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1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI

1.1. Az intézmény melyik karán végzett? 
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot az intézményben, arra
gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=1672ÁJK 10.2%

ÁOK 5.9%

BTK 21.9%

ETK 10.6%

FEEK 10%

IGYK 3.9%

KTK 16.9%

MK 1.2%

PMMIK 12.7%

TTK 6.5%

1.2.1. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is
szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, fõszakjának tart!) (ÁJK)

n=171Igazságügyi igazgatási (BA/BSc) 12.3%

Igazságügyi igazgatási (fõiskolai) 10.5%

Igazságügyi ügyintézõ (fõiskolai) 1.2%

Jogász (egyetemi) 15.8%

Jogász (osztatlan) 49.7%

Közigazgatási (MA/MSc) 10.5%

1.2.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is
szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, fõszakjának tart!) (ÁOK)

n=99Általános orvos (egyetemi) 32.3%

Általános orvos (osztatlan) 31.3%

Fogorvos (egyetemi) 4%

Fogorvos (osztatlan) 6.1%

Gyógyszerész (egyetemi) 6.1%

Gyógyszerész (osztatlan) 20.2%

Medical Biotechnology (MA/MSc) 0%
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1.2.3.a. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is
szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart! Ha nem találja, nézze meg a másik listát is!)
(BTKa)

n=319Anglisztika (BA/BSc) 6.3%

Anglisztika (MA/MSc) 2.5%

Angol nyelv és irodalom (egyetemi) 5%

Filmelmélet és filmtörténet (egyetemi) 1.9%

Filozófia (egyetemi) 1.3%

Filozófia (MA/MSc) 0.9%

Francia (egyetemi) 0.3%

Germanisztika-német  szakirány (BA/BSc) 2.8%

Germanisztika-német nemz. szakirány (BA/BSc) 0.3%

Horvát nyelv és irodalom (egyetemi) 0.3%

Kommunikáció (egyetemi) 2.2%

Kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 3.1%

Kommunikáció- és médiatudomány (MA/MSc) 1.6%

Magyar (BA/BSc) 5.6%

Magyar (egyetemi) 4.7%

Magyar nyelv és irodalom (MA/MSc) 2.5%

Német nemzetiségi nyelv és irodalom (MA/MSc) 0.9%

Német nemzetiségi nyelv és irodlaom (egyetemi) 0.3%

Német nemzetiségi nyelv és irodlaom (kiegészítõ képzés) 0.3%

Német nyelv és irodalom (egyetemi) 2.2%

Német nyelv és irodalom (kiegészítõ képzés) 0.3%

Néprajz (BA/BSc) 0.9%

Néprajz (egyetemi) 0.9%

Neveléstudományi (MA/MSc) 1.3%

Ókori nyelvek és kultúrák (BA/BSc) 0.3%

Olasz nyelv és irodalom (egyetemi) 0.3%

Olasz nyelv és irodalom (kiegészítõ képzés) 0.3%

Orosz nyelv és irodalom (egyetemi) 0.3%

Pedagógia (BA/BSc) 2.2%

Pedagógia (egyetemi) 2.5%

Politikatudomány (MA/MSc) 0.9%

Politológia (BA/BSc) 3.1%

Politológia (egyetemi) 1.6%

Pszichológia (BA/BSc) 3.8%

Pszichológia (MA/MSc) 6.6%

Pszichológia (egyetemi) 1.3%

Régészet (egyetemi) 1.3%

Romanisztika (francia) (BA/BSc) 0.6%

Romanisztika (olasz) (BA/BSc) 0.9%

Romanisztika (spanyol) (BA/BSc) 0.6%

Romológia (BA/BSc) 0.3%

Romológia (egyetemi) 0.6%

Spanyol nyelv és irodalom (fõiskolai) 0.3%

Szabad bölcsészet (BA/BSc) 3.1%
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Szlavisztika (orosz) (BA/BSc) 0.9%

Szociális munka  (BA/BSc) 5%

Szociális munka (MA/MSc) 2.5%

Szociális munkás (fõiskolai) 0.3%

Szociális munkás (egyetemi) 0.6%

Szociális munkás (kiegészítõ képzés) 0.3%

Szociálpolitika (MA/MSc) 3.4%

Szociálpolitikai (egyetemi) 0.3%

Szociálpolitikai (kiegészítõ képzés) 0.3%

Szociológia (BA/BSc) 3.1%

Szociológia (MA/MSc) 1.9%

Szociológia (egyetemi) 1.6%

1.2.3.b. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is
szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart! Ha nem találja, nézze meg a másik listát is!)
(BTKb)

n=99Tanári [2 félév [angoltanár]] (MA/MSc) 7.1%

Tanári [2 félév [filozófiatanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [2 félév [franciatanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [2 félév [magyartanár]] (MA/MSc) 2%

Tanári [2 félév [német- és nemzetiséginémet-tanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [2 félév [olasztanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [2 félév [pedagógiatanár]] (MA/MSc) 4%

Tanári [2 félév [történelemtanár]] (MA/MSc) 8.1%

Tanári [3 félév [franciatanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [3 félév [német- és nemzetiséginémet-tanár]] (MA/MSc) 2%

Tanári [3 félév [pedagógiatanár]] (MA/MSc) 2%

Tanári [3 félév [történelemtanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [5 félév [angoltanár]] (MA/MSc) 3%

Tanári [5 félév [filozófiatanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [5 félév [franciatanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [5 félév [magyartanár]] (MA/MSc) 3%

Tanári [5 félév [német- és nemzetiséginémet-tanár]] (MA/MSc) 3%

Tanári [5 félév [olasztanár]] (MA/MSc) 2%

Tanári [5 félév [orosztanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [5 félév [pedagógiatanár]] (MA/MSc) 3%

Tanári [5 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra)]] (MA/MSc) 1%

Tanári [5 félév [tantervfejlesztõ tanár]] (MA/MSc) 1%

Tanári [5 félév [történelemtanár]] (MA/MSc) 4%

Társadalmi tanulmányok (BA/BSc) 9.1%

Történelem (BA/BSc) 14.1%

Történelem (MA/MSc) 5.1%

Történelem (egyetemi) 14.1%

Történelem [régészet] (BA/BSc) 3%
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1.2.5. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is
szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (FEEK)

n=168Andragógia (BA/BSc) 20.8%

Andragógia (MA/MSc) 15.5%

Emberi erõforrás tanácsadó (MA/MSc) 30.4%

Humánszervezõ (egyetemi) 3.6%

Humánszervezõ (kiegészítõ képzés) 0.6%

Informatikus könyvtáros (BA/BSc) 3%

Informatikus könyvtáros (MA/MSc) 5.4%

Informatikus könyvtáros (egyetemi) 0.6%

Kulturális mediáció (MA/MSc) 1.2%

Mûvelõdésszervezõ (fõiskolai) 0.6%

Mûvelõdésszervezõ (egyetemi) 0.6%

Személyügyi szervezõ (fõiskolai) 7.1%

Tanári [5 félév [andragógus tanár]] (MA/MSc) 2.4%

Tanári [5 félév [könyvtárpedagógia-tanár]] (MA/MSc) 8.3%

1.2.6. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is
szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (IGYK)

n=65Általános szociális munkás (fõiskolai) 15.4%

Csecsemõ-és kisgyermeknevelõ (BA/BSc) 9.2%

Kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 7.7%

Környezetkultúra (BA/BSc) 3.1%

Óvodapedagógus (BA/BSc) 15.4%

Óvodapedagógus -német nemzetiségi (BA/BSc) 1.5%

Szociális munka (BA/BSc) 23.1%

Tanító (fõiskolai) 3.1%

Tanító (BA/BSc) 3.1%

Turizmus-vendéglátás (BA/BSc) 18.5%

1.2.7. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is
szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (KTK)

n=283Alkalmazott közgazdaságtan (BA/BSc) 2.8%

Gazdálkodási (egyetemi) 0.7%

Gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 13.8%

Gazdaságinformatikus (BA/BSc) 3.9%

Kereskedelem és marketing (BA/BSc) 6.7%

Közgazdasági elemzõ (MA/MSc) 0.7%

Közgazdász-gazdálkodási (egyetemi) 10.6%

Marketing (MA/MSc) 8.8%

Master of Business Administration (MBA) (MA/MSc) 1.1%

Pénzügy (MA/MSc) 15.2%

Pénzügy és számvitel (BA/BSc) 23%

Regionális és környezeti gazdaságtan (MA/MSc) 1.4%

Vezetés és szervezés (MA/MSc) 11.3%
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1.2.10. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is
szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (TTK)

n=109Biológia (BA/BSc) 9.2%

Biológia tanár (egyetemi) 2.8%

Biológus (MA/MSc) 9.2%

Fizika (BA/BSc) 1.8%

Fizikatanári (egyetemi) 0.9%

Fizikus (MA/MSc) 0.9%

Földrajz (BA/BSc) 20.2%

Geográfus (MA/MSc) 4.6%

Geográfus (egyetemi) 1.8%

Informatikus fizika (egyetemi) 0.9%

Kémia (BA/BSc) 0.9%

Kémiatanár (egyetemi) 1.8%

Környezettan (BA/BSc)) 3.7%

Környezettudomány (MA/MSc) 0.9%

Matematika (BA/BSc) 2.8%

Programtervezõ informatikus (BA/BSc) 9.2%

Rekreáció (MA/MSc) 3.7%

Sportszervezõ (BA/BSc) 0.9%

Tanári (3 félév) - informatikatanár (MA/MSc) 3.7%

Tanári (3 félév) - matematikatanár (MA/MSc) 1.8%

Tanári (3 félév) - testnevelõtanár (MA/MSc) 0.9%

Tanári (5 félév) - informatikatanár (MA/MSc) 0.9%

Tanári (5 félév) - matematika tanár (MA/MSc) (MA/MSc) 1.8%

Tanári (5 félév) - testnevelõtanár (MA/MSc) (MA/MSc) 1.8%

Testnevelõ tanár (egyetemi) 2.8%

Testnevelõ-edzõ (BA/BSc) 8.3%

Vegyész (MA/MSc) 0.9%

Gazdaságinformatikus (BA/BSc) 0.9%

1.2.4.1. Melyik városban folytatta tanulmányait?
n=175Kaposvár 14.9%

Pécs 66.9%

Szombathely 11.4%

Zalaegerszeg 6.9%

1.3. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon?
n=1672Nappali 62.6%

Esti 0.2%

Levelező 37.1%

Távoktatás 0.1%
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1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?
n=1661Államilag támogatott/állami ösztöndíjas 71.3%

Költségtérítéses/önköltséges 22%

Részösztöndíjas 0%

Több finanszírozási formában is 6.7%

1.5. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot?
n=1650Elégséges 0.8%

Közepes 19.4%

Jó 54.5%

Jeles, kiváló 25.3%

1.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi
eredménye jobb, vagy rosszabb volt?

n=1659Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0.4%

Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 4.8%

Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 44.5%

Valamivel jobb volt, mint a többieké 40.9%

Sokkal jobb volt, mint a többieké 9.3%

1.7.1. Melyik hónapban szerezte meg az abszolutóriumát?
n=1632január 16.4%

február 5.5%

március 0.8%

április 1.5%

május 18.3%

június 43.9%

július 3.1%

augusztus 0.4%

szeptember 0.7%

október 1.3%

november 0.6%

december 7.7%

1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte?
n=1647Igen 72.4%

Nem 27.6%

1.8.1. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát?
n=4751-3 hónap 5.9%

4-6 hónap 17.7%

7-12 hónap 11.2%

13-24 hónap 7.2%

2 évnél több idő alatt 5.1%

még nem szereztem meg 53.1%
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1.8.2. Mi (volt) a késedelem oka?
n=462Nyelvvizsga hiánya 71.2%

Egyéb ok 28.8%

1.8.3. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? 
n=475Igen 34.3%

Nem 19.8%

Már akkor is dolgoztam 45.9%

1.8.4.Érzi/érezte-e a diploma hiányát a  munkaerőpiaci érvényesülésben?
n=451Egyáltalán nem okozott problémát 29.3%

Kismértékben problémának éreztem 45.9%

Nagy problémát jelentett 24.8%

1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?
n=1658Igen 86.6%

Nem 13.4%

1.9.1. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének?
n=1426Igen 47%

Nem 53%

1.9.2. Vett-e igénybe valamely Alumni szolgáltatást az alábbiak közül?
Több választ is megjelölhet!

n=1450Központi Alumni portál 4.6%

Kari Alumni portál 2.8%

Alumni Tagkártya kedvezmény 13.6%

Alumni Akadémia 0.2%

Alumni hírlevél 31.6%

Évfolyamtalálkozó 0.7%

Rendezvények 3.3%

Egyetemi emlékgyűrűt rendeltem 0.6%

Egyéb 1.8%

1.10. Tanulmányai alatt igénybe vett-e diákhitelt?
n=1666Igen 22.3%

Nem 77.7%

2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

2.1. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor?
n=1659Igen 33.4%

Nem 66.6%
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2.1.2. Ezt milyen képzési formában szerezte?  
n=558BA/BSc 40.1%

MA/MSc 3.4%

egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 0.5%

egyetemi – hagyományos képzés 6.6%

főiskolai – hagyományos képzés 41.6%

doktori képzés – PhD, DLA 0.2%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 7.5%

2.2. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget?
n=1645Igen 13.8%

Nem 86.2%

2.2.2. Ezt milyen képzési formában szerezte? 
n=231BA/BSc 14.7%

MA/MSc 51.9%

egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 1.3%

egyetemi – hagyományos képzés 3.5%

főiskolai – hagyományos képzés 3.5%

doktori képzés – PhD, DLA 1.7%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 9.1%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 6.1%

kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 8.2%

2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?
n=1637Igen 16.8%

Nem 83.2%

2.3.2. Ezt milyen szintű képzésben végzi?
n=279BA/BSc 7.2%

MA/MSc 49.5%

egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 2.2%

egyetemi – hagyományos képzés 0.4%

főiskolai – hagyományos képzés 0%

doktori képzés – PhD, DLA 20.1%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 7.5%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 12.2%

kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 1.1%

2.3.3. Jelenleg mely felsőoktatási intézmény hallgatója?
n=282PTE 52.8%

más egyetem, főiskola 47.2%
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2.3.5. Mi az oka, hogy nem a PTE-n tanul?
n=131Nincs ilyen képzés a PTE-n 30.5%

Családi okból kifolyólag 1.5%

Munkahelyi lehetőségek miatt 13.7%

Lakóhelyemtől való távolságból kifolyólag 28.2%

Más intézményt is ki akartam próbálni 11.5%

Egyéb 14.5%

2.4.1. Felsőoktatási szakképzés
n=1205Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 6.6%

Igen, más felsőoktatási intézményben 8.9%

Nem szeretnék 84.5%

2.4.2. Alapképzés (BA/BSc)
n=1177Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 2.6%

Igen, más felsőoktatási intézményben 5.1%

Nem szeretnék 92.3%

2.4.3. Mesterképzés (MA/MSc)
n=1258Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 12.4%

Igen, más felsőoktatási intézményben 12.1%

Nem szeretnék 75.5%

2.4.4. Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
n=1211Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 10.4%

Igen, más felsőoktatási intézményben 11.6%

Nem szeretnék 78%

2.4.5. Doktori (PhD, DLA) képzés
n=1217Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 12.2%

Igen, más felsőoktatási intézményben 7.1%

Nem szeretnék 80.7%

2.4.6. Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)
n=1155Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 2.9%

Igen, más felsőoktatási intézményben 1.2%

Nem szeretnék 95.8%

2.5.1. angol nyelvből: nagyon jól ismerinem ismeri
n=1633
átl.=3,39
md=3
elt.=1,22
tart.=3

7,5%

1

17,4%

2

25,7%

3

26,9%

4

22,5%

5

2.5.2. német nyelvből: nagyon jól ismerinem ismeri
n=1558
átl.=2,65
md=2
elt.=1,28
tart.=7

22%

1

28,8%

2

23,3%

3

14,6%

4

11,4%

5
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2.5.3. francia nyelvből: nagyon jól ismerinem ismeri n=1407
átl.=1,22
md=1
elt.=0,66

85,8%

1

9,5%

2

2,5%

3

1,1%

4

1,2%

5

2.5.4. olasz nyelvből: nagyon jól ismerinem ismeri n=1401
átl.=1,21
md=1
elt.=0,66

87%

1

8,4%

2

2,2%

3

1%

4

1,4%

5

2.5.5. spanyol nyelvből: nagyon jól ismerinem ismeri n=1398
átl.=1,14
md=1
elt.=0,54

91,2%

1

5,7%

2

1,4%

3

1%

4

0,6%

5

2.5.6. orosz nyelvből nagyon jól ismerinem ismeri
n=1427
átl.=1,21
md=1
elt.=0,55
tart.=2

84,2%

1

11,6%

2

3,1%

3

0,8%

4

0,2%

5

2.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig
külföldön? 

n=1657Igen 10%

Nem 90%

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

n=178Nem tanultam 20.2%

1 64%

2 11.2%

3 2.8%

4 1.1%

5 0%

6 0.6%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 0%

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

n=153Nem tanultam 60.8%

1 31.4%

2 2%

3 5.2%

4 0%

5 0%

6 0%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 0.7%
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2.6.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=181Tempus/Erasmus ösztöndíj 65.2%

A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 6.1%

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 11.6%

Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 11.6%

Saját/családi finanszírozás 25.4%

Párhuzamos külföldi munkavállalás 6.6%

Egyéb forrásból 2.8%

2.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton?
n=1666Igen 69.6%

Nem 30.4%

2.7.1. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?
n=1155Igen 28.3%

Nem 71.7%

2.8.1. …végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát?
n=1666Igen 57.7%

Nem 42.3%

2.8.2. …végzett-e nem szakmai munkát?
n=1656Igen 60.1%

Nem 39.9%

2.8.3. …dolgozott-e külföldön?
n=1657Igen 12.4%

Nem 87.6%

2.8.4. …végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön?
n=1661Igen 5.7%

Nem 94.3%

3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA

3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább?
n=1665főfoglalkozású diáknak, vagy 61.2%

főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 38.8%

3.2. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)?
n=1666Igen 43%

Nem 57%
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3.2.1. Hogyan jutott Ön ehhez a munkához?
Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be!

n=714Álláshirdetésre jelentkezett 22.5%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 21.8%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0.4%

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 2.8%

Gyakorlati helyén alkalmazták 7.6%

Tanári ajánlás révén 2.8%

Korábbi munkakapcsolat révén 13.3%

Egyéb személyes ismeretség révén 22.8%

Egyéb 5.9%

3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának? 
n=714Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 24.2%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 55.5%

Egy egészen más szakterület 15%

Bármilyen szakterület 5.3%

3.2.3. Önnek ez a munkaviszonya...
n=716... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 91.1%

... határozott idejű volt 8%

... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 1%

3.3. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát?
n=1666Igen 44.8%

Nem, mert már akkor is dolgoztam 39.5%

Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 11.8%

Nem, egyéb okból 3.8%

3.3.3. Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?
n=739Azonnal, egy hónapon belül találtam 40.3%

Keresés után találtam 53.3%

Még nem találtam 6.4%

3.3.4. Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához?
Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! 

n=699Álláshirdetésre jelentkezett 34.2%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 19.6%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 1.4%

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 0.7%

Gyakorlati helyén alkalmazták 9.3%

Tanári ajánlás révén 2.6%

Korábbi munkakapcsolat révén 6.4%

Egyéb személyes ismeretség révén 22.5%

Egyéb módon 3.3%
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3.3.5. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=699Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 33.2%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 46.4%

Egy egészen más szakterület 13%

Bármilyen szakterület 7.4%

3.3.6. Önnek ez a munkaviszonya ...
n=701... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 69.5%

... határozott idejű volt 26%

... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 4.6%

4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT

4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel
együtt? 
Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele!

n=1662Egy sem 10.5%

1 56%

2 21.5%

3 8.8%

4 2%

5 0.5%

6 0.1%

7 0.2%

8 0.1%

9 vagy több 0.3%

4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli?
Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon!

n=1661Igen 28.5%

Nem 71.5%

4.2.3. Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak?
n=478Igen 72.8%

Nem 27.2%

4.3. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
n=1656Igen 4.2%

Nem 95.8%

4.4. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
(Kérjük, az esetleges jelenleg zajló külföldi munkavégzésére is gondoljon!)

n=1667Igen 5.1%

Igen, jelenleg is külföldön dolgozom 5.7%

Nem 89.2%
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4.4.4. Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez?
n=179Igen, teljes mértékben 33%

Részben 22.3%

Nem 44.7%

4.5. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben?
n=1665Igen 24%

Nem 45.9%

Nem tudom eldönteni 30.2%

5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza?
Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!

n=1672Alkalmazott 79.6%

Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 1.9%

Vállalkozó 2.6%

Munkanélküli 3.9%

Nappali tagozaton tanuló diák 7.3%

GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 3.9%

Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 0.9%

5.1.1. Milyen beosztásban dolgozik?
n=1327Felső vezető 3.2%

Középvezető 10.8%

Alsó vezető 6.2%

Beosztott diplomás 66.4%

Beosztott nem diplomás foglalkozás 13.5%

5.1.4.2. Keres-e munkát?
n=64Igen 90.6%

Nem 9.4%

5.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel?
n=65Igen 72.3%

Nem 27.7%

5.2. Munkaerő-piaci részvétel
n=1655Jelenleg (is) dolgozik 87.2%

Sose dolgozott 4.3%

Most nem dolgozik, de már volt munkahelye 8.5%
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 5.2.1. Mit ajánlana a jelenlegi hallgatóknak, ami leginkább segítheti a könnyebb elhelyezkedést?
Több választ is megjelölhet!

n=1601Szerezzenek nyelvvizsgá(ka)t 69.8%

Végezzenek szakmai gyakorlato(ka)t 68.6%

Tevékenykedjenek diákszervezet(ek)ben 7.2%

Folytassanak tudományos diákköri munkát (TDK) 13.4%

Vegyenek részt külföldi képzésben 44.2%

Vállaljanak munkát 46.6%

Egyéb 5%

5.3. Az Ön fő munkaviszonya...
n=1452... állandó jellegű és határozatlan idejű 82.4%

... határozott idejű 14.9%

... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 2.7%

5.4. Ön ...
n=1432... köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 41.3%

... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 7.7%

... más helyen dolgozik 51%

5.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van?
n=1446Nincs alkalmazottja/beosztottja 80.8%

1-9 alkalmazott/beosztott 11.5%

10 vagy több alkalmazott/beosztott 7.7%

5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást,
megszerzett készségeket?

n=1436Egyáltalán nem 8.8%

Kevéssé 16.6%

Közepesen 26.4%

Nagymértékben 25.8%

Teljes mértékben 22.3%

5.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=1440Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 20.6%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 60.6%

Egy egészen más szakterület 13.6%

Bármilyen szakterület 5.1%

5.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?
n=1428PhD 1.8%

Egyéb posztgraduális képzés 2.7%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 41.5%

Főiskolai diploma/BA/BSc végzettség 39.6%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 14.4%
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5.11. Az Ön munkahelye...
n=1435... teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú, 48.6%

... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 4.9%

... teljes mértékben magántulajdonú 46.5%

5.12. Az Ön munkahelye...
n=1432... teljes mértékben magyar tulajdonú 75.4%

... részben magyar tulajdonú 5.7%

... teljes mértékben külföldi tulajdonú 18.9%

5.13. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?
Kérjük, a teljes – legnagyobb – munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat
összesített létszámát!

n=1443Önfoglalkoztató vagyok 2.8%

2-9 fő 13%

10-49 fő 20.4%

50-249 fő 24.3%

250-999 fő 13.2%

1000 fő, vagy afölött 26.3%

5.14. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!
n=1419Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 0.7%

Bányászat, kőfejtés 0.1%

Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 4.9%

Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, 1.7%

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1%

Építőipar 6.3%

Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek 2.7%

Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység) 1.5%

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2%

Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 6.1%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 5.8%

Ingatlanügyletek (pl. ingatlan adás-vétele, ügynökség) 0.4%

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi, 4.2%

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz ill. munkaerő kölcsönzés, 2.5%

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 11.7%

Oktatás 14.9%

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 18.8%

Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet) 3.3%

Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás, 1.9%

Egyéb, éspedig... 9.5%
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5.15. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)
Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik?

n=1435Igen 8%

Nem 92%

5.15.2.1. Milyen településen dolgozik jelenleg?
n=1330Főváros 23.8%

Vidéki megyeszékhely 42.2%

Egyéb város 27.3%

Község, falu 6.4%

Külföld 0.3%

5.16.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor az utolsó "szokásos"
héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?

n=1428heti 20 óra alatt 2%

heti 20-29 óra 4.4%

heti 30-39 óra 15.7%

heti 40-50 óra 71.7%

heti 50 óra felett 6.2%

5.17. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?
n=1433Igen 16.5%

Nem 83.5%

5.17.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=251Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 21.1%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 53.4%

Egy egészen más szakterület 17.5%

Bármilyen szakterület 8%

5.17.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?
n=248PhD 2.8%

Egyéb posztgraduális képzés 6%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 34.7%

Főiskolai diploma/BA/BSc végzettség 31.5%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 25%

6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka szakmai, tartalmi része szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=1437
átl.=2,98
md=3
elt.=0,96

9,9%

1

16,9%

2

38,1%

3

35,1%

4

6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a
szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=1439
átl.=2,64
md=3
elt.=1,02

16,5%

1

26,7%

2

32,6%

3

24,2%

4
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6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka presztízse, társadalmi
megbecsültsége szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=1438
átl.=2,59
md=3
elt.=1

16,6%

1

29,3%

2

32,5%

3

21,6%

4

6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a
jövedelem és juttatások szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=1439
átl.=2,43
md=2
elt.=0,99

21%

1

30,7%

2

32,4%

3

15,9%

4

6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka személyi körülményei szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=1436
átl.=2,92
md=3
elt.=0,95

9,6%

1

20,8%

2

38%

3

31,5%

4

6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka tárgyi körülményei szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=1436
átl.=2,83
md=3
elt.=0,97

11,1%

1

23%

2

37,3%

3

28,6%

4

6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka összességét tekintve?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=1441
átl.=2,82
md=3
elt.=0,8

5,8%

1

25,1%

2

50,2%

3

18,9%

4

7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK

7.1. Az Ön neme?
n=1672Férfi 31.9%

Nő 68.1%

7.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota?
n=1659Egyedülálló 38.3%

Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 32.1%

Házas 26.6%

Elvált 2.8%

Özvegy 0.2%

7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke?
n=1662Van 20.1%

Nincs 79.9%

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

n=1649Igen 2.9%

Nem 97.1%

7.6. Milyen településen él Ön jelenleg?
(Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)
Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?

n=1655Igen 7.6%

Nem 92.4%
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7.6.2.1. Milyen településen lakik jelenleg?
n=1531Főváros 21.6%

Vidéki megyeszékhely 38.3%

Egyéb város 27.1%

Község, falu 13%

Külföld 0.1%

7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?
n=1662Gimnázium – hagyományos 4 osztályos 51.1%

Gimnázium - 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 5%

6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 12%

Szakközépiskola 30.4%

Egyéb 1.4%

7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=1651Legfeljebb 8 általános 5.4%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 28.8%

Szakközépiskola, technikum 28.5%

Gimnázium 7.5%

Főiskola 12.7%

Egyetem, tudományos fokozat 15.7%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 1.5%

7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=1658Legfeljebb 8 általános 8.8%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 16.8%

Szakközépiskola, technikum 23.7%

Gimnázium 16.8%

Főiskola 20.9%

Egyetem, tudományos fokozat 12.8%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0.2%

7.10. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=1654Az átlagosnál sokkal jobb 4.2%

Az átlagosnál valamivel jobb 26%

Nagyjából átlagos 48.9%

Az átlagosnál valamivel rosszabb 16.5%

Az átlagosnál sokkal rosszabb 4.4%

7.11. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? 
Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!
Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon!

n=1662Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 4%

Igen, csak a szülők között 12%

Igen, csak a nagyszülők között 2.9%

Nincsen 81.2%
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PTE 1. részPTE 1. rész

