lenni

gyönyörű helyen van ,rengeteg képzési kínálatot nyújt

ha elvégzem diplomával könnyen el tudok helyezkedni.

ha itt végzek, nagy valószínűséggel jó állást fogok kapni. Valamint érdeklődési körömnek megfelelő és magas színvonalú iskolában
szerettem volna tanulni. 

ha pécsi vagyok, és már van itt egy ilyen jó egyetem, miért mennék máshová?

hallottam az intézmény jó hírnevéről, tanáraim ajánlották.

hatalmas lehetőségnek találtam, ami sok tapasztalatszerzéssel járhat.

hogy megtanuljak, elsajátítsak olyan készségeket, amit később az üzleti életben kamatoztatni tudok. 

hosszú múltra tekint vissza. 

híres az egyetem

híres tanárok tanítanak.

ide akartam jönni.

ide alacsonyabb volt a pontszám, mint az ELTE-re

ide szerettem volna jelentkezni.

ide szerettem volna járni. (2 előfordulás)

ide szerettem volna jönni

ide szerettem volna kerülni.

ide volt a bekerülésem a legbiztosabb

ide volt a legalacsonyabb a ponthatár.

igazából mindenki PTE-s akar lenni

imádom Pécs városát és plusz még az általam választott szak is van. 



Sipos Norbert, Elsősök megkérdezése 2014/15

2014.10.03 EvaSys kiértékelés Oldal51

imádom Pécset és az egyetemről csupa-csupa jó dolgot hallottam (és már tapasztaltam is :))

imádom Pécset és orvos akarok lenni.

imádom Pécset, jó helyen van, jó a kollégium, jó hírű iskola, jó oktatók, könnyű bekerülni.

imádom Pécsett és a szakmai tanárom profi :)

imádom ezt a várost, és itt van a legjobb tanár az országban.

indult a duális képzés a Pollackon.

indult az a szak amire szeredtem volna jarni

indított olyan képzést amelyre jelentkezni szerettem volna, már sok jót hallottam róla, más barátnőim is ide járnak, viszonylag közel
van, jó hírneve van diák szemszögből is. 

informatikai tudásomat szerettem volna tovább bővíteni a megfelelő szinten.

ismertem tanárokat az egyetemről, akik szerintem jól tanítanak.

ismerőseim is a PTE-re jártak.

itt Alkalmazott Nyelvészeti képzésben vehetek részt.

itt a legjobb az egészségügyi területekkel kapcsolatos képzés.

itt a legkevesebb a tandíj

itt akartam továbbtanulni

itt az érdeklődésemnek megfelelő irányban folytathatom tanulmányaimat.

itt az érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok, valamint vonzónak találom a várost.

itt az érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok.

itt az érdeklődési körömnek megfelelő szakon tanulhatok

itt azt tanulhatok ,ami igazán közel áll hozzám, érdekel.

itt azt tanulhatok amivel a későbbiekben foglalkozi szeretnék,elhelyezkedni

itt azt tanulhatok, ami igazán érdekel.

itt azt tanulhatok, ami érdekel és amit szeretek.

itt azt tanulhatok, ami érdekel, barátságos környezetben

itt azt tanulhatok, amit szeretnék jó körülmények között.

itt azt tanulhatom ami igazán èrdekel

itt azt tanulhatom ami igazán érdekel és még közel is van a lakhelyemhez.

itt azt tanulhatom ami érdekel

itt azt tanulhatom amit a legjobban szeretek

itt azt tanulhatom amit mindig is szerettem volna.

itt azt tanulhatom amit szeretek!

itt azt tanulhatom amit szeretnék csinálni.

itt azt tanulhatom amit szeretnék később csinálni.

itt azt tanulhatom, ami igazán érdekel, és az sem mellékes, hogy a lakóhelyemtől nem esik távolra.

itt azt tanulhatom, ami érdekel. (2 előfordulás)

itt azt tanulhatom, amit szeretnék

itt azt tanulhatom,ami érdekel.

itt azt tanulok,amit szeretnék

itt dolgozom és nem tudtam volna messzebb eljárni iskolába.
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itt dolgozom, és így adott volt a helyzet

itt elismert szakképesítést szerezhetek abban a szakmában, ami igazán érdekel

itt foglalkozhatok azzal, amivel szeretnék.

itt indult a képzés amire jelentkezni akartam

itt indult a számomra megfelelő képzés a lakó és munkahelyemhez közel.

itt indult csak a szak.

itt indult olyan képzés, ami érdekelt.

itt indult számomra megfelelő képzés.

itt indult számomra megfelelő mesterképzési szak.

itt indult, az a fajta képzés, amely érdeklődési körömnek megfelelő.

itt indítottak olyan képzést, ami érdekel.

itt jó epidemiológiai mesterképzésben részesítik a hallgatókat.

itt lakom.

itt lehetőségem van a megfelelő szakmai tudás elsajátítására.

itt lehetőségem van elérni a céljaimat, hogy orvos legyek. Mindemellett az egyetem hangulatának híre vonzó.

itt levelező tagozaton tanulhatom az általam választott szakmát.

itt magas az oktatás színvonala.

itt meg tudom valósítani a célomat, hogy egyszer orvos legyek.

itt megtalálható az a képzés, ami engem érdekel.

itt megtaláltam a számomra legoptimálisabbnak tűnő szakirányt.

itt megvalósíthatom az álmaimat.

itt mindig pezseg az élet!

itt minőségi oktatást kaphatok.

itt nagyobb eséllyel folytathatom majd amit elképzeltem a jövőben.

itt nem volt magas a ponthatár, így biztos volt a bekerülés.

itt nyílt a számomra megfelelő szak

itt oktatják a szakomat

itt olyan tárgyakat tanulhatok, amelyek rég óta érdekelnek.

itt olyasmit tanulhatok ami érdekel és amit szívesen csinálnék a későbbi életem során, mindezt a szülővárosomhoz közel.

itt olyat tanulhatok, ami érdekel.

itt rengeteget tanulhatok arról, amit szeretek.

itt szeretnék tanulni.

itt szeretném a tanulmányaimat folytatni. 

itt szeretném megcsinálni a mesterképzést.

itt szeretném megszerezni a második diplomámat.

itt szerettem volna diplomát szerezni

itt szerettem volna mindig is tanulni. (2 előfordulás)

itt szerettem volna tanulni, szeretem Pécset.

itt szerettem volna tanulni.
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itt szereztem a Bsc diplomám, itt szerettem volna folytatni mesterszakon is.

itt születtem Pécsett, és tetszik a hely!

itt található az a képzés amiben érvényesülhetek

itt található az a szak (építőmérnök), amit leginkább el tudok magamnak képzelni a közeljövőben.

itt található az egyik legjobb szlavisztika tanszék.

itt találtam at érdeklődésemnek megfelelő szakot, ami közel is van.

itt találtam az érdeklődési körömnek megfelelő képzést levelező tagozaton

itt találtam meg a számomra legjobbnak tűnő szakirányt.

itt találtam meg a számomra megfelelő szakot.

itt találtam meg az igényeimnek legmegfelelőbb elhelyezkedési és képzési lehetőséget.

itt találtam meg az érdeklődési körömnek legmegfelelőbb szakot.

itt találtam meg azt a szakot amelyik érdekel.

itt találtam meg azt a szakot, amely a leginkább érdekel.

itt találtam meg azt a szakot, amelyik érdekelt

itt találtam meg azt a szakot,ami igazán érdekel.

itt találtam meg legközelebb azt a szakot, amelyikre jelentkezni akartam.

itt találtam megfelelő mentorra

itt találtam megfelelő szakot az első diplomám folytatásához...

itt találtam olyan szakot, amit kerestem!

itt találtam rá a számomra megfelelő oktatásra.

itt találtam rá arra a témára, amiben a leginkább szeretnék tovább kutatni

itt tanulhatom meg azt, ami a hivatásomhoz nélkülözhetetlen

itt tanulhatom, ami érdekel.

itt tanulnak ismerőseim is.

itt tudom azt a szakmát tanulni, ami engem érdekel.

itt tudom valóra váltani minden álmomat!

itt tusom azt tanulni, ami engem érdekel.

itt van a lakóhelyemhez legközelebbi gyógyszerésszak

itt van az a szakpár amit tanulni akarok.

itt van lakóhelyemhez a legközelebb dietetikus képzés

itt van levelezô msc oktatás, szimpatikus az iskola,itt végzett barátaim is ajánlották.

itt van levelező villamosmérnök létesítményautomatizálás szakirány

itt van olyan ma szak, amire jelentkezhettem.

itt van olyan szak melyben a jövőben szivesen dolgoznék.

itt van olyan szak, amit szívesen tanulok!

itt van orvosképzés, és orvos szeretnék lenni.

itt van építőmérnök képzés

itt volt a legközelebb a választott szakom, és ide jött a barátom is

itt volt a legmagasabb az állami ösztöndíjasok száma valamint Magyarország egyik legelismertebb egyeteme.
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itt volt az a szak amit tanulni szeretnék

itt volt az a szak,ami érdekel.

itt volt dietetikus szakirány a Semmelweis egyetemen kívül.

itt volt kimenet az általam végzett alapképzésről.

itt volt legközelebb olyan msc képzés,amelyre jelentkezni akartam, jó hírű és elismert egyetem. Gyönyörű város Pécs.

itt volt nekem tetsző szak.

itt volt olyan képzés amire jelentkezni szerettem volna

itt volt olyan képzés, amilyet szerettem volna

itt volt olyan szak ami érdekel és nincs messze 

itt volt olyan szak, amit szívesen tanulnék.

itt volt olyan szakirány, amit tanulni szerettem volna

itt volt számomra optimális az órarend a választott szakon, a többi intézményhez képest.

itt volt állami ösztöndíjas levelező tanárképzés. 

itt végeztem

itt végeztem a BSc-t is és a PhD-t is itt tervezem, mert megszerettem a várost, az egyetemet.

itt végeztem alapképzésen

itt élek Pécsen, nem szerettem volna másik városban tanulni, illetve itt indítottak olyan képzést, aminek az elvégzésével lehetőségem
lehet a munkámban tovább fejlődni.

itt ígérkeznek legjobbnak az egyetemista éveim. 

itt írtak ki képzést a kutatási témámban és itt dolgozik a témavezetőm (doktori iskola).

izgalmasnak találtam olyan helyre jönni, ahol senkit nem ismerek. Jó pszichológiai kihívás.

jogi asszisztensként 2 év alatt diplomát szerezhetek, és 424 kreditponttal esélyt láttam a bejutásra állami ösztöndíjasként

jogász diplomát szeretnék.

jogász szeretnék lenni.

jó

jó a diák élet

jó a képzés, és messze van a lakóhelyemtől

jó az egyetem hírneve, megfelelő képzést biztosítanak

jó az iskola hírneve, illetve ez a legközelebbi felsőoktatási intézmény a lakhelyemhez.

jó diplomát szeretnék

jó egyetem.

jó egyetemnek tartom

jó felsőoktatásban szeretnék részesülni.

jó híre van és közel van a lakóhelyemhez.

jó híre van, és a lakóhelyemhez legközelebb itt indult számomra megfelelő képzés.

jó híre van. (2 előfordulás)

jó híreket hallottam az itteni gyógyszerészet oktatásáról.

jó hírneve van.

jó hírnevű

jó hírű
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jó hírű az egyetem és széles a kínálat.

jó hírű az egyetem.

jó hírű az intézmény, elismertek az oktatók és a hallgató életről sok jót hallottam. 

jó hírű az intézmény, közel van a lakóhelyemhez, azt tudom tanulni amit szeretnék

jó hírű az orvosi kar és családtag is végzett itt.