Mi a véleménye a Pécsi Tudományegyetem
jelenlegi hírnevéről?
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

nagyon jónagyon rossz n=1648
átl.=3,93
md=4
elt.=0,78

0,5%

1

3,2%

2

21,8%

3

52%

4

22,5%

5

Mi a véleménye a PTE azon Karának jelenlegi
hírnevéről, amelyen tanult?
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

nagyon jónagyon rossz n=1643
átl.=3,78
md=4
elt.=0,95

1,6%

1

8%

2

25%

3

41,4%

4

24%

5

a Pécsi Tudományegyetemet?
n=1660Igen 96.9%

Nem 3.1%

a PTE Karát, amelyen végzett?
n=1654Igen 89.5%

Nem 10.5%

azt a szakot, amelyen végzett?
n=1647Igen 80.8%

Nem 19.2%

Ha most kellene választania, ismét ezt a szakot jelölné meg?
n=1641Igen 70.3%

Nem 29.7%

Milyen irányban változott az Ön megítélése a Pécsi Tudományegyetemre vonatkozóan a végzést követően?
n=1643romlott a korábbiakhoz képest 14.8%

nem változott 70.7%

javult a korábbiakhoz képest 14.5%

PTE 2. részPTE 2. rész

Mennyire ért egyet a következő állításokkal? 
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

Az általam választott szakon a képzés magas
színvonalú volt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1572
átl.=3,88
md=4
elt.=0,98

2,9%

1

5,3%

2

20,8%

3

42,4%

4

28,6%

5

Az oktatók mindent megtettek a minőségi képzés
fenntartásáért.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1658
átl.=3,8
md=4
elt.=0,99

2%

1

7,7%

2

25,6%

3

37,9%

4

26,8%

5

Minden fontos információt időben megkaptam a
képzéssel kapcsolatosan.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1655
átl.=3,51
md=4
elt.=1,11

4,7%

1

14,1%

2

27,2%

3

33,1%

4

20,9%

5
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A hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat megfelelő
volt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1659
átl.=3,92
md=4
elt.=0,94

1,2%

1

6,4%

2

21,3%

3

40,7%

4

30,3%

5

A választott képzéssel versenyképes diplomát
szerezhettem.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1657
átl.=3,62
md=4
elt.=1,23

8%

1

10,8%

2

20,9%

3

31,7%

4

28,5%

5

Csak rajtam múlott, hogy mennyi tudást szerzek meg
a képzés ideje alatt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1657
átl.=3,83
md=4
elt.=1,05

3%

1

8%

2

23,7%

3

33,9%

4

31,4%

5

A tantárgyak egymásra épülése logikus, jól átgondolt
volt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1654
átl.=3,52
md=4
elt.=1,08

4,5%

1

12,8%

2

27,8%

3

36%

4

18,9%

5

A számonkérés módja nagymértékben meghatározta
a kurzus megítélését.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1653
átl.=3,68
md=4
elt.=1,07

4,2%

1

9%

2

25,9%

3

36,5%

4

24,3%

5

Mindig tisztában voltam azzal, hogy egy adott
kurzuson mit várnak el tőlem.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1655
átl.=3,64
md=4
elt.=1,02

2,7%

1

10,8%

2

27,9%

3

37,3%

4

21,5%

5

A hallgatók egymás közötti kapcsolata megfelelő volt. teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1651
átl.=4,18
md=4
elt.=0,9

1%

1

4,2%

2

14,1%

3

37,5%

4

43,2%

5

Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi
Tudományegyetemen tanulhattam.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1649
átl.=4,35
md=5
elt.=0,88

1,2%

1

2,4%

2

13,2%

3

26,4%

4

56,8%

5

A képzés gyakorlatorientált volt, így megfelelően
felkészített a munkavállalásra.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1649
átl.=2,73
md=3
elt.=1,26

22,3%

1

21,1%

2

26,7%

3

21%

4

8,9%

5

A kötelező szakmai gyakorlat azért volt fontos, mert
kipróbálhattuk az elméletben tanultakat.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=1142
átl.=3,46
md=4
elt.=1,3

10,7%

1

12,8%

2

23,2%

3

26,7%

4

26,6%

5

Kérjük értékelje, hogy jelenlegi/legutóbbi
munkájához mennyire szükségesek az alábbi
kompetenciák, valamint hogy Ön milyen mértékben
rendelkezik velük!
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

Elméleti szaktudás alkalmazása a gyakorlatban

jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1523
átl.=3,89
md=4
elt.=1,24

7,3%

1

7,6%

2

17,1%

3

25,3%

4

42,7%

5

Meglévő: Elméleti szaktudás alkalmazása a
gyakorlatban

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1414
átl.=3,85
md=4
elt.=0,87

1,1%

1

4,7%

2

25,2%

3

45,5%

4

23,3%

5

Idegen nyelvi tudás jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1532
átl.=3,05
md=3
elt.=1,55

24,1%

1

16,6%

2

17,5%

3

13,3%

4

28,5%

5
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Meglévő: Idegen nyelvi tudás teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1403
átl.=3,52
md=4
elt.=1,19

6,5%

1

12,8%

2

27,9%

3

27,3%

4

25,4%

5

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1505
átl.=3,96
md=4
elt.=1,17

5,3%

1

7,6%

2

15,2%

3

29,4%

4

42,5%

5

Meglévő: Képesség az újításra, új dolgok
felfedezésére

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1415
átl.=4,05
md=4
elt.=0,85

0,6%

1

3,1%

2

21,3%

3

41%

4

34%

5

Íráskészség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1505
átl.=4,14
md=5
elt.=1,11

3,9%

1

6%

2

14,3%

3

24,3%

4

51,5%

5

Meglévő: Íráskészség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1418
átl.=4,41
md=5
elt.=0,81

0,8%

1

2%

2

10,2%

3

29,4%

4

57,6%

5

Jó prezentációs készség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1499
átl.=3,69
md=4
elt.=1,3

8,7%

1

11,1%

2

18,6%

3

25,6%

4

36%

5

Meglévő: Jó prezentációs készség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1413
átl.=3,92
md=4
elt.=0,97

2,3%

1

5%

2

22,6%

3

39,1%

4

31,1%

5

Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1503
átl.=4,58
md=5
elt.=0,76

0,7%

1

1,9%

2

6,9%

3

20%

4

70,7%

5

Meglévő: Kapcsolatteremtő, kommunikációs
képesség

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1427
átl.=4,33
md=5
elt.=0,8

0,6%

1

2%

2

11,4%

3

35,5%

4

50,5%

5

Konfliktuskezelési képesség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1502
átl.=4,4
md=5
elt.=0,92

1,4%

1

3,6%

2

10,9%

3

21,4%

4

62,7%

5

Meglévő: Konfliktuskezelési képesség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1423
átl.=4,05
md=4
elt.=0,86

0,6%

1

3,5%

2

20%

3

42,3%

4

33,5%

5

Nagy munkabírás, kitartás jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1496
átl.=4,48
md=5
elt.=0,81

0,9%

1

1,5%

2

10,2%

3

23,2%

4

64,2%

5

Meglévő: Nagy munkabírás, kitartás teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1430
átl.=4,4
md=5
elt.=0,72

0,1%

1

1,1%

2

9,9%

3

35,8%

4

53%

5
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Csapatmunka jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1496
átl.=4,12
md=4
elt.=1,02

2,1%

1

5,9%

2

16%

3

29,5%

4

46,5%

5

Meglévő: Csapatmunka teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1411
átl.=4,26
md=4
elt.=0,83

0,6%

1

2,6%

2

13,1%

3

37,3%

4

46,4%

5

Önállóság jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1491
átl.=4,5
md=5
elt.=0,75

0,7%

1

1,2%

2

7,6%

3

28%

4

62,5%

5

Meglévő: Önállóság teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1424
átl.=4,41
md=5
elt.=0,74

0,3%

1

0,9%

2

10,8%

3

33,1%

4

54,8%

5

Vezetői képességek jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1508
átl.=3,15
md=3
elt.=1,36

17,3%

1

14,1%

2

26,1%

3

21,8%

4

20,8%

5

Meglévő: Vezetői képességek teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1406
átl.=3,39
md=3
elt.=1,06

5,1%

1

13,1%

2

34,6%

3

31,7%

4

15,5%

5

Rugalmasság jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1496
átl.=4,26
md=5
elt.=0,91

1,5%

1

2,9%

2

14,2%

3

30,7%

4

50,7%

5

Meglévő: Rugalmasság teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1419
átl.=4,21
md=4
elt.=0,81

0,5%

1

1,8%

2

16,4%

3

38,8%

4

42,4%

5

Jó időgazdálkodás jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1493
átl.=4,36
md=5
elt.=0,88

1,1%

1

2,3%

2

13,5%

3

25,9%

4

57,1%

5

Meglévő: Jó időgazdálkodás teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1421
átl.=4
md=4
elt.=0,88

0,8%

1

3,9%

2

22,4%

3

40,5%

4

32,3%

5

Elemzés és rendszerezés képessége jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1500
átl.=4,11
md=4
elt.=1,01

3,1%

1

4,1%

2

15,9%

3

32,7%

4

44,3%

5

Meglévő: Elemzés és rendszerezés képessége teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1418
átl.=4,12
md=4
elt.=0,84

0,6%

1

2,6%

2

18,9%

3

40,6%

4

37,4%

5

Szervezőkészség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1502
átl.=4,01
md=4
elt.=1,08

3,3%

1

6,1%

2

19,2%

3

28,8%

4

42,7%

5
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Meglévő: Szervezőkészség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1417
átl.=4,12
md=4
elt.=0,87

0,7%

1

3,2%

2

18,8%

3

38,2%

4

39,2%

5

Vállalkozó szellem jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=1501
átl.=3,36
md=3
elt.=1,29

11,7%

1

12,5%

2

27,8%

3

24,1%

4

24%

5

Meglévő: Vállalkozó szellem teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=1403
átl.=3,63
md=4
elt.=1,02

2,6%

1

10,1%

2

31,7%

3

33,3%

4

22,3%

5
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Profil

Összehasonlítás: PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015

A profilvonalban használt értékek Átlag

2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

2.5.1. angol nyelvből: nem ismeri nagyon jól
ismeri n=1633 átl.=3,39 md=3,00 elt.=1,22

2.5.2. német nyelvből: nem ismeri nagyon jól
ismeri n=1558 átl.=2,65 md=2,00 elt.=1,28

2.5.3. francia nyelvből: nem ismeri nagyon jól
ismeri n=1407 átl.=1,22 md=1,00 elt.=0,66

2.5.4. olasz nyelvből: nem ismeri nagyon jól
ismeri n=1401 átl.=1,21 md=1,00 elt.=0,66

2.5.5. spanyol nyelvből: nem ismeri nagyon jól
ismeri n=1398 átl.=1,14 md=1,00 elt.=0,54

2.5.6. orosz nyelvből nem ismeri nagyon jól
ismeri n=1427 átl.=1,21 md=1,00 elt.=0,55

5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka szakmai, tartalmi része szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=1437 átl.=2,98 md=3,00 elt.=0,96

6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a
szakmai előmenetel, karrierépítés
szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=1439 átl.=2,64 md=3,00 elt.=1,02

6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka presztízse, társadalmi
megbecsültsége szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=1438 átl.=2,59 md=3,00 elt.=1,00

6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a
jövedelem és juttatások szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=1439 átl.=2,43 md=2,00 elt.=0,99

6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka személyi körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=1436 átl.=2,92 md=3,00 elt.=0,95

6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka tárgyi körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=1436 átl.=2,83 md=3,00 elt.=0,97

6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka összességét tekintve?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=1441 átl.=2,82 md=3,00 elt.=0,80

PTE 1. részPTE 1. rész

Mi a véleménye a Pécsi Tudományegyetem
jelenlegi hírnevéről?
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

nagyon rossz nagyon jó
n=1648 átl.=3,93 md=4,00 elt.=0,78

Mi a véleménye a PTE azon Karának jelenlegi
hírnevéről, amelyen tanult?
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

nagyon rossz nagyon jó
n=1643 átl.=3,78 md=4,00 elt.=0,95

PTE 2. részPTE 2. rész

Mennyire ért egyet a következő állításokkal? 
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1572 átl.=3,88 md=4,00 elt.=0,98

Az oktatók mindent megtettek a minőségi képzés
fenntartásáért.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1658 átl.=3,80 md=4,00 elt.=0,99

Minden fontos információt időben megkaptam a
képzéssel kapcsolatosan.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1655 átl.=3,51 md=4,00 elt.=1,11
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A hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat
megfelelő volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1659 átl.=3,92 md=4,00 elt.=0,94

A választott képzéssel versenyképes diplomát
szerezhettem.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1657 átl.=3,62 md=4,00 elt.=1,23

Csak rajtam múlott, hogy mennyi tudást szerzek
meg a képzés ideje alatt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1657 átl.=3,83 md=4,00 elt.=1,05

A tantárgyak egymásra épülése logikus, jól
átgondolt volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1654 átl.=3,52 md=4,00 elt.=1,08

A számonkérés módja nagymértékben
meghatározta a kurzus megítélését.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1653 átl.=3,68 md=4,00 elt.=1,07

Mindig tisztában voltam azzal, hogy egy adott
kurzuson mit várnak el tőlem.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1655 átl.=3,64 md=4,00 elt.=1,02

A hallgatók egymás közötti kapcsolata megfelelő
volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1651 átl.=4,18 md=4,00 elt.=0,90

Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi
Tudományegyetemen tanulhattam.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1649 átl.=4,35 md=5,00 elt.=0,88

A képzés gyakorlatorientált volt, így megfelelően
felkészített a munkavállalásra.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1649 átl.=2,73 md=3,00 elt.=1,26

A kötelező szakmai gyakorlat azért volt fontos, mert
kipróbálhattuk az elméletben tanultakat.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=1142 átl.=3,46 md=4,00 elt.=1,30

Kérjük értékelje, hogy jelenlegi/legutóbbi
munkájához mennyire szükségesek az alábbi
kompetenciák, valamint hogy Ön milyen

egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1523 átl.=3,89 md=4,00 elt.=1,24

Meglévő: Elméleti szaktudás alkalmazása a
gyakorlatban

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1414 átl.=3,85 md=4,00 elt.=0,87

Idegen nyelvi tudás egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1532 átl.=3,05 md=3,00 elt.=1,55

Meglévő: Idegen nyelvi tudás egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1403 átl.=3,52 md=4,00 elt.=1,19

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1505 átl.=3,96 md=4,00 elt.=1,17

Meglévő: Képesség az újításra, új dolgok
felfedezésére

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1415 átl.=4,05 md=4,00 elt.=0,85

Íráskészség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1505 átl.=4,14 md=5,00 elt.=1,11

Meglévő: Íráskészség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1418 átl.=4,41 md=5,00 elt.=0,81

Jó prezentációs készség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1499 átl.=3,69 md=4,00 elt.=1,30

Meglévő: Jó prezentációs készség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1413 átl.=3,92 md=4,00 elt.=0,97

Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1503 átl.=4,58 md=5,00 elt.=0,76

Meglévő: Kapcsolatteremtő, kommunikációs
képesség

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1427 átl.=4,33 md=5,00 elt.=0,80

Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1502 átl.=4,40 md=5,00 elt.=0,92

Meglévő: Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1423 átl.=4,05 md=4,00 elt.=0,86

Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1496 átl.=4,48 md=5,00 elt.=0,81

Meglévő: Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1430 átl.=4,40 md=5,00 elt.=0,72

Csapatmunka egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1496 átl.=4,12 md=4,00 elt.=1,02

Meglévő: Csapatmunka egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1411 átl.=4,26 md=4,00 elt.=0,83

Önállóság egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1491 átl.=4,50 md=5,00 elt.=0,75

Meglévő: Önállóság egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1424 átl.=4,41 md=5,00 elt.=0,74

Vezetői képességek egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1508 átl.=3,15 md=3,00 elt.=1,36
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Meglévő: Vezetői képességek egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1406 átl.=3,39 md=3,00 elt.=1,06

Rugalmasság egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1496 átl.=4,26 md=5,00 elt.=0,91

Meglévő: Rugalmasság egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1419 átl.=4,21 md=4,00 elt.=0,81

Jó időgazdálkodás egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1493 átl.=4,36 md=5,00 elt.=0,88

Meglévő: Jó időgazdálkodás egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1421 átl.=4,00 md=4,00 elt.=0,88

Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1500 átl.=4,11 md=4,00 elt.=1,01

Meglévő: Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1418 átl.=4,12 md=4,00 elt.=0,84

Szervezőkészség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1502 átl.=4,01 md=4,00 elt.=1,08

Meglévő: Szervezőkészség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1417 átl.=4,12 md=4,00 elt.=0,87

Vállalkozó szellem egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=1501 átl.=3,36 md=3,00 elt.=1,29

Meglévő: Vállalkozó szellem egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=1403 átl.=3,63 md=4,00 elt.=1,02
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Kettős skálás profilvonal

Kérjük értékelje, hogy jelenlegi/legutóbbi munkájához mennyire szükségesek az
alábbi kompetenciák, valamint hogy Ön milyen mértékben rendelkezik velük!
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

Elméleti szaktudás alkalmazása a gyakorlatban

egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1365
elt.=1,22

Idegen nyelvi tudás egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1366
elt.=1,45

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1356
elt.=1,14

Íráskészség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1358
elt.=1,1

Jó prezentációs készség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1353
elt.=1,26

Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1363
elt.=0,85

Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1367
elt.=1,01

Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1365
elt.=0,84

Csapatmunka egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1353
elt.=1

Önállóság egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1357
elt.=0,81

Vezetői képességek egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1354
elt.=1,21

Rugalmasság egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1360
elt.=0,92

Jó időgazdálkodás egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1362
elt.=1,05

Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1363
elt.=0,96

Szervezőkészség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1358
elt.=0,98

Vállalkozó szellem egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=1346
elt.=1,16
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Kettős skálás profilvonal
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Hozzászólások jelentéseHozzászólások jelentése

1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI

1.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig?
Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel!

0

1 (3 előfordulás)

2 (45 előfordulás)

3 (59 előfordulás)

4 (270 előfordulás)

4

04 (2 előfordulás)

5 (53 előfordulás)

6 (252 előfordulás)

7 (221 előfordulás)

07 (2 előfordulás)

8 (234 előfordulás)

9 (75 előfordulás)

10 (171 előfordulás)

11 (38 előfordulás)

12 (113 előfordulás)

13 (18 előfordulás)

14 (32 előfordulás)

15 (7 előfordulás)

16 (11 előfordulás)

17 (2 előfordulás)

18

20 (2 előfordulás)
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1.8.2.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol?

1. Késés a költségtérítéssel 2. Nem volt téli "keresztféléves" diplomavédés lehetőség

A 7. félév végén elégtelen minősítést kaptam a szakdolgozatomra, így azt újra kellett írnom.

A diplomamunka elkészítésének hiánya, konzulensek nem vállaltak.

A diplomamunkám egy hosszabb kutatást igényelt, így a következő évet rá kellett még szánnom, hogy minden anyag, fotó,
dokumentáció belekerülhessen.

A jogi karon az abszolutórium megszerzését átlagosan 6 hónap államvizsgaidőszak követi.

A jogász szakon 4 hónapon belül 5 záróvizsgát kell teljesíteni a diploma megszerzéséhez. Ha az öt záróvizsgából kettőn elégtelen
osztályzatot kap a hallgató nincs lehetőség arra, hogy a pótnapon vizsgázzon. A hallgatónak meg kell várnia a következő félév
záróvizsga időszakát!    

A munkám jelenleg sok elfoglaltsággal jár, kevés a tanulásra fordítható időm (esti órák)és általában akkor már nagyon fáradt vagyok.

A munkám és a család mellett nem volt időm a diplomamunkámat megírni.

A szakdolgozat megírásával és az államvizsgára való felkészüléssel csúsztam egy félévet.

A szakdolgozatot az abszolutórium megszerzését követően készítettem el és védtem meg.

A tisztességes szakdolgozat megírását nehéz volt összeegyeztetni az akkori munkahelyemmel.

Az államvizsga nem sikerült elsőre.

Az államvizsgák teljesítése

Az államvizsgákat 2 félév alatt teljesítettem.

Becsatlakoztam a záróvizsgaidőszakbá, ezért az Európai jogi záróvizsgát a következő félévben abszolváltam.

Befejezetlen szakdolgozat, majd sikertelen záróvizsga miatt

Betegség

Családalapítás

Családalapítás miatt

Családi gondok

Családi gondok, betegség.

Családi személyes okok

Családi és munkahelyi problémák miatt.

Diplomadolgozatom nem készült el.

Diplomamunka

Diplomamunka téma- és konzulensváltás.

Diplomamunka írása

Dolgoztam

Dolgoztam.

ERASMUS

Egy tantárgynak köszönhetően, amire a kifogástalanul működőnek nem nevezhető ETR rendszer miatt nem kaptam jegyet, nem
kaptam meg az abszolutóriumom a 6. félév végén, így azt a tantárgyat teljesítettem a 7. félévben. Az államvizsga késedelmének oka
viszont a szakdolgozatom leadásának időpontja volt.

Egy tárgyból megbuktam az államvizsgán, aztán a nyelvvizsgahiány

Egyetem mellett elkezdtem dolgozni, és a a munka elsorvasztotta a szakdolgozatírást.

Elkezdtem közben egy másik egyetemet, és azt fejeztem be közben.

Elköltöztem Pécsről Budapestre, és elkezdtem dolgozni. Azóta is dolgozok.

Elégtelen szakdolgozat. Melyet azóta sem írtam meg.
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Elégtelen Államvizsgák

Erasmus tanulmányok miatt nem tudtam megjelenni a szakdolgozati védésen.

Felkészülési idő nem volt elég.

Gyermek születése miatti időhiány

Gyermekem megszületése, munkahely, költözés, felújítás.

Gyermekem született.Egyedül nevelem.

Időközben született két kisfiam, velük gyesen voltam, és ez idő alatt nem tudtam megírni diplomamunkáimat. Most épp ezen
dolgozom.

Jelenketésu időszak lekésése

Konzulenssel való együttműködés

Képtelen voltam ilyen mennyiségű anxagbol rendesen felkészülni. Ezen kívül puskázno sem tudok. Pedig ha tidnék már sikerült volna.

Késedelmes szakdolgozat leadás.

Később tudtam leadni a szakdolgozatomat.

Két munkahely mellett nehéz volt aktív tanulásra ösztönöznöm magam és a korábbi negatív élmények miatt sem akartam az
egyetemre visszamenni.

Két szakos, tanárképzésben részt vevő hallgatóként nem tudtam elkészíteni mind a három szakdolgozatomat határidőre, az egyiket
késve adtam le.

Két szigorlati dolgozat hiányzott (önálló kutatás), nehezen találtam rá a megfelelő konzulensre és témára.

Két államvizsgával elcsúsztam a következő félévre

Külföldön tartózkodás maitt

Megbuktam a szakdolgozat védésemem,

Mint biológiai tanár és táncpedagógus dolgozok, valamint családi okok.

Munka mellett egy-egy államvizsgára nehéz volt a felkészülés, nem kaptam szabadságot.

Munka mellett, kisgyermek mellett nem én osztottam be az időmet.

Munka miatti időhiány a diplomamunka elkészítésére.

Munkavállalás miatt nehezebben vettem fel òrákat, nehěz volt a szakpårórarendjeit egyeztetni

Munkám miatt nem volt lehetőségem elkezdeni a záróvizsgákat. 

Munkát vállaltam, ezáltal csak nagy kihagyásokkal tudom az államvizsgáimat letenni.

Már van egy távközlési üzemmérnök diplomám 1990 óta. Jelenleg is a tanult szakmámban dolgozom. Kizárólag kíváncsiságból
vettem részt a képzésen. Érdekelt, hogy a belépve a tudomány fellegvárába megállom-e a helyemet.

Nem jelentkeztem a júniusi záróvizsgára, mert nagyon kevés időm lett volna rá készülni és jobbnak láttam, ha hagyok még fél évet a
záróvizsgára való felkészülésre, hogy biztos sikerüljön.

Nem sikerült az alkotmányjog államvizsga első alkalommal.

Nem tartom fontosnak / nem látom értelmét, mivel - véleményem szerint - Magyarországon szociálpolitikai tervezés, szociálpolitikai
gondolkodás döntéshozói ill. végrehajtói szinten nem létezik, nincs is erre törekvés és ezzel kapcsolatban társadalmi konszenzus sem
alakult ki. (És nem is fog.) 

Nem tudtam befejezni a diplomadolgozatomat határidőre, így egy félévvel később adtam le, és utána diplomáztam.

Nem volt időm befejezni a szakdolgozatot.

Nem volt időm munka mellett befejezni a diploma munkát.

Nem volt időm rendesen felkészülni az államvizsgára.

Nem volt kész a diplomamunkám.

Nem volt sikeres 2 záróvizsgám.
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Nemzetkozi segelyszervezettel segito/fejleszto program vezetese Malawi, Afrikaban.

PhD tanulmányok

Részvizsgáim nem sikerültek államvizsgán.

Sikertelen gyakorlati államivizsga

Sikertelen államvizsga után a következő félév végén szereztem meg a diplomát

Sikertelen államvizsga.

Stressz, visszaadtam az elméleti záróvizsgán a tételt

Szakdolgozat befejezése.

Szakdolgozat elkészítése később valósult meg.

Szakdolgozat elkészítése.

Szakdolgozat hiánya (2 előfordulás)

Szakdolgozat késedelme

Szakdolgozat késedelmes leadása, emiatt az államvizsga az őszi szemeszterben került megszerzésre.

Szakdolgozat megírásával késtem.

Szakdolgozat írása mellett már dolgoztam.

Szakdolgozatomat később adtam le

Szakdolgozatot a tavaszi félévben nyújtottam be.

Szigorlat miatt

Szóbeli Államvizsga nem sikerült

Szóbeli államvizsga

Szóbeli államvizsga másodjára sikerült.

Záró vizsgán az egyik tételsor nem sikerült, melynek pótlása a munkahelyi előrehaladásom miatt nehezen megy.

Záróvizsga

Záróvizsga késedelmes letétele

Záróvizsgaismétlés

Záróvizsgák halasztása

allamvizsga

betegség

családi problémák

diplomamunka leadása

diplomamunkát nem adtam le

diplomaírás időtartama

időhiány miatt

ismétlés

konfliktus miatt

magánélet

munka mellett végeztem az egyetemet

munkahelyi munka, családi/magánéleti problémák

munkakezdes
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sikertelen 1. államvizsga

szakdolgozat elkészítése

szakdolgozat késés

szakdolgozat írásának elhúzódása

személyes problémák

szülő halála, munkakezdés

várandósság, szülés

záróvizsga ismétlés

Államvizsga hiánya

Államvizsga ismétlés, munka miatt

Államvizsgákra kevés idő jutott felkészülni, így azok elhúzódtak.

Államvizsgán az egyik tételem harmadik alkalommal sikerült.

Írásbeli államvizsga elhalasztása
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1.9.2.1. Milyen egyéb szolgáltatást vett igénybe, kérjük, fejtse ki röviden!

- (3 előfordulás)

Korsót rendeltem.

Nem vette igénybe egyet sem.

Nem vettem igénybe semmilyen szolgáltatást sem, de ilyen opciót nem tartalmazott a kérdőív.

Nem vettem igénybe szolgáltatást.

_

nem vettem igénybe

nyelvvizsga kedvezmény

semmifélét

semmilyet

semmit
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1.9.2.2. Milyen fejlesztési javaslatai vannak az Alumni szolgáltatásokkal kapcsolatosan?

 Nincs ilyen.

 Utazási tagkártya-kedvezmény az egyetemre.

- (95 előfordulás)

-- (3 előfordulás)

--- (3 előfordulás)

----

. (3 előfordulás)

A hírek közzétételének egyszerűsítése, az elérési utak fejlesztése.

A nyelvvizsga problémákkal küzdő végzett hallgatóknak valami aktív fórum, ahol kedvezményes vagy ingyenes tanfolyamokról lehetne
hallani, az nagy segítség volna.

A regisztráció az alumni honlapra nem igazán működik. 

A végzett hallgatók nagyon nagy százaléka Budapesten él. Az alumni összejöveteleken, amelyeket hétköznapokon szerveznek,
esélytelen részt venni, az alumni kárty kedvezményeit nemcsak Pécsre kellene célozni.