jó hírű az orvosképzés.

jó hírű egyetem

jó hírű egyetem, ahol anglisztika szakon tanulhatok.

jó hírű egyetem, ahol szívesen tanulnék

jó hírű egyetem, lakóhelyemhez közel van és az anyagi költségek nem túl magasak.

jó hírű egyetem, érdekel az általam választott szak, és imádom Pécset.

jó hírű egyetem.

jó hírű intézmény

jó hírű intézmény, a jövőbeli tanulmányaimnak megfelelő szintű alapképzést nyújt, Pécs város szépségéről nem is beszélve.

jó hírű intézmény, kíváló oktatással. 

jó hírű intézmény, magas szintű oktatás folyik, és ismereteimet szerettem volna bővíteni.

jó hírű intézmény. (2 előfordulás)

jó hírű intézményként értesültem róla és a sportszervezői szak miatt.

jó hírű iskola és a város is szimpatikus.

jó intézménynek tartom.

jó iskola.

jó képzést biztosít és közel van lakhelyemhez.

jó lehetőségnek tartom a közgáz angol programját

jó munkalehetőségeket teremt, és mert PTE pulcsit szeretnék nyerni !!!! :)

jó tapasztalatokat hallottam róla.

jó volt az egyetem híre, és a szülővárosomban végezhetem el azt a szakmát, amivel boldogulni szeretnék az életben.

jó érzéssel töltene el, ha majd kimondhatnám, "itt végeztem".

jó és szakképzett orvos szeretnék lenni.

jóhírű orvosi egyetem.

jókat hallottam az oktató-diák viszonyokról.

jókat hallottam az orvosi egyetemről

jövőbeli terveimhez nélkülözhetetlen ismeretanyagot itt tudom megszerezni.

karai közt van az ország egyik legjobb orvosi egyeteme

kedvező ismeretekhez juthatok a választott szak segítségével.

ki akarta rúgni és csak így tudtam elintézni, hogy a több százezer forint, amit a szüleim és én befektettünk egy második diplomába ne
vesszen el ....

kifejezetten itt akartam tanulni.

kifejezetten jó egyetemnek tartom és mindig az volt az álmom,hogy jogot tanulhassak.

kihívásként élem meg.

kiskorom óta a PTE-re szerettem volna járni.
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kiskorom óta történelmet szerettem volna tanulni és itt a legjobb az oktatása.

kiskoromban elterveztem, hogy ebbe az épületbe fogok járni egyetemre.

kivàló tanulási lehetőségeket nyújt.

kiváló intézménynek tartom.

kiváló lehetőséget biztosít a tudományos munka melletti doktori fokozatszerzésre.

kiváló minősítést adtak róla már végzett hallgatók.

kiváló minősítésű oktatói gárdával rendelkezik.

kiváló oktatási intézménynek tartom.

kiváló és nívós intézmény.

komoly céljaim vannak az életben.

komoly, elismert egyetemen kívántam MA diplomát szerezni

korábban is itt tanultam és teljesen meg voltam elégedve a képzés nyújtotta lehetőségekkel. 

korábbiakban is az intézmény hallgatója voltam.

kutatni akarok.

kémia szakterületen szeretnék kutatni.

könnyű bekerülni.

könnyű lesz bekerülni.

környezetváltozásra vágytam, önállóságra, sok barátom szintén itt tanul, kulturális város. 

közel szerettem volna tanulni a lakhelyemhez illetve tetszett az intézmény jó híre 

közel található a lakhelyemhez, s Pécset egy csodálatos, élhető városnak tartom.

közel van

közel van a lakhelyemhez

közel van a lakhelyemhez és szükségem van egy diplomára

közel van a lakhelyemhez. (2 előfordulás)

közel van a lakhelyemhez. 

közel van a lakóhelyemhez

közel van a lakóhelyemhez és jó hírű az intézmény.

közel van a lakóhelyemhez és mert ismerős is ide jött.

közel van a lakóhelyemhez, és az itt szerzett diploma hozzásegít egy anyagilag stabilabb élethez.

közel van a lakóhelyemhez, és azt tanulhatok ami érdekel.

közel van a lakóhelyemhez, és nem volt más ötletem.

közel van a lakóhelyemhez, és szeretem Pécset. Illetve azért, mert van olyan szak, amit szerettem volna tanulni és mert ennek a
szaknak a híre az egész országban nagyon jó.

közel van a lakóhelyemhez, és van olyan képzés ami engem érdekel.

közel van a lakóhelyemhez. (2 előfordulás)

közel van lakóhelyemhez, jobban szeretem Pécset, mint Budapestet.

közel van lakóhelyemhez, és találtam érdeklődési körömnek megfelelő szakot.

közel van és jó hírnévvel rendelkezik.

közel van, jókat hallottam róla. 

közel van, és jó hírű egyetem.
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közel van, és viszonylag jó az oktatás.

közel van.

közismerten jó az oktatás színvonala, és sok lehetőséget kaphatok diplomaszerzés után munkára.

középiskolai tanár szeretnék lenni.

lakóhelyem ez van a legközelebb és egy elismert intézmény

lakóhelyemhez ez van a legközelebb, Budapestre pedig semmiképpen nem szerettem volna jelentkezni.

lakóhelyemhez közel itt indult az a képzés amit szerettem volna tanulni

lakóhelyemhez közel van.

lakóhelyemtől könnyen megközelíthető ,elismert hírű iskola.

leginkább ez az egyetem nyerte el a tetszésemet.

legközelebb van a lakóhelyemhez

lehetőségeket tekintve Budapesttel egyenrangú, de mégis élhetőbb. 

lehetőségem volt állami ösztöndíjasként MA diplomát szerezni

lehetőséget biztosított kiegészítő MBA mesterképzésre

lehetőséget kaptam a munkahelyemtől állami ösztöndíjas képzés elvégzésére.

lehetőséget láttam benne.

lenyűgöztek az egyetem adta lehetőségek! 

levelező hallgatóként , pécsiként ez volt a legoptimálisabb.

magas szintű , elismert oktatás mellett tanulhatom azt amit szeretek, a szeretett városomban!

magas szintű az oktatás, a szakmámban szükséges, fontos  az új ismeretek elsajátítása, megtanulása

magas szintű képzést nyújt, ahhoz, hogy mentőtiszt lehessek

magas színvonalon tanulhatom azt, amit szeretek.

magas színvonalú képzést biztosít.

magas színvonalú oktatásban részesülhetek.

mas egyetem szoba se johetett nalam

meg szeretném szerezni az egyetemi (Msc) végzettséget, de mellette dolgozni akarok és csak Pécsen van levelező képzés a
szakomon.

megakartam valósítani az álmom

megbízható egyetemnek állították be és mostanra úgy érzem, ez teljes mértékben így van.

megbízok egy olyan egyetemben, ami már 1367 óta létezik.

megfelel az elvárásaimnak.

megfelelő diplomát szeretnék szerezni az ideális munkához.

megfelelő szak volt itt.

megfelelő végzettséget kapok, ahhoz, hogy tovább vigyem a családi vállalkozást.

megfogott a légköre és már 4 éve Pécsett tanulok.

meggyőzött az ismerőseim beszámolója

meggyőződésem, hogy a PTE TTK-n szerzett tudás és tapasztalat hozzásegít majd a sikeres szakmai fejlődésemhez és számomra
megfelelő munkahelyre való bekerüléshez.

megkapom azt a képzést, amire szükségem van.

megszeretném valósítani terveimet.
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megtaláltam a számomra legmegfelelőbb szakot.

megtaláltam az érdeklődési körömnek megfelelő képzést

megtaláltam azt a szakirányt, amivel foglalkozni szeretnék a jövőben!

megtetszett a hirdetés, és maga a város szépsége miatt is

megtetszett a szak által nyújtott tananyag

megtetszett az ahogy oktatnak.

megtetszett az egyetem légköre és hallgatói pozitív véleményeket mondtak róla.

megtetszett az egyetem.

megtetszett az intémény jó híre ,az egyetemi élet,a gondos oktatás

megtetszett az iskola és a város

megtisztelő számomra tudásomat ezen egyetem tematikai rendszereinek keretei között mélyíteni.

megvalósíthatom azt az álmot hogy jó szakember legyek.

mentőtiszt szeretnék lenni.

mert a PTE-n szeretnék végezni - mivel elismert Egyetem! 

mert a turisztika vonalán szeretnék elindulni

mert a város és az egyetem hangulata máshoz nem hasonlítható, az intézmény híre jó, és sok pozitívumot hallottam róla a barátoktól,
akik úgyszintén ide járnak/jártak.

mert az első diplomámat is itt szereztem és pozitív tapasztalatokkal, jó élményekkel gazdagodtam.

mert ebben az egyetemben láttam a legtöbb lehetőséget.

mert fogorvos szeretnék lenni és itt van ilyen képzés.

mert imádom ezt a várost!

mert itt minden megvan arra, hogy megvalósítsam a céljaimat.

mert itt tanulhatom azt ami érdekel és ez az egyetem volt ahol sok ismerősöm tanult, tanul most is és az ő véleményük nagyon pozítiv
volt. 

mert itt tanít Arnóth Zoltán Tanár Úr.

mert itt van az a képzés, amit tanulni szeretnék, és szeretem Pécset.

mert jobb lehetőségeket biztosít mint más felsőoktatási intézmények

mert jó dolgokat hallotam.

mert jó dolgokat hallottam róla

mert közel a lakhelyemhez is minőségi oktatásban részesülhetek 

mert magas színvonalú az orvosképzés.

mert mérnök informatikus szerettem van lenni nagy koromban, és erre a PTE-PMMIK képzése tűnt a legideálisabbnak, hogy elérjem a
célomat.

mert nagyon tetszik az egyetem hangulata, magas színvonalon tanulhatom azt a szakmát ami igazán érdekel.

mert pszichológiát szerettem volna tanulni levelező tagozaton, elérhető áron.

mert színvonalas oktatásban szerettem volna részt venni.

mert van az érdeklődésemnek megfelelő szak és szeretem Pécset

mert államilag finanszírozott formában indult az a szak, ahova szerettem volna bekerülni

mert érdekel a marketing, és itt azt tanulhatom, szeretnék

mert érdekel a tanári pálya.

mert úgy gondoltam megtiszteltetés lenne ezen az egyetemen hallgatónak lenni, illetve a város is nagyon vonzó volt számomra.
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mert úgy gondoltam, hogy ez az egyetem megfelelő tudást ad.

mesterdiplomát akarok szerezni.

millió pozitiv dolgot hallottam már az egyetemről

minden más orvosi egyetemre is beadtam, mivel nem akartam évet halasztani.

minden szempontból tökéletesnek találtam. 

minden tényezőt figyelembe véve ezt találtam a legjobb lehetőségnek.

minden vágyam ezt volt, hogy az legyek ami szeretnék

minden vágyam volt bekerülni egy olyan egyetemre, ami jó hírű, jó városban van, ahol nyüzsgő, igazi egyetemi élet van és ahol azt
tanulhatom, jó színvonalon, amit szeretnék.

minden álmom az volt, hogy ebben az intézményben tanulhassak

minden álmom az volt, hogy egy nagy hírű egyetemen általános orvostudományt hallgassak.

mindenféleképpen az adott szakirányon szeretnék tanulni. 

mindenféleképpen egy elismert felsőoktatási intézményben szerettem volna tovább tanulni.

mindenki pécsi akar lenni

mindenki pécsi akar lenni!

mindenki pécsi akar lenni!!

mindenképp dietetikus szerettem volna lenni és az országban csak két helyen van ilyen képzés.

mindenképp itt szerettem volna továbbtanulni.