Alumni Tagkártya kedvezmények körének bővülése, mert sokat a lakhelyemtől való túl nagy távolság miatt nem tudok érvényesíteni!

Alumni oldalon nehezen igazodom ki, ha egyáltalán be tudtam lépni, a diplomaosztó fotókat is csak nagy nehezen tudtam megtalálni
tavaly... Ha ezen lehetne egyszerűsíteni, az jó lenne, mert érdekelnének a hírek.

Automatikus tagsági ajánlat az éppen végzetteknek.

Az egyetemi gyűrüt ne egy papírdarabba adják, hanem rendes tokban.

Biztos, hogy vannak jó szolgáltatások, egyszerűen nincs időm végignézni, hogy mire lehet használni

Bővülő kínálat a hallgatók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően

Ebben nem vagyok kompetens

Egy aktív Facebook-profil nem ártana

Elégedett vagyok

Esetlegesen rendezvények a fővárosban is. Közösségi média aktívabb használata.

Folyamatos fejlesztés

Fontos lenne a folyamatos kapcsolattartás, és így a végzett diákok sokkal jobban éreznék a kötődést az intézmény iránt, így maguktól
vennék fel a kapcsolatot az egyetemmel a későbbiekben.

Frissenvégzetteknek szervezett állásbörze műszaki területen is

Ha az Alumni nap célja az öreg diákok találkozója, akkor az ne hétköznap legyen, legfeljebb pénteken.

Időkapszula készítése

Ingyenes emlékgyűrű.

Jelenleg nincsen semmilyen jellegű észrevételem.

Jobb, bővebb tájékoztatást adó promóció - jó pár hónappal a diplomaosztó előtt.

Jobban kellene ösztönözni a fiatalokat, hogy igénybe vegyék ezeket a szolgáltatások. Valamint ismertebbé kéne tenni magát a
"szervezetet".

Jó ahogy van.

Jó lenne , ha az alumni oldal naprakész lenne és frissülne. Jelenleg talán a 2010-es évfolyamig vannak összegyűjtve az évfolyamok.
(ETK alumni oldal)

Kedvezmények részletesebb ismertetése

Kicsit drágának találtam a gyűrűt, talán ha nem kerülne ennyibe, többen kérnék.

Legyen több elfogadó hely.
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Legyen több elfogadóhely, a meglévő elfogadóhelyeket jobban reklámozzák.

Legyenek jobban meghirdetve!

Lehetnének aktívabbak, szervezhetnének állásbörzét, meg programokat. 

Még most ismerkedem vele. Jó gondolatnak tartom.

NINCS

Nagyobb reklám, hogy köztudottabb legyen

Nem használom rendszeresen,ezért nem tudok ebben nyilatkozni.

Nem ismerem, ezért nem tudok véleménnyel szolgálni.

Nem ismerem.

Nem releváns

Nem tudom mi az

Nem tudom mi az.

Nincs (10 előfordulás)

Nincs Javaslatom

Nincs javaslatom (4 előfordulás)

Nincs javaslatom!

Nincs javaslatom.

Nincs, mivel nem ismerem teljesen ezeket a szolgáltatásokat.

Nincs, nem folytam bele,ezért nem tudok nyilatkozni.

Nincs.

Nincsen (3 előfordulás)

Nincsenek

Nincsenek javaslataim. (2 előfordulás)

Nincsennek

Regisztracios adatok hozzaferhetosege -> Alumni kartya szama nelkul diplomaosztos kepek sem tolthetok le.

Ritán vettem igénybe, nem ismerem annyira, hogy fejlesztéseket javasoljak.

Rugalmasabb szerződéskötés a támogatókkal

Semmi (2 előfordulás)

Semmilyen

Semmit

Szélesebb körben igénybe vehető kedvezmények

Szélesebb körű programok, továbbképzések meghirdetése.

Tag vagyok hirlevelet kapok. Ezen kivul semmi szolgaltatassal kapcsolatban nincs tapasztalatom.  Semmi mas tapasztalatom nincs,
nem is tudtam hogy barmi szolgaltatas lenne

Tudásközpont ingyenes használata (nekem soha nem fogadják el az Alumni kártyámat)

Több hír a régi tanárokról (elismeréseik, haláluk stb.), jelentős hallgatók megkeresése stb.

Több hírlevél, tájékoztató, népszerűsítő nyereményjáték

Több kommunikáció

Több kulturális program.

Több kártyaelfogadóhely
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Több olcsó szálláslehetőség, szakirányú továbbképzés tandíjának elengedése.

Több évfolyamtalálkozó

Véleményem szerint a szervezet jól működik, nincs szükség változtatásra.

_

a kapcsolattartás fejlesztése

a régi (teljes 20. század) évfolyamok listáját, képét is szeretném látni

az 1.9.2. -nél az választom, hogy NEM

budapesten és a villányi borvidéken igénybe vehető kedvezmények

egyenlőre nincs

ingyenes szakmai továbbképzések, előadások, 

jelenleg nincs javaslatom

jelenleg nincs.

lehetnének fiatalabbaknak való rendezvények is

megköszönnénk ha aktívabbak lennének az információ közlés tekintetében.

minden végzett diák kapjon e-mailt, amiből kiderül az Alumni létezése

még sokkal több lehetne, és a honlap is lehetne kicsit modernebb,kereshetőbb,átláthatóbb

n/a

nem használom, úgyhogy semmilyen

nem ismerem a szolgáltatásait.

nem ismerem részletesen

nem kaptam tájékoztatást arról, hogy lesz 5 éves évfolyamtalálkozó, pedig szívesen elmennék

nem tudo

nem tudom, azt nem tudom milyen most.

nincs (30 előfordulás)

nincs javaslat

nincs javaslatom (4 előfordulás)

nincs javaslatom - annyira nem ismerem

nincs javaslatom, nem látok bele a munkájukba.

nincs különösebb

nincs különösebb javaslatom

nincs véleményem

nincs ötletem

nincs, mert nem ismerem

nincs, mivel nem vettem igénybe szolgáltatást

nincsen (2 előfordulás)

nincsenek

nincsenek, jól működik

nincsenek, jónak tartom
nincs

sajnos nem igazán használom
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semmi (2 előfordulás)

szakmai konzultációk szervezése

szélesebb körű szolgáltatások

tagkártya kedvezmények bővítése

több információ a végzett diákoknak, nagyobb marketing a rendezvényeknek

több információ legyen róluk

több kari eseményre mennék el 

több program

több turisztikai kedvezmény

több, helyiek számára is hasznosabb kedvezmény (pl sok szálláslehetőség van, ami nem rossz, de pécsi embernek nem opcionális)

xx

Álláslehetőségekről infot kaphatnánk a végzettséghez kapcsolódóan.

Évfolyamtalálkozó jó ötlet lenne, bár ez lehet, hogy még korai (2012-ben végeztem). Minden kedvezmény és lehetőség Pécsett van,
aki elköltözött az egyetem után, annak nincs lehetősge igénybe venni semmit.

álláskeresés hatékonyabb segítése

érdekesebb ajándéktárgyak

új egyetemi emlékgyűrű bevezetését javaslom
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2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

2.1.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több végzettsége is volt, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) 

 Testnevelő tanári szak

 műszaki tanár

1.) Magasépítő üzemmérnök (építészmérnök)
2.) Épületfenntartó szaküzemmérnök

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán Általános vallásbölcsészeti specializációval rendelkező teológus

AJK jogi asszisztens

Agrármérnök

Alkalmazott közagzdaságtan alapszak

Alkalmazott közgazdaságtan

Andragógia (9 előfordulás)

Andragógia 

Andragógia munkavallalasi tanácsadó 

Andragógia, Személyügyi szervező szakirány

Andragógia-személyügyi szervező 

Anglisztika 

Angol nyelv és irodalom szakos tanár

Angol nyelvtanár 3 éves Főiskolai

Applied Management MSc

BGF Közgazdász

BGF-KKFK

BGF-PSZFK-ZA

BKÁE- igazgatásszervező

BME GTK Műszaki Szakoktató

BME GÉK

Biológia (3 előfordulás)

Biológia BSc

Biológia-egészségtan tanár főiskola

Biológus 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Államigazgatási Szak - igazgatásszervező

Bölcsész, humán szervező, angol

Bűnügyi szaknyomozó

Corvinus Egyetem Közigazgatási Kar

Család és Gyermekvédelmi tanácsadó szak

DIPLOMÁS ÁPOLÓ

Diplomás Ápoló

Diplomás ápoló, Egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szociálgerontológiai szakmenedzser
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EFE Földmérési és Földrendező Főiskola Térinformatikai Szak

ELTE-TFK német történelem tanár

Egészségbiztosítási szakember 

Egészségbiztosítási szakember, humánszervező

Egészségügyi Gondozás és Prevenció

Egészségügyi főiskola- Székelyudvarhely, Hargita Megye, Románia

Előadóművész-klasszikus gitár

Előadóművészet-klasszikus hegedű 

Emberi Erőforrás Tanácsadó

Epitomerkok bsc

Eü. Főiskola védőnő

FEEK (2 előfordulás)

FEEK Személyügyi Szervező Szak

FEEK Személyügyi szervező

Fagott-tanár kamaraművész

Felnőttképzési és Művelődési menedzser

Fizika BSc

Földrajz BSc (2 előfordulás)

Földrajz Bsc

Földrajz tanári

Földrajztanár

Gazdalkodasi es menedzsment

Gazdalkodás

Gazdasaginformatikus BSc

Gazdasági

Gazdasági mérnök BME

Gazdaságinformatikus

Gazdálkodás és menedzsment (4 előfordulás)

Gazdálkodás és menedzsment 

Gazdálkodási és Menedzsment Alapszak

Gazdálkodási és Menedzsment alapképzési szak - KTK úgyszintén

Gazdálkodási és menedzsment (4 előfordulás)

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Gitártanár, kamaraművész

Gyógytornász

Gyógytornász 

Gógypedagógia

Harsona kamaraművész-tanár
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Humán szervező

Humánerőforrás menedzser

IGFK Gazdálkodási szak

Idegenforgalmi közgazdász

Idegenforgalmi szakmenedzser (3 előfordulás)

Idegenforgalmi szakmenedzser OKJ felsőfokú szakképzés

Ifjúságsegítő

Igazgatásszervező 

Igazságügyi ügyintéző

Igazságügyi ügyintéző 

Informatika

Informatikus könyvtáros

Informatikus könyvtáros 

Informatikus könyvtáros BA

Intézményi kommunikátor

Intézményi kommunikátor 

JOGIASSZISZETENS

JPTE FEEFI Humán szervező levelező szak

Jogi Asszisztens

Jogi asszisztens (3 előfordulás)

KECSPFK

KTK gazdálkodási és menedzsment

Kecskeméti GAMF üzemmérnök
Budapesti Corvinus Egyetem igazgatásszervező

Kereskedelem é marketing

Kereskedelem és Marketing (BSc)

Kereskedelem és marketing (2 előfordulás)

Kereskedelem és marketing (BSc)

Kereskedelem és marketing alapszak (PTE-KTK)

Kereskedelmi és vendéglátóipari (Mindkettő)

Kis és középvállalkozói menedzser OKJ

Kommunikáció művelődésszervező

Kommunikáció és művelődésszervező (2 előfordulás)

Kommunikáció- és médiatudomány

Kommunikáció; informatikus - könyvtáros; intézményi kommunikátor

Kossuth Lajos Katonai Főiskola, feld. tiszt, járműtech. mérnök-tanár

KÖZGAZDÁSZ

Könnyűipari mérnök

Könyvtár
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Környezetmérnök

Környezettan

Közgazdasági

Közgazdasági

Közgazdász (4 előfordulás)

Közgazdász ( Pénzügy-számvitel)

Közgazdász emberi erőforrások alapszakon

Közgazdász idegenforgalmi és szálloda szak

Közgazdász pénzügy és számvitel szakon (BA)

Közgazdász turizmus-vendéglátás alapszak

Közgazdász.

Közlekedésmérnök

Közlekedésmérnők

Közművelődési menedzser

Külkereskedelmi Főiskola közgazdász

Külkereskedelmi szakügyintéző

Külkereskedelmi üzletkötő

Liszt FZE Pécsi Tanárképző Kar, magánének tanár, kamaraművész, szolfézs tanár

Magasépítö

Magyar irodalom és nyelvészet szakos bölcsész és középiskolai tanár

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

Magyar szakos bölcsész és tanár

Magyarországon nem akkreditált európai uniós pályázatíró és menedzsment szakon (

Marekting- és Reklámmenedzser

Matematika

Munkavállalási tanácsadó

Munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási igazgatás

Mérnök informatikus 

Mérnök tanár 

Múvelodesszervezo 

Mûvelôdésszervezô

Műszaki Informatika

Műszaki egyetem, okleveles gépészmérnök

Műszaki informatika

Művelődès szervezne főiskolai diploma

Művelődésszervező (3 előfordulás)

Művelődésszervező (andragógus szakirány)

Művelődésszervező főiskolai szakon
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Művelődésszervező-kommunikáció szakos bölcsész

NKE-RTK bűnügyi igazgatási

OKJ - Televíziós Műsorgyártó, hírszerkesztő - Pollack, PTE-BTK - Kommunikáció-Médiatudomány Bsc

OKJ-s felsőfokú szakképzés - Pénzügyi szakügyintéző szakon

Okleveles Formatervező Művész

Olasz irodalom és nyelvtanár

Olasz nyelv és irodalom tanár

Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi analitikus

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

PMMFK Műszaki szakoktató kereskedelmi szakirány

PMMIK- építészmérnök

PMMK mérnök informatikus, mérnöktanár

PTE - PMMK Műszaki informatika, PTE - PMMK Villamosmérnöki

PTE -ETK ápoló bsc

PTE BTK

PTE BTK Pszichológia szak, viselkedéselemző végzettség

PTE BTK német szak

PTE BTK szociológia

PTE BTK történelem

PTE ETK Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus 

PTE FEEK Andragógia - Személyügyi szervező

PTE FEEK Személyügyi Szervező Szak

PTE FEEK személyügyi szervező 

PTE FEEK, BA andragógia

PTE KTK Alkalmazott közgazdaságtan BA/BSc

PTE KTK MBA

PTE KTK MBA Marketing

PTE TTK Biológia BSc

PTE TTK Biológia BSc 

PTE ktk pénzügy számvitel bsc 

PTE-BTK-általános szociális munkás

PTE-ETK, szociális munka (BA)

PTE-IGYFK Gazdálodási

PTE-KTK Vezetés szervezés

PTE-KTK gazdálkodás és menedzsment alapszak

PTE-KTK gazdálkodási és menedzsment szak

PTE-KTK kozgazdasz

PTE-KTK, pénzügy és számvitel, BA/BSc

PTE-PMMK



PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal44

PTE-PMMK Építészmérnöki (főiskolai) szak

PTE-TTK 

PTE-TTK számítástechnika tanári

PTE-ÁJK jogi asszisztens

Pecsi Tudomanyegyetem Pollack Mihaly Muszaki Kar Muszaki szakoktato

Pedagógia 

Penzugy szamvitel bsc

Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki szakoktató

Pszchologia BA

Pszichológia (6 előfordulás)

Pszichológia 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar pénzügy számvitel BA szak

Pénzügy (2 előfordulás)

Pénzügy Számvitel Szak

Pénzügy és Számvitel

Pénzügy és Számvitel 

Pénzügy és Számvitel Ba

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel BSc

Pénzügy- számvitel

Pénzügyi

Pénzügyi szakügyintéző

RTF (2 előfordulás)

RTF Bűnügyi Szak

Reklámszervező szakmenedzser

Reklámszervező szakmenedzser (PTE-FEEK)

Rekreáció Msc

Rekreáció szervező és egészség fejlesztő 

Rendőrtiszti Főiskola

Rendőrtiszti Főiskola / Igazgatásszervező

Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szak

Rendőrtiszti Főiskola-rendészetigazgatási szak

Rtf

Rtf közrendvédelem

SZOCIÁLPEDAGÓGIA, KISGYERMEKNEVELŐ

SZTE SZÉFK Vállalkozó-menedzser mérnök

SZTE munkaügyi kapcsolatok szak, munkaügyi szervező

Sajtótechnika

Sportkommunikátor
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Sportszervező

Szabad Bölcsészet

Szabadbölcsész

Személyügyi szervezö

Személyügyi szervező (4 előfordulás)

Szociológia (4 előfordulás)

Szociológia BA (Szociológiai alapszakos szakelőadó)

Szociológia-cseh

Szociáli
s munka

Szociális munka

Szociális munka (ELTE)

Számviteli szakügyintéző

Számítástechnika

Szülésznő

TSF-GFK

TTK Geográfus 

Tanár-informatika

Tanító

Tanító 

Tanító - ember és társadalom műveltségterületen

Tanító, Hittanár

Településmérnök

Településmérnök (főiskolai), Mérnöktanár (főiskolai)

Tessedik Sámuel Főiskola, Gazdasági Főiskolai Kar, személyügyi szervező

Testnevelés (2 előfordulás)

Testnevelő edző Bsc

Testnevelő-edző

Turizmus vendeglatas

Turizmus-vendéglátás

Turizmus-vendéglátás alapszak

Távközlési üzemmérnök

Történelem (2 előfordulás)

Történelem 

Történelem - pedagógia

Történelem BA

Történelem alapszakos bölcsész

Történelem tanár

Viselkedéselemző

Vállalkozás szervező közgazdász, Külügyi szakértő közgaszdász
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Védőnő (4 előfordulás)

Védőnőképző

Web programozás

YMMF Építészmérnöki szak

ZMNE Hadtudományi Kar

Zongoratanàr kamaraművész

alkalmazott közgazdaságtan (2 előfordulás)

andragogia

andragógia

andragógia személyügyi szakirány

anglisztika BA

angol nyelvtanár

angol tanító

angol-német

angol-testnevelés szakos tanár

biológia BSc

biológia-kémia tanár

diplomás ápoló

diplomás ápoló
egészségfejlesztő wellness terapeuta

emberi erőforrás tanácsadó

esztétika-klasszika filológia

felsőfokú ovónőképző, népművelő, könyvtár, felsőfokú játszóházvezető

filozofia

fizikus informatikus

gazdasági mérnök

gazdálkodás menedzsment

gazdálkodás szak

gazdálkodás és menedzsment

gazdálkodási

gazdálkodási menedzsment

gazdálkodási pte igyfk

gazdálkodási szak

gazdálkodási és menedzsment 

ifjúságsegítő FSZ, viselkedéselemző BA

igazgatásszervező (4 előfordulás)

igazgatásszervező szak

igazságügyi igazgatás

igazságügyi igazgatási

igazságügyi ügyintéző
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igazságügyi-ügyintéző

immunhisztokémiai szakasszisztens

informatikus-könyvtáros (2 előfordulás)

informatikus-könyvtáros 

irodalom-nyelvészet szak

irodavezető

jogász

kereskedelem és marketing (2 előfordulás)

klasszika-filológia és horvát nyelv és irodalom

klasszikus hegedűművész

kommunikáció BA

kommunikáció mérnök

kommunikáció szakos bölcsész, közgazdász számvitel szakon

kommunikáció, turizmus menedzsment, külügyi szakértő

kommunikáció-művelődésszervező

könyvtár (2 előfordulás)

könyvtár szak

könyvtáros (2 előfordulás)

könyvtárpedagógia-tanár MA

környezetmérnök

közegészségügyi-járványügyi felügyelő

közgazdász (3 előfordulás)

közgazdász, jogi szakokleveles közgazdász

közgazdász, pénzügy-számvitel szakon

magyar

magyar (főiskola)

magyar - ének szakos ált. isk. tanár

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

magyar szak

magyar-történelem 

magyar-ének

magyar-ének zene-tanulás-és pályatanácsadó tanár

magyar-ének-zene szak

mat-ped . ált. isk. tanár

matematika

matematika(főisk) kémia (egyetem) tanár 

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

matematika-kémia tanár főiskola

moderátor
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mérlegképes könyvelő

mérlegképes könyvelő (vállalkozási szak)

mérnök informatikus

mérnök tanár

mérnök-informatikus, építőmérnök alap képzés

mérnöktanár

műszaki szakoktató (2 előfordulás)

műszaki tiszt (út-hídépítő mérnök)

művelődésszervező (2 előfordulás)

német nyelvtanár, marketingmenedzseer

német nyelvtanár, történelem szakos általános iskolai tanár

népegészségügyi ellenőr

oboatanár-kamaraművész

okleveles közgazdász gazdálkodási szakon (szervezés-vezetés szakirány)

okleveles településmérnöki szak

orosz-pedagógia-tanító; német nyelvtanár

orvoddiagnosztikai laboratóriumi analitikus

pedagógia

pszichológia 

pszichológia (viselkedéselemző)

pszichológia BA

pénzügy

pénzügy és számvitel (2 előfordulás)

pénzügy-számvitel (3 előfordulás)

pénzügyi szakügyintéző (4 előfordulás)

rekreáció szervező és egészségfejlesztő bsc

rekreációszervezés

rendészet igazgatási szak

romanisztika (olasz)

sportszervező

szakmérnők

szemelyugyi szervező 

személyügyi  szervező, biztonság és védelempolitikai szakértő

személyügyi szervező (6 előfordulás)

szlavisztika horvát

szociologia

szociális munka (4 előfordulás)

szociális munka Ba

szociális munka/szociálpedagógia
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szociális munkás (4 előfordulás)

szociálpedagógia (3 előfordulás)

szociálpedagógus

tanár

tanári

tanárképző

tanító (6 előfordulás)

tanító szak

tanító, informatikus könyvtáros (BA)

tanító, iskolai menedzser és tantervfejlesztó tanár

tanító, könyvtáros

tanító-kommunikáció

tanító-művelődésszervező

tanítóképző főiskola

településmérnök

településmérnök főiskola

testnevelő-edző 

történelem (3 előfordulás)

történelem-orosz

történelemtanár

vegyészmérnök

villamosmérnök

viselkedéselemző

védőnő (3 előfordulás)

ÁPOLÓ

ÁPOLÓ bsc

ÁVF Non-profit gazdálkodási

Államigazgatási Főiskola igazgatásszervező szak 

Államigazgatási Főiskola, igazgatásszervező

Állatorvostud. Egyetem főisk.kar

Általános Orvos

Általános iskolai tanító-könyvtár szak, szakközgazdász szak, turizmus szak

Általános orvos

Általános szociális munkás

Ének-zene - rajz tanár és néptánc szakoktató

Építész 

Építészmérnök (4 előfordulás)

Építészmérnök (főiskolai)

Építészmérnök Bsc
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Építészmérnök, épületgépész üzemmérnök

Építőipari szakoktatói szak

Építőmérnök (3 előfordulás)

Építőmérnök BSc (2 előfordulás)

Építőmérnök szak

Építőmérnöki

Épületgépész mérnök

Épületgépész technikus

Óvodapedagógia; néptánc-pedagógus

Óvodapedagógus

Óvódapedagogus

ált. szociális munkás

általános iskolai tanár biológia technika szakon

általános iskolai tanár magyar-történelem szakon

általános iskolai tanító (2 előfordulás)

általános iskolai történelem tanár

általános szociális munka

általános szociális munkás (4 előfordulás)

általános szociális munkás, szociál gerontológus

ápolás

élelmiszeripari mérnök

ének-zene    egyházzenész 

ének-zene tanári

építész (2 előfordulás)

építészmérnök (2 előfordulás)

építészmérnök BSC (2 előfordulás)

építészmérnök bsc

építészmérnöki (2 előfordulás)

építészmérnők

építőmérnök

óvodapedagógus

óvodapedagógus, tanító
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2.2.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) 

Andragógia

Andragógia 

Anglisztika (2 előfordulás)

Anglisztika diszciplináris MA

Angol-magyartanár MA

Applied management

BCE-TK Szociológia MA

BME Két idegennyelvu Konferenciatolmács

BME Urbanisztika építészmérnök MSc. abszolutórium

BME VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

BTK olasz nyelv és irodalom szakos tanár

Biológia tanár (PTE-TTK)
Táncpedagógus (MTF)

Biológus

Biztonság- és védelempolitika 

Budapesti Corvinus Egyetem -  Gazdálkodástudományi kar: közgazdász

Család és gyermekvédelem szakos pedagógus

Családgondozó

ELTE politológia MA

ELTE-szociológia MA
ELTE-kriminológia MA

Egészségügyi menedzser Msc (Ez lett volna a kérdőív alapját jelentő szakom, csak nincs a listában!!)

Egészségügyi szociális munka

Emberi erőforrás tanácsadó (2 előfordulás)

Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

Esztétika 

Európai Uniós szakfordító angol és magyar nyelven

Európai Uniós Üzleti Szakügyintéző (OKJ), közigazgatási szakvizsga

Fejlesztő-, differenciáló szakpedagógia

FernUniversität Hagen

Filmelmélet- filmtörténet (egyetemi)

Filozófiatanár

Fizetésképtelenségi és vagyonfelügyele szakjogász,  és fizetésképtelenségi és vagyonfelügyspecialist

Francia nyelvű gazdasági és társadalomtudományi szakfordító

Gazdaságinformatikus

Gazdálkodási és menedzsment

Geográfus

Geográfus 

Hegedűművész
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Hegesztőmérnök

Hippoterapeuta

Hitoktató

Háziorvostan 

IGYFK Turizmus-vendéglátás

Informatikus - könyvtáros

Informatikus könyvtáros szak

KTK MBA mester szak, PhD abszolutórium

KTK- Marketing mesterképzés

Kereskedelem és Marketing

Kereskedelmi szakmenedzser

Klasszikus hangszerművész (gitár)

Klinikai szociális munka

Kommunikáció és médiatudomány MA

Kommunikáció- és médiatudomány

Kommunikációs szakember, társadalomtudományi szakirány, emellett PhD( abszolutóriumom) történelem 

Komplex művészeti terapeuta

Kormányügyintézői szak

Kriminalisztikai szakjogász

Kulturális rendezvényszervező

Költségvetési ellenőr

Környezetmérnök

Közgazdasági elemző

Közgazdász 

Közgazdász Vezetés és szervezés szak 

Közigazgatási Menedzser (MSC)

Közszolgálati Egyetem-közigazgatási vizsga

Külföldön végeztem Kommunikáció és Marketing szakon

Lovastúra-vezető

MSc in business administration (Vezetés és szervezés angol nyelven)

Magyartanár-Drámapedagógia-tanár (ma)

Marketing

Marketing 

Marketing & Advertising

Marketing - MA

Marketing MA

Marketing MSC

Marketing Msc

Merlegkepes konyvelo
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Minőségirányítási rendszerfejlesztő, pszichodráma asszisztens

Minőségirányítási rendszermenedzser

Médiamoderátor

Mérlegképes könyvelő

Mérnök informatikus

Művészeti Egyetem színházrendező 

Művészettörténet részismereti BA

Nemet

Nemzetközi Szállítmányozás, logisztika

Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző

Nemzetközi tanulmányok (4 előfordulás)

Neveléstudomany

Neveléstudományi (2 előfordulás)

Népegészségügyi MSc szak Egészségfejlesztő

Népegészségügyi okleveles szakember

Néprajz

Néprajz mesterképzés

Okleveles környezetmérnök

Okleveles közgazdász - Regionális fejlesztés és környezetgazdálkodás

Operaének Ma

PMMK, mérnök informatikus, mérnöktanár, Hagen Fernuni - Diplom Kaufmann

PTE BTK francia-angol

PTE KTK

PTE KTK Marketing 

PTE KTK Pénzügy MSc

PTE KTK Vezetés és szervezés mesterszak, Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés

PTE TTK Biológia BSc

PTE ÁJK munkajogi szaktanácsadó

PTE-FEEK, emberi erőforrás tanácsadó MA

PTE-KTK

Pszichológia (3 előfordulás)

Pszichológia MA (3 előfordulás)

Pszichológia Szeged

Pte Ktk vezetes szervezes

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar vezetés és szervezés szak

Pénzügy (4 előfordulás)

Pénzügy 

Pénzügy mesterszak

Pénzügy és számvitel BA
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Rehabilitációs mentor

Reklámszervező  szakmenedzser 

Romológia

Régészet

SZOCIÁLIS SZAKVIZSGA

Software Technology

Szakfordito - angol

Szerkezet építőmérnök

Szerkezet-építőmérnök

Szociológia (2 előfordulás)

Szociális munka

Szociálpolitika (2 előfordulás)

Szőlész-Borász

Tanár-Andragógus-tanár

Testnevelő tanár - Tantervfejlesztő tanár MA

Testnevelő tanár - tantervfejlesztő tanár MA

Testnevelő-gyógytestnevelő tanár

Turizmus

Táncművész

Táplálkozástudományi mesterképzés

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordítói szak

Történelem-magyartanár mester képzés

Vegyész

Vezetés és Szervezés

Vezetés és Szervezés MSc.