mindenképp szerettem volna magas szinvonalú mesterképzésen részt venni

mindenképpen dietetikus szeretnék lenni,és az országban csak két helyen van,ennek az egyetemnek pedig jó híre van,ráadásul Pécs
gyönyörű hely,és nagyon sok lehetőség kínálkozik az egyetemisták számára.

mindenképpen gazdasági pályára szerettem volna menni, és Pécs és a lakóhelyem közt jó a közlekedés.

mindenképpen itt akartam továbbtanulni

mindent összevetve ez az egyetem tűnt a megfelelőnek.

mindig arra vágytam, hogy itt tanulhassak.

mindig erre az egyetemre akartam bekerülni.

mindig erre az egyetemre készültem,a legjobb választás,főleg egy pécsinek

mindig is Pécsen szerettem volna tanulni! :)

mindig is a PTE-re akartam járni

mindig is arra vágytam, hogy itt tanulhassak.

mindig is ez volt a tervem.

mindig is ez volt az álmom

mindig is ide akartam járni.

mindig is ide szerettem volna járni egyetemre.

mindig is ide szerettem volna jönni.

mindig is itt akartam tanulni.

mindig is érdekel az egészségügy.

minőségi oktatással ott és olyan szakkal rendelkezett, amely engem érdekelt.

mióta az eszemet tudom Pécsre akartam visszakerülni. (itt születtem)

most van lehetőségem tanulni, és a PTE volt, az előző listában magasabb pontszámmal jelzett körülmények iatt, az ésszerű
választás.
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most van lehetőségem tovább mélyíteni eddigi tudásomat.

munka mellet is könnyel elvégezhető.

munkakörömhöz, életpálya-modellemhez szükséges

munkáltatom ezt javasolta és közel van lakhelyemhez

már 5 évig a PTE-n tanultam.

már 8 éve ez volt az álmom

már BSc kèpzèsre is ide jártam

már eddig is jó tapasztalataim voltak vele kapcsolatban.

már ismertem az intézményt korábbról és a város is a szívemhez nőtt és a pte keretein belül is volt olyan képzés, ami teljes
mértékben megfelelt ahhoz, hogy céljaim elérjem

már korábban is a PTE hallgatója voltam.

már korábban is hallgatója voltam az egyetemnek és itt tapasztalt minőség,követelmények,lehetőségek miatt tudtam hogy csak ez az
egyetem kerülhet szóba.

már nyíltnapon azonnal megtetszett az intézmény,illetve szeretem a várost.

már tanultam ott, meg voltam elégedve az egyetem színvonalával, ezért döntöttem úgy, hogy ott folytatom további tanulmányaimat.

már több éve ide szeretnék járni.

már voltam a PTE hallgatója és eldöntöttem, hogy el fogom végezni a jelenlegi szakomat is.

már voltam az Intézmény hallgatója.

már voltam hallgatója és teljes mértékben elégedett voltam minden téren.

már végeztem itt és az újabb diplomámat is itt szerettem volna megszerezni.

már általános iskolában ide jártam edzésre, és beleszerettem a környezetébe.

máshova nem vettek fel.

még nincs diplomám és ezen a területen látok esélyt ennek megszerzésére.

nagyon barátságosnak találtam a várost.

nagyon felkészültek a tanárok,és a barátaim ajánlották nekem.

nagyon jó a szakos tanári gárda.

nagyon jó a tanár akihez jelentkeztem.

nagyon jó benyomást keltett az intézmény. 

nagyon jó egyetem és szeretném itt megszerezni a diplomámat.

nagyon jó híre van az egyetemnek.

nagyon jó tanárok tanítanak itt.

nagyon jókat hallottam róla mindenfelől és a számomra mindenben tökéletesnek tűnt.

nagyon jónak találom az egyetemet, és Pécsen akarok tanulni, jó a képzés, az ismerőseim is csak jókat tudtak mondani róla, és
tanulhatok egy barátságos helyen és normális tempóban, remek közösségel.

nagyon megtetszett a kari képzések, az egyetem.

nagyon megtetszett a kínálatuk

nagyon sok jót hallottam az egyetemről.

nagyon sok jót hallottam az iskoláról.

nagyon szeretem Pécset

nagyon szeretem Pécset, sok jót halottam az egyetemről és az oktatókról, illetve néhány arátom is idejött.

nagyon szimpatikusak a hallgatók, és az oktatók a karomon.
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nagyon szimpatikusnak találtam a várost és mert jó hírű az iskola.

nagyon szimpatikusnak találtam az EDUCATION az itt tanuló diákokat.

nagyon színvonalasnak tartom a pécsi egyetemet, számomra nagyon kedvezőek az oktatás feltételei. 

nagyon tetszett amit az intézmény igért.

nagyon tetszett az egyetem

nagyon tetszettek az egyetemről kapott információk.

nagyon tetszik a város, az egyetem, amiről mindenkitől csak jót hallottam.

nagyon tetszik a város, ès az èjszakai èlet.

nagyon érdekelt a televíziós műsorkészítő képzés

nekem szükséges képzési kínálattal rendelkezõ jó hírű intézmény, valamint az alapdiplomámat is itt szereztem.

nem akartam Pécset elhagyni.

nem akartam kizárni azt a lehetőséget, hogy netán ide járjak.

nem elég egyszerűen létezni jót kell tenni azokért,akik emberi segítségre szorulnak ennek az első lépése a PTE-ETK mentőtiszt szak
elvégzése mely legszebb hivatás egyike :) köszönöm

nem szerettem volna Pécsről elköltözni.

nem tudom. Ide akartam jönni valamiért, úgy gondoltam itt jobb az oktatás és a légkör mint mondjuk az ELTE-n, igazam lett.

nem vettek fel az ELTE-re

nem volt más választásom.

nem volt más, életképes ötletem.

nincs kedvem heti rendszerességgel sokat utazni és mivel ide jelentkeztem, ezért nem is kell.

nyugodt környezetben szerettem volna elvégezni az orvostudományi kart, de közben lehetőséget is akartam arra, hogy kimozduljak.

nyugodt életre vágyom

nyílt napon megtetszett

nyílt napon nagyon megtetszett az egyetem illetve az oktatók és hallgatók segítőkészsége és a légkör is nagyon vonzó volt, valamint
az ELTE szóban sem jöhetett mert az ottani nyílt nap illetve maga a város negatív érzelmeket váltott ki belőlem. 

nyílt napon nagyon szimpatikus volt az egyetem.

népegészségügyi mesterképzésen akartam részt venni Pécsett.

olyan dolgokat tanulhatok itt amik érdekelnek.

olyan dolgot tanulhatok a PTE-n ami érdekel és mert szeretem Pécs városát.

olyan dolgot tanulhatok ami érdekel, barátaimmal vagyok.

olyan dolgot tanulhatok, amit szeretnék.

olyan egyetemen szeretnék tanulni, amit széles körben ismernek és elismernek.

olyan előadóktól, olyan tudásanyagot kaphatok, amelyet sehol máshol az országban.

olyan helyen akartam tanulni, ahol vannak lehetőségeim.

olyan helyren akarok tanulni ahol emberszámba veszik a diákokat.

olyan jó hírű egyetemen akartam tanulni, ami nem Budapesten van.

olyan kart találtam ahol azt tanulhatom ami érdekel

olyan képzésen vehetek részt, amit Magyarországon csak itt végezhetek el.

olyan képzést találtam itt ami a munkámhoz jól jöhet meg érdekel is

olyan szakon tanulhatok ami érdekel
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olyan szakot kínál az egyetem, amivel elismert szakember lehetek és itthon, szakterületen belül tudok dolgozni és megélni.

olyan szakot találtam itt, melyet szívesen végeznél, a munkahelyemen előnyt és magasabb bérezést jelent.

olyan szakot tanulhatok,amit szeretettel csinálok végig. 

olyat szeretnék tanulni, amit használni tudok az életben

olyat tanulhatok ami érdekel és barátaimtól sok jót hallottam az egyetemről és a városról.

országszinten jó híre van a képzésnek, amire jelentkeztem és közel van a lakóhelyemhez.

orvos akarok lenni

orvos szeretnék lenni (2 előfordulás)

orvos szeretnék lenni!

orvos szeretnék lenni, és ez a legszimpatikusabb orvosi egyetem Magyarországon

orvos szeretnék lenni, és ez közel van

orvos szeretnék lenni.

orvosi biotechnológia csak itt van

orvosi egyetemre akartam menni

orvosira akartam járni

osztatlan tanári szakon azt a két tantrágyat tudom tanulni amit szeretek

ott azt tanulhatom ami érdekel

ott találtam megfelelő szakot.

ott volt az a szak, ami érdekelt

pedagógus szeretnék lenni.

piacképes diplomára van szükségem.

piacképes diplomát kínál.

pozitív dolgokat hallottam róla, illetve a város kellemes, közel van a lakóhelyemhez.

pozitív visszajelzéseket kaptam az intézményről, tetszik a város légköre és a pécsi életmód.

pozitív véleményeket hallottam a mesterképzésről ahova jelentkeztem.

pszichológiára szerettem volna járni.

pécsen lakom.

pécsi lakosként mindig is itt szerettem volna továbbtanulni.

pécsi vagyok

pécsi vagyok
pécsi vagyok

pécsi vagyok és mindenképp Pécsen szerettem volna továbbtanulni.

pécsi vagyok, és volt olyan kar ami érdekelt.

pécsi vagyok.

pécsiként kihasználtam a város adta lehetőséget és így egy jó nevű intézmény hallgatója lehetek. 

pénzügy-számvitelt akartam tanulni.

remek szakképzésben részesülök és majdan jó szakemberré válhatok.

rengeteg jó dolgot hallottam róla és pécsiként úgy gondoltam, hogy a PTE a legjobb választás.

rengeteg jót hallottam az egyetemről, és Pécs szép hely.

régóta mentőtisztként szerettem volna tanulni!
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régóta tetszett az iskola, és megtaláltam a számomra legmegfelelőbb szakot

sajt. 

sikerorientált vagyok

sok barátom tanul itt.

sok embertől hallottam,hogy itt a legjobb az anglisztika szak.

sok ismerősöm jár ide

sok ismerősöm jár ide és, mert jó dolgokat hallottam az egyetemről is.

sok ismerősöm tanult itt.

sok jó dolgot hallottam róla. 

sok jót hallottam Pécsről.

sok jót hallottam az egyetemről

sok jót hallottam az intézményről és a képzésről.

sok jót hallottam az iskoláról, valamint rengeteg lehetőséget biztosít.

sok jót hallottam róla
mert sok jót hallottam róla

sok jót hallottam róla és én is részt akartam venni a PTE pezsgő életében. 

sok jót hallottam róla, a város gyönyörű és tökéletesen megfelel a tanulási igényeimnek.

sok jót hallottam róla.

sok pozitív véleményt hallottam róla, különösen a hallgatói életről.

sok pozitívumot hallottam róla

sokat hallottam az egyetemről, a városról és arról, hogy itt a legjobb a jogi képzés.

sokat hallottam róla és vonzónak találtam.

szakmámban fejlődni szeretnék.

szakmámban szeretnék továbbfejlődni.

személyes motiváció miatt diplomát szeretnék, az intézmény közel a munkahelyemhez, lakóhelyemhez.

szep a kollegium, szep a varos.

szeretem Pécs környékét

szeretem Pécs városát, midig is egy ilyen nagy egyetemre akartam járni mint a PTE, és tudom hogy itt mindent biztosítanak nekem ,
hogy a továbbiakban sikeres jövőm legyen. 

szeretem Pécs városát.

szeretem Pécset és az egyetemről is sok jót hallottam.

szeretem Pécset és az érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok.

szeretem Pécset és csak a legjobbakat hallottam a PTE-ről.