Vezetés és szervezés (3 előfordulás)

Vállalati pénzügy

Védelmi igazgatási alapszak, NKE-Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

andragógia

angoltanár MA

egészségügyi menedzser

elemző közgazdász

ember és társadalom műveltségterületi tanár

emberi erőforrás tanácsadó

esztétika

esztétika szakos bölcsész tanári képesítéssel
filozófia szakos előadó

francia bölcsész diploma

furulya-előadóművész

geográfus 
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gyógyszerellátási szakgyógyszerész

hegedűművész

idegenforgalmi szakmenedzser

igazgatásszervező

informatikus-közgazdász

jogi szakokleveles gazdasági szakember

jogász

klinikai orvostudományok

kormányablak üi.

közgazdász

közgazdász vezetés-szervezés szakon, társasági jogi és cégjogi szakjogász, posztgraduális tanulmányo

közoktatási vezető

magyartanár

minőségirányítási rendszer menedzser

munkajogi szakjogász

mérlegképes könyvelő, adótanácsadó

műszaki szakoktató - tűzvédelmi szakirány

német gazdasági szakfordító (Kodolányi János Főiskola)

népegészségügyi szakember Msc (egészségfejlesztő)

okleveles könyvvizsgáló

okleveles történelem és okleveles magyartanár

politológia

programtervező informatikus

pszichológia

pszichológia MA

pszichológus

pénzügy (2 előfordulás)

reklámszervező szakmenedzser

rekreációszervezés-és egészségfejlesztés

rendőrszervező

romológia

szakfordító

személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

szerkezet-építőmérnök (MSc)

szerkezet-építőmérnök MSC

szinkrondramaturg

szociális munka klinikai specializációval

testnevelő-biológia tanár

testnevelő-edző
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turizmus-vendéglátás szakos közgazdász

történelem-földrajz tanári MA

vezetés és szervezés

vidékfejlesztési agrármérnök

végrehajtási szakjogász

web-programozás

Állattenyésztő mérnök

Ápoló

Ápoló MSc

Ügyvitel minor szak, felsőfokú szakképzés

Üzleti és tranzakciós jogi szakjogász

ápoló (2 előfordulás)

óvodapedagógus
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2.3.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!)

-

ACCA

Alkalmazott grafika

Andragógia

Andragógia MA

Aneszteziológia és Intenzív Terápia

Anglisztika

BCE Marketing

BME épületgépész MSc

BTK szociológia

Betontechnológus szakmérnöki

Biologia

Biologus MSc

Biológia Doktori Iskola Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika program

Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola

Biológus (2 előfordulás)

Biológus MSc

Business Administration 

Choreomundus International MA in Dance Knowledge, Practice and Heritage

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzés

Demográfia (2 előfordulás)

Dentálhigiénikus

Design és művészet elmélet

Divat és stílustervező szakon OKJ

Doctoral Programme in English Applied Linguistics and TEFL/TESOL

Doktori képzés

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanácsadó Szakpszichológus képzés

ELTE Pszchológiai Doktori Iskola, PhD

ELTE ÁJK - jogász, PTE-FEEK kulturális örökségtanulmányok MA

ELTE-PPK spanyol és latintanári mesterképzés

ETK

Egészségtudományi Doktori Iskola

Emberi erőforrás tanácsadó

Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

Emberi erőforrás-tanácsadó

Fahrzeug- und Motorentechnik

Filozófia (2 előfordulás)

Filozófia PhD
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Fizikus

Foglalkozás orvostan

Fordító és tolmács

Földrajz tanár

Gazdasági Informatikus MSC

Gazdasági büntetőjogi szakjogász (2 előfordulás)

Gazdálkodási es menedzsment

Gazdálkodástani

Gazdálkodástani doktori iskola

Gazdálkodástudományi Doktori Iskola (PTE-KTK)

Geográfus

Germanisztika - Irodalomtudomány

Gyógypedagógia (2 előfordulás)

Gyógypedagógia- Logopédia szakirány

Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Gyógyszervegyész mérnök

Gyógytestnevelő Instruktor

Gyógytestnevelő asszisztens

Gépészmérnök

Had- és Biztonságtechnikai mérnök

Human Osteology and Palaeopathology

Hágeni németnyelvű Távoktatási képzés

IFBB szakedző képzés

Ipari Terméktervező Mérnök mesterszakon

Jogász

Jogász osztatlan, másik intézmény

KTK/Pénzügy MSc

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola; Nefrológia-Diabetológia doktori program

Kommunikáció és médiatudomány

Kommunikáció- és médiatudomány

Konzerváló fogászat és fogpótlástan

Kulturális mediáció

Kulturális Örökség Tanulmányok

Kémia

Környezetmérnöki

Közgazdasági elemző

Közoktatás vezetői-pedagógus szakvizsga

Közszolgálati Egyetem-Vezető- és Továbbképzési Intézet

Logisztikai Menedzser
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Logisztikus szakspecialista

Létesítményenergetikai szakmérnök

Magyar nyelv és irodalom

Marketing

Matematika-fizika Tanári MA

Mba 

Msc biológus

Mérnök informatikus

Műegyetem Villanykar Egészségügyi mérnök

Művészetterápia

Művészettörténet MA

NKE-RTK

Nemzetközi tanulmányok

Nemzetküzi tanulmányok

Neurológia szakképzés

Neveléstudomány

Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató

Nyelvtudományi doktori iskola (2 előfordulás)

Német- és törtnélemtanár

Néprajz

PTE ETK Táplálkozástudományi MSC

PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

PTE PMMIK  Szerkezet Építőmérnök MSC

PTE TTK Biológiai Doktori Iskola

PTE ÁJK Doktori Iskola PhD képzés

PTE ÁJK JOGÁSZ

PTE ÁJK doktori képzés 

PTE ÁOK (2 előfordulás)

PTE ÁOK, Gyógyszertudományok Doktori Iskola

PTE, ÁJK, jogász osztatlan, levelező

PTE-BTK pedagógia szak

PTE-KTK Marketing MSC- levelező

PTE-KTK Pénzügy Msc. Levelező tagozat

PTE-KTK gazdálkodás és menedzsment

PTE-KTK pénzügy mesterszak

PTE-PMMIK B r e u e r       M a r c e l l        D o k t o r i       I s k  o l a

PTE-PMMIK tervező építészmérnök msc

PTE-ÁJK

PTE-ÁOK Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola
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Pedagógiai és családsegítő munkatárs

Pedagógus szakvizsga (2 előfordulás)

Penzintezeti kockazatkezelo szakkozgazdasz

Penzugy

Penzugy szak

PhD (2 előfordulás)

PhD kepzes

PhD képzés

PhD képzés (orvosi terület)

Politikatudomány (2 előfordulás)

Postgraduate PhD képzés

Pszichológia (3 előfordulás)

Pszichológia MA (2 előfordulás)

Pszichológia PhD

Pte-Ktk pénzügy 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar - Matematika - Fizika Tanár

Pénzügy (6 előfordulás)

Pénzügy MA

Pénzügy MSc

Pénzügy mester

Pénzügy-számvitel (2 előfordulás)

Pénzügy-számvitel 

Regionális Közgazdaságtan

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Regionális és környezeti gazdaságtan

Régészet (MA) - ELTE, Pszichológia (BA)-PTE

SZIE-Létesítménymérnöki Msc

SZTE MK Okleveles Élelmiszermérnök

SZTE pszichológia

SZTE ÁJK Doktori Iskola munkajog és társtudományok doktori program

Szakgyógyszerész

Szakgyógyszerész képzés

Szakorvos-képzés

Szakpszichológia

Szociológia

Szociológia 

Szociális munka mesterszak

Szociális munkás 

Szociális szakigazgatás
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Színháztudomány

TEOLÓGIA

Tanári MA - olasztanár és angoltanár

Tanító szakon.

Teológia

Tervező építészmérnök (2 előfordulás)

Tervező építészmérnök MSc.

Testnevelés részképzés

Testnevelő edző

Táplálkozástudmáni 

Táplálkozástudomány

Táplálkozástudományi Msc

Táplálkozástudományi msc

Történelem

Történelem 

Történelem - Latin 

Történelem MA - disciplináris képzés (modernkor - specializáció)

Urbanista szakmérnöki

Vegyész (2 előfordulás)

Vezetés szervezés

Vezetés és szervezés (4 előfordulás)

Villmaosménök Msc

Vízellátás-csatornázás szakmérnök

Wirtschaftswissenschaften

Zenetanár

addiktológiai konzultáns

aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés

egészségügyi szakjogász

emberi erőforrás tanácsadó

felnőtt klinikai és egészségpszichológiai szakképzés

fordító és tolmács 

gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember

háziorvos

infrastruktúra-építőmérnök MSc (angol nyelven)

jogász (3 előfordulás)

járműmérnöki

kommunikáció-és médiatudomány

komplex művészeti terapeuta

kriminológia (2 előfordulás)
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kroatisztika

környezetmérnök (2 előfordulás)

környezetmérnöki

közgazdasági elemző

közoktatás vezetői szakvizsga

közoktatási vezető

magyar nyelv és irodalom MA

magyartanár 

marketing

medievisztika

munkaügyi szakjogász

pedagógiatanár-hon és népismerettanár MA

pszichológia (4 előfordulás)

pénzügy

pénzügy számvitel felsőoktatási szakképzés

pénzügy és számvitel

radiológia

regionális politika és gazdaságtan

régészet

sebészet

szakgyógyszerész képzés (2 előfordulás)

szakgyógyszerészképzés

szakjogász képzés

szerkezettervező építészmérnök

szerkezettervező építészmérnök 

szociológia (2 előfordulás)

szociálpolitika

szociás munka

számvitel

színháztudomány

tanácsadó szakpszichológus

tanár - testnevelő tanár

tanár-testnevelő tanár

természetvédelmi mérnök

testnevelő tanár

turizmus-vendéglátás

tájépítész doktoriskola

társadalomtudomány szak

történelem
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vezetés és szervezés 

vállalkozásfejlesztés

zeneművésztanár-hegedű

ÁOK

Élelmiszermérnök

Építőipari igazságügyi szakmérnök

Építőművész

Épületgépész 
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2.3.4. Milyen más egyetemen, főiskolán tanul:

ACCA

BAPTISTA TEOLÓGIA EGYETEM

BCE (2 előfordulás)

BCE GTK (2 előfordulás)

BGF

BGF KKK

BME (8 előfordulás)

BME GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

BME-GTK

Bgf Pszf

Bkf 

Budapesti Corvinus Egyetem (3 előfordulás)

Budapesti Műszaki Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (4 előfordulás)

Corvinus

ELTE (10 előfordulás)

ELTE BTK

ELTE PPK

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

ELTE-Bárczi Gusztáv GYP

Elte btk

Erasmus Mundus: NTNU Trondheim, UBP Clermont-Ferrand, SZTE Szeged, University of Roehampton, London

Eszterházy Károly Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar

Eötövös József Főiskola

FH Joanneum Graz

Fernuniversität Hagen

Forrai Magániskola

Hagen Fernuniversität

IFBB

KE-PK

KJF

KRE

KRE BTK

KRE ÁJK

KVK

Kaposvári Egyetem (3 előfordulás)
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Kecskeméti Föiskola

Károli Gáspár Református Egyetem (3 előfordulás)

Közszolgálati Egyetem

MOME (2 előfordulás)

Maranatha Baptist University

Meta szakközépiskola

NKE (2 előfordulás)

NKE-UNI

NYME (3 előfordulás)

NYME-SEK

NyME

PE MK

PPKE

PPKE-JÁK

Pannon Egyetem (3 előfordulás)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

SE

SE-ETK (2 előfordulás)

SOTE (2 előfordulás)

SZE (2 előfordulás)

SZIE (2 előfordulás)

SZIE-GTK

SZTE (5 előfordulás)

SZTE -BTK

SZTE MK

SZTE ÁOK

Semmelweis Egyete

Semmelweis Egyetem (4 előfordulás)

Szegedi Tudományegyetem (2 előfordulás)

Szent István Egyetem (2 előfordulás)

Széchenyi Egyetem Győr

Széchenyi István Egyetem

Universität Stuttgart (2 előfordulás)

VU University Amsterdam

WJLF

ZSKF (2 előfordulás)

Zsigmond Király Főiskola

bbte

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
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2.3.6. Mi az egyéb ok?

A BME-n található az ország legjobb Munka- és szervezetpszichológia képzése. 

A PTE Együttműködési megállapodása a hageni egyetemmel.

A kutatási téma jobban illeszkedik az NYME profiljába

A munkámhoz kell

A pte-et nem tartottam megfelelő színvonalúnak

A régészet meghalt Pécsen, és ha régész akar lenni az ember vagy Szegedre vagy az ELTE-n szerez diplomát

DAAD-ösztöndíj

Ebben a tanévben ingyenesen hirdették meg

Garai Zsolttal nem akartam többet együtt dolgozni

Jobb a színvonal ezen a képzésen.

Keresztfélévesen nem hirdették meg a PTE-n

MA régészképzés ugyan van a PTE-n, de csak korlátozottan, nem azokkal a szakterületekkel, amelyek az én kutatási területemhez
tartoznak, illetve amin a BA tanulmányaimat abszolváltam.

Mindig is álmom volt a jármű- és motorgyártás hazájában tanulni...

Pécsen nincsen nappali képzése ennek a szaknak

Pécshez közeli tanító szakot kerestem, mert a tavalyi évben még párhuzamosan folytak a tanulmányaim Kaposváron és Pécsett, de a
szekszárdinak nem volt olyan jó híre.

Pécsi Msc-nek alacsony a hozzáadott értéke a Bsc-hez képest 

anyagi

lakóhelyemtől való távolságból kifolyólag

nem indult keresztféléven ilyen szak, rendkívüli módon sajnáltam és sajnálom, hogy nem Pécsre járok

nincs ilyen képzés, de nem is akartam Pécsen maradni

Úgy érzem a fővárosban több lehetőségem van (pl. munka).
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2.6.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon, és számmal adja meg!

0 (10 előfordulás)

1 (11 előfordulás)

2 (4 előfordulás)

3 (11 előfordulás)

4 (23 előfordulás)

5 (35 előfordulás)

6 (33 előfordulás)

7 (5 előfordulás)

8 (5 előfordulás)

9 (4 előfordulás)

10 (11 előfordulás)

11

12 (5 előfordulás)

13

15 (3 előfordulás)

16 (3 előfordulás)

18

20

24 (4 előfordulás)

30

36

47

48



PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal68

2.6.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

AT

Amerikai Egyesült Államok

Amerikai Egyesült Államok 

Anglia (5 előfordulás)

Anglia, Amerika

Anglia, Olaszország

Anglia, kanada

Ausztira

Ausztria (8 előfordulás)

Ausztria, Erdély

Ausztria, Németország

Ausztriában

Belgium (7 előfordulás)

Belgium
USA

Brazília

Canada

Csehország (2 előfordulás)

Csehország, Szlovákia

Dánia (5 előfordulás)

Egyesült Királyság (2 előfordulás)

Egyesült Királyság, Németország

Egyesült Államok

Egyiptom, Szerbia

Europa Unios orszagok

Finnország (3 előfordulás)

Franciaorszag

Franciaország (9 előfordulás)

Franciaország, Olaszország

Görögország

Hollandia (7 előfordulás)

Horvátország (2 előfordulás)

Kanada

Kolozsvár

Lengyelország (6 előfordulás)

Lengyelország, Olaszország

Lettorszag
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Lettország

Litvánia (2 előfordulás)

Nagy Britannia

Nagy-Britannia, Dánia, Belgium, Bulgária, Románia

Nemetorszag

Norvegia

Norvégia (2 előfordulás)

NÉMET

Német, Kanada

Németország (28 előfordulás)

Németország 

Németország, Lengyelország

Németország, Olaszország

Németország, Spanyolország, Norvégia

Olaszorszag

Olaszorszag, Malta, Portugalia

Olaszország (4 előfordulás)

Olaszország, Anglia

Olaszország, Németország, Finnország

Oroszország

Oroszország (Moszkva, Szentpétervár), Lengyelország

Portugália (2 előfordulás)

Portugália,Törökország

Románia (4 előfordulás)

Skócia

Skócia, Spanyolország, Szlovénia, Ausztria

Spanyolország (4 előfordulás)

Spanyolország, Lengyelország

Svájc 

Svédország (2 előfordulás)

Svédország 

Szlovénia, Oroszország

Törökország (2 előfordulás)

Törökország Egyiptom Portugália

UK (3 előfordulás)

USA (2 előfordulás)

USA
Finnorszag

USA, Németország

USA, Skócia
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ausztria

lengyelország
spanyolország

Írország
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3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA

3.2.1.A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt!

1978 óta folyamatosan dolgozom, 1992-től a közigazgatásban

1990-ben a távközlési végzettségemnek megfelelően a Postánál jelentkeztem és kezdtem el dolgozni. 

35 éve dolgozom ugyanannál a munkáltatónál

A munkaügyi központ közvetítése által.

A szakmához szükséges középfokú iskolával kötött tanulmányi szerződés alapján, automatikusan.

Az egyik álláskereső portálon regisztrált felhasználó voltam és egy állásközvetítő keresett meg.

Az iskola biztosított munkalehetőséget.

Fejvadász kerített horogra.

GYES

Gyed, Gyes

HAESF ösztöndíjat nyertem el 10. szemeszterben, a diploma védésekor New York-i állásajánlatom volt.

Hirdetést adtam fel, hogy munkát keresek. És a munkaadóm vette fel velem a kapcsolatot.

Hivatásos jogviszony kinevezés alapján

Közfoglalkoztatás keretében dolgoztam, ezután főállásban történt a továbbfoglalkoztatásom.

Közvetíő cégen keresztül

Levelező tanulmányok, költségtérítéses képzés 1991 óta folyamatos munkaviszony

Mivel tanulmányaim megkezdése előtt is a jelenlegi munkahelyemen dolgoztam,nem kellett munkát keresn

Munkaügyi Kirendeltség állásajánlata révén.

Munkügyi Központ által

MÁR TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDE ITT DOLGOZTAM MIKÖZBEN TANULTAM.

Már 1981 óta itt dolgoztam

Már itt dolgoztam a korábban megszerzett szakommal.

Polgármesteri felkérésre

Profession weblapján találta meg a munkáltató az önéletrajzomat.

Profession.hu-n találtak meg

Próbajáték, próbatanítás

PÁLYÁZTAM

Rendőrtiszti Főiskola elvégzést követően NAV hivatásos állományú tagja lettem.

Saját cégem van

Több éve azonos helyen dolgoztam ekkor. 

Villamos államvizsga után megkeresett az osztályvezető, aki az államvizsga bizottságban volt benne.

gyakorlati helyem ajánlott egy másik munkáltatónak (a gyakorlati helyen akkor nem volt felvétel)

kikérés alapján létesítettem közszolgálati jogviszonyt.

kinevezés

munkáltató megkeresett

saját cégen belül dolgozom.

www.vandoriskola.hu
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Állami alkalmazott vagyok,specifikált iskolát végeztem.
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3.3.A. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!

-

2 hónappal később megszületett a gyermekem, most diplomás GYEDen vagyok

A gyakorlati helyem állást ajánlott.

A gyakorlati helyemről kerestek meg ajánlatukkal.

A szakmai gyakorlati helyemen alkalmaztak, így nem kellett keresnem.

Au pair programra jelentkeztem, egy évet Németországban töltöttem au pairként

Az abszolutórium megszerzése előtt már állásajánlatot kaptam, így a diploma megszerzését megelőzően már megvolt az a
munkahely, ahol a diploma átvételét követő pár hónap múlva már elkezdhettem dolgozni.

Az abszolutórium megszerzése után mindegy szűk fél évig még a szakdolgozatomon dolgoztam.

Az abszolutórium megszerzése után, egy korábban lefixált, időszakos - nyári munkát vállaltam el, ezért csak ezt követően kerestem
más jellegű munkát ősztől.

Az abszolutóriumot 2014 januárjában szereztem meg. Ezt követően - előre egyeztetés után - 2014 áprilisában egy komoly
térdműtéten estem át. Így emiatt nem lett volna lehetőségem dolgozni. Emellett írtam a szakdolgozatomat és készültem a júniusi
államvizsgára. 

Az államvizsgát csak a következő szemeszterben tettem le.

Csak ősztől kezdtem el munkát keresni.

Családi vállalkozás (amiben azóta is dolgozom)

Családi vállalkozásban volt lehetőségem dolgozni az abszolutórium megszerzését követően. 

Családon belüli elhalálozás miatt édesanyámnak segítettem, csak hónapokkal később kezdtem el munkát keresni.

Diploma honosítás miatt

Diploma megszerzése, szakdolgozat elkészítése.

Diploma megszerzésére vártam (szakdolgozat készítés + államvizsga)

Egy korábban félbehagyott állásba tértem vissza.

Egy ösztöndíj keretében egy év szakmai gyakorlatot tölthettem Spanyolországban

Egészségi problémák miatt.

Elhagytam az országot családommal, és gyermekeim beillesztkedését segítettem.

Elnyertem egy külföldi ösztöndíjat és ahhoz kerestem külföldön szakmai gyakorlati helyet.

Előtte született meg második kisfiam. Illetve hogy el tudjak helyezkedni tanárként, előbb államvizsgázni kellene, ahhoz pedig
végeznem kell a szakdolgozataimmal. Mint már említettem, jelenleg ezen is dolgozom.

Fél év csúszással folytattam a tanulmányaimat mester szakon.

Gyakorlat helyén diploma megszerzése után egyből alkalmaztak. 

Gyed-gyes

Gyes-en vagyok.

Jelenleg is a nyelvvizsgára készülök! 

Kiköltöztem külföldre, itt kerestem munkát.

Kisgyermeket neveltem, aki akkor csak 1.5 éves volt

Külföldre költöztem, nyelvelsajátítás céljából tanfolyamra jártam/járok.

Külföldre mentem dolgozni.

Külföldön kerestem állást a képesítésemtől független munkakörben.

Mesterképzésen folytattam a tanulást, így továbbra is csak ideiglenes munkákat vállalok.

Már az abszolutórium megszerzése előtt tisztázva volt, hogy nyár végétől szakmába vágó főállású pozícióba válthatok az addigi
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gyakornoki állásomból

Nem kerestem munkát, mert biztos volt, hogy a családi vállalkozásban fogok dolgozni.

Nem találaltam állást nyelvvizsga hiányában.

Nem volt meg a nyelvvizsgám. 

Nem voltam benne biztos, hogy a végzettségnek megfelelő szakmában akarok-e dolgozni

Nem, mert már volt egy elfogadott állásajánlatom az abszolutórium megszerzésekor. 

Nem, mert államvizsgáztam még, hogy meg legyen a diplomám

Nyelvet tanultam, nyelvvizsgára készültem.

Nyelvtanulás

Pihentem

Pár hónapot a külföldön élő rokonaimnál pihentem.

Saját vállalkozásom van.

Saját vállalkozást indítottam.

Szeptemberben kezdem a mesterképzést, fél évre felesleges munkát keresni.

Tanulni szerettem volna tovább és ez sikerült is.

Tanultam az államvizsgára

Vártam, hogy kiállítsák az orvosi pecsétemet, ami nélkül nem lehetett orvosi munkát vállalni. A pecsét kiállítása "csupán" három
hónapot vett igénybe.

betegápolás

csak a nyár végével álltam neki munkát keresni, szerettem volna egy utolsó gondatlan nyarat

gyermeket vártam

kulfoldre utaztam hosszabb tavra onkenteskedni

megvártam az őszt

már dolgoztam határozatlan munkaszerződéssel. 

pihenés

pihenés, nyaralás, költözés előkészítése

Úgy gondoltam, hogy nem szeretnék szociális munkásként elhelyezkedni, ezért egy már korábban megszerzett szakmai
végzettségemnek megfelelő szakmai gyakorlati helyet kerestem.

élsportolóként kíváncsi voltam a határaimra mire vagyok képes, úgy, hogy 100%-osan csak a versenysportra tudok koncentrálni

önkéntes voltam Spanyolországban
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3.3.1. A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek
számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre) 
Kérjük, számmal adja meg!

0 (3 előfordulás)

1 (137 előfordulás)

2 (71 előfordulás)

3 (71 előfordulás)

4 (38 előfordulás)

5 (60 előfordulás)

6 (17 előfordulás)

7 (7 előfordulás)

8 (12 előfordulás)

9 (3 előfordulás)

10 (61 előfordulás)

11 (2 előfordulás)

12 (7 előfordulás)

15 (27 előfordulás)

16

18

20 (46 előfordulás)

24 (2 előfordulás)

25 (16 előfordulás)

30 (34 előfordulás)

32

35 (4 előfordulás)

40 (15 előfordulás)

45 (2 előfordulás)

50 (28 előfordulás)

58

60 (8 előfordulás)

65

70 (6 előfordulás)

75

80 (6 előfordulás)

90 (3 előfordulás)

99

100 (19 előfordulás)

110

120 (5 előfordulás)

132
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150 (7 előfordulás)

200 (7 előfordulás)

250 (2 előfordulás)

300 (4 előfordulás)

500 (2 előfordulás)

1000 (3 előfordulás)
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3.3.2. A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a
kapcsolatot a munkaadók?
Kérjük, számmal adja meg!

0 (18 előfordulás)

1 (202 előfordulás)

2 (147 előfordulás)

3 (139 előfordulás)

4 (56 előfordulás)

5 (63 előfordulás)

6 (16 előfordulás)

7 (3 előfordulás)

8 (21 előfordulás)

9 (3 előfordulás)

10 (41 előfordulás)

12

15 (8 előfordulás)

20 (10 előfordulás)

25 (2 előfordulás)

30

38

40

50 (2 előfordulás)

70

100

150

200
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3.3.3.1. Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?
Kérjük, számmal adja meg!

0 (4 előfordulás)

1 (30 előfordulás)

2 (69 előfordulás)

3 (74 előfordulás)

4 (44 előfordulás)

5 (32 előfordulás)

6 (46 előfordulás)

7 (13 előfordulás)

8 (15 előfordulás)

9 (9 előfordulás)

10 (12 előfordulás)

11 (5 előfordulás)

12 (15 előfordulás)

13 (4 előfordulás)

14 (5 előfordulás)

15

16 (2 előfordulás)

18 (4 előfordulás)

20

22 (2 előfordulás)

24 (5 előfordulás)

27

60
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3.3.4.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!

A cég keresett fel.

A munkáltató keresett meg.

Amely cégről / márkáról a szakdolgozatomat írtam.

Az egyik állásinterjún megismert ápolási igazgató keresett meg.

Beadtam az Önéletrajzom több helyre,amit átadtak más cégnek ahova nem jelentkeztem és ők felvettek.

Családon belüli vállalkozásban

E-mailes kapcsolat révén szakmai vezető által

Fejvadász cég által

Hiába végeztem el a dietetikát nyelvvizsga hiányában nem vettek fel sehová. 3éve külföldön dolgozom.

Későbbi munkáltatóm keresett meg.

Köszi karrier e-mailjéből

Közfoglalkoztatás

Munkaügyi központ

Munkaügyi központ közvetített

Munkáltatói toborzás

Németországi orvosi munka, közvetítőcég által.

Szakmai versenyen keresztül

Személyes megkereséssel a munkáltatót. Emailet nem továbbította a titkárnő az illetékeseknek.

Visszahívtak a régi helyemre

egy ismerősöm hívta fel a figyelmet az álláshirdetésre

korrábbi megkeresésemre reagáltak 1 év után

Àllásbörze

Ügyfelem volt

állásközvetítő
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3.3.7. Mi volt a legmaradandóbb élménye/legmeglepőbb kérdése az állásinterjú(ko)n?

 ,,Tőlem aztán... megpróbálhatja." , ,,Szerinted bírni fogod?", ,,Az én időm kib****tt drága."

 Jogi végzettséggel miért pont ügyvédjelölt szeretnék lenni?

 Nem volt ilyen

 Nincs maradandó élményem erről.

 Szükség esetén ki fog vigyázni a gyerekeimre?

"AKKOR ÖN EGY SÉRTETT EMBER?" "BECSÜLÖM ÖNBEN AZ AMBICIÓZUSSÁGÁT"
TESTÜLETI MEGHALLGATÁS 

"Gyakran jársz bulizni?"

"Ha októberi születésű, akkor maga mérleg? És akkor tényleg mérlegel is?"

"Hogyan készült fel a vizsgákra?" (Tanultam, hogy máshogy?)

"Majd értesítjük.. "

"Melyik az a gomb vagy tekerentyű, ami az oszcilloszkópon megállítja a futó jelet? " És ezzel a kérdéssel, illetve a rá adott helyes
válasszal kimerült a szakmai kérdések köre.

"Mi a biztosíték arra, hogy 2 éven belül nem fog szülni?"

"Miert nem megy kulfoldre?"

"Mikor akar szülni? Már benne van a korban!"

"Mikor szeretne gyereket?" "Van barátja?"

"Mit akar tudni a cégről?"

"Mit tartok magam számára a legnagyobb kihívásnak?"

"Miért pont ezt választotta?"

"Miért szeretne nálunk dolgozni?"

"Nőből nem lehet jó büntetős ügyvéd." - ezzel a kijelentéssel került sor az elutasításra.

"Szóval szociálisan érzékeny?!"

"Tényleg régészetet tanult?"

"Ön boldog?"

"Ön szerint ez a toll miért narancssárga?"

- (67 előfordulás)

- Itt problémás magaviseletű, hátrányos helyzetű, rendkívül rossz szociális körülmények közt élő gyerekek is vannak. Csakis hatalmas
szigorral kezelhetőek. Mit gondol, képes lesz erre?

- Van -e valami képesítése az érettségin kívül?
- Igen van egy dízel-mozdony szerelő szakképesítésem.:)
- Remek, de azzal itt semmit sem tudunk kezdeni....

-- (2 előfordulás)

--- (3 előfordulás)

---------------------

-Hogy kerül egy marketinges közgazdász egy agrárcéghez interjúzni
-Hányadszor csináltad ezt a tesztet? Túl jól sikerült...

-Mondjon magáról 5 pozitív és 5 negatív tulajdonságot...ebből az 5 negatív ami meglepő és hirtelen zavarba ejtő volt.

. (3 előfordulás)

...

....
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25 évesen közölték, hogy idős vagyok a munkakör betöltéséhez

38 éve volt nem emlékszem.

A Bethesda KH- ban: mit jelent számomra a hit? Hogyan győznék meg egy katolikust hogy áttérjen a református hitre.

A csoportos, AC-jellegű kiválasztási folyamat akkor még új volt a számomra, de hasznos tapasztalatnak tartottam.

A cég ügyvezetője ahova behívtak, voltaképpen a volt gimnáziumi informatikatanárom volt, akit gimiben láttam utoljára, ő is
emlékezett rám és én is rögtön felismertem. 

A cégről mindig teljes körűen kell informálódni.

A cégvezető arra volt kíváncsi, hogy mire vagyok képes és nem arra, hogy mik a hiányosságaim. Nagyon pozitív élmény volt.

A diplomáját itt nem tudjuk figyelembe venni a bérezés illető.
Van e tériszonya.
hogy áll a hüllőkkel?

A egyetememről jó véleményeket mondtak.

A frissen Pécsre költözött interjúztató elkérte a fodrászom elérhetőségét...

A főnökök nagyon  közvetlenek voltak, viccelődtek.

A gyermekvállalási tervek kérdése

A használati eszközök felszereltsége tekintetében milyen elvárásaim vannak.

A hirtelen atvaltas magyar nyelvrol angol nyelvre.

A horoszkópom alapján történő megítélés. Mikor szeretnék gyereket.

A jogi diplomával mihez kezdek?

A klasszikus "Mondjon 5 jó és 5 rossz tulajdonságot magáról" c. kérdést elsőre elég nehéz megválaszolni (utána már persze megy). 

A korábbi diplomám megszerzése alatt részmunkaidóben szerettem volna dolgozni, de ezt nem engedélyezték.

A következő megjegyzést tette az interjúztató vezető a harmadik! interjún: "Itt nem kellenek vezetők, mindenki ugyanolyan."
Akkor középvezetői pozícióból pályáztam nem vezetői pozíciót magánéleti okokból kifolyólag és nem is szerettem volna akkor és ott
vezető lenni.

A legmaradandóbb élményem a kórház ápolási igazgatójának, velem szembeni baráti hangneme volt, és az, hogy ez a stílus az egész
kórházra jellemző, ahol most dolgozom.

A legmaradandóbb élményem az volt, hogy a főnökön nem az általam megpályázott munkakörre nem engem akart alkalmazni, viszont
a kollégáim engem választottak. (Úgy tűnik, hogy a kollégák szava döntő tényező volt)

A legmaradandóbb élményem, hogy nagyon gyorsan végett lett és fel is vettek.

A legmeglepőbb a diploma átvétele utáni gyors állásajánlat volt. A legmaradandóbb pedig, hogy meg is kaptam azt az állást, amelyben
azóta is dolgozok, immáron kinevezéssel.

A legmeglepőbb momentum az volt, amikor kb. 5 perccel az interjú kezdet után megkérdezték, hogy tervezem-e, hogy valaha
külföldön letelepedjek, illetve, mint fiatal pályakezdő, a magánélettel/családi állapottal kapcsolatos kérdések is első körben
felmerültek.

A legtöbb munkáltató azt várta volna el, hogy minél fiatalabb legyek, és emellett rendelkezzek kb. 5 év munkatapasztalattal.

A monotónia tűrésemet vizsgálták.

A motivációs levelemre nem voltak kíváncsiak. 

A munkafelvevők sem voltak tisztában azzal, hogy kit keresnek és mire.

A szakdolgozatba való belemélyedés.

A tanulmányaimat gyakorlatilag lenézték, főleg egy munkaközvetítő cégnél. Úgy éreztem, hogy csak akkor lehetnék versenyképes
alany, hogyha műszaki vagy informatikai végzettségem van több idegennyelv tudással. Ehhez képest szinte azonnal kaptam munkát -
főleg a nyelvtudásomnak köszönhetősen - , méghozzá IT cégnél.

A tanulmányaimat megkezdve és annak befejezése után is vállalkozókén dolgoztam és dolgozom az óta is. 

A tapasztalat hiánya, a pályakezdő pozíció, és a lakhely nagymértékben korlátozta a sikeres álláskeresést.

A valós munkahelyeken, szituációkban szerzett tapasztalatok hiányát komoly hátránynak éreztem.
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A végzettségem láttán azt kérdezték: "Mégis mit tud maga?"

A végzettséggel, tapasztalatokkal, személyes kompetenciákkal kapcsolatos kérdéssekkel kapcsolatban pozitív élményeim voltak. A
fizetési igény meghatározása jelentett gondot.

AC felvételi

AC, ahol a szakmai jellegű kérdések helyett inkább a "soft skill"-ek számítottak

AMIKOR JELENTKEZTEM , MÉG NEM VOLT ÁLLÁSINTERJÚ.

Ajánlanám-e a képesítésem megszerzését egy most pályaválasztás előtt álló fiatalnak.

Akar gyereket a közeljövőben?

Akar-e gyereket.........
Minek akar továbbtanulni?

Akarok-e gyereket...

Akarok-e még gyereket? :)

Alkalmi munkára jelentkezésnél (pultost kerestek egy neves pubba) tették fel a kérdést, hogy hány mérettel tudom megnöveni a
mellem méretét... Nem folytattuk tovább az egyeztetést.

Amikor behívtak interjúra, majd megkérdezték, hogy ennyi idősen minek jelentkeztem, miért érzem magam alkalmasnak erre a
feladtara. 

Amikor egy intézmény szakmai vezetője közölte, hogy a szociális szférában dolgozók bére a megélhetéshez kevés. A megélhetéshez
"versenyszférában dolgozó párt érdemes keresni".

Amikor egy olyan munkahelyre mentem interjúra, ahol az irodában egy kutya is volt :)

Amikor elém raktak egy tollat, aminek a végét ha megütjük, akkor elkezd villogni. A feladat az volt, hogy el kellett mondanom róla
mindent, amit csak tudok, pl.: miért villog, mitől villog, miért jó, hogy villog, stb.

Amikor még a portán sem jutottam túl egy újság szerkesztőségénél. Már a portás hazaküldött, mert szerinte engem nem vesznek fel. 

Amikor nem a megszokott beszélgetés és általános kérdések hangoztak el, hanem gyakorlati feladat és szakmai kérdéssor alapján
zajlott az állásinterjú.

Amikor rákérdeztek, hogy az előző munkahelyemről miért engem küldtek el, és miért nem a másik egyént? Majd hosszas csend után
közöltem, hogy mert Ő volt a főnököm.

Illetve a "Sorolja fel 5 jó és 5 rossz tulajdonságát". (A másodperc tört töredéke alatt fut végig az ember agyán, hogy mit mondjon, ami
igaz is és ettől még mindig úgy gondolja/gondolják alkalmas a munkakör betöltésére.)

De a kedvenc: az utcán lát egy csatornafedelet. Milyen alakú? Miért? 

Amikor saját maga ellen érvel a vállalat. Miért akar nálunk dolgozni, hiszen mi csak xy forintot tudunk fizetni magának,  miért nem
megy inkább Pestre vagy külföldre ott sokkal jobb a kereset? Miért pont nálunk akar dolgozni?

Amikor én még elhelyezkedtem, nem volt állásinterjú. 

Amire jelentkeztem (HR), azt gyakorlathoz kötötték és az nem volt, de megkérdezték, van más állás, az megfelelne-e... és megfelelt...

Angol nyelv és orosz nyelv ismeretét hiányolták, szakmai gyakorlat hiánya

Annak ellenére, hogy közölték, előre láthatóan sokat kell túlórázni, mégis szeretnék itt dolgozni?

Arra kérdeztek rá, hogy ismerem-e az adott munkahelyen a kollégák egymáshoz való viszonyát, a "légkört", kiismertem-e a
viszonyokat (a két és fél éven át tartó gyakorlatok alatt)?

Az amikor még az államvizsga előtt megkérdeztek, hogy vállalome a teljes munkaidős állást

Az assesment center felvételi eljárás, mint élmény kimerítő és fárasztó volt. Semmilyen kérdés nem lepett meg.

Az egyetemen tanultak közül mit tudnék alkalmazni a leendő munkahelyen?
Mi a 3 legrosszabb tulajdonságom?

Az egyik meglepő dolog amivel szembesültem, hogy szakmai tapasztalataim és egyéb elvégzett iskoláim miatt, több állásra
"túlképzettnek" találtak (én nem tartom magam annak). A másik, hogy sajnos van olyan munkahely, ahol a papír számít és nem a
tudás illetve a rátermettség, vagy a dolgozni, tenni akarás (nekem a nyelvvizsga miatt nincs meg a diplomám), és így hiába szerettek
volna alkalmazni, nem tehették meg. Egyébként nem panaszkodom 18 éve dolgozom üzemvezetőként. Ezen idő alatt két cégnél
dolgoztam, illetve dolgozom.

Az egyik osztályvezető főorvos megkérdezte, hogy mikor tervezek gyereket szülni. Kijelentettem, hogy nem mostanában, mivel még
akkoriban párom sem volt hozzá. Ez őt nem nyugtatta meg és bevallotta, hogy nem akar olyan friss diplomást alkalmazni, aki pár
éven belül elmegy GYES-re. Természetesen nem alkalmazott, de nem is bántam.
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Az elmúlt időben rájöttek, hogy leginkább lányok végeznek az ETK-n és nem tudnak csak fiúkat alkalmazni. Azóta kétszer hívott fel az
intézet szakdolgozói igazgatója állás ügyében, de nemet mondtam mindkétszer.

Az elmúlt kilenc évben ilyenen nem vettem részt, azt megelőző interjúkról nincsenek maradandó élményeim

Az első kör esetén alig kérdeztek szakmai dologról, pedig akkor a jelenlegi szakmai vezetőm interjúztatott és így is legalább 1 óra
hossza volt az időtartama, viszont az önéletrajzomat az elejétől a végéig "kiforgatták". Ráadásul a második kör esetén rengeteg
szakmai-, és provokatív kérdést kaptam, pedig, pont fordítva gondoltam volna a két szituáció kérdéseit.

Az első, Decathlon. Másfél óra. Minden személyes információ szóba került, könyveltünk, angol beszéltünk. Valószínű, azért
maradandó, mert ez volt az első, és nem gondoltam volna, hogy ilyen mélységig "átvilágítanak". Sajnos nem sikerült maga a munka.

Az interjú végén elaludtam... Nem vicc...

Az interjúk sablon szerűek voltak, nem volt különlegesség egyiken sem.

Az interjún megkérdezték, mennyit szeretnék keresni. Mivel ez egy non profit szervezet, ezért megbeszélés alapján történik a fizetés.
Erre nem voltam felkészülve.

Az iskola igazgatójának, annyira tetszett a vizsgatanításom, hogy azonnal felajánlotta, hogy tanítsak nála.

Az szakma- és emberismeret. 

Az állásinterjún a település teljes vezetősége jelen volt.

Az állásinterjún résztvevő személyek nagy száma (5fő).

Az életkor.

Az új MT munkaidőkeretre vonatkozó speciális szabályai.

Az, hogy egyáltalán behívtak.

Az, hogy felajánlották az interjú elején a tegeződést, furcsa volt, de jól is esett.

Az, hogy felvettek.

Az, hogy kurvára semmi köze nem volt egyik állásnak sem a képzettségemhez - leszámítva a mostanit, de ez se a BTK-s
végzettségemhez kötődik.

Az, hogy senkit sem érdekel, milyen egyetemre jártam. A diákszervezetek, saját projektek, szakkollégiumi tagság az, ami igazán
számít.

Az, hogy skypon interjúztam New York-kal, és a főnök akart engem meggyúzni az interjú 90%-ában, hogy ők miért szeretnének
engem, nem pedig nekem kellett meggyőznöm őket, hogy én miért lennék jó nekik.

Az, hogy van e párkapcsolatom.

Azonnali munkavégzési lehetőséget ajánlottak. Más jelentkezőt nem hívtak be. 

Becsülje meg Magyarország éves dinnye fogyasztását!Hány benzinkút van Budapesten?

Bevonás egy aktuális szakmai kérdésbe

Bruttó 114.000 Ft-os fizetés napi 8 órás munkaviszonyra. Ami Magyarországon folyik, az egy kicsit vicc. Ha az ember nem kezdi el a
saját vállalkozását, akkor itt nem lehet megélni!

Buta kérdés feltevés, már elnézést. Nem voltam még soha állásinterjún.

Bértárgyalás

Can we continue in English? :)

Csak szakmai kérdések voltak, nem volt meglepő.

Csak ügynöki, üzletkötői ajánlattal kerestek meg, és kizárólag a kapcsolatrendszerem érdekelte őket. 

Családtervezés 

Csoportos Interjú 4 jelölttel köztük én is.valamint több cégnél dolgozó kolléga is ott volt. Akik szintén kerdezhettek. Kb 10 fő vett részt
az interjún. 

Egy alkalommal az állásinterjún első kérdése az volt: Szépnek érzi-e magát?

Egy filozófus miért akarja ezt csinálni?

Egy nemzetközi ügyvédi irodáknak  jelöltet kereső fejvadász cégnél először is hosszasan becsmérelték az önéletrajzomat ("ha nem
versenyszférából van szakmai gyakorlata Brüsszelből, hanem NGO-tól, az annyit ér, mintha a vásárban árult volna lángost", "minek
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kell annyira nyomni a spanyolt, az sosem lesz a business nyelve" - mikőzben kiválóan beszéltem angolul, és középfokon németül is),
majd pedig lenézően közölték, hogy amennyiben nekem megfelel, hogy majd "apuci eltart", és fontosabb, hogy "el tudjak menni a
gyerekeim összes szülői értekezletére", mint hogy karriert építsek, akkor nyugodtan menjek multihoz "hűtött-fűtött irodába ücsörögni",
vagy az állami szférába "az asztal egyik feléről a másikra tologatni a papírokat." Ekkor döntöttem el végleg, hogy nem maradok a jogi
pályán, amit azóta sem bántam meg.

Egy olyan álláshirdetésre jelentkeztem, amiben benne volt a rugalmas munkaidő. Behívtak elbeszélgetésre, és ott derült ki, hogy a
munkaidő nem számomra rugalmas, hanem a főnöknek attól, hogy bármikor füttyenthet, nekem ugornom kell. Nem vállaltam el a
munkát.

Egy pályakezdőtől mindig megkérdezik milyen szakmai gyakorlata van.

Egy állásinterjún voltam és nagyon kedvesek voltak. 

Egy állásinterjún voltam, simán ment rögtön fel is vettem. Nem volt különösebb kérdés.

Egy állásinterjún voltam, így túl sok tapasztalatom nincs, ezen az interjún sem volt meglepő kérdés.

Egyszer megkérdezték, hogy mi a horoszkópom. 

Ekkor éreztem először hátrányát, hogy nem időben végeztem, hanem csúsztam két félévet.

Első valódi állásinterjúmon jóformán nem kérdeztek semmit, az önéletrajzom alapján vettek fel még az interjú napján (péntek). Hétfőn
kezdtem is a munkát.

Előfordul, amikor az álláshirdetés nem tükrözi a valóságot. Az állásinterjún pedig nem a szakmai tudásomra kíváncsiak, hanem
magánjellegű tolakodó kérdéseket intéznek felém.

Előírás volt a nyelvismeret és az adott nyelven folyt az interjú is.

Fejtsem ki, hogy miért éppen engem alkalmazzanak.
Nem voltam már pályakezdő, és úgy gondoltam, nem én versenyzek a munkáért, hanem a munkáltató értem.

Fizetési igény megjelölése

Gondot jelentene-e, ha csak 4 órás minimál rá jelentenénk le?

Gyakorlat nélkül sehol se alkalmaznak,így viszont sose lesz gyakorlatom

Gyakorlati helyre vettek fel, nem kellett külön interjúra mennem.

Gyerekvállalási tervekre vonatkozó kérdések.

Gyerekvállalásra vonatkozó kérdés

Gyermekre vonatkozó kérdések

Gyermekvállalás

Győzzem meg az interjúztatót, hogy vegye meg a falon található festményt.

Ha beteg lesz a gyerek tudom e valakire rábízni?

Hany eve van parom es tervezek-e gyermekvallalast?

Heti egyszer lehet otthonról dolgozni.

Hogy a gyermekemet hova helyezem el és mikor fogok államvizsgázni, és mikor fogok újra szülni

Hogy a közeljövőben tervezek-e gyermeket vállalni.

Hogy a pte -n tanulzak mennyire nincsenek koszonoviszonyban  a piaci kovetelmenyekkel

Hogy az osztályvezetőnek megvoltak a tanulmányi eredményeim (többek között ezért is hívtak interjúra)

Hogy az állami iskolákba nem nézték meg a felvételem előtt, hogy hogyan tanítok, csak a magánnyelviskolába. 

Hogy behivnak olyan helyre is, ahol az interjun mar latszik h egyaltalan nem terveznek felvenni. Tovabba azt probaljak kideriteni mi
nem megy, ahelyett hogy mi megy.

Hogy miért nem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára jelentkeztem, mikor az ELTE jogi kar után a minőségi sorrendben az
következik. 

Hogy túlképzett vagyok.

Hogyan jön ki a másik nemmel? 

Hogyan képzeli a jövőjét?
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Hogyan látja magát 5 év múlva

Hol szeretne tartani 5 év múlva?

How many cranes do you need to build a crane?
Calculate in your head: how much is the 20% of 25?

Hány darab telefonfülke van Magyarországon?

Hányas a diplomajegye?

Idegen nyelvtudás frissítésre szorult az első interjúkon, mivel az egyetemi évek alatt nem használtam.
Az interjúkon tapasztalt szituációs játékokban viszont remekül tudtam használni a tanulmányok alatt szerzett tapasztalatot.

Ilyen kérdéssel nem találkoztam, mivel zömében az építőiparban dolgoztam és az ott feltett kérdések leginkább szakmai jellegűek
voltak, inkább éreztem az ilyen jellegű interjúkon a szakmai eszmecsere jelleget, mintsem az állás megszerzéséért vívott párbeszédet
és megfelelés kényszert.

Jelentkeztem nem szakirányú pozíciókba is, ahol azt kérdezték tőlem, egyetemi diplomával miért akarom ezt a munkát végezni.,
Kisebb cégek esetében elő sem kerülnek a tanult sablon HR kérdések.

Jellemzően az átverés. Amikor jellemzően a kivitelezéssel foglalkozó cégek vezetői szemrebbenés nélkül az ember arcába hazudnak
és később meg kiderül, hogy nem tartják magukat a megbeszéltekhez, de természetesen ők elvárják az embertől a maximumot.

KPMG: " nem lesz probléma, ha néhány esetben a felettesed fiatalabb és nincs megfelelő szakmai tudás még? Mit fogsz neki
mondani, ha nem értesz egyet a vizsgálati módszerrel?..."

Kereskedelemben dolgoztam az egyetem elvégzése alatt. Alapvetően 2 BA alapszak elvégzése közben 9 éves kereskedelmi
gyakorlatot szereztem, mely nagyban hozzásegített a marketing diplomámmal való elhelyezkedésben, még nyelvvizsga nélkül is. Az a
tapasztalatom, hogy akik egyetem mellett dolgoznak és akár más területeken is tapasztalatot szereznek, azoknak 80%-kal nagyobb
esélye van a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéskor. Amint megtudták az interjúztatók, hogy mekkora munkatapasztalattal
rendelkezem, a legesélyesebbek közé helyeztek.

Kevés munkáltató nézi jó szemmel a továbbtanulást munka mellett (PhD, MBA).
A nyelvtudás sokkal többet számít bármilyen végzettségnél, és sokszor bármilyen más egyéb kompetenciánál is.

Ki a kedvenc tanárom?

Kifejezetten negatívumnak számított egy helyen, hogy élek közösségi életet, hogy sportolok rendszeresen, illetve egy másik helyen
negatívumként értékelték azt, hogy hallgatói érdekképviselettel is foglalkoztam.

Kolléga jöjjön velem!

Kompetencia alapú interjú volt.

Kérdés: Mi volt az amin a legjobban kiakadt az eddigi főnökei tettei/mondatai közül, miért és mi volt a reakciója?

Kértek tőlem egy esszé művészettörténetből.

Két helyre hívtak be,kb. 5-10 percig tartott. Konkrét kérdések, semmi felesleges beszéd.

Különböző találós kérdések.

Legmaradandóbb élmény: az interjúztatók meglepettsége, hogy milyen jól tájékozódom és feltalálom magam.
Legmeglepőbb kérdésre nem emlékszem.

Legmeglepőbb élményem, hogy az állásinterjúk/AC-k többségén a szaktudás mindig másodlagos szempont a személyiségi jegyekkel
szemben. 

Legrosszabb a gyenge nyelvtudás

Legtöbb esetben arra sem vették a fáradságot, hogy behívjanak. A kevés alkalmak során pedig tipikus válasz, a "köszönjük,majd
értesítjük"...természetesen sohasem értesítettek. A nemleges válaszról sem.

MI volt eddig élete legnagyobb sikerélménye? Miért tekinti ezt annak?

Magas kezdő fizetést ajánlottak.

Meddig tervezek a cegnel dolgozni

Megjegyezték a kommunikációs képességem magas minőségét.

Megkérdezték tanultam-e szociológiát, majd hogy ki a kedvenc szociológusom.

Megkérdezték, hogy dolgoztam e már számítógéppel, 1996-ban. Akor már meg volt a középfokú számítógépes programozói
bizonyítványom, ami benne volt a jelentkezési anyagomban is.

Megkérdezték, hogy hányas lábam van.
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Megkérdezték, hogy melyik tantárgyaim voltak a kedvencek az egyetemen.

Megkérdezték, hogy tudom-e, mennyi lesz a fizetés. Amikor mondtam, hogy tudom, megkérdezték, hogy ez nem bizonytalanít-e el.

Megkérdezték, milyen állat lennék 

Meglepett, hogy mennyire alulbecsültem a fizetési igényemet.

Meglepödtek, hogy Pecsen is van gyogyszereszkepzes.

Meglepő kérdés nem volt. Legmegmaradóbb élmény, mikor a munkáltató ráébred, hogy egy nő is lehet határozott és tájékozott az
építőiparban.

Meglepőre nem emlékszem. Kedvesen fogadtak, arra igen.

Mely felsőfokú intézményben végeztem.

Mennyi fizetéssel lennék elégedett?

Mennyi pénzt szeretnék keresni?

Mennyi év szakmai gyakorlata van?

Mennyire tetszik a város, ahol dolgozni kellene?

Mennyire zavar, ha vezetés közben ülnek mellettem. 

Mennyiért vállalja.

Meséljek a gyengeségeimről, fejlesztendő területeimről, miben nem vagyok jó

Meséljen az Ön álom munkahelyéről (angolul)

Mi a 3 legjobb és legrosszabb tulajdonságom?

Mi a horoszkópja?

Mi a kedvenc etele? 

Mi a kedvenc színem, autó márkám, virágom, drogozom-e, milyen gyakran fogyasztok alkoholt és mit

Mi a szíve(m) csücske? :-) (mint munka, mit szeretnék leginkább dolgozni)

Mi az a geográfus? (Ezt mindenhol megkaptam!)

Mi az oka, hogy nem a végzettségének megfelelő munkakörben helyezkedik el a saját hazájában? 

Mi jut eszembe egy téglárol.

Mi lenne az a 3 tárgy amit tűz esetén magammal vinnék?

Mi lenne az az egy szó, amivel engem a munkáltatóm véleményem szerint jellemezne?

Mi lesz velem 10 év múlva

Mi motiválja munkája során?

Miben  vagyok rossz?

Miert költöztem Nemetorszagba.

Mikor akar gyereket?

Mikor akar gyermeket szülni?

Mikor akar szülni?

Mikor akarok gyermeket vállalni! Ígéretet kellett tennem, hogy alkalmazásom időpontjától számított 2 éven belül nem esek teherbe. 

Mikor az egyik állásinterjú egy kávézóban történt, a későbbi főnököm háromnegyed óráig rendkívül zavaróan elő sem hozta a munkát,
magyar fociról és kézilabdáról beszélt, de kábé meccselemzés szinten, semmi szakmába vágó. Érezhetően esett a renomém, mikor
kijelentettem, hogy nem követem különösebben ezeket, majd felállt, mondott egy fél mondatot, hogy engem valaki már ajánlott neki,
majd közölte, hogy majd valamikor beszéljünk megint. Egy hónap után újabb "kör", akkor már bent az irodában, vártam rá egy órát,
majd kiderült, hogy főállású munka per pill nincs, gyakornoknak viszont felvesz, aztán majd meglátjuk. Nem volt egyik kör sem
kellemes, de néhány hónap múlva felvettek állandóra, a kollégákkal meg a kezdetektől nagyon jól kijöttem, az állásom pedig a mai
napig megvan.
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Mikor lesz rendes diplomám, mivel az alapképzést nem tekintették diplomának.

Mikor megkérdezték mit csinálnék az első munkanapomon.

Mikor szeretnék gyereket vállalni, mert ez szinte minden helyen problémát okozott. A másik ilyen, hogy érdi vagyok, de ez egy alvó
város, mindenki Budapestre jár be dolgozni, iskolába. Ez itt teljesen természetes, hogy ide csak aludni járnak haza az emberek,
egyébként is alig van itt munkalehetőség. Mégis mindenki azt kérdezte Pesten, hogy miért nem Érden keresek munkát, nem gond-e
oda bejárni. Szerintem az utazási költség térítése jelentette a problémát nekik...

Mikor szeretnék gyermeket szülni?

Mikor szeretnék gyermeket vállalni?

Mikor szeretnék gyermeket...

Mikor szeretnék gyermeket?

Mikor tervezek családot?

Mikor tervezek gyereket?

Mikor tervezek gyermeket vállalni? (2 előfordulás)

Mikor tervezek gyes-re menni.