szeretem Pécset, közel van a lakhelyemhez, és a bátyám is PTE-s volt, és jókat mondott az egyetemről.

szeretem Pécset. (2 előfordulás)

szeretem Pécsett.

szeretem a sportot, és le szeretnék diplomázni.

szeretem a várost és az itt lakó embereket valamint az oktatás is tetszik

szeretem a várost és jó az egyetemi élet.

szeretem a várost.
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szeretem ezt a várost.

szeretem nagyon Pécset, valamint, mert itt indult az a szak, amelyre jelentkezni szerettem volna.

szeretem volna elszakadni a családi környezettől.

szeretnem tovabbkepezni magam

szeretnék -gyógytornászként- segíteni a sérült gyerekeknek! Szeretném lelkileg, testileg mellettük állni!!

szeretnék Testnevelő lenni!

szeretnék a jövőben egy jó állást,és azzal a diplomával amit itt szerzek,jó lehetőségeim vannak a munkaerőpiacon.

szeretnék az egészségügyben dolgozni.

szeretnék az egészségügyben magasabb tudásra szert tenni és diplomát szerezni.

szeretnék az ország egyik legjobb egyetemén lediplomázni. 

szeretnék az általam választott szakon diplomát szerezni és ezen a területen dolgozni.

szeretnék diplomát hátha azzal jobb álláslehetőséget kapok.

szeretnék diplomát szerezni,amivel sokra vihetem a jövőben.

szeretnék diplomát szerezni.

szeretnék diplomát.

szeretnék egy egyetemi diplomát szerezni

szeretnék egyetemi diplomát kapni

szeretnék elismert felsőoktatásban végzett, diplomával rendelkező állampolgár lenni és ezt a PTE-n szerzett ismereteimmel,
tudásommal el is tudom érni.

szeretnék emberekkel foglalkozni és a szakom ezt lehetővé teszi, miután elvégeztem. 

szeretnék gyógyszerész lenni egy patikában és tetszik a város.

szeretnék gyógyszerész lenni, és Pécsen élek, így hát hova máshova!?

szeretnék gyógytornász lenni. 

szeretnék iskola után hamar elhelyezkedni.

szeretnék jó karriert kiépíteni és mivel egy jó hírű intézményről van szó, a PTE-n szerzett tapasztalatokkal ez a legjobb hely a
kiugrásra.

szeretnék jó állást.

szeretnék megtanulni profi módon programozni.

szeretnék msc egészségügyi menedzserként végezni.

szeretnék piacképes diplomát, egy neves intézményből.

szeretnék pszichológiát tanulni, olyan tanulmányi környezetben, ami jelentősen segíti témában való fejlődésemet.

szeretnék szakmailag továbbfejlődni.

szeretnék tanulni, 42 évesen is, és egy újabb MA diplomát szerezni

szeretnék tanár lenni és Pécsi Tudományegyetem bizonyult erre a célra a legalkalmasabbnak.

szeretnék tanár lenni és itt van osztatlan tanárképzés.

szeretnék tanár lenni.

szeretnék tanító végzettséget szerezni, majd tanítani.

szeretnék tovább tanulni.

szeretnék értékes tudással gazdagodni.

szeretnék, elismert szakember lenni, aki értékes diplomával rendelkezik és biztos a tudásában.
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szeretném a jövőben kamatoztatni a tudásom.

szeretném a szakot elvégezni itt elvégezni

szeretném a tudásomat bővíteni, magasabb szintre emelni.

szeretném azt tanulni, ami érdekel.

szeretném barátságos környezetben folytatni a tanulmányaimat.

szeretném bővíteni szakmai tudásomat és képesnek lenni az új ismereteimet a gyakorlati munkám során alkalmazni

szeretném egyetemi szintűre emelni a régi MBA végzettségemet.

szeretném elvégezni a választott szakmát.

szeretném megszerezni a diplomámat, hogy a szakmámban tudjak dolgozni

szeretném megőrizni, iletve növelni az alapdiplomám értékét. 

szeretném mélyíteni a tudásomat, és a szakmámban dolgozni amit szeretek.

szeretném szakmai tudásomat bővíteni.

szeretném tovább képezni magam és diplomát szerezni

szeretném tovább képezni magam, így a jövőben lehet a lehetőségeim száma még nagyobb lesz. 

szerettem volna a szüleim nyomdokaiba lépni

szerettem volna bejutni

szerettem volna egy jó helyen tanulni, ahol figyelnek is rám.

szerettem volna egy olyan iskolát választani, ahol az érdeklődési körömnek megfelelő információkat szerezhetek.

szerettem volna egyetemi végzettséget szerezni, amellyel többféle munkalehetőség nyílhat meg előttem

szerettem volna magyar nyelven tanulni.

szerettem volna még tanulni.

szerettem volna olyan szakon tanulni ami érdekel.

szerettem volna pszichológiát tanulni az országon belül.

szerettem volna részese lenni a pécsi egyetemi életnek.

szerettem volna szak képezni magam.

szerettem volna tovább tanulni.

szerettem volna továbbképezni magam

szerettem volna továbbtanulni, és itt megtaláltam a számomra legmegfelelőbb szakot amivel a későbbi időben el szeretnék
helyezkedni.

szerettem volna valami olyat tanulni, aminek értelmét is látom, és a jövőmet építhetem vele.

szerettem volna valami újat kipróbálni,elérni a céljaimat, és ezekben ez az egyetem  tud segíteni.

szerintem Pécs a legszebb magyar város, illetve rendkívül vonzónak tartottam a PTE által kínált lehetőségeket.

szerintem a legjobb választás annak aki a legmagasabb szinten szeretné elsajátítani a pénzügyi világ fortélyait

szerintem az ország egyik legelismertebb intézménye

szerintem itt minden számomra fontos dolog megvan, amit egy egyetemtől elvárnék.

szerintem nagyon jó felsőoktatási intézmény

szimatikus volt az intézmény légköre, valamint biztos voltam benne, hogy itt megfelelő minőségű oktatást kapok a számomra
szükséges tantárgyakból.

szimpatikus az egyetem!

szimpatikus az iskola és közel van a lakóhelyemhez.
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szimpatikus egyetem és van nekem megfelelő képzése.

szimpatikus ez az egyetem és indítottak olyan szakot, amely érdekelt.

szimpatikus hely és közel van a lakhelyemhez.

szimpatikus számomra az iskola, kiemelkedő az oktatás színvonala, és számomra érdekes témákat tanulhatok, elismert oktatóktól.
Van jövőképem a képzést követően, nem olyan kilátástalan a jövőm.

szimpatikus volt a környezet és a tanárok, és jó híre van az oktatás színvonalának.

szimpatikus volt az egyetem, a környezet, és a szakok.

szimpatikus volt az intézmény és a lakóhelyemhez is közel található.

szimpatikus volt számomra ez az egyetem

szimpatikusabb a város, mint Budapest, illetve Győr.

szimpatikusna találtam az egyetemet és a képzést a nyílt napon.

szimpatikusnak találtam az intézményt,és jó hírű iskola.

szinte csak jót hallottam az itt tanuló vagy már végzett ismerőseimtől. Ez adott nekem egy körülbelüli képet a színvonalról és az itteni
egyetemi létről, és tetszett ez a kép. Másrészt a város is nagyon vonzott, ill. sokak szerint sokkal barátságosabb a légkör, mint pl. egy
fővárosi zsúfoltabb egyetemen, nekem pedig számít, hogy meglegyen a jó tanár-diák kapcsolat, ami nagymértékben növeli az
aktivitást órákon, ill. fogékonyabbak vagyunk mi, diákok is az új ismeretek elsajátítására.

szociális munka alapszakon szeretném folytatni tanulmányaimat.

számomra Pécs az egyik legvonzóbb város Mo-n, színvonalas az oktatás, jó a diákélet, a távolság segít önállósodni, van sportolási
lehetőség és azt tanulhatom amit szeretek.

számomra a PTE a lehetőségek intézménye 

számomra a PTE a megfelelő egyetem.

számomra a PTE-re való bekerülés volt a cél.

számomra a legmegfelelőbb a PMMIK :)

számomra fontos a célirányos szakmai fejlődés,szeretem a kihívásokat.

számomra kiváló intézménynek bizonyult, jó légkörrel és jó tanárokkal.

számomra legszimpatikusabb egyetem az országban.

számomra teljes mértékben megfelelő képzést biztosít, és ahonnan információt kaptam az iskoláról, mindenhonnan csak
pozitívumokat mondtak.

széles képzési kínálattal rendelkezik.

szép a város.

színpatikus és oktatják azokat a szak területeket amelyek engem érdekelnek

színvonalas az oktatás

színvonalas intézménynek tartom.

színvonalas képzést ígért,elérhető pontszámokkal.

színvonalas oktatás részvevője szerettem volna lenni.

színvonalas, jó iskola, diplomámmal könnyen elhelyezkedhetek.

színvonalasnak tartom az oktatást és jó elhelyezkedést látok a szakmában
szakmában.

színvonalasnak és piacképesnek találtam az oktatás minőségét

szükségem van MA végzettségre

szükségem van a diplomára a munkahelyemen való maradáshoz.

szükségem van a pedagógus életpálya modellhez a szakvizsgára

szükségem van nyelvvizsgára
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szülésznő akartam lenni

tanulmányaimat egyetemi szinten szerrettem volna folytatni, szakmailag fejlődni. 

tanulni szeretnék.

tanár szeretnék lenni

tanár szeretnék lenni, és ehhez a PTE-n találtam érdeklődésemnek megfelelő szakot.

tervezni szeretnék.

testvérem,barátaim is ide járnak és ajánlották az intézményt.

teszik az egyetem.

tetszett a képzés sokszínűsége

tetszett a suli.

tetszett az egyetem és a város,illetve mert jó hírű az oktatás

tetszett az egyetemi légkör.

tetszett az intézmény kisugárzása.

tetszett.

tetszettek a kar által kínált lehetőségek, és mert egy olyan iskolában szerettem volna folytatni tanulmányaimat, ahol az általam
választott szakról magas fokú ismeretek szerezhetek.

tetszettek a meghirdetett szakok és maga a város is.

tetszik a képzés, amire jelentkeztem.

tetszik a város és jókat hallottam az egyetemről

tettszik Pécs városa és maga a szak is vonzott. (dietetika)

tovább akartam tanulni, és a PTE.n megtaláltam a nekem leginkább tetsző képzést.

tovább akartam tanulni. Itt volt lehetőség, hogy azt tanuljak amit szeretnék és a párommal is egy városban élhessek.

tudtam, hogy ide szeretnék járni.

tudtam, hogy nem fogok csalódni.

távol akartam kerülni lakóvárosomtól.

több forrásból hallottam, hogy itt a legjobb a pszichológia oktatás az országban.

több ismerős és tanár is ajánlotta az egyetemet és más hallgatóktól is jókat hallottam az oktatás színvonaláról valamint a az aktív
szociális életről programokról

több volt középiskolai osztálytársam is ezen az egyetemen tanult tovább.

több, más olyan tudományos kutatási program, lehetőség adott; mint más egyetemeken.

többen is javasolták, hogy jogász legyek, valamint egy nagyon kedves ismerősöm is itt tanult, így volt rálátásom az egyetem életére,
és rendkívül szimpatikusnak találtam.

ugy gondolo itt megfelelő képzésben fogok részersülni

ugyan olyan jó egyetem, mint egy budapesti.

valami megfogott a helyben, és a szakban. Nagyon megtetszett és ezzel szeretnék foglalkozni a jövőben

valamit mindig tanulni kell! :D

van a karon doktori képzés

van fogorvosi szak

van levelező építész msc képzés

viszonylag alacsonyak a megélhetési költségek, gyakrabban utazhatok haza, jó hírű intézmény.

viszonylag közel van a lakhelyemhez valamint egy jó hírű iskola.
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viszonylag közel van a lakóhelyemhez és mert jót hallottam az egyetemről. 

viszonylag közel van a lakóhelyemhez, jó hírű egyetem és tetszik a város

viszonylag közel van az állandó lakóhelyemhez, jó hírnévvel rendelkezik és itt úgy érzem megfelelőképpen elsajátíthatom a leendő
szakmám szükségleteit.

volt olyan szak amit szeretnek tanulni.

volt olyan szak melyet tanulni szeretnék.

voltam TM táborban, és nagyon megtetszett az egyetem, illetve Pécs légköre is, nagyon barátságos volt.

vonzo volt a program es az allami tamogatas lehetosege.

vonzott a szak amin tanulhatok

vonzott a város és az itteni egyetemi élet.

vonzott az egyetem légköre

vonzott az egyetem és a város,illetve itt volt a közelben olyan szak,ami érdekel.

vonzott az egyetemi légkör, és imádom Pécset.

vonzott az intézmény és a város légköre. Látatlanban is bizalmat szavaztam az iskolának, mert meggyőztek az iskola nyújtotta
lehetőségek és a diákokhoz való hozzáállás.

vonzó volt a város, egyike a 4 orvosi képzést nyújtó egyetemnek az országban.

vonzó volt az egyetemi élet, barátaim ,ismerőseim közül is nagyon sokan Pécsre jelentkeztek.

vonzónak találtam a lehetőségeket.

váltani akrtam.

védőnői diplomát szeretnék szerezni

végre olyat tanulhatok ami érdekel. 

véleményem szerint itt olyat tanulhatók és olyan minőségben amilyenben én szeretnék

x

zalaegerszegen a legjobb a gyakorlati oktatás, és közel van .

Érdekel a biológia és Pécsen szerettem volna maradni.

Érdekelt a szak

Ígéretes új élet lehetoseget ajanlotta

Óvópedagógus szerettem volna lenni.

Önállóan, távol az othontól akartam karriert, saját pályát tervezni és megvalósítani annak tükrében, hogy mi a célom az életben.

Összességében itt találtam meg azt amit szivesen tanulok.

Úgy gondolom, hogy a diplomaszerzéshez itt megkaphatom a legjobb ismereteket.

Úgy éreztem ide kell jönnöm hogy elérjem a célomat!

állást kerestem és ezt találtam :)

édesanyám is a PTE-n végzett

élethosszig szeretnék tanulni...

életérzés.

én is a PTE hallgatója szerettem volna lenni.

érdekel a jogi pálya, és itt véleményem szerint minden lehetőség adott ahhoz, hogy jogász lehessek. Pécs szép város, az egyetem
épülete igazán impozáns, jó a közlekedés a lakóhelyem és Pécs között, valamint nem kellett túl messzire szakadnom (távolság
szempontjából) a családomtól (60 km).

érdekel a tanítói pálya



Sipos Norbert, Elsősök megkérdezése 2014/15

2014.10.03 EvaSys kiértékelés Oldal69

érdekel a választott szakterület

érdekel az egészségturizmus szakirány.

érdekel az egészségügy és mások megsegítése!

érdekel az egészségügy.

érdekelnek a nyelvtanulási lehetőségek.

érdekelt a szak melyre jelentkezhettem.

érdekelt az általam megjelölt szak

érdekelt mindig is a jogász pálya.

érdekemben állt keramikusnak tovább tanulni, úgy érzem van hozzá sütnivalóm.

érdeklődésemnek megfelelő tanumlányt folytathatok

érdeklődési körömnek megfelelő szakon, egy jó hírű egyetemen szerettem volna tudásomat bővíteni.

érdeklődöm az adott szak tanulása iránt.

így azzal foglalkozhatok amivel akarok.

így döntöttem

így itthon maradhattam.

így teljesülhetett az álmom. 

óvodapedagógus szeretnék lenni.

önmegvalósítás ill. karierépítés miatt, ill. kiemlkedés, társ-i elismerés.

úgy gondolom itt alapozhatom meg legjobban a jövőmet.

úgy gondoltam azt tanulhatom ami a céljaim megvalósításához előnyös.

úgy gondoltam ez a legjobb választás a számomra.

úgy gondoltam, felvételt nyerek.

úgy gondoltam, hogy a PTE a legmegfelelőbb légkört/segítséget biztosítja tanulmányaim folytatásához.

úgy gondoltam, hogy a jövőben hasznosítani tudom az ott megszerzett tudásom.

úgy gondoltam, nagyon jól fogom itt érezni magam, és azt tanulhatom ami a legjobban érdekel.

úgy gondoltam,hogy ez megfelelő hely lesz a továbbtanuláshoz.

úgy hallottam, hogy nagyon barátságos a légkör, elismertek az oktatók.

úgy hiszem itt megkapom azt a szakmai tudást és hozzáértést ami a pályámhoz szükséges.

úgy vélem, hogy azt itt megszerzett diploma végig kísérhet életemben segítve azt.

úgy vélem, hogy itt érvényesülni tudok. 

úgy véltem, ez az intézmény lesz az ahol megtanulhatok mindent a választott szakommal kapcsolatban. 

úgy éreztem ez az egyetem biztosítja számomra céljaim elérését.

úgy éreztem ez az egyetem jobb, mint a többi.

úgy éreztem ez lesz számomra a megfelelő hely.

úgy éreztem, ez a nekem legmegfelelőbb egyetem.

úgy értesültem itt számítják be BA diplomámat MA képzésre.

úgy értesültem, hogy itt jó a földrajz szak.

úgy érzem végre van célom és itt meg is tudom valósítani!

úgy érzem, hogy ez az a hely, ahol minden álmom valóra válhat. ;)
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új kihívás kerestem az SZTE után,  és mert tudtam, hogy PÉcs nagyon szép lesz.

újra tanulni szeretnék, és a főiskolai diplomám mellé szeretnék mester diplomát szerezni.
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Milyen szakra került be a PTE-re?Milyen szakra került be a PTE-re?Milyen szakra került be a PTE-re?Milyen szakra került be a PTE-re?

 Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztika Analitka

 Pszichológia mesterképzés

 jogi felsőoktatási szakképesítés

 jogász  -  doktori képzés

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

*

:osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

AB nappali Dietetikus

AJK-jogász, IGYK - tanító (jogász - költségtérítéses, tanító állami finanszírozás) 

ANDRAGÓGIA

ANDRAGÓGIA MA

AOK

Alkalmazott matematikus

Altalanos orvos

Andragógia (2 előfordulás)

Andragógia  (2 előfordulás)

Angliszika 

Anglisztika (14 előfordulás)

Anglisztika 

Anglisztika BA

Aosz (2 előfordulás)

Apolas es betegellatas

Apolás és betegellátás dietetika szakirány

Apoló

BABA (2 előfordulás)

BTK

BTK- kommunikáció és médiatudomány

Belsőépítész Mester

Biologia BSc

Biologia-kemia osztatlan tanar

Biológia (12 előfordulás)

Biológia 

Biológia Bsc (2 előfordulás)

Biológia bsc.

Biológia tanár MA

Biológia-kémia tanári

Biológus

Csecsemő gondozó
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Csecsemő és kisgyermekgondozó

Csecsemő és kisgyermeknevelő (2 előfordulás)

Csecsemő és kisgyermeknevelő 

Csecsemő- és kisgyermek nevelő

Csecsemő- és kisgyermeknevelő (3 előfordulás)

Csecsemő- és kisgyermeknevelő  (3 előfordulás)

Csecsemő-és kisgyermek nevelő

Csecsemő-és kisgyermeknevelő (2 előfordulás)

Csecsmő- és kisgyermeknevelő szak

Csemcsemő-és kisgyermeknevelő, gondozó

Dem és szoc doktori iskola

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

Dietetika (8 előfordulás)

Dietetikus (11 előfordulás)

Dietetikus 

Doctoral Studies in English Applied Linguistics and TEFL/TESOL

Doktori

Doktori Iskola (6 előfordulás)

Doktori iskola

Doktori iskola 

EGP

Eberi Erőforrás Tanácsadó

Egészségügyi Menedzser

Egészségügyi Szervező

Egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr)

Egészségügyi gondozás és prevenció - Népegészségügyi ellenőr

Egészségügyi gondozás és prevenció népegészségügyi ellenőr 

Egészségügyi gondozás és prevenció, népegészségügyi ellenőr

Egészségügyi gondozás és prevenecio-Népegészségügyi ellenor

Egészségügyi menedzser

Egészségügyi menedzser MSC

Egészségügyi menedzser msc

Egészségügyi szervező (3 előfordulás)

Elektronikus zenei médiaművész

Ember Erőforrás Tanácsadó

Emberi Erőforrás

Emberi Erőforrás Tanácsadó 

Emberi Erőforrás Tanácsadó MA

Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterszak



Sipos Norbert, Elsősök megkérdezése 2014/15

2014.10.03 EvaSys kiértékelés Oldal73

Emberi Erőforrások

Emberi Erőforrások személyügyi szak

Emberi Erőforrások(személyügyi)

Emberi eroforras tanacsado

Emberi erőforrás Tanácsadó Mester Képzés

Emberi erőforrás Tanácsadó mesteri

Emberi erőforrás tanácsadó (9 előfordulás)

Emberi erőforrás tanácsadó 

Emberi erőforrás tanácsadóMA

Emberi erőforrások

Emberierőforrás tanácsadó

Etk (2 előfordulás)

Eü menedzser

FEEK Emberi Erőforrás Tanácsadó MA

FEEK emberi ef.(személyügyi)

FOKSZ: gazdasag es menedzsment

FOSZ (2 előfordulás)

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (2 előfordulás)

Festő (2 előfordulás)

Filozófia

Fizika

Fizika Bsc (2 előfordulás)

Fizika Doktori Iskola

Fizika-Matematika Osztatlan Tanári

Fogorvos (5 előfordulás)

Fogorvosi

Fogorvosi szak (2 előfordulás)

Fosz

Földrajz (11 előfordulás)

Földrajz-Testnevelő tanár

Földtudomány

Földtudományi (3 előfordulás)

Földtudoműnyi

GYOSZ (4 előfordulás)

Gazdalkodas es menedzsment

Gazdasaginformatika

Gazdasàg ès menedzsment

Gazdasádinformatikus

Gazdaság informatika
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Gazdasági és menedzsment

Gazdaságinformatika (3 előfordulás)

Gazdaságinformatikus (8 előfordulás)

Gazdaságinformatikus 

Gazdálkodás management

Gazdálkodás és Menedzsment (2 előfordulás)

Gazdálkodás és Menedzsment (angol)

Gazdálkodás és menedzement

Gazdálkodás és menedzsment (3 előfordulás)

Gazdálkodás és menedzsment (angol nyelven)

Gazdálkodás és menedzsment angol nyelven

Gazdálkodás-menedzsment (2 előfordulás)

Gazdálkodási és menedzsment (8 előfordulás)

Gazdálkodási és menedzsment angol nyelven

Geográfus

Geográfus MSc

Germanisztika (5 előfordulás)

Germanisztika 

Gitár tanári MA

Grafikusművész

Gyógyszerész (9 előfordulás)

Gyógyszerész szak

Gyógyszerész szakra.