Mikor tervezem a családalapítást

Mikor tud kezdeni? :D

Mikor tudok a legkorábban munkába állni?

Mikor volt a kiegyezés/ tatárjárás.

Mikorra tervezek gyereket?

Mikorra tervezi a szülést?

Milyen a politikai beállítottságom...a kérdést a hivatalvezető úr kérdezte meg egy kormányhivatalban.

Milyen alakú a csatornafedél? Mennyi a rezsim? Milyen típusú személygépkocsink van? Kinek a nevén van a lakás...?

Milyen céljai vannak az adott munkakörben?

Milyen eddig elért eredményre vagyok a legbüszkébb?

Milyen embernek tartom magam?
Ezt a kérdést a munkáltató nem a szakmai, hanem teljesen objektív (magánéleti) szempontból kérdezte tőlem, két munkatársa
társaságában.

Milyen eredménnyel végeztem?

Milyen gyorsan tudnék munkába állni?

Milyen matematikai ismeretekkel rendelkezem? Mikor ébredek reggel?

Milyen politikai nézeteket vallok? ez eléggé meglepett. 

Milyen szagu a Hold szerintem?

Milyen típusú emberekkel nem szeretek kapcsolatot kialakítani?

Milyen állathoz hasonítanám magam?

Milyennek tartja a német szervezeti kultúrát?

Minden egyes alkalommal, amikor behívtak, eljutottam az utolsó körben, de mindig volt valaki akit addigra már felvettek mert ismerős
volt/cégen belül átszerveztek.

Mire alapozza a fizetési igényét?

Mire vagyok a legbüszkébb?

Mire vagyok büszke?

Mit gondol a muzulmán vallásról?

Mit gondolnak Önről a szülei?
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Mit gondolnak Önről mások?

Mit is végzett akkor igazán?

Mit nyer a cégünk, ha önt választja? Hogy kel fel mindennap, mia célkitűzése?

Mit tanultunk a főiskolán, mert nem ismerik a képzést.

Mit tennék, ha nyernék a lottón £1000000- t

Mit vár el a munkaadójától ?

Miért akar vezető lenni... (hosszú távú tervek kapcsán)

Miért akarok állást változtatni.

Miért csak CumLaude?

Miért kaptam közepes osztályzatot polgári perrendtartás alapvizsgán?

Miért lennék én a legalkalmasabb  erre a munkára?

Miért pont szociológus?!

Miért pont Önt vegyük fel? Miért tartja magát a legjobbnak az állásra?

Miért szeretne szakmájában dolgozni?

Miért szeretnék ott dolgozni?

Miért tervezek külföldi munkavállalást jövőben?

Miért érzem magam alkalmasnak a pozíció betöltésére, holott nem ezen a területen diplomáztam?

Mióta vagyok coeliakiás

Mondjak magamról negatívumot, rögtön ötöt is.

Mondjon 3 negatív dolgot saját magáról.

Mondjon valami olyat, amit nem mondana el egy állásinterjún...

Mondjon valamit angolul!

Monotóniatűrés szükségessége, munka egyszerűsége az elvárt képzettséghez képest.

Munkaadói szakmai dilettancia.

Már másnap kezdhettem volna, csak a papírok, pl. az erkölcsi megérkezését meg kellett várni

Már régen volt....

Még csak másodéves voltam az interjún és egy komplett számviteli tesztet kellett kitölteni (1 félév bevezető számvitel tudásommal).
Nem sikerült jól...

Még mindig van mit feltárni?

Még nem voltam állásinterjún.

NEM VOLT ILYEN. PROTEKCIONISTA, SZAKSZERŰTLEN VOLT A KIVÁLASZTÁS, MAJD KÉT JELÖLTET VETTEK FEL
EGY9DEJŰLEG, VERSENYRE KÉNYSZERÍTVE ŐKET, MAJD FÉL ÉV UTÁN ALAKULT KIA A KOMPETENCIÁK ALAPJÁN A  A
RENDSZERBEN MARADÁS LEHETŐSÉGE.

NEm voltam állásinterjún, tanári kapcsolatokon, gyakorlaton keresztül jutottam el állásig. 

Nagy részük nem támogatja a tanulást, illetve gyakorlatot kér.

Nagyon régen volt, már nem emlékszem.

Nahát nem is láttam még portfóliót!

Negatívan diszkriminálták a női munkaerőt. Elhangzott, hogy ha ugyanarra az állásra jelentkezik egy nő és egy férfi, akkor a férfit
fogják alkalmazni.

Nem a meghirdetett pozíciónak megfelelő bért kínáltak fel.

Nem a szakterületemnek megfelelö munkát kerestem magamnak. Általában az a fontos az interjúkon, hogy mennyi tapasztalatom van
a munkakörben. Meglepö kérdést nem tettek fel.
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Nem emlékszem ilyenre, régen volt

Nem emlékszem ilyenre.

Nem emlékszem meglepő kérdésre.

Nem emlékszem semmi különösre, egy átlagos állásinterjún vettem részt. Az eredményeimről és a céljaimról volt szó.

Nem emlékszem,14 éve volt.

Nem emlékszem. (4 előfordulás)

Nem gond-e, ha nem kell idegen nyelvet használnom a munkám során.

Nem kaptam meglepő kérdést

Nem kellett interjúznom.

Nem kellett állásinterjún részt vennem.

Nem kérdés, hanem inkább gyenge próbálkozás az elijesztésre az adott feladattól. Pl.: "Hogy áll a számítógép kezeléssel? Mert itt
nagyon komoly feladatok vannak, Excel, Power Point, stb." (Az önéletrajzomban is mindig leírom, hogy 10 évig tanítottam számítógép
kezelést, ill. ECDL vizsgára felkészítő kurzusokat tartottam.)

Nem szakmai készséget kívántak mérni, hanem az általános műveltségre vonatkozóan egy kötetlen beszélgetés volt, amelynek során
a kapcsolat teremtő készséget figyelték.

Nem szükséges ez a diploma .....elegendő lenne alacsonyabb iskolai végzettség az egészségügyben

Nem süt a szemébe a Nap?

Nem tudom. Ilyenre nem emlékszem.

Nem tudta, hogy ügyvédbojtár nem kap fizetést?

Nem tudtak kik is azok az egeszsegturizmus szervezok. Ez szamomra meglepo volt. Mindig megkerdezik azota is, hogy mi is ez a
szak.

Nem vettem részt állásinterjúkon.

Nem vettem részt állásinterjún, mert megkerestek az intézménytől, és állást ajánlottak nekem. 

Nem vettem részt állásinterjún.

Nem volt (8 előfordulás)

Nem volt hagyományos állásinterjúm. Ideiglenes nyári munkára kerültem a cégemhez és menetközben felajánlották, hogy
dolgozhatok ott állandóban is.

Nem volt igazi állásinterjúm, gyakorlati időmet töltöttem a munkahelyen, ez alapján pályáztam.

Nem volt ilyen (8 előfordulás)

Nem volt ilyen 

Nem volt ilyen kérdés

Nem volt ilyen!

Nem volt ilyen, az interjúkon (az első munkahelyem utáni interjúkon is) általános kérdések hangzottak el.

Nem volt ilyen, hamar feltalálom magam meglepő helyzetekben

Nem volt ilyen, inkább én kérdeztem a munkáról.

Nem volt ilyen, mert az eddigi munkahelyeimre mindig ismeretség útján kerültem. 

Nem volt ilyen. (18 előfordulás)

Nem volt ilyen...

Nem volt meghallgatásom!

Nem volt meglepetés, készültem már rá korábban.

Nem volt meglepő kérdés

Nem volt meglepő kérdés!
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Nem volt meglepő kérdés.

Nem volt meglepő, mivel ezzel is foglalkoztam a munkám során.

Nem volt olyan amit ennek mondanék, mert nem jut eszsembe ilyen. :)

Nem volt olyan kérdés ami nem illett  az állásinterjúhoz. Meghökkentő kérdés sem volt.

Nem volt semmi meglepő, vagy amire nem számítottam volna.

Nem volt semmilyen szokatlan kérdés, vagy egyéb pont, amit kiemelnék.

Nem volt soha semmi amin meglepődtem volna és maradandó élményem sem maradt.

Nem volt szükséges állásinterjún részt vennem.

Nem volt állásinterjú

Nem volt állásinterjú.

Nem volt!
Felkészült voltam !

Nem volt, 25 éve vagyok a közigazgatásban.

Nem volt, ismertem a munkáltatómat korábbról 

Nem volt. (5 előfordulás)

Nem voltam sohasem állásinterjún.

Nem voltam állásinterjúkon.

Nem voltam állásinterjún (3 előfordulás)

Nem voltam állásinterjún!

Nem voltam állásinterjún, az én időmben még kapkodtak az igazgatók a végzősökért.

Nem voltam állásinterjún. (3 előfordulás)

Nem voltam állásinterjún. 

Nem voltam állásinterjún. Ugyanott dolgozok 18 éve.

Nem érzem e hátránynak hogy a nyelvvizsga hiánya miatt nem tudom teljes egészében kihasználni a szakképesítésem előnyeit? 

Nem érzem e hátránynak, hogy nő vagyok? Mert egy nő kevésbé képes megfelelni a munkáltatói elvárásoknak.

Nem érzem-e magam hátrányban pályakezdőként?

Nincs ilyen

Nv.

Néhány mondat után megkérdezték, hogy holnapután tudnék-e kezdeni.

Nőket nem igazán akartak felvenni, megkérdezték, akarok-e gyereket vállalni a közeljövőben.

Okoz-e számomra problémát, ha dolgoznom kellene?

Olyan helyre kell menni ahol megbecsülik az embert, ez sok munkáltatónál nem alapvető dolog.

Olyan kérdést tesz fel az interjúztató, amire ő is és én is tudjuk a valós választ, mégis a hangzatos, jól megfogalmazott választ várják.
Sajnos a minőségi munkahely olyan kis mértékű, hogy ha nem készül fel az ember, akkor nem lesz befutó a nála jobbakkal szemben.
És bizony Bpen a Pécsi diploma nem value. :(

On szerint hany automoso mukodik Budapesten?

Paraván mögött kellett próbajátékot játszani. Nem is sejtettem, hogy a zenekar mennyi tagja hallgathat a másik oldalról. 

Parlez-vous francais? ill Miért tartott 8 évig az egyetemi tanulmánya?

Pontosan mit is jelent az Ön végzettsége?

Prezentációt kellett tartanom az adott cégről (későbbiekben ez szervesen a munkakörhöz tartozott)
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Próba email írása.

Pályakezdő pozícióba is (éves) szakmai gyakorlattal rendelkezőket keresnek szinte minden esetben. (???)

Pályakezdőként van-e szakmai tapasztalat

Párkapcsolatban élek-e,

Rendelkezik gyakorlattal?

Rendelkezik-e 3 év szakmai tapasztalattal?

Rendszeresen belekötöttek: Miért nem a diplomámhoz kapcsolódó munkát keresek? Egyszerű, mert nincs. Illetve nevetséges a
fizetés, legalábbis itthon.

Rossz tulajdonságok felsorolása

SZAKMAI TAPASZTALATOT SZERETTEK VOLNA A MUNKÁLTATÓK

Sajnos a francia nyelv nem tartozik a széles körben használt, oktatott nyelvek közé. Francia-bármely szakos tanárként Baranya
megyében majdnem lehetetlen állást találni, illetve az üzleti életben sem keresett.

Sajnos nincs betöltetlen helyünk, de amint lesz értesítjük. (azóta is értesítenek). Siófok

Semmi

Semmi különös.

Semmi meglepő nem volt.

Semmi rendhagyóra nem emlékszem.

Semmi, mert nem volt ilyen.

Semmi.

Semmilyen kiugrót nem tudok megnevezni. Összességben nem szeretem az állásinterjúkat, felszínesnek, rossz szűrőnek tartom őket
(kevés kivételtől eltekintve).

Sok érdekeset tudnak kérdezni, de egyik sem volt igazán maradandó. Szinte mindenhol kell autó (legalábbis ahova én pályáztam),
bár azt nem tudom, hogy egy egyetemről éppen kiesett átlag diáknak miből is lenne pénze kocsira?!

Sokan vissza sem írtak, de ami meglepő volt, hogy ahol voltam, ott mindenkinek pozitív volt a külföldi tanulás.

Soroljon fel 3 rossz tulajdonságot! (2 előfordulás)

Sosem voltam állás interjún, egy rövid megbeszélésen kellenesen csalódtam, hogy a hogy az Igazgató Úr látásból  ismer. 

Szabadságon voltam és a nagyfőnök jött a kirendeltségre, azonnal autót küldtek értem, mert szeretett volna megismerkedni velem.

Szakmai gyakorlat tabasztalat hiánya...

Szakmai tapasztalat hiánya miatt problémát jelentene-e nekem, ha a meghirdetett fizetést csökkentenék? Elvállalnám-e így is a
munkát?

Szakmai tapasztalat hiánya.

Szakmai tudás kevésbé volt fontos

Személyiség teszt

Szeret Ön telefonálni?

Szeretem-e a sört

Szeretem-e a tetőket?

Szeretne gyereket?

Szereztem-e gyakorlatot a tanulmányaim során?

Szituációs játék: Egy Északi sarkon élő eszkimónak kellett eladni egy fagyasztót

Szituációs játékok.

Szituációs vallatás....

Szorgalmasnak tartom-e magam?
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Tanulmányaimhoz kapcsolódó kérdések (miért ezt tanultam, mik a terveim)

Teljes hosszában német nyelvű interjúztatás a telefonos időpont egyeztetéstől a két körös szóbeli interjúig.

Teljesen normális témába vágó kérdéseket kaptam.

Tervezek e gyereket a következő években?

Tervezek egy családot alapítani, és ha igen, akkor mikor?

Tervezek-e a közeljövőben gyereket szülni? Van-e családom? Házas vagyok-e? Mikor lesz meg a nyelvvizsga?

Tervezek-e külföldre menni a közeljövőben?

Tudom-e mi az a fővárosi és megyei kormányhivatal?

Turisztikai szakmunkatársnak jelentkeztem a Tamási Fürdőbe, ahol megkérdeztek, hogy tudok-e úszni, mert ha úgy van be kell
segítenem az úszómesternek. Itt értem a törölköző hajtogatást, mentést, medence takarítást... stb. Nem derogált volna, de havi 70
ezer forintért nem kívánok két állást betölteni.

Tényleg ennyi gyermeket nevelnek?

Vallás gyakorlás mértéke

Van-e barátom? Mikor szeretnék szülni?

Van-e gyerekem.

Van-e komoly párkapcsolatom?
Hány éven belül tervezem a családalapítást?

Van-e tapasztalatom, dolgoztam-e már az adott területen?

Van-e türelmem és szeretem-e a kihívást?

Vezető lettem

Vállalja-e,hogy 5 éven belül nem vállal gyereket?

Vállalkozóként nem történt ilyen.

a HR-esek alkalmatlanok az interjúztatásra

a diplomaműsoromat kérték bemutatni koncerten

a vártnál jobban elismert végzettség a szociálpolitikus. Később azzal magyaráztam, hogy a terület/intézmény ahol dolgozom fő
tevékenysége ehhez a területhez kapcsolódik

amikor felvettek

amíg nincs meg a diplomád (nyelvvizsga miatt) addig a tudásodat sem ismerik el!! :(

az álszentség

az öltözködés fontos szempont

az, hogy sok cég válaszra sem méltatta a benyújtott jelentkezési lapomat...

csak a kapcsolatok es a szimpatia szamitanak.
Sok helyen olyan szakmai tesztek az elso szuro, amelyen csak 3+ relevans munkataasztalattal lehet tuljutni. Keves a frissdiplomas
allas, korrekt szerzodessel.
A PMMIK-n szerzett programozoi alapismeretek es gyakorlat nem eleg a felvetelhez. Tobb gyakorlatot kellene oktatni, es kevesebb
toltelektargyat, mert ez igy nem eleg a piacon
A papir es a vegzettseg masodlagos

csak bemutató óra tartása után vesznek fel bárkit is

családi állapot

családja, gyermekei vannak-e?

egy vak embernek mutassam be a helységet, ahol ülünk

ezt nem osztanam itt meg..

ezzel a végzettséggel rendkívül kevesen vannak tisztában, mit is jelent, mit takar

felhívhatják-e a korábbi főnökömet
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fizetés kérdése, és hogy milyen feladatok tartoznak a megjelölt álláshoz

ha madár lennék, milyen madár? :)

hogy mit jelent az, hogy kulturális mediáció :)

hogy miért nincs szakmai gyakorlat az egyetemi képzés során

igénybe vehető-e támogatás?

megkérdezték tőlem mikor szeretnék szülni...

mennyi pénzt szeretnék keresni

mennyire egyformák

mennyit jövedelemre számítok

merre felé búvárkodom?

miből gondolom, hogy alkalmas vagyok a munkára

mikor az egyik helyen a főnök a jegyesemmel való rossz viszonya miatt nem vett fel

miért tartott ilyen sokáig az abszolutórium megszerzése.

már nem emlékszem rá, hogy lett-e volna ilyen.

már régen voltam állásinterjún, nem emlékszem

n/a

nem emlékszem (3 előfordulás)

nem emlékszem ilyenre

nem emlékszem ilyenre.

nem emlékszem már rá, szokványos kérdések voltak....

nem hívtak be egyre sem

nem kertek papirokat, es azota sem (a tobbi munkahelyen)

nem lepődtem meg egyen sem

nem releváns

nem tudom, szerencsére régen volt

nem volt (13 előfordulás)

nem volt ilyen (21 előfordulás)

nem volt ilyen élményem.

nem volt interjú

nem volt meglepő kérdés

nem volt meglepő élmény

nem volt olyan kirívó kérdés, talán, hogy mennyire leszek lojális a céghez...

nem volt semmi különös és emlékezetes

nem volt állásinterjúm

nem volt. (3 előfordulás)

nem voltam

nem voltam még állásinterjún 

nem voltam állásinterjún (3 előfordulás)

nem voltam állásinterjún. (2 előfordulás)
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nincs (2 előfordulás)

nincs ilyen még

nr

párkapcsolatban van-e?

pécsi egyetem mindenhol pozitívan került szóba

pénzügyi ajánlat

semmi

soha nem jártam állás interjún 27 éve dolgozom az első és iáig egyetlen  munkahelyemen

sokszor nem tudják mint csinál a geográfus

szakmai dolgot egyáltalán nem kérdeztek, csupán személyeset

szerencsés vagyok, csak olyan interjún voltam, ahol teljesen korrekt és szakmai kérdéseket kaptam. Személyiség tesztben (MMPI)
találkoztam meglepő kérdéssel.

szituációs gyakorlat

szituációs játék

tmobile interju- csak en neztem utana a cegnek az interjuztató HR-esek állítása szerint

van-e családom

válasszak ki egy államvizsga tételt és mondjam el

Élmény nem volt. A munkáról és fizetésről nem kaptam tájékoztatást.

Élmény: a közszféra kultúrája.

Értek-e a számítógéphez?

Így 30-hoz közel (akkor voltam 25 éves, így ez a kijelentés már önmagában meglepő volt), mikor házasodom és hány gyereket
szeretnék?

Ön szeretne gyereket?

Ön szerint miért nem foglalkoznak többet az egyetemeken az Excel oktatásával?

Öregnek tartottak

Össze kellett szerelnem egy asztalt. Volt a táskámban (komolyan teljesen véletlenül) egy cserélhető fejű csavarhúzó. Azonnal
megkaptam az állást.

én már nem lepődök meg semmin

ínem volt ezeken élményem
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4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT

4.2.1. Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt?
Kérjük, számmal adja meg!

1 (360 előfordulás)

2 (80 előfordulás)

02

3 (19 előfordulás)

4 (6 előfordulás)

5

6 (3 előfordulás)

8

12
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4.2.2. Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak?
Kérjük, számmal adja meg!

0

1 (37 előfordulás)

2 (41 előfordulás)

3 (72 előfordulás)

4 (39 előfordulás)

5 (40 előfordulás)

06

6 (52 előfordulás)

7 (20 előfordulás)

8 (32 előfordulás)

9 (16 előfordulás)

10 (30 előfordulás)

11 (8 előfordulás)

12 (28 előfordulás)

13 (2 előfordulás)

14 (5 előfordulás)

15 (4 előfordulás)

16 (4 előfordulás)

17

18 (8 előfordulás)

19 (2 előfordulás)

20 (6 előfordulás)

22 (2 előfordulás)

23

24 (5 előfordulás)

25

26 (3 előfordulás)

27 (2 előfordulás)

30 (3 előfordulás)

34

36

40

48 (2 előfordulás)
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4.4.1. Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön?
Kérjük, számmal adja meg!

0

1 (103 előfordulás)

2 (35 előfordulás)

3 (11 előfordulás)

4 (3 előfordulás)

5 (3 előfordulás)

6 (2 előfordulás)

8 (2 előfordulás)

10 (3 előfordulás)

15 (2 előfordulás)

30
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4.4.2. Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?
Kérjük, számmal adja meg!

0 (3 előfordulás)

1 (6 előfordulás)

2 (12 előfordulás)

3 (14 előfordulás)

4 (5 előfordulás)

5 (9 előfordulás)

6 (13 előfordulás)

7 (3 előfordulás)

8 (11 előfordulás)

9 (5 előfordulás)

10 (6 előfordulás)

11 (2 előfordulás)

12 (9 előfordulás)

13 (2 előfordulás)

14 (7 előfordulás)

15 (2 előfordulás)

16 (2 előfordulás)

17

18 (4 előfordulás)

20

21

22 (3 előfordulás)

23

24 (2 előfordulás)

25

26

27 (2 előfordulás)

28

29

30 (4 előfordulás)

31

32

34

36 (5 előfordulás)

39

40 (2 előfordulás)

42 (2 előfordulás)

43
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48 (6 előfordulás)

50 (4 előfordulás)

52 (2 előfordulás)

53

55

58

60 (5 előfordulás)

99
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4.4.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!

2 félévet passziváltam a szakdolgozat leadás és a záróvizsga előtt, ez alatt dolgoztam 2 hónapot Olaszo.ban, 4 hónapot Franciao.-
ban és 5 hónapot Új-Zélandon

AT

Afganisztán

Amerika

Amerikai Egyesült Államok

Anglia (16 előfordulás)

Anglia, Svédország - jelenleg is itt dolgozom.

Anglia, skócia

Austria

Ausztria (23 előfordulás)

Ausztria, Anglia

Ausztria, Németország (5 előfordulás)

Ausztria, Németország, Anglia, Norvégia

Ausztria, Románia, Franciaország, Izrael, Egyesült Királyság

Ausztria, Spasnyolország

Ausztria, Svájc, Németország, Oroszország

Belgium (3 előfordulás)

Belgium, Csehország

Bosznia és Hercegovina

Csehország

Dania, Malawi, Anglia

Dània 

EU-s orszag

Egyesult Kiralysag

Egyesült Arab Emirségek

Egyesült Királyság (4 előfordulás)

Egyesült Királyság 

Egyesült Királyság - Anglia

Finnorszag

Finnország (2 előfordulás)

Francia,német,Hollandia,Belgium 

Franciaország,USA

Guatemala

Görögország

Hollandia (3 előfordulás)

Hollandia, Törökország, Németország, távolról EMEA régió

Horvátország (4 előfordulás)

Horvátország, Németország
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India

Indonézia

Nagy Britannia 

Nemetorszag (5 előfordulás)

No. Usa.

Norvégia (3 előfordulás)

Nèmetország

Német (2 előfordulás)

Német, Ausztria, Francia, Kína, Svájc, Finn

Németország (34 előfordulás)

Németország 

Németország, Anglia

Németország,Ausztria

Olaszorszag

Olaszország (2 előfordulás)

Olaszország, Anglia (2 előfordulás)

Olaszország, Ausztrália

Peru

Románia

Románia, Csehország, Oroszország

Skocia

Skócia, Anglia

Spanyolország (2 előfordulás)

Svajc, Ausztria, Anglia, Ciprus

Svájc

Szerbia (2 előfordulás)

Szlovákia, Anglia, Olaszország, Egyiptom, Németország, Horvátország.

Törökország

UK

USA (3 előfordulás)

USA, Németország

USA, Németország 

USA, Olaszország

United Kingdom 

németország

Észtország

Írország (2 előfordulás)

Írország, Mallorca-Spanyolország, Skócia

36
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5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

5.1.4.1. Hány hónapja munkanélküli?
Kérjük, számmal adja meg!

0

1 (6 előfordulás)

2 (6 előfordulás)

3 (9 előfordulás)

4 (7 előfordulás)

5 (5 előfordulás)

7 (3 előfordulás)

8 (4 előfordulás)

9 (6 előfordulás)

10 (7 előfordulás)

11 (2 előfordulás)

12

14 (2 előfordulás)

15

18

21

24

26
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5.2.1.1. Milyen egyéb tevékenységet ajánlana?

A nyelvTUDÁS fontos! Nem a vizsgapapír!

AKTÍV nyelvtudás szerezzenek, ne csak nyelvvizsgákat, és ne csak angolból

Akinek van ehhez affinitása, annak művészeti témáju önfejlesztő kurzusokat javasolnék.

Aktív céglátogatásokat, és kapcsolatok építését.

Azt gondolom, hogy érdemes az embernek olyan irányban képeznie magát (legalább is felnőttkénit), amivel a már folyamatban lévő
tevékenységében fejlesztheti magát tovább. 

Gyakornoki pozíció egyetem alatt, akár heti 20 órában. Képzéssel releváns! Ezen felül egy két nyelvvizsga legalább. Mielőbb el kell
dönteni mit akar, és csak utána cselekedni!

Hagyják el az országot minél hamarabb!

Házasodjanak be, vagy szülessenek bele valamelyik országgyűlési képviselő, illetve valamely magyarországi illetve külföldi
érdekeltségű nagyvállalat ügyvezető  igazgatójának családjába

Inkább tanuljanak szakmát, többre mennek vele.

Jól gondolják meg, hol végzik a szakmai gyakorlatot és alaposan készüljenek fel rá.

Kapcsolat építés

Kapcsolatépítés

Kezdjenek el gondolkodni a saját vállalkozásukan, ha itthon akarnak maradni, és a kiskapukat is derítsék fel a magyar jogban. Így
talán meg tudnak élni....

Kulfoldon vallaljanak munkat.

Képezzék magukat önállóan (internetes források, szakmai könyvek stb.) is.

Költözzenek külföldre.

Külföldön nem feltétel a nyelvvizsga megléte, mindössze az interjún megkell tudni szólalni az adott nyelven!

Külföldön szerezzen szakmai gyakorlatot, ott ahol van gazdaság, fejlődés és innováció

Legyen nyitott és felkészült bármire, s szerezze meg ehhez a legszerteágazóbb, sokoldalú tudást.

Legyenek jók a területükön. Szeressék csinálni és szabad idejükben is foglalkozzanak a választott szakmájukkal. Szerezzenek be a
szakmájuk műveléséhez eszközöket (villanyszakon pákát, alkatrészeket, fejlesztőkészletek) és készítsenek maguk számára kütyüket.
Én pl saját korábbi NYÁK-ok 3D-s terveivel mentem állásinterjúra(20-25 működő saját tervezésű áramkört megtudtam eddigre
mutatni). Legyen a szakmájuk a hobbijuk és akkor egész életükben 1 napot se kell dolgozniuk :)

Minél több végzettséggel rendelkezzenek.

Ne a fizetés vagy a munkahelyeken való elhelyezkedés, hanem az elhivatottság motiválja!

Ne csak nyelvvizsgát szerezzenek meg, hanem aktív minimum folyékony középfokú nyelvismerettel rendelkezzenek

Ne nyelvvizsgát akarjanak szerezni, hanem a nyelvet akarják megtanulni. Az angol nyelvtudás alap.

Ne szerezzenek semmiféle magántulajdon, hogy a mobilitásukat megőrizhessék. Ahogy lehet menjenek külföldre dolgozni, és
telepedjenek le mihamarabb ott. 

Neki se álljon. Tanuljon egy lét kezi szakmát.

Nem a nyelvvizsga, hanem a nyelvtudás és a külföldi szakmai tapasztalat, ami igazán mérvadó

Nem nyelvvizsga szükséges, hanem a nyelvtudás, a kommunikáció az adott idegen nyelven

Nem érdemes szociológiát tanulni, mert itthon még mindig nincs rá kereslet.