Gyógyszerészeti szak

Gyógytorna 

Gyógytornàsz (2 előfordulás)

Gyógytornász (30 előfordulás)

Gyógytornász 

GÉPÉSZ

Gépészmérnök (6 előfordulás)

Gépészmérnök 

Gépészmérnöki (2 előfordulás)

Gépészmérnöki 

Gógytornász

Hegedű  (2 előfordulás)

Humánpolitika (2 előfordulás)

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI

IGAZSÁGÜGYI- IGAZGATÁSI

Ifjúságsegìtő 
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Ifjúságsegítő

Ifsúságsegítő

Igazságügyi Igazgatás

Igazságügyi Igazgatási (6 előfordulás)

Igazságügyi igazgatás (2 előfordulás)

Igazságügyi igazgatás 

Igazságügyi igazgatási (6 előfordulás)

Igazságügyi igazgatási alapszak

Igazságügyi igazgatási alapszakra

Igazságügyi igazgatásra

Igazságügyi igazgatásszervező

Igazságügyi-Igazgatási

Info

Info MSc lev

Informatikus könyvtárod

Informatikus könyvtáros (2 előfordulás)

Informatikus könyvtáros MA (2 előfordulás)

Informatikus-könyvtáros

Interdiszciplináris doktori iskola

Ipari termék és formatervezo mérnök

JASZ (2 előfordulás)

Jogi (2 előfordulás)

Jogi Felsőoktatási Szakképzés

Jogi asszisztens (2 előfordulás)

Jogi felsőoktatási képzés

Jogi felsőoktatási szakképzés

Jogi felsőoktatási szakképzés 

Jogi felsőoktatási szakképzésre

Jogász (18 előfordulás)

Jogász szak

Kereskedelem es marketing 

Kereskedelem marketing (2 előfordulás)

Kereskedelem marketing marketingkomunikacio

Kereskedelem és Marketing (2 előfordulás)

Kereskedelem és marketing (6 előfordulás)

Kereskedelem és marketing  (2 előfordulás)

Kereskedelem és marketing (marketingkommunikáció)

Kereskedelm és marketing

Kerámia tervező
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Kerámiatervezés (3 előfordulás)

Kerámiatervező

Ket szakra járok: MK orgona és KTK pénzügy es számvitel 

Klinikai Laboratóriumi Kutató (2 előfordulás)

Klinikai Laboratóriumi Kutató MsC

Klinikai laboratóriumi kutató

Klinikai laboratóriumi kutató Msc

Kommunikáció

Kommunikáció és Média MA

Kommunikáció és Médiatudomány (BA)

Kommunikáció és média (2 előfordulás)

Kommunikáció és média (kommunikátor) (2 előfordulás)

Kommunikáció és médiatudomány

Kommunikáció és médiatudomány 

Kommunikáció- és médiatudomány

Kommunikációs és Médiatudomány

Kommunikákékciós és Média

Kornyezetmernok

Kulturális Örökségek tanulmányok

Kulturális örökség tanulmányok

Kulturális örökségvédelem

Kémia (7 előfordulás)

Kémia Bsc

Képalkotói analitikus 

Könyvtárpedagógia-tanár

Környezetkultúra (3 előfordulás)

Környezetmérnöki

Közgazdasági Elemző

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga

Laboratoriumi es kepalkoto diagnosztikai analitikus

MARKETING MSC

MBA (4 előfordulás)

MSC népegészségügy levelező

Magyar (2 előfordulás)

Magyar-történelem-állampolgári ismeretek

Magánének

Marketing
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Marketing Mester

Matemaika-fizika tanár

Matematika Bsc (2 előfordulás)

Matematika-Testnevelés

Matematika-történelem mesterképzési szak

Medical Biotechnologist

Mentőtiszt (11 előfordulás)

Mentőtiszt  (2 előfordulás)

Mentőtiszti 

Mernok-informatikus

Mérnök informaikus

Mérnök informatika

Mérnök informatika, Web-programozó

Mérnök informatikus (5 előfordulás)

Mérnök informatikus 

Mérnök-informatikus

Mérnökinformatika

Mérnökinformatikus (5 előfordulás)

Nappali jogász képzésre

Nemzetközi Tanulmányok

Nemzetközi tanulmányok (2 előfordulás)

Nemzetközi tanulmányok 

Neveléstudományi Doktori Iskola 

Neveléstudományi Doktori Iskola Szociológia szakirány

Neveléstudományi MA

Német nemzetiségi óvodapedagógus

Népegészségügy (2 előfordulás)

Népegészségügyi MSC (2 előfordulás)

Népegészségügyi MsC

Népegészségügyi Msc

Népeü.msc.

OLKDA (4 előfordulás)

OLKDA 

Olkda

Opra mester

Orvosi Laboratóriumi Asszisztens és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus (2 előfordulás)

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó diagnosztikai Aalitika

Orvosi laboratórium és képalkotó diagnosztikai analitika
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Orvosi laboratóriumi képalkotó diagnosztikai analitika

Orvosi laboratóriumi és képalkotó analitika 

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitika

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (2 előfordulás)

Osztatlan

Osztatlan Nappali Jogász

Osztatlan angol nyelv és kultúra tanára, történelem tanár és állampolgári ismeretek tanára 

Osztatlan brácsa

Osztatlan nappali, jogász

Osztatlan tanár

Osztatlan tanár [magyartanár - hon-és népismerettanár]

Osztatlan tanári (3 előfordulás)

Osztatlan tanári (angol-francia)

Osztatlan tanári (matek,fizika)

Osztatlan tanári (német-történelem)

Osztatlan tanári (történelem; média, mozgókép, kommunikáció)

Osztatlan tanári angol-magyar

Osztatlan tanári, angol nyelv és kultúra tanára, magyartanár

Osztatlan tanári, angol-matematika.

Osztatlan tanári.

Osztatlan tanárképzés (angol nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra tanára)

Osztatlan tanárképzés angol és testnevelés szak

Osztatlan történelem és média tanári szak

PEDAGOGIA oktatás és társadalom 

PMMIK (2 előfordulás)

PTE-KTK BA(levelező)

Pedagogiatnar

Pedagógia

Pedagógiatanár-magyartanár

Pedagógus szakvizsga

PhD (Földtudományok)

PhD hallgató vagyok a Biofizikai intézetben

Politologia 

Politológia (4 előfordulás)

Programtervező Informatikus Bsc.

Programtervező informatikus (5 előfordulás)

Programtervező informatikus szakra kerültem, de ez is volt a célom.

Pszichologia

Pszichológia (18 előfordulás)
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Pszichológia 

Pszichológia (angol nyelven) (2 előfordulás)

Pszichológia angolul

Pszichológiai 

Pénzügy (2 előfordulás)

Pénzügy 

Pénzügy és számvitel (11 előfordulás)

Pénzügy-számvitel (3 előfordulás)

Pénzügy-számvitel Bsc. 

Pénzügy-és számvitel

Regionális Politika és Gazdaságtan PhD

Reki

Reklámszervező

Rekreacioszervezes es egezsegfejlesztes

Rekreacioszervezes és egészségfejlesztés 

Rekreáció

Rekreáció és Egészségfejlesztés

Rekreáció és egészségfejlesztés (3 előfordulás)

Rekreációszervezés egészségfejlesztés 

Rekreációszervezés es egészségfejlesztés 

Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés (2 előfordulás)

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés (4 előfordulás)

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

Rekreációszervezés- és egészségfejlesztés

Rekreációszervező és egészségfejlesztő

Romanisztika-olasz

Régészet (2 előfordulás)

Sportszervező (7 előfordulás)

Szabad bölcsész

Szabad bölcsészet (2 előfordulás)

Személyiség és Egészségpszichológia

Személyügyi (2 előfordulás)

Személyügyi szak

Személyügyi szakszervező

Szerkezet építőmérnök Msc

Szerkezet- Építőmérnök 

Szerkezet-építőmérnök

Szerkezettervező építészmérnök

Szlavisztika (3 előfordulás)
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Szobrászművész (2 előfordulás)

Szocialis munkas

Szociològia

Szociológia (4 előfordulás)

Szociológia 

Szociális Munka

Szociális muknka

Szociális munka (7 előfordulás)

Szociális munka (MA)

Szociális munka BA

Szociális munka Ma

Szociális munka, ifjúságsegítő

Szociális munka, majd szociálpolitika

Szociális munkás

Szociális és ifjúsági munka

Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő)

Szociálpolitika

Szociálpolitika MA

Szülésznő

TTK (3 előfordulás)

Tantárgyfejlesztő tanár

Tanító (7 előfordulás)

Tanító BA / német nemzetiségi szak

Televíziós Műsorkészítő

Televíziós műsorkészítő (5 előfordulás)

Tervezô építészmérnök

Tervező építészmérnök

Tervező építészmérnök Msc

Tervezőgrafika

Testnevelo-edzo

Testnevelés-edző

Testnevelő 

Testnevelő edző 

Testnevelő, történelem és állampolgári ismeretek tanári szakára.

Testnevelő- edző (3 előfordulás)

Testnevelő-edző (16 előfordulás)

Turizmus (5 előfordulás)

Turizmus -vendéglátás

Turizmus szakriány
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Turizmus vendéglátás BA

Turizmus-Vendéglátás ( vendéglátó) 

Turizmus-Vendéglátás BA

Turizmus-Vendélátás

Turizmus-vendéglátás (7 előfordulás)

Turizmus-vendéglátás (Turizmus) FOKSZ

Turizmus-vendéglátás (turizmus)

Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOKSZ

Turizmus-vendéglátás (vendéglátás)

Táplálkozástudo,ányimsc

Táplálkozástudomány

Táplálkozástudományi Msc (2 előfordulás)

Társadalmi Tanulmányok

Társadalmi tanulmányok (3 előfordulás)

Történelem (5 előfordulás)

Történelem 

Történelem BA

Történelem-informatika tanári mesterszak

Vezetes es szervezes Msc

Vezetés és szervezés (3 előfordulás)

Vezetés és szervezés 

Vezetés és szervezés Ma

Vilamosmérnök

Villamosmérnök (6 előfordulás)

Villamosmérnöki (3 előfordulás)

Védőnő (5 előfordulás)

Végrehajtási jogi szakjogász

Végrehajtási szakjogász (2 előfordulás)

andragógia (3 előfordulás)

anglisztika (8 előfordulás)

angol - fizika osztatlan tanári

angol gazdálkodás és menedzsment

angol nyelv és kultúra - biológia (egészségtan) osztatlan tanári

angol pszichológia

angol-magyar 

angol-magyar szakos tanár

angol-történelem

angoltanár (3 féléves, levelező, önköltésges)

angoltanár-tantervfejlesző tanár
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biológia (9 előfordulás)

biológia PhD

biológia doktori iskola

csecsemő és kisgyermeknevelő

csecsemő,- és kisgyermeknevelő

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Ba)

csecsemő-és kisgyermeknevelő (4 előfordulás)

dietetika (6 előfordulás)

dietetikus (12 előfordulás)

dla

doktorandusz képzés

doktori iskola (2 előfordulás)

egeszsegszervezo

egészségfejlesztés és rekreáció

egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr)

egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr) 

egészségügyi gondozás és prevenció - védőnő szakirány

egészségügyi gondozás és prevenció, védőnő szakirány

egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr

egészségügyi menedzser msc

egészségügyi szervező (3 előfordulás)

egészségügyi szociális munka

előadóművész-trombita

emberi erőforrás

emberi erőforrás személyügyi

emberi erőforrás tanácsadó (10 előfordulás)

emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés

emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

emberi erőforrás-humánpolitika

emberi erőforrások

farmakognózia

festő

festőművész (3 előfordulás)

filozófia

fizika-matematika tanári

fizikatanár

fogorvos (2 előfordulás)

fuvola

földraju
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földrajz (2 előfordulás)

földrajz (geográfus)

földrajz Bsc

földtud

gazdaságindormatika

gazdaságinformatika (3 előfordulás)

gazdaságinformatikus (5 előfordulás)

gazdálkodási (angol nyelven)