Nézzenek körül a munkaerőpiacon mielőtt alibiszakokra jelentkeznek, és olyan szakra járjanak aminek van értelme és később munkát
is talál vele, mert különben soha sem lesz munkájuk. Kereslet-Kínálat elve a munkaerőpiacra is egyaránt vonatkozik.

Olyan szakterületet válasszanak, amivel később el tudnak helyezkedni, amiből nagy hiány van/lesz várhatóan a végzés évében a
munkaerő piacon.

Piacképes képzéseken vegyenek részt.

Plusz piacképes tanfolyam, vagy közgazdasági diploma
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Publikáljanak.

Semmiképpen ne ebben az iskolában tanuljanak!

Szakmán belül ismeretségi kör kiépítése - későbbi kapcsolatok céljából

Személyiségfejlesztő önismereti tevékenységet

Szerezzenek kapcsolatokat, csak protekcióval lehet állást találni.

Szerezzenek minél több kapcsolatot, és ne tanuljanak annyit! :)

Szerezzenek munkakapcsolatokat.

TANULJANAK!!!

Tanuljanak angolul.

Tanuljanak inkább külföldön

Tanuljanak meg megfelelő önéletrajzot, motivációs levelet írni.

Tanuljanak nyelveket (a nyelvvizsga a munkaerőpiacon nem fontos, csak a nyelvtudás).

Tanuljanak nyelvet (sok helyen a nem a nyelvvizsga megléte a fontos, hanem a valós nyelvtudás)

Tanuljanak nyelvet, és tudják azt használni. A nyelvvizsga egyre kevesebb helyen számít. A tudás számít.

Tanuljon szakmát, azzal könnyebben elhelyezkedhet és magasabb fizetést kap, mint egy diplomás.

Tanulmányok során aktív későbbi potenciális munkahelyek keresése. 

Tanulni, tanulni és még többet tanulni.

Tegyenek szert minél több kapcsolatra.

Teljesítsenek jól a gyakorlati helyükön és vegyék komolyan a rájuk bízott feladatokat.

Igyekezzenek a legtöbbet kihozni magukból a gyakorlati helyükön.

Tudjanak (legalább) egy nyelvet (alkalmazni).

Vegyenek részt szakkollégiumok munkájában, gyűjtsenek kapcsolatokat.

Vállaljanak önkéntes munkát olyan helyen, ahol később elhelyezkedni szeretnének.

bármi, amivel ismeretségi körüket bővíthetik. Szinte csak az ismeretség, a kapcsolatok számítanak

epitsenek kapcsolatokat (!), dolgozzanak eles projekteken, es bovitsek a tudasukat folyamatosan, celiranyosan, hogy jobb helyzetbol
induljanak a diploma megszerzese utan, mint az atlag

határozottság, rugalmasság, váratlan helyzetek kezelése

ismerkedjenek 

kapcsolatépítés

kezdjenek saját vállalkozás építésébe még az egyetem mellett

kezdjenek vállalkozási alapokat tanulni, szerezzenek kapcsolati tőkét. full szar ez az ország 

ne nyelvvizsgát szerezzenek, hanem tanuljanak meg nyelveken kommunikálni

olvasás 

sok nyelvet tanuljanak 

szerezzenek befolyásos ismerősöket 

tanuljanak inkabb otthon, autodidakta modon - ne papirok megszerzesere pazaroljak az idot

tanuljanak nyelveket!

társadalmi tőke építése / megszerzése (a jó kapcsolatok hasznos alapot képeznek)

válasszanak piacképes képzést

vállaljanak önkéntes munkát
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vállaljanak önkéntes munkát civil szervezetnél, ha lehet, egyházi szervezetnél

végezzenek külföldi szakmai gyakorlatot; vállaljanak külföldi önkénteskedést

Építsenek kapcsolatokat. Akár a gyakorlati helyeken, akár az oktatóikkal. 

Építsenek minél több kapcsolatot, mert tapasztalataim szerint egy munka megszerzésénél a protekció a legfontosabb.

Önoktatás

önképzés könyvekből, internetről; szakmai konferenciák, börzéken részvétel

önmenedzselés 
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5.5. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?
Kérem, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderüljön! Ha az Ön munkaköre például tanácsadó,
rendszerszervező, ügyintéző, asszisztens, államigazgatási előadó, osztályvezető, stb., akkor jelölje meg, mely területen dolgozik!
Például: számviteli tanácsadó; számítástechnikai rendszerszervező, pénzügyi ügyintéző; marketing asszisztens; igazgatási osztály
jogi előadója; polgármesteri hivatal egészségügyi osztály vezetője stb.

  szak és továbbképzési igazgató

 osztályos főnővér (aneszt. intenzív)

 pszichológus

"Senior Account Manager" - digitális reklámügynökségnél

---

A kereskedelemben dolgozom, egy multinacionális cégnél, mint területi értékesítési vezető. 4 üzlet teljes körű működéséért,
irányításáért, valamint személyzetéért felelek. 

Account manager- online toborzási szolgáltatásokat értékesítő cégnél (álláshirdetések megjelentetése, önéletrajzi adatbázis, egyéb
toborzás-kiválasztást segítő szolgáltatások)

Accountant Assistant

Adóellenőr

Adóellenőr.

Adótanácsadó

Adóügyi előadó

Alapítványi ügintéző

Alkalmazott fogorvos

Alkalmazás adminisztrátor (2 előfordulás)

Alkalmazás adminisztrátor egy multinacionális informatikai cégnél

Alkatrészfelelős Mérnök

Alkusz cég irodavezetője

Alosztályvezető helyettes

Analitikus

Aneszteziológiai szakasszisztens

Anglol nyelvu szinhazi produkcioszervezo ceg alkalmazottja

Angol nyelvtanár

Angol tanár (2 előfordulás)

Angol-Történelem szakos középiskolai tanár

Angol-olasz szakos pedagógus

Animátor

Anyagkövető specialista

Apolo

Assistenzarzt

Associate IT Specialist

Asszistens

Asszisztens

Asszisztens 

Audit asszisztens
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Az FMCG értékesítéssel foglalkozó részleg teljesítményét mérő csapat vezetője vagyok.

BI üzleti elemző (bank szektor)

Banki alkalmazott. Számlakezelő munkatárs. 

Banki lakossági ügyfélreferens

Banki számlavezető munkatárs

Banki titkársági asszisztens 

Banki ügyintéző

Befektetési tanácsadó

Belgyógyász rezidens - osztályos orvos

Beosztott Gyógyszerész 

Beosztott biológus, mikrobiológiai laboratóriumban.

Beosztott gyógyszerész

Beszerzési asszisztens

Beszerző

Betanított munkás, autóipar

Beágyazott fejlesztőmérnök

Beágyazott szoftverfejlesztő mérnök

Biostatisztikus

Biztonsági Főtiszt

Biztonságtechnikai vezető

Biztosítási területen dolgozó fiókvezető

Biztosítási üzletágvezető

Blokkgépész, villamos energiaipari kalorikus gépész, erőművi kazángépész, turbinagépész

Bm hivatásos jogviszonyú alkalmazott

Boltvezető 

Borászati adminisztrációs vezető

Borászatnál kommunikációs munkatárs

Budapest Főváros Kormányhivatala kormánytisztviselője - nemzetközi ellátási szakügyintéző

Budapesti kerületi hivatal hatósági osztályán hatósági ügyintéző

Business Account Analyst vagyok egy multinacionális cégnél (Vodafone Shared Services Budapest) ahol itthonról készítünk
kimutatásokat, riportokat, analíziseket a Brit piacra.

Báros

Bérelszámoló

Bírósági fogalmazó (2 előfordulás)

Bírósági tisztviselő ügykezelő.

Bírósági ügyintéző

Bölcsődevezető/intézményvezető

CH szállítási munkatárs 

CS Representative

Call Center szakértő
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Commercial Integrator

Compliance munkatárs 

Controllin osztályon árazási munkatárs

Családgondozó (3 előfordulás)

Családgondozó, Gyermekjóléti Központban

Családsegítő Szolgálat családgondozója vagyok, valamint intézményi adminisztrátor

Családsegítő szolgálat-családgondozó

Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Csoportos értékesítési asszisztens, rendezvényszervező

Csoportvezető egy bankban.

Customer care specialist

Depó vezető helyettes

Depóvezető futárszolgálatnál

Dietetikus

Diplomás szülésznő

Diplomás Ápoló

Diplomás ápoló

Divat-stílustervező, öltözéktervező és -készítő 

Dolgozói hangulat és rendezvény specialista.

EU-s ellenőrzési referens

Egy amerikai ceg magyar leanyvallalaltanal vagyok account manager. Kotoelemeket, turbina alkatreszeket forgalmazunk.Tekintve,
hogy ez a ceg viszonylag kicsi, egy a munkakorom eleg valtozatos. Mindent en csinalok a szamlazason es a raktari munkan kivul a
hozzam tartozo uzletagon belul. Rendelesfelvetel, logisztika, arajanlatok keszitese, beszallitokkal valo kapcsolattartas, uj, potencialis
beszallitok felkeresese, vevokkel valo kapcsolattartas. 

Egy felnőttképző intézménynél vagyok projektasszisztens. A képzések szervezése során az oktatók és a mentorok munkáját fogom
össze, koordinálom azt. A célcsoport többnyire a hátrányos helyzetű felnőttek. 

Egyetemi docens , NYME Sopron, Építéstani Intézet

Egyetemi oktato

Egyetemi tanársegéd

Egyéni vállalkozó - Sport oktató 

Egyéni vállalkozó, építész és épületgépész tervező, -műszaki ellenőr, -felelős műszaki vezető

Egészségügyi Szakoktató-tanár

Egészségügyi intézetben nem képesített asszisztens

Egészségügyi szakügyintéző 

Egészségügyi ügyvitelszervező

Előkészítő mérnök (2 előfordulás)

Előkészítő mérnök (építőipar)

Energetikai részlegvezető

Epitesz

Erről nem szeretnék nyilatkozni.

Executive Assisstant to the Central European Mall Leasing Director
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Fagott-, furulya-, kamarazenetanár

Fejlesztő

Fejlesztőmérnök

Felnőttképzési mentor

Felszolgaló folyami hajón.

Felvonószakértő

Festival Office Administrator, rendezvényszervező

Filmgyártás előkészítési területén dolgozom, mint produkciós asszisztens

Filmipar - VFX koordinátor

Fogorvos

Fogorvos 

Fogszakorvos

Fogászati asszisztens 

Fotográfus

Funkcionális kontroller

Földmérö

Főművezető építőipar

Főnővér

Főállású Gyógyszerész

Főépítésvezető

Főépítésvezető (projektvezető)

Gazdasági vezető

Gazdasági veztő-tanácsos

Gazdasági ügyintéző

Gazdálkodási főtiszt - a akatonai szervezet dologi gazdálkodásáért felelek

Global Bid Manager - sales - multi

Gondozási Központ intézményvezető ( egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása)

Gyakornok pénzügyi osztályon

Gyengeáramú tervező

Gyermeknevelő

Gyártás támogató asszisztens és rendszergazda.

Gyógypedagógus, általános igazgató helyettes

Gyógyszerész (2 előfordulás)

Gyógytornász (3 előfordulás)

Gyógytornász 

Gyógytornász-fizioterapeuta

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály régész felügyelő

Gépipari gyártás-előkészítő

Gépkezelő
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HR Generalista (személyügyes)

HR Működéstámogató senior ügyintéző

HR Recruiter

HR Tanácsadó

HR adminisztrátor

HR asszisztens (3 előfordulás)

HR csoportvezető

HR irodavezető

HR koordinátor - Értékesítési terület

HR képzés szakember

HR menedzser (2 előfordulás)

HR munkatárs (4 előfordulás)

HR referens

HR specialista

HR specialista autóipari nagyvállalatnál

HR tanácsadó

HR vezető

HR-referens

HUMÁNPOLITIKAI REFERENS

Hegesztőmérnök

Hiteles panaszkezelő munkatárs

Hitelmenedzsment szakértő

Hivatásos katona

Hostess. 

Hr tanácsadó 

Human Resources Business Partner 

Human Resources Manager Middle East

Humán Erőforrás üzleti partner

Humán részleg vezető

Humánerő-gazdálkodási, bér és TB ügyintéző

Humánerőgazdálkodási referens

Humánigazgatási főreferens

Humánpolitikai föosztály ügyintézöje

Humánszolgáltató ügyfélszolgálati szervezet vezető

Hátrányos helyzetű roma gyerekek mentora

Háziorvos

Háziorvos 

Házvezető

IDŐS OTTHON VEZETŐ
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INTÉZMÉNYVEZETŐ

IT Associate, Analyst

IT Business Analyst (rendszerszrvezo)

IT alkalmazás támogatási szakmérnök

IT fejlesztési projektmenedzser 

IT helpdesk (informatikai segitsegnyujtas idegen nyelven)

IT rendszer üzemeltető, csoportvezető

IT security system supervisor

IT specialist

IT szakértő

Ifjúsági tanácsadó

Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály jogi előadója

Igazgatási ügyintéző

Igazságügyi ingószakértő

Igazságügyi szakértő vendéglátóipar szakterületen.

Igazságügyi ügyintéző

Infektológus szakorvosjelölt

Informatikai rendszerüzemeltető és fejlesztő

Informatikai és irodatechnikai tanácsadó 

Informatikus

Informatikus 

Informatikus, Adatbátis Adminisztrátor

Információbiztonsági Szakértőként és Informatikai tanácsadóként dolgozom. Előbbiként szabályzatokat készítek, üzleti, főként
gazdasági, logisztikai és termelési területtel állok kapcsolatban. Üzletmenetfolytonossággal, kockázatelemzéssel, vészhelyzeti
forgatókönyvek kidolgozásával és belső audittal foglalkozom. Szakmai rányításom alá tartozik a teljes IT csapat.
IT tanácsadóként főként folyamatok kidolgozásával és megvalósításával is foglalkozom az ERP, de más informatikai rendszer
területén is.

Információs munkatárs

Ingatlan értékbecslő, épületenergetikai tanúsító

Ingatlan értékesítési és bérbeadási igazgató

Integrált közoktatási intézményben tagintézmény (általános iskola) vezető

Internetes áruház megrendeléseinek az intézője vagyok

Intézményvezető

Irodai admininsztrátor

Irodavezeto

Irodavezető

Irodista

Irányító Technikus

Iskola igazgató

Iskolai könyvtáros

Italian Sales Specialist
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Java fejlesztő

Jegyző

Jelenleg a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolában gyakornokként dolgozom.

Jelenleg sajtóreferensként dolgozom.

Jogi Csoporton Főelőadó

Jogi referens

Jogi- Törvényességi és Felülellenőrzési osztály szakkordinátora

Jogász

Junior Controller

Junior számviteli munkatárs, general ledger részlegen nemzetkozi cégnél.

Junior termékmenedzser

Járványügyi felügyelő

Járási hivatalnál szabálysértési ügyintéző vagyok.

Járási vezető védőnő a Baranya Megyei Kormányhivatalnál

Karbantartó és szerelő korlátolt felelősségű társaság ügyvezető igazgatója, + brigádvezető.

Kasszás

Katona.

Kereskedelmi eladó, pénztáros

Kereskedelmi koordinátor, ami körülbelül az üzletvezető-helyettesi posztnak feleltethető meg.

Kereskedelmi tervező, kordinátor (Commercial Planning Coordinator)

Key account manager, piackutatas terulet

Kiemelt jogi főelőadó (rendőrségnél), de a jogi szakvizsgát már letettem, így a ténylegesen ellátott munkakör: jogtanácsos

Kijáró műszerész

Kiválasztási és toborzási tanácsadó 

Kockázatkezelési és üzletfejlesztési vezető

Kollégiumi nevelő

Kollégiumi nevelőtanár

Kollégiumi nevelőtanár 

Kommunikációs és marketing vezető

Kompetenciafejlesztő és munkaerőpiaci reintegrációs tréner, business coach,szakmai rendezvényszervező, szakmi folyóirat
szerkesztője

Komplex nyomozati tevékenységet ellátó ügyintéző 

Kozgazdasagi terulet, project managment

Kozmetikus

Kutatás fejlesztés osztály Európa asszisztens

Kutatási projektvezető

KÖZMUNKA  - ADMINISZTRÁTOR

Képalkotó diagnoszta -rtg. asszisztens

Képzési specialista

Képzési vezető, képzési asszisztens, pályázatíró
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Kórházban vezető szakdolgozó

Kórustag

Költségvetési és számviteli osztályvezetõ-helyettes

Költségvetési ügyintéző

Könyvelés, adótanácsadás

Könyvelő (3 előfordulás)

Könyvelő vállalkozó

Könyvelő-adminisztrátor

Könyvtáros

Könyvvizsgálati szakértö

Könyvvizsgáló

Könyvvizsgáló senior (csoportvezető)

Közfoglalkoztatott vízgazdálkodási területen.

Közgazdász tanár (2 előfordulás)

Közművelődési megyei módszertani referens

Középiskolai angol és magyar szakos tanár

Középiskolai okleveles angoltanár 

Középiskolai tanár (2 előfordulás)

Középiskolai tanár - olasz és angol

Közösségi koordinátor

Közösségi munkatárs

Közösségi munkatárs: a település IKSZT épületében és az önkormányzatnál dolgozom. Rendezvények előkészítésében,
lebonyolításában, támogatásában veszek részt.

Közösségi média specialista

Külkereskedelmi asszisztens (Commercial Support Specialist)

Külkereskedelmi ügyintéző.

Laborvezető
Termékfejlesztési vezető
Egészségiparban

Laboráns

Lakásotthon vezetői feladatokat ellátó pedagógus

Lean mérnök egy élelmiszeripari vállalatnál

Level 2 Cloud Operations Engineer

Logisztika - Logisztika tervezö - Logistikplaner

Logisztikai asszisztens

Logisztikai és vevőkapcsolati junior manager

Logisztikai ügyintéző

Lovasoktató, hippoterapeuta

Légtechnikai műszaki előkészítő.

Létszám- és bérgazdálkodási szakügyintéző

Magyar Postán Teljesítmény menedzser szakreferns (Értékesítés támogatók szakmai irányítója)
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Mainframe alkalmazás üzemeltető informatikai cégnél

Marketing koordinátor

Marketing specialista

Marketing szakember

Marketing szakértő

Maut und Verkehrsexperte,
Schulungskoordinator für Mautthemen

Megbízott ügyvezető.

Menedzser asszisztens

Mentor poziícióban, TÁMOP 5.3.10 keretében képzésket szervezek, adminisztrálok, hallgatók pszichoszociális állapotát mérem fel.

Mentálhigiénés asszisztens

Mentőtiszt (2 előfordulás)

Mentőtiszti munkakört töltök be az Országos Mentőszolgálatnál.

Mestermunkát író gyakornok, Motor-funkció-fejlesztő mérnök

Mintagyártási részleg termelés és szállítmányozási tervező

Mobil hálózatok üzemeltetése (rádió hálózati mérnök)

Munkaerőpiaci aktív-eszköz szakügyintéző

Munkahelyi mérnök (Építőipari kivitelezésben építésvezető)

Munkavallalasi és pályavalasztasi tanácsadó. Tréner 

Mérnök laboràns

Mérnök szaktanácsadó tetőkkel foglalkozó cégnél, ill. gyártásvezető.

Mérnök tanár - környzetmérnök

Múzeológus asszisztens

Műszaki előkészítő

Műszaki előkészítő, konstruktőr.

Műszaki rajzoló (3 előfordulás)

Műszaki rajzoló épületgépészet

Műszaki vezető

Műszaki vezető épületgépészeti tervező és kivitelező cégnél

Műszeres analitikus minőségellenőrzési területen

Művész

NAV részlegvezető

Nagykereskedelmi Termék Koordinátor Szakértő

Nappali tagozatos hallgató

Nem a végzettségemnek megfelelő munkakörben dolgozom, a vendéglátás területén dolgozom jelenleg, a profi kávékészítést oktatom
egy független cégnél.

Nem kívánom megadni

Nemzetközi kapcsolattartó, ügyintéző, általános asszisztens.

Nemzetközi építőipari vállalatnál a Mezőgazdasági divízión belül belső értékesítő

Nevelőnő
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Nyelvi szakértő, tanácsadó

Népegészségügyi ellenőr

Néprajzos-muzeológus

Női egészség fejlesztés, ezen belül: masszázs, életmód tanácsadás, preventív gerinctorna-,streching-, Nordic Walking oktatás,
életmód táborok szervezése.

Office manager

Okmanyirodai ügyintéző.

Oktatási üzletágvezető

Oktató, óraadó (PhD hallgató)

Online marketing asszisztens

Optikai inspektor

Orvos (3 előfordulás)

Orvos rezidens

Orvos, iü. orvosszakértő

Orvosi szaknyelvi adatbáziskezelő

Osztályvezető főnővér

P2P Analyst

PPC coordinator (online marketing) egy online szállásfoglaló cégnél

PTE FEEK egyetemi adjunktus

Pathologiai osztály vezető asszisztens

Patikai gyogyszeresz.

Pedagógiai asszisztens, környezetvédelmi tanácsadó

Pedagógiai szakszolgálatban pszichológus

Pedagógus

PhD hallgató

PhD hallgató, nappali tagozaton

Piackutató, adatelemző

Polgármesteri Hivatalban Jogi referens

Polgármesteri hivatal

Portfólió menedzser - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - az államot képviselem az állam tulajdonában lévő vállalkozásoknál

Program manager startup inkubátorban

Program és Adatbázis fejlesztő

Programozó/fejlesztő

Project Manager

Project manager

Project manager (automotive)

Project menedzser

Projekt beszerző

Projekt manager - Belső munkafolyamatok átalakítása és informatikai rendszerek bevezetése

Projekt menedzser Közreműködő Szervezetnél
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Projektasszisztens 

Projektben koordinátor

Projektfelelős

Projektmenedzser (Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódóan, főként foglalkoztatási témakörben.)

Projektmenedzser, pályázatíró, pályázatfigyelő

Projektvezető

Projektvezető 

Pszichiáter rezidens 

Pszichológus (4 előfordulás)

Pszichológus Tanácsadó és Külsős szakértő

Pszichológus.

Pályázatíró adminisztrátor 

Pénz és értékkezelési referens

Pénzintézeti kockázatkezelő

Pénzügyi elemző

Pénzügyi elemző (Research Analyst)

Pénzügyi elszámolási területi referens

Pénzügyi előadó

Pénzügyi nyomozó

Pénzügyi és biztosítási tanácsadó

Pénzügyi és vagyongazdálkodási irodán dolgozom jogi ügyintézőként.

Pénzügyi ügyintéző (4 előfordulás)

Pénzügyi-pályázati asszisztens

Pénzügyőr.

R&D engineer

R2R Accounting analyst

Radiometriai laboráns

Raktárvezető

Raumpflegerin

Recepciós

Recepciós, Matróz, Díszpécser

Regionális értékesítési vezető (élelmiszer-kereskedelem)

Rendészeti főelőadó

Rendőr, vizsgáló

Rendőr.

Rendőrkapitányság / Vizsgálati Osztály / Életvédelmi Alosztály vezetője

Rendőrség Vizsgálati Osztálya - Vizsgáló 

Rettungsanitäter, OP Abteilung / Segédápoló Kórházi műtőben alkalmazva

Reviewer egy stock-fotó ügynökségnél. Azon belül is vektorokat, és raster grafikákat review-zok.



PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal117

Rezidens Orvos, Aneszteziológia-Intenzív Terápia

Rezidens orvos (6 előfordulás)

Régész technikus

Részmunkaidős gyógyszerész közforgalmú gyógyszertárban.

Röntgen asszisztens.

Röntgenműtősnő

SAP Basis Administrator

SAP CRM tanácsadó

SAP-adminisztrátor

Saját cégemben dolgozok

Sales Support Specialist - szerződések validálása az elsődleges feladat.

Sales manager

Sales manager, coaching, oktatás, tárgyalások lebonyolítása.

Security Policy Coordinator

Segélyhívó operátor

Senior szoftverfejlesztő mérnök / Architekt

Senior értékesítés támogatási menedzser (banki vállalati finanszírozás) 

Software engineer

Solution Architect

Spa recepciós, Diszpécser

Sport referens

Statikus szerkesztő

Stratégiai Beszerző (logisztika, szállítmányozás)

Studios egy szolarium szalonban

Szabadúszó grafikus

Szabadúszó opera énekes

Szabályozó szelepeket gyártó multinacionális vállalatnál készítek összeszerelési rajzokat a gyártás és a vásárlók számára.

Szakképzettség nélküli könyvtáros.

Szakképzési tanácsadó

Szakmai Tanár/ építőipari szakmák

Szakmai referens - honlap és portál tartalom

Szakmai vezető (szociális alapszolgáltatás)

Szakmai vezető/oktatásszervező (2 előfordulás)

Szakoktató

Szakorvos-jelölt.

Szakorvosjelolt

Szakorvosjelölt

Szakreferens (2 előfordulás)

Személyi asszsisztens



PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal118

Személyzeti osztályon pénzügyi controller (multinacionális cégnél)

Személyzeti szolgáltató központ, norvég nyelvű asszisztens (koordinátor)

Személyügyi részleg vezető

Szennyvíztelep fenntartási művezető

Szobalány

Szocialis ügyintezö

Szociológus

Szociális intézmény szakmai vezetője.

Szociális munkás (2 előfordulás)

Szociális munkás-civil szervezetnél.
Kliens delegálás, egyéni esetkezelés, facilitálás 

Szociális ügyintéző, vezető főtanácsos beosztásban.

Szociális ügyintéző-szakmai koordinátor

Szoftver (funkció) tesztelő

Szoftver fejlesztő

Szoftver mérnök / fejlesztő

Szoftver tesztelő

Szoftverfejlesztő (4 előfordulás)

Számviteli menedzser

Számviteli szakértő (magyar és nemzetközi standardoknak való megfelelés folyamatos nyomonkövetése, beszámolás a pénzügyi
szerveknek)

Számviteli és riportolási szakértő

Számviteli-, pénzügyi-,jogi tanácsadó

Színház nézőtéri alkalmazott (jegykezelő és segítő).

Színház rendező

Szülésznő

TERÜLETI VEZETŐ

Tanacsado

Tanulmányi előadó (2 előfordulás)

Tanácsos vagyok egy önkormányzatban.

Tanár

Tanár 

Tanársegéd

Tanító

Tanító,angol műveltségterület. 

Tanító-tanár -  testnevelés, erkölcstan, olasz nyelv

Technikai operátor

Technológiai asszisztens (IT/TK rendszergazda egy telefonos ügyfélszolgálatot bonyolító vállaltnál)

Telephelyvezető Idősek otthonában

Termelési Igazgató
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Termékfejlesztő mérnök

Tervezomernok

Tervezőmérnök

Terápiás segítő egy komplex addiktológiai ellátó-intézményben

Területi Védőnő

Területi képvieslő (garázsipari berendezésekkel foglalkozó cégnél)

Területi laboratóriumvezető helyettes, biológus.

Területi védőnő

Testnevelő tanár (4 előfordulás)

Testnevelő tanár - Birkózó edző

Tesztmérnök (gyártósori tesztelő berendezések fejlesztése, programozása, javítása)

Tesztmérnök - Elektronikai gyártó cégnél

Titkár, adminisztrátor, eladó, bébicsősz

Toborzási és kiválasztási munkatárs

Trade&Brand marketing gyakornok

Treasury elemző

Turisztikai referens

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott (közfoglalkoztatott)

Történelem tanár

Történelem- és magyartanár, osztályfőnök, diákönkormányzat mentora.

Uszoda- és szaunamester

Uszodamester

Utazásszervező

Utazó pszichológus

Vagyongazdálkodási ügyintéző

Vegyész technikus, több önkormányzat tulajdonában álló szolgáltatói tevékenységet végző társaságnál.

Vendéglátó ipari vállalkozásban üzletvezető.

Vevőszolgálati koordinátor

Vezető fejlesztő

Vezető tanácsadó bankszektorban

Villamos hálózat üzemeltető és fejlesztő

Villamosipari tervező.