gazdálkodási és menedzsment (3 előfordulás)

gazdálkodási és menedzsment  foksz

geográfus

germanisztika

germanisztika német szakirány

grafikusművész

gyógyszerész (4 előfordulás)

gyógyszerész 

gyógyszerészeti

gyógytornász (34 előfordulás)

gépész

gépészmérnök (3 előfordulás)

gépészmérnöki (3 előfordulás)

hi hi

humánpolitika

ifjúságsegítô

ifjúságsegítő (2 előfordulás)

igazságügyi igazgatás (4 előfordulás)

igazságügyi igazgatási (3 előfordulás)

igazságügyi igazgatási szakra

informatikus könyvtáros (2 előfordulás)

informatikus-könyvtáros

ipari termék- és formatervező mérnök

jogi (3 előfordulás)

jogi asszisztens

jogi asszisztensi

jogi felsőoktatás

jogi felsőoktatási szakképzés (4 előfordulás)

jogi felsőoktatási szakra

jogi szakképzés

jogász (29 előfordulás)
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jogász 

jogász szak

kereskedelem marketing

kereskedelem marketing kommunikáció

kereskedelem és marketing (2 előfordulás)

kereskedelem és marketing 

kereskedelem- marketing

kerámiatervezés

klasszikus gitártanár- osztatlan

klasszikus énekművész oratórium MA

kommunikáció és média (2 előfordulás)

kommunikáció és média ( moderátor )

kommunikáció és média ( moderátor ) 

kommunikáció és média (moderátor) (2 előfordulás)

kommunikáció és médiatudomány (moderátor)

kulturális örökség tanulmányok

kémia

környezetkultura

környezetkultúra

környezetmérnök

közgazdaság és menedzsment 

közgazdasági elemző

magyar (5 előfordulás)

magyar ba

magyar és könyvárostanár

magyar-történelem osztatlan tanári

magyar-történelem tanári MA

magyartanár

magyartanár mesterképzés 1 éves levelező

marketing mesterképzés

matematika tanár - testnevelő tanár

matematika tanár MA

matematika-földrajztanár

matematika-informatika

matematika-testnevelés

mentőtiszt (12 előfordulás)

mentőtiszt :)

mester szociális munka

moderátor foksz
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msc tervező építészmérnök

mérnök informatika

mérnökinformatika

mérnökinformatikus (2 előfordulás)

mérnökinformatikus 

művésztanár

nemzetközi tanulmányok (5 előfordulás)

nepmsc

neveléstudomány

neveléstudomány MA

német nemzetiségi óvodapedagógus 

német-és nemzetiséginémet-tanári, angoltanári

népegészségtan

népegészségügy MSC

népegészségügyi

népegészségügyi msc

okleveles szociális munkás

oktatástörténeti doktori iskola

orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analítikus

orvosi biotechnológus

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (6 előfordulás)

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak 

orvosi laboratóriumi és képalkotói diagnosztika (analitika)

orvoslaboratoriumi- és képdiagnosztikai analitikus szak

osztatlan angol-magyar tanári

osztatlan biológia-földrajz

osztatlan földrajz-történelem szakos tanári szak

osztatlan gitártanár

osztatlan informatika-matematika tanár

osztatlan képzés: magyartanár, könyvtárostanár

osztatlan tanár

osztatlan tanári (10 előfordulás)

osztatlan tanári ( német nyelv és kultúra tanára, történelem és állampolgári ismeretek tanára)

osztatlan tanári (angol-történelem)

osztatlan tanári (magyartanár; média, -mozgókép és kommunikáció tanára)

osztatlan tanári (történelem-magyar)

osztatlan tanári 10 félév [magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra; ének-zene tanára]]
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osztatlan tanári képzés

osztatlan tanári magyar angol

osztatlan tanári matematika és német nemzetiségi nyelv és kultúra

osztatlan tanári német-földrajz

osztatlan tanári, angol-matek

osztatlan tanári, magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár

osztatlan tanári, matematika fizika

osztatlan tanári, történelem-angol szakpár

osztatlan tanári: angol-német szak

osztatlan tanárképzés

osztatlan tanárképzés; történelem-könyvtár

ped.szakvizsga

pedagógia (2 előfordulás)

pedagógia - magyar

pedagógus szakvizsga (2 előfordulás)

phd képzés (földtudományok)

politológia (2 előfordulás)

programtervező Ifformatikus

programtervező informatikus (3 előfordulás)

pszichológia (22 előfordulás)

pszichológia (magyar nyelven)

pszichológia BA levelező

pénzügy (3 előfordulás)

pénzügy mesterképzés

pénzügy és számvitel (5 előfordulás)

pénzügy-számvitel (3 előfordulás)

rekreáció

rekreáció és egészség fejlesztés

rekreáció..

rekreációszervezés

rekreációszervezés és egészségfejlesztés (5 előfordulás)

rekreációszervezés és egészségfejlesztés
rekreációszervezés és egészségfejlesztés

rekreációszervező és egészségfejlesző

romanisztika- olasz szakirány

romanisztika-olasz

romanisztika-olasz,

romológia

sportszervező (6 előfordulás)

szabad bölcsészet (3 előfordulás)
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személyügyi szervező (2 előfordulás)

szerkezet- építőmérnök Msc

szerkezet-építőmérnök

szerkezet-építőmérnöki

szerkezettervezo epiteszmernoo msc

szerkezetépítő-mérnök

szlavisztika (3 előfordulás)

szlavisztika orosz

szlavisztika-orosz

szociológia (5 előfordulás)

szociológia MA

szociális mukás

szociális munka (8 előfordulás)

szociális munka mesterképzés

szociális munkás (ifjúságvédő)

szociális munkás MA

szociális és  ifjúsági munka

szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) (2 előfordulás)

szociálpolitika mesterképzés

szülésznő (7 előfordulás)

tanitó

tantárgyfejlesztő

tanár MA

tanár, pedagógia tanár, filozófia tanár

tanár-pedagógiatanár-angoltanár 

tanári MA zenetanár

tanító (7 előfordulás)

tanító 

tanító BA

tanítói

televíziós műsorkészítő (2 előfordulás)

tervező grafika

tervező építészmérnök MSC

tervező építészmérnök msc

testnevelő tanár

testnevelő- matematika osztatlan tanári képzés

testnevelő-edző (4 előfordulás)

turisztika

turizmus (2 előfordulás)
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turizmus-vendéglátás (4 előfordulás)

turizmus-vendéglátás [vendéglátás]

táplálkozástudományi msc

táplálokzástudományi MSC

társadalmi tanulmányok

történelem (5 előfordulás)

történelem 

történelemtanár (2 előfordulás)

vezetés-szervezés MA

villamosmérnök

védőnő (2 előfordulás)

végrehajtási jogi szakjogász (3 előfordulás)

végrehajtói jogi szakjogász képzés

zeneismeret

zeneművésztanár-hegedű

zenetanár MA klarinét

Àpolàs betegellàtàs

Àpolàs ês betegellàtàs - mentõtiszt

ÁJK

ÁJK-jogász 

ÁLTALÁNOS ORVOS

ÁOK (5 előfordulás)

ÁOK ÁOSZ

ÁOSZ (21 előfordulás)

ÁOSz

Állami és jogtudományi kar doktori iskolája. 

Általános Orvos (3 előfordulás)

Általános Orvos 

Általános Orvosi Kar (2 előfordulás)

Általános Orvostudományi Kar

Általános Orvostudományi Szak (2 előfordulás)

Általános Orvostudományi szak

Általános orvos (15 előfordulás)

Általános orvos szak

Általános orvosi szakra

Ápl

Ápolás és betegellátás - ápoló

Ápolás betegellátás

Ápolás és Betegellátás
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Ápolás és Betegellátás 

Ápolás és betegellátás (7 előfordulás)

Ápolás és betegellátás 

Ápolás és betegellátás  [dietetika]

Ápolás és betegellátás (dietetikus)

Ápolás és betegellátás (gyógytornász) (3 előfordulás)

Ápolás és betegellátás - mentőtiszt szakirány

Ápolás és betegellátás - ápoló szakirány

Ápolás és betegellátás Dietetikus szakirány

Ápolás és betegellátás Mentőtiszt

Ápolás és betegellátás alapszak, gyógytornász szakirány

Ápolás és betegellátás alapszak, szülésznő szakirány

Ápolás és betegellátás(gyógytornász)

Ápolás és betegellátás, dietetika

Ápolás és betegellátás, dietetikus szakirány

Ápolás és betegellátás-szülésznő

Ápolás és betegellátás.

Ápolás-és betegellátás (gyógytornász)

Ápoló (9 előfordulás)

Ápoló MSc

Ápoló msc

Építész (2 előfordulás)

Építész (osztatlan)

Építész osztatlan (2 előfordulás)

Építészmérnök (2 előfordulás)

Építészmérnök (BSC) (2 előfordulás)

Építészmérnök BSc

Építészmérnök bsc

Építészmérnöki 

Építészmérnöki bsc

Építőmérnök (7 előfordulás)

Építőmérnöki

Építőművész (3 előfordulás)

Építőművészet (3 előfordulás)

Építőművészeti- és Építészmérnöki Doktori Iskola

Óvodapedagógia (2 előfordulás)

Óvodapedagógus (7 előfordulás)

Óvodapedagógus 

Óvodapedagógus BA (német nemzetiségi szakirány)
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Óvodapedagógus BA szak

Óvodapedagógus, (nemzetiségi német)

Óvópedagógus

általanos orvos

általános orvos (28 előfordulás)

általános orvos (ÁOSZ)

általános orvos szak (2 előfordulás)

általános orvosi

általános orvosi szak (3 előfordulás)

áltlános orvos

áltános orvos

áok

áosz

áosz 

ápolás (2 előfordulás)

ápolás és betegellátás (5 előfordulás)

ápolás és betegellátás (dietetikus) (2 előfordulás)

ápolás és betegellátás (gyógytornász)

ápolás és betegellátás (szülésznő)

ápolás és betegellátás (ápoló)

ápolás és betegellátás /gyógytornász/

ápolás és betegellátás alapszak (2 előfordulás)

ápolás és betegellátás alapszak, dietetikus szakirány

ápolás és betegellátás(mentőtiszt)

ápolás és betegellátás- dietetikus 

ápolás és betegállátás

ápolás- betegellátás, ápoló

ápolás-betegellátás, gyógytornász szakirány

ápoló (11 előfordulás)

ápopó

ének-zene és tantervfejlesztő tanári MA

építész

építész osztatlan

építészmérnök

építőmérnök (7 előfordulás)

építőmérnöki

óvodapedagógus (10 előfordulás)

óvódapedagógus
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Hányadik helyen jelölte meg a PTE-t?Hányadik helyen jelölte meg a PTE-t?Hányadik helyen jelölte meg a PTE-t?Hányadik helyen jelölte meg a PTE-t?

1

 1.

1.

*

- (2 előfordulás)

1 

1

1 és 2

1, (2 előfordulás)

1, 2, 3

1,2,3 (7 előfordulás)

1-2

1-2-3-4

1-4

1. (436 előfordulás)

1.  (4 előfordulás)

1. (és 2.)

1. , 2.

1. helyen

1., 2., 3. (3 előfordulás)

1., 2., és 3.

1.,2. és 4. helyen.

1.-2.-3. Csak a PTE 

1;2;3

2 :(((

2 helyen

2. (83 előfordulás)

2., 3.

2.-3.

2.-iknak

3. (26 előfordulás)

4-5

4. (7 előfordulás)

5. (3 előfordulás)

A LEGELSŐ helyen !! :)

Az első, második, harmadik, és negyedik helyen.

Csak a PTE-t jelöltem meg mind a három helyen.
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ELSÖ

ELSŐ

Elso (3 előfordulás)

Elso 

Elso helyen

Elso helyen. 

Elsõ (2 előfordulás)

Elsö (2 előfordulás)

Első (113 előfordulás)

Első  (10 előfordulás)

Első (És az összes)

Első helyen (10 előfordulás)

Első helyen 

Első helyen jelöltem be.

Első helyen jelöltem meg. (3 előfordulás)

Első helyen. (7 előfordulás)

Első helyen.
Első helyen

Első helyre, másodikra és harmadikra is.

Első és egyetlen

Első! (2 előfordulás)

Első->első helyen az IGYK

Első. (13 előfordulás)

Első. 

Elsőn

Eslő

Harmadik

Kezdetben 4. helyen, majd módosítottam 1. helyre.

Kizárólag a PTE FEEk szakjait jelöltem meg!

Mind a három helyen PTE-t jelöltem.

Mind három helyen a PTE-t jeloltem!

Második (12 előfordulás)

Második  (2 előfordulás)

Második, mivel Törökbálinton lakom és nincs túl közel az intézmény.

Másodikként

Nem

Pótfelvételi során jelentkeztem.

Pótfelvételi volt, szóval az első.

a szakot elsőre, de gyógytornász szakiránnyal 

csak PTE- t jelöltem meg
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csak a  PTE-t jelöltem meg

egyetlen

elso

elsõ

első (257 előfordulás)

első
 (2 előfordulás)

első
első
első

első  (3 előfordulás)

első , második 

első helyen (9 előfordulás)

első helyen 

első és egyetlen

első, második és harmadik helyen :)

első, második, harmadik és negyedik

első,második,harmadik

első.

elsőn

elsőnek (2 előfordulás)

először 1. majd 2.

ezt az egyet jelöltem  meg

harmadik (4 előfordulás)

mind az 5 helyen

második (22 előfordulás)

második, majd sorrendmódosítással az első

negyedik

nem releváns

pótfelvételi eljárás keretében ezt az egy helyet lehetett megjelölni, de normál eljárás során a PTE-t jelöltem volna,

általános orvosi szak

1 (348 előfordulás)

2 (55 előfordulás)

3 (20 előfordulás)

4 (8 előfordulás)

5 (3 előfordulás)
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Mi a kedvenc színe?Mi a kedvenc színe?Mi a kedvenc színe?Mi a kedvenc színe?

 Zöld

 fehér

- (3 előfordulás)

:)

:D ha ki kell emelni, akkor a sötétkék 

? (2 előfordulás)

? zöld

A kedven színem a IX. szín, a párizsi. Nagyon ötletes, ahogy Madách álmot tesz az álomba.

A kedvenc színem a égszínkék.

A kék.

A meleg színek!

A szürke. 

A sárga.

Acélkék

Barack :)

Barna (6 előfordulás)

Bordó (6 előfordulás)

Bordó 

Bézs, piros, kék, fekete, fehér

Citromsárga (3 előfordulás)

Citromsárga.

Cián

Cseresznye

Ezust

Feher

Fehér (17 előfordulás)

Fehér  (2 előfordulás)

Fehér.

Fekete (34 előfordulás)

Fekete
Fekete

Fekete  (2 előfordulás)

Fekete :D

Fekete, Lila

Fekete, rózsaszín

Fekete, szürke 

Fekete,kék, fehér

Fekete,rózsaszín és a kék.

Fekete. (2 előfordulás)
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Ha a feketét színként értelmezhetjük, akkor az. 

Hupilila

Karmazsin

Kek (3 előfordulás)

Kek;lila

Királykék (2 előfordulás)

Konkrétan nincs kedvenc színem, de inkább a sötétebb árnyalatokat preferálom. ( Fekete, barna, kék... )

Korall

Krémszín

Kèk (2 előfordulás)

Kék (119 előfordulás)

Kék  (11 előfordulás)

Kék és zöld és fehér

Kék, fekete

Kék, szürke

Kék, zöld (2 előfordulás)

Kék. (5 előfordulás)

LILA

Lila (15 előfordulás)

Lila.

Mindegyiket szeretem.

Minden színnek vannak olyan árnyalatai amelyeket szeretek, nincs konkrét kedvenc.

Mélykék

Na ne már! :) Amúgy a kék.

Napsárga 

Narancs (2 előfordulás)

Narancs sárga

Narancsasárga

Narancsságra

Narancssárga (6 előfordulás)

Narancssárga, fekete

Narancssárga, fekete, fehér, piros

Nem értem, ez miért fontos, de a mályva.

Nincs (4 előfordulás)

Nincs ,de a szürkét szeretem.

Nincs ilyen. 

Nincs kedvenc színem.

Nincs.

PIROS
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Pasztell, bézs

Pink (4 előfordulás)

Pink, szürke

Piros (31 előfordulás)

Piros, Fekete

Piros, lila, rózsaszín, fekete

Rozsaszin (2 előfordulás)

RÓZSASZÍN (2 előfordulás)

Rózsaszìn

Rózsaszín (27 előfordulás)

Rózsaszín  (4 előfordulás)

Rózsaszín, fehér

Rózsaszín,kék,szürke,fehér

Rózsaszín. (2 előfordulás)

Smaragd zöld

Szituácíó függő

Szürke (16 előfordulás)

Szürke, rózsaszín

Szürke, zöld 

Sárga (4 előfordulás)

Sárga 

Sárga (Citromsárga)

Sötét bordó

Sötét kék

Sötétkék (7 előfordulás)

Sötétkék  (2 előfordulás)

Sötétszürke

Tengerkék

Türkiz (2 előfordulás)

Türkizkék (3 előfordulás)

Világos kék

Világoskék (2 előfordulás)

Vörös (3 előfordulás)

Zold

ZÖLD

Zöld (50 előfordulás)

Zöld  (4 előfordulás)

Zöld és kék.

Zöld, fekete, kék, piros
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Zöld, kék és ezeknek az árnyalatai

Zöld. (2 előfordulás)

a fekete pedíg nem is szín.

a kék

a lemenő nap ezermillió színe az égbolton

acélkék

almazöld (2 előfordulás)

anyád

barack (3 előfordulás)

barack szín

barna (12 előfordulás)

barna, piros

beige (2 előfordulás)

bordó (17 előfordulás)

bordó, sötétkék 

bármelyik

bézs (2 előfordulás)

bíbor

citromsárga (3 előfordulás)

drapp

ez a szép kék, a sötétebb

ez hogy jön ide?

ez most komoly? 

ez most vicc?

ezüst

fehér (38 előfordulás)

fehér - fekete

fehér, bordó, fekete

fehér, kék, zöld

fekete (59 előfordulás)

fekete, fehér, bordó

fekete,bordó

fekete,piros,barna

fekete,szürke

fekete/lila

föld színek

grafit

gránátvörös

gránátvörös-kék
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halvány kék

igazából mindegyik, de ha pulcsiról van szó: fekete, szürke :)

kek (2 előfordulás)

királykék (3 előfordulás)

krémszín

kék (314 előfordulás)

kék

kék

lila

kék  (4 előfordulás)

kék és piros

kék és rózsaszín

kék és zöld, de valószínűleg ez nem befolyásolt semmiben (tényleg nem)

kék!nem!!barna

kék, drapp (2 előfordulás)

kék, rózsaszín

kék, zöld

kék, zöld, fekete

kék,piros,fehér,fekete,szürke

kék,rózsaszín

kék,zöld

kélk

levendula

lila (51 előfordulás)

lila, zöld

lila, zöld, piros

magenta

meleg színek (sárga, narancs, bíbor), zöld

mindegyik

minden szint szeretek 

minden színnek van számomra kedves árnyala

most éppen a sárga

mályva

mélykék

narancs (2 előfordulás)

narancssárga (17 előfordulás)

nincs (6 előfordulás)

nincs ilyen
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nincs kedvenc

nincs kedvenc színem. A nem túl kirívó, visszafogott színek.

nincs kedvencem

nincs kedvencem, mindegyiket szeretem :)

pasztell lila

pink

piros (62 előfordulás)

piros, zöld

piros/bordó

pirosas-barackos-olyan fagyis

pszichológiusok kíméljenek

púder rózsaszín

rózsaszín (59 előfordulás)

rózsaszín  (2 előfordulás)

rózsaszín, barna

rózsaszín, fekete (2 előfordulás)

rózsaszín, kék, barna árnyalatai

rózsaszín, kék, zöld

rózsaszín, világoszöld, narancssárga

rózsaszín, zöld

rózsaszín,piros

rózsaszín,piros,fekete,fehér

rózsaszín/pink

szürke (32 előfordulás)

szürke 

szürke, de ez miért fontos?

szürke, kék, fekete :) (ha póló), narancs, ha lakástextil :)

szürke, sötétkék, fekete

szürke/fekete/kék/lila

sárga (15 előfordulás)

sárga, kék

sárga, és piros

sötètkèk

sötét kék (4 előfordulás)

sötétkék (13 előfordulás)

sötétlila

sötétzöld, sötétkék

sőtétkék

turkizkek
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türkiz (5 előfordulás)

türkiz zöld

türkiz, piros

türkiz, rózsaszín

türkizkék (4 előfordulás)

türkizkék 

világos barna

világos kék

világoskék

világoskék 

világoszöld

vörös (7 előfordulás)

vörös, fekete

zöld (141 előfordulás)

zöld  (2 előfordulás)

zöld citomsárga

zöld, citromsárga

zöld, lila

ződ!
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Egyéb, éspedig:

1-2 hetes, maximum 1 hónapos, a nyári egyetemtől független programon történő részvétel

Camp leaders

EVS

Erre a kérdésre egyelőre még nem tudok válaszolni, valószínűleg egy-két év múlva esedékes.

Kérem, tájékoztassanak, hogy 50 éves korban milyen lehetőséget kínálnak.

Mindegy, csak bejárhassam a világot.

Második szak felvétele, illetve idővel új szak végzése levelező tagozaton.

Post doc. 

Rövid, külföldi vagy hazai kutatói munka.

Továbbképzés szakra épülő

akár később szakirányú képzés

empirikus úton való tanulás, kimegyek..kintvagyok látok hallok megélek.

gyakorlat

gyakorlati idő külföldi eltöltése

külföldi konferenciák, tréningek, workshopok.

külföldi szakmai gyakorlat, konferencián való részvétel 

művészet

nyári gyakorlat

osztatlanon vagyok, tehát teljes képzés

Őszi és/vagy téli iskolák, intenzív kurzusok
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ÉletkoraÉletkoraÉletkoraÉletkora

11

17

18 (255 előfordulás)

19 (435 előfordulás)

20 (228 előfordulás)

21 (116 előfordulás)

22 (81 előfordulás)

23 (60 előfordulás)

24 (46 előfordulás)

25 (44 előfordulás)

26 (23 előfordulás)

27 (17 előfordulás)

28 (16 előfordulás)

29 (15 előfordulás)

30 (12 előfordulás)

31 (7 előfordulás)

32 (16 előfordulás)

33 (7 előfordulás)

34 (11 előfordulás)

35 (11 előfordulás)

36 (15 előfordulás)

37 (9 előfordulás)

38 (7 előfordulás)

39 (9 előfordulás)

40 (17 előfordulás)

41 (7 előfordulás)

42 (16 előfordulás)

43 (8 előfordulás)

44 (7 előfordulás)

45 (9 előfordulás)

46 (9 előfordulás)

47 (9 előfordulás)

48 (5 előfordulás)

49 (3 előfordulás)

50 (5 előfordulás)

51 (3 előfordulás)

52 (3 előfordulás)

53 (2 előfordulás)
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56 (2 előfordulás)