Villamosmérnök

Villamosmérnök, projekt gazda

Villanyszerelő karbantartó

Visual Merchandiser=dekoratör

Vállalati Referens

Vállalkozási mérnök, minőségirányítási vezető

Vállalkozó igazságügyi szakértő, szakképzési szakértő
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Védőnő (2 előfordulás)

Védőnő 

Végrehajtási jogi referens

Végrehajtási ügyintéző

Végrehajtással és hátralékkezeléssel foglalkozó osztály ügyintézői munkájának ellenőrzése, felügyelése, az ezzel kapcsolat adójogi
és végrehajtási jogszabályok változásának folyamatos nyomon követése 

Végrehajtó

Webfejlesztő (2 előfordulás)

Webáruház (kereskedelem) asszisztens

Zenetanár

Zongoratanàr

a közpnti rendelőben vagyok asszisztens

acélszerkezeti tervezés, műszaki rajzolás

adjunktus, informatika

adminisztrátor

adminisztrátor (egy vitaminokat és étrend kiegészítőket forgalmazó cégnél)

adóellenőr

adóügyi ügyintéző (3 előfordulás)

alapeátásban asszisztens

aljegyző

alkalmazott ügyvéd

alkalmazás adminisztrátor unix rendszereken

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás, tanácsadó

alügyész (3 előfordulás)

analitikus

andragógus (oktatásszervező, felnőttképző)

aneszteziológia és intenzív terápiás rezidens

aneszteziológiai és intenzív terápiás beosztott orvos, szakorvos jelölt

angol nyelvtanár

angol szakos tanár

angol tanár

angol-olasz szakos középiskolai tanár

angol-testnevelés szakos középiskolai tanár

anyakönyvvezető

asszisztens (3 előfordulás)

asszisztens (hivatali)

asszisztens (kisvállalkozásban a tulajdonos melletti teendők)

asszisztens/leíró

asszisztensorvos

aszisztens
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bankfióki gyakornok

banki alkaknazott

banki munkatárs

banki tanácsadó kirendeltségvezető

banki vállalati referens

banki ügyintéző, pénztáros

banki ügyintéző, tanácsadó

belgyógyász rezidens (2 előfordulás)

belgyógyász rezidens orvos

belpolitikai hírszerkesztő, televíziós műsor segédszerkesztője

belső ellenőr

belső ellenőrzési opsztályvezető

belsőépítész tervező

beosztott

beosztott gyógyszerész (5 előfordulás)

beszerzési kockázatkezelő

beszerző lakástextil területen

beszerző, logisztikus,

betanított munkás egy gyárban ami nem igényel 8 általánosnál többet

biztosítási belső ellenőr

bárpincér

bér- és munkaügyi előadó

bérszámfejtő

bírósági fogalmazó

bírósági tisztviselő

bírósági titkár

bírósági ügyintéző (2 előfordulás)

bútorasztalos cég műszaki előkészítője, kapcsolattartó, bútortervező, titkárnő

citológiai szakasszisztens

costumer service (phone)

családgondozó (4 előfordulás)

családgondozó gyermekjóléti szolgálatnál

családgondozó, Családsegítő Szolgálat

családtámogatási ügyintéző

csecsemő -és kisgyermeknevelő

csecsemő és kisgyrmeknevelő

csomagszállító

csoportvezető kollégiumi nevelőtanár

dada
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dance instructor

diagnosztikai képalkotó

diagnosztikai képalkotó (CT, MR)

dializáló orvos

dietetikus (7 előfordulás)

dietetikus főnővér

digitális nyomdai asszisztens

diplomás képalkotó diagnosztikai analitikus

diplomás radiográfus

diplomás ápoló (2 előfordulás)

diszpécser

diszpécser - szerviz csapat munkájának koordinálása

egyetemi adjunktus

egyetemi oktató, intézetigazgató

egyetemi tanársegéd (5 előfordulás)

egyetemi tanársegéd, PhD hallgató

egységvezető

egyéb ügyintéző nemzetiségi önkormányzatnál

egyéni vállalkozó (2 előfordulás)

egyéni vállalkozó nyelvtanár

egyéni vállalkozó- gyógytornász

egyéni vállkozó

egészségfejlesztő munkatárs

ellátási szakügyintéző (2 előfordulás)

előadó adminisztratív feladatok ellátása, segítségnyújtás hivatalos ügyintézésekben.

engedélyezési és ellenőrzési ügyintéző

epidemiológus

epitesz

epiteszmernök tervezö, rajzolo, epitesvezetö

európai uniós projekt szakmai vezető

export-import ügyintéző

felszolgáló

felsőfokú bírósági ügyintéző

felsőoktatási kapcsolati irodavezető

finanszírozási és kontrolling csoport vezető

foglalkozási információnyújtás

fogorvos (3 előfordulás)

fogorvos, fogszabályozó rezidens

folyamatszervező
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fordítóirdai projekt menedzser

forgalmi koordinátor

földhivatali osztályvezető

fürdővezető

főiskolai szakoktató, pszichológus (megyei szakértői bizottság)

főkönyvi könyvelő

főkönyvi leíró könyvelő

gazdasági igazgató

gazdasági osztály vezető

gazdasági vezető (2 előfordulás)

gazdasági ügyintéző (3 előfordulás)

gazdálkodási-pénzügyi előadó I.

gyerekfelügyelő, takarító

gyermekgyógyászat , rezidens orvos

gyermekjóléti központban családgondozó, pár-és családterapeuta, mediátor

gyermekjólétis családgondozó

gyermekvédelmi gyám

gyógyfoglalkoztató szakasszisztens

gyógyszertári gyógyszerész

gyógyszerész (6 előfordulás)

gyógytornász (6 előfordulás)

gyógytornász-fizioterapeuta (4 előfordulás)

gyógyászati recepciós, kezelő

gyűjteményszervező és feldolgozó könyvtáros

gépészeti munkatárs

habilitációs területen terápiás munkatárs 

hajléktalanok átmeneti szállásának vezetője

hatósági előadó

hatósági igazgatási ügyintéző, anyakönyvi felügyelő

hatósági referens

hatósági referens területi közigazgatási területen

hatósági és gyámügyi osztályvezető

hatósági ügyintéző (4 előfordulás)

hatósági ügyintézőként dolgozom a járási hivatalban, aktív korúak ellátásával foglalkozom

hegedűművész

hitelkoordinátor, pénzügyi akvizítor

hivatali adminsztrátor

hivatali ügyfélszolgálati ügyintéző

hivatásos katona (2 előfordulás)
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hivatásos katona, középvezető

hr business partner

humánpolitikai főmunkatárs

humánpolitikai szakügyintéző

házi beteg ellátás: asszisztens, call center, ügyintéző 

híradós riporter

iOS Developer

ifjúsági védőnő (2 előfordulás)

igazgatási előadó

igazgatási főreferens (2 előfordulás)

igazgatási és szervezési ügyintéző

igazgatási ügyintéző (3 előfordulás)

igazgatási ügyintéző 

igazgatási ügyintéző - tanulmányi előadó

igazgatásrendészeti osztályvezető-helyettes

igazgatóhelyettes

igazgatóhelyettes szakközép- és szakiskolában

import beszerzési és anyaggazdálkodási munkatárs

informatika tanár

informatikai eszközök szerviz asszisztens

informatikai főelőadó

informtikus

információs munkatárs

információs munkatárs egy hivatalban

instruktor

intézetvezető főnővér

intézményi koordinátor /intézményvezetés, üzemeltetés

intézményvezető

intézményvezető, tanár

ipari méréstechnikai szoftverfejlesztő

irodai alkalmazott

irodai alkalmazott (back office manager)

irodai asszisztens (2 előfordulás)

irodavezető (2 előfordulás)

irodavezető üzleti biztosítótársaságnál

iskola igazgató helyettes

iskolai védőnő

iskolapszichológus

iskolapszichológus és pszichológia tanár
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it megrendelesugyi ugyintezo

java programozó

jegyző

jogi asszisztens és követeléskezelő

jogi asszisztens ügyvédi irodánál

jogi előadó (4 előfordulás)

jogi előadó, energetikai vállalatnál

jogi gyakornok

jogi referens

jogi szakfordító

jogi és igazgatási referens

jogi ügyintéző

jogász

junior projektmenedzser

járványügyi felügyelő

járási szakfelügyeleti vezető ápoló ÁNTSZ

katasztrófavédelmi főelőadó

katona , beosztott altiszt

kereskedelmi cég vezetője résztulajdonsa

kereskedelmi előadó

kereskedelmi menedzser

kereskedelmi ügyintéző

kirendeltségvezető, projektmenedzser

kis- és középvállalati menedzser

kisgyermeknevelő (2 előfordulás)

kivitelező

kivonuló mentőtiszt

klasztermenedzser

klinikai kutatási munkatárs

klinikai rezidens

kodifikátor

konzulens, fejlesztő

kormányablak ügyintéző

kormánytisztviselő vezető-főtanácsos

kormányzati ellenőr

kosárlabda szakedző

kulturális közfoglalkoztatott

kulturális közösségi koordinátor

kulturális és közösségfejlesztő munkatárs
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kutatás, szerkesztés

kutatási asszisztens

kutatási referens

képesítés nélküli munka

képzésmódszertani szakreferens

kéréselemző (query analyst)

kórházi gyógyszerész

könyvelő (3 előfordulás)

könyvelő asszisztens

könyvtár-pedagógia tanár

könyvtári intézményegység vezető

könyvtáros (7 előfordulás)

könyvtáros (szaktájékoztató)

könyvtáros tanár (2 előfordulás)

könyvtáros, rendezvényszervező, tárlatvezető

könyvtáros-tanár (2 előfordulás)

könyvtárostanár (3 előfordulás)

könyvtárpedagógia-tanár egy kb.550 fős középiskolában

könyvtárvezető

könyvvizsgálat

könyvvizsgáló asszisztens

közbeszerzési joggal foglalkozó jogász ellenőr

közegészségügyi-járványügyi felügyelő (2 előfordulás)

közgyűjteményi és művelődési osztályvezető

közjegyzőhelyettes

közjegyzőjelölt (2 előfordulás)

közkapcsolati asszisztens

köznevelési referens

központi gyakornok

középiskola igazgató, történelem, etika és ének-zene tanár

középiskolai angol tanár

középiskolai biológiai tanár,
táncpedagógus (néptánc szakirányú, művészeti iskolai keretek közt tanítok, már csak másod állásban  részmunkaidőben)

középiskolai tanár (4 előfordulás)

közétkeztető cég alkalmazásában vagyok dietetikus

közös önkormányzati hivatal jogi és pénzügyi feladatok

közösségi munkás (2 előfordulás)

közösségi munkás 

közösségi pszichiátriai gondozó és koordinátor
terápiás segítő 
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laboranalitikus

laboratóriumi analitikus

laboratóriumi asszisztens

látogatóközpont vezető 

magyar nyelv és irodalom tanár 

magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

magyar-történelem-könyvtár-pedagógia szakos tanár

marketing asszisztens (3 előfordulás)

marketing kommunikációs specialista (rendezvény és digitális marketing) 

marketing menedzser

marketing és vevőszolgálat vezető

matematika szakos tanár

matematika-kémia szakos tanár

megyei igazgató szociális, gyermekvédelmi területen fenntartói szervnél

mentor (2 előfordulás)

mentálhigiénés csoportvezető és családsegítés szolgáltatás tanácsadója

mentálhigiénés munkatárs

mentőtiszt (2 előfordulás)

mezőgazdasági kereskedő és értékesítő

migrációs ügyintéző

minisztériumi nyilvántartási asszisztens

minőségügyi vezető, projektmenedzser

mozgásszervi rehabilitációs vezető ápoló

munkaerő-piaci tanácsadó

munkaszervező

munkavédelmi szakértő

munkaügyi aktív eszköz szakügyintéző

munkaügyi központ FIT-munkatársa

munkaügyi vezető

munkaügyi ügyintéző (2 előfordulás)

munkaügyi ügyintéző-bérszámfejtő

média, szerkesztő-riporter

mérnök tanár

mérnök, koordinátor, programozó

méréstechnikus mechanikai laborban

működési és pályázati referens

műszaki előadó, ügyfélszolgálati műszaki ügyintézés

műszaki előkészyítő

műszaki előkészìtő
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műszaki előkészítő (2 előfordulás)

műszaki előkészítő (kivitelezés)

műszaki előkészítő mérnök

műszaki felmérő: ingatlanok felmérése

műszaki irodavezető

műszaki koordinátor

műszaki munkatárs

műszaki osztály - projektmenedzser 

műszaki rajzoló (2 előfordulás)

műszaki rajzoló, építész munkatárs

műszaki referens

műszaki szakelőadó, villamos szakterület beruházások, fejlesztés

műszaki tanár, felnőttképzési vezető

műszaki értékesítő

műszaki ügyintéző (2 előfordulás)

nappali ellátás vezető - szakmai vezető

nemzetiségi német tanár

nevelő

nevelőnő egy fogyatékkal élők intézetében

nyelvoktató, külkapcsolati ügyintéző

nyelvtanár

nyelvtanár, tolmács, fordító

német nyelvtanár

német-történelem szakos középiskolai tanár

német-történelem tanár

népegészségügyi ellenőr

oboa-fagott-furulya-kamarazenetanár

okleveles némettanár

okmányirodai üi.

oktatás szervező

oktatásban dolgozok, személyi segítő

oktatási koordinátor-kommunikációs munkatárs (EU-s pályázatok lebonyolításában)

oktatási ügyintéző

oktatásszervező (3 előfordulás)

order coordinator
termelés területen

orthopéd-traumatológus szakorvosjelölt

orvos rezidens

orvos és patikalátogato

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
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orvostechnikai mérnök

osztályos orvos (3 előfordulás)

osztályvezető (4 előfordulás)

osztályvezető ápoló (2 előfordulás)

oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvosjelölt

partner koordinációs munkatárs (2 előfordulás)

passzív üzletág vezető

pedagógia asszisztens

pedagógiatanár 

pedagógus (4 előfordulás)

pedagógus, angol és német szakos tanár

pincér (2 előfordulás)

polgármester

polgármesteri hivatal titkársági osztályvezető

polgármesteri hivatalban adóügyi munkatárs

postáskisasszony

pr asszisztens, kiadványszerkesztő

pr gyakornok

programkoordinátor

programozó

projekt menedzser

projekt menedzser, közoktatási/sport pályázatok

projektmenedzser (4 előfordulás)

projektmenedzser asszisztens, minőségbiztosítás

projektmenedzser, pályázatíró

projekttámogató

projektvezető

pszchológus

pszichiáter rezidens

pszichiátrián főnővér és ápolási igazgatóhelyettes

pszichologus gyakornok

pszichológus (6 előfordulás)

pultos-felszolgáló

pályázati menedzser

pályázati pénzügyi szakmai asszisztens 

pályázati tanácsadó

pályázati ügyintéző

pályázatos-támogatási referens

pályázatíró projektmenedzser
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pályázatíró és online óraadó tanár (humán tantárgyakból gimnazistáknak) 

pályázatíró, projektmenedzser

pártfogó felügyelő

pénzügyi asszisztens

pénzügyi elemző (business planning and analysis department/ üzleti tervezés és elemzés részleg)

pénzügyi előadó

pénzügyi főmunkatárs

pénzügyi munkatárs

pénzügyi nyomozó (2 előfordulás)

pénzügyi referens

pénzügyi szakértő

pénzügyi és projekt koordinátor

pénzügyi ügyintéző (5 előfordulás)

pénzügyi ügyintéző, könyvelő

pénzügyi ügyintéző, marketing asszisztens, adminisztrátor

pénzügyi-biztosítási ügyintéző

pénzügyi-számviteli ügyintéző

radiográfus (2 előfordulás)

radiológus szakorvosjelölt (2 előfordulás)

rendszergazda (2 előfordulás)

rendvédelem, tiszt, fővizsgáló

rendvédelmi szerv helyi vezető

rendőr (2 előfordulás)

rendőri szervnél bűnügyi szaknyomozó

rendőrségen előadó

rendőrségi vizsgáló

rendőrtiszt vagyok

rezidens

rezidens orvos (2 előfordulás)

régészeti felügyelő

röntgenasszisztens

segédápoló

senior controller

senior könyvelő

smink és maszkmester

software engineer

statikus tervező

strategiai beszerzo
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stratégiai beszerző

stratégiai referens

szabadúszó grafikus

szakaszmérnök

szakgyógyszerész

szakmai asszisztens egy alapítványnál

szakmai gyakorlati tanár

szakmai titkár

szakmai vezető

szakoktató (3 előfordulás)

szakorvos jelölt

szakorvosjelölt (3 előfordulás)

szakács

szakács, bolti eladó

személyi asszisztens- kereskedelem

személyi edző, webfejlesztő, facebook marketing referens

személyzeti tanácsadó cégnek vagyok az egyik HR tanácsadója

személyügyi referens

szenvedélybeteg ellátásban dolgozó szociális munkatárs

szerkesztő (acél szerkezetek)

szerkesztő asszisztens

szerkesztőségi asszisztens

szobalány (2 előfordulás)

szociális igazgatási ügyintéző

szociális segítő

szociális segítő, gyermekvédelem

szociális szakmai vezető

szociális és mentálhigiénés munkatárs

szociális ügyintéző (2 előfordulás)

szociális ügyintéző, vezető főtanácsos,

szociális-igazgatási ügyintéző

szociálpolitikai ügyintéző

szoftverfejleszto, orvosi teruleten

szoftverfejlesztő

szoftvermernok / programozo

szállodai recepciós, programszervező

szállítmányozási ügyintéző

számlázási területi referens

számlázó
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számítástechnikai operátor

számítógépes grafikus

színész-drámatanár, dramaturg

szülésznő

takarító

takarítónő

tantervi referens

tanulmányi ügyintéző

tanácsadó

tanácsadó, biztosítás, pénzügy

tanár (12 előfordulás)

tanár - kg, marketing és egyéb szakmai (gazdasági) tantárgyak oktatója

tanár, munkaközösség-vezető

tanársegéd

technológus

telefonos és levelezési ügyfélszolgálati ügyintéző

településfejlesztési ügyintéző

településtervező

televíziós operatőr és vágó

televíziós szerkesztő-riporter, műsorvezető, producer

teljes munkaidős óvodapedagógus, határozatlan időre kinevezett munkavállaló

tengeri szállítmányozási ügyintéző

termelés tervező (autóipar)

tervezö

tervező építészmérnök, műszaki előkészítő, műszaki rajzoló

tervező, műszaki ellenőr, műszaki vezető

területi multiplikátor

területi szakmai koordinátor - szociális jellegű támop projekt keretében

területi védőnő (3 előfordulás)

testnevelő tanár

teszt mérnök, programozó 

tesztmérnök

tisztviselő

tisztviselő, polgári jog területén dolgozom, bíróságon

titkárnő

titkársági ügyintéző

titkárságvezető - vezérigazgató asszisztens 

tudományos gyakornok

tudományos munkatárs
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tudományos segédmunkatárs (3 előfordulás)

tudományos segédmunkatárs (szociológus, demográfus)

turisztikai ügyintéző

táncoktató

társadalmi felzárkóztatási szakreferens

társadalomszervező (Pest megye)

távközlési mérnök

vagyon kárszakértő

vagyonhasznosítási jogi referens

vagyonjogi alosztály munkatársa

vezető ápoló

villamos üzemviteli mérnök

villamosmérnök, projektvezető

vállalat területi vezetője

vállalati tanácsadó (bank)

vállalkozási mérnök

vállalkozási területen könyvelő

vállalkozó, ügyvezető

vállalkozói finanszírozó asszisztens

városépítészeti tervező

védőnő (8 előfordulás)

végrehajtó

végrehajtó-helyettes

web-programozó

webfejlesztő, programozó

zeneiskolai hangszeres szakoktató

zenekari művész

zenekari tag (Pannon Filharmonikusok)

zenepedagógus - gitártanár

zenetanár

Államigazgatási előadó

Általános iskolai tanár

Általános ügyintéző,vezető, a megrendelésektől a könyvelés előkészítéséig mindent csinálok.

Ápoló

Ápoló..műtöszakasszisztens

Áruház igazgató (kereskedelem)

Éjszakai utcai szociális munkás

Élelmezésvezető

Élelmiszer minőség-ellenőrzési vezető 
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Ének-zene tanár

Építés kivitelező vállalkozásomban ügyvezető vagyok!

Építésvezető (3 előfordulás)

Építésvezető,Projektvezető

Építész

Építész munkatárs

Építész tervező

Építészmérnökként dolgozom. Fő munkaköröm a műszaki előkészítés, de építésvezetési feladatokat is ellátok olykor.

Építőanyag kereskedésben- telepvezető

Építőmérnök tervező és projektvezető vízellátás szakterületen

Épületgépész mérnök, felelős műszaki ellenőr

Épületgépész tervező

Érdekvédelmi választott vezető, függetlenített státuszban

Értékbecslői- és pénzügyi asszisztens

Értékesités és marketing manager

Értékesítési munkatárs (boltvezető helyettes)

Értékesítési vezető 

Értékesítési és marketing koordinátor

Értékesítési ügyintéző 

Étteremvezető helyettes

Óraadó drámapedagógus 

Óvodapedagógus (5 előfordulás)

Óvónő

Önkéntes dietetikus

Önálló Bírósági Végrehajtó

Ötvös-fémműves szakoktató, Ötvös-Aranyműves szakoktató

ÚTDÍJ ÉRTÉKESÍTŐ

Újságíró

Újságíró, hírszerkesztő

Ügyfélkapcsolati igazgató

Ügyfélkapcsolati referens

Ügyfélszolgálat Vezető

Ügyfélszolgálat-Magán egészségügy

Ügyvezető (2 előfordulás)

Ügyvezető igazgató

Ügyvezető igazgató gyerekkulturális vállalkozás élén.

Ügyvivő szakértő

Ügyvéd jelölt 

Ügyvédjelölt (5 előfordulás)
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Üzemeltetési üzemvezető

Üzletfejlesztési menedzser

Üzleti asszisztens

Üzleti tanácsadó (kereskedelem)

Üzleti és pénzügyi elemző (Business Operations Analyst)

államigazgatási referens

állomásvezető

ált. orvos, Phd hallgató

általános adminisztrációs csoportvezető

általános igazgatási adminisztrátor

általános irodai adminisztrátor

általános iskola igazgató, magyar nyelv és irodalmat tanító tanár

általános iskolai alsó tagozatos tanító

általános iskolai angol nyelvtanár

általános iskolai magyar, ének, történelem szakos tanár

általános iskolai német-történelem szakos tanár

általános iskolai tanár

általános orvos

általános ügyintéző

ápoló (4 előfordulás)

ápoló 54

ápolónö

ékszer becsüs

ékszerbolti eladó

élelmezésvezető (2 előfordulás)

ének-zene tanár, magyartanár

építésfelügyelő

építéshatósági csoportvezető

építési projekt komponens koordinátor, és építési műszaki ellenőr

építésvezető
Építészeti,statikai, közmű és tűzvédelmi tervezés

építész

építész munkatárs (2 előfordulás)

építész munkatárs, szerkesztő

építész tervező

építész tervező
projektmanager
ügyvezető

építész tervező - szerkesztő

építészmérnök

építészmérnök, szerkesztő
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építészmérnök, ügyvezető

építészmérnöki rajzoló

építésügyi hatósági és műszaki ügyintéző

épületgépész mérnök (tervezés, műszaki rajzolás)

épületgépész mérnök konstruktőr

épületgépész mérnök tervező

épületgépész tervező munkatárs

értékesítési assisztens

értékesítési támogató banszektorban

értékesítő

óraadó tanár

óvodai pszichológus

óvodapedagógus

óvodapedagógus - munkaközösség vezető

óvodapedagógus, óvodaigazgató helyettes

önkormányzat, pénzügyi ügyintéző a pontos megnevezés, könyvelőként tevékenykedem

önkormányzati adminisztrátor

önkormányzati hivatalnál igazgatási csoportvezető

önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető

újságíró

út- híd üzemeltetési és fenntartási osztályvezető (és megyei igazgató helyettese)

útügyi referens

ügyfélkapcsolati munkatárs

ügyfélszolgálati munkatárs (2 előfordulás)

ügyfélszolgálati referens

ügyintéző (5 előfordulás)

ügyintéző, HR és egyéb

ügyintéző. asszisztens

ügyvezető igazgató

ügyvédjelölt (13 előfordulás)

üzemeltetési menedzser

üzemvezető

üzemvezető -- acélszerkezet- és gépgyártás

üzleti tanácsadó

üzletág igazgató
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5.10. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?
Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari termelő cég,
biztosítótársaság stb.

 "Kvázi" állami közigazgatási szerv.

 2 Civil szervezetnél

 Társasházkezelő

 Önkormányzat

- 

500-1000 főt foglalkoztató termelő vállalat az autóiparban

Accounts Payable SSC

Adóhivatal.

Alapellátás, szakellátás

Alapellátási Intézmény

Alapítvány

Alapítvány 

Alkalmazás fejlesztés főleg egyesült államokbeli oktatási intézmények számára.

Alkusz cég

Amerikai ceg magyar leanyvallalata - kft

Amerikai multinacionalis hazai leanyvallalata

Autoipar - termelo vallalat

Autóipar

Autóipari beszállító

Autóipari gyártó

Azolgáltató cégnél alkalmi munkavállaló

BANK

BM

Bank (10 előfordulás)

Befektetési alapkezelő

Befektetési cég

Big Four adótanácsadó cégek egyike.

Big4 cég

Biroság

Biztonságtechnikai cég

Biztosító

Biztosító társaság

Biztosítótársaság (3 előfordulás)

Borászat

Bt, kereskedelem, család

Bíróság (3 előfordulás)

Bíróság  (jelenleg Gyes és munkahelykereső vidéken Siófok)
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Bíróságon

Bölcsöde

Bölcsőde

Bőrgyógyászati szakrendelő

Civil Szervezet

Civil Szervezet 

Civil szervezet (2 előfordulás)

Civil szervzet

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ

Cég

Cégcsoport, ingatlan forgalmi cég

Dohányipar

EGÉSZSÉGÜGY

EMMI háttérintézménye

EMS gyártó cég - külföldi magántulajdonban

Egeszsegugyi Intezmeny

Egy pincészet éttermében.

Egyesített egészségügyi intézmény

Egyetem (4 előfordulás)

Egyetemi intézet

Egyetemi klinika

Egyén vállalkozó

Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozó

Egyéni vállalkozóként, főként a saját egészségfejlesztő stúdiómban.

Egészségügy (3 előfordulás)

Egészségügy, Klinika

Egészségügyi Alapellátási Intézet

Egészségügyi alapellátás

Egészségügyi intézet (radiológia, onkoradiológia)

Egészségügyi intézmény

Egészségügyi intézmény.

Egészségügyi és szociális ellátó intézmény

Elektronikus bérgyártás

Ellenőrző szervezet

Előregyártott vasbeton elemek tervezése, gyártása és helyszíni szerelése.

Energetikai fővállalkozó

Energetikai vállalat

Energia szolgáltatás
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Energiaipar

Epitesziroda

Eü.intézmény

FMCG gyártással foglalkozó multinacionális vállalat magyarországi üzleti döntéseket támogató irodájánál.

FMCG, Multinacionalis vallalat

FSSC jelenleg.

Fegyveres testület

Felnőtt képzési Intézet

Felnőttképző Intézmény

Felnőttképző intézmény (2 előfordulás)

Felsőoktatás (2 előfordulás)

Fesztiváliroda

Fogorvosi rendelő (2 előfordulás)

Fotóstúdió

Garázsipari berendezésekkel foglalkozó cégnél

Generál kivitelező és tervező cég

Gimnázium (2 előfordulás)

Gimnázium 

Gimnázium és szakközépiskola

Gondozási Központ

Gyengeáramú tervező cég

Gyerekvédelem.

Gyermekjóléti Központban

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás

Gyermekvédelmi intézményben: lakásotthonban.

Gyár sajnos

Gyár.

Gyógypedagógiai iskola

Gyógyszeripar (2 előfordulás)

Gyógyszertár

Gyógyszertár 

Gépgyártás

Gépgyártó vállalat

Gépipari termelő cég

HIVATAL

HR tanácsadó cég

Hangversenyzenekar

Hivatal (5 előfordulás)

Honvédelem
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Honvédség

Honvédség.

Hotel (5 előfordulás)

Hr közvetítő/kiszervező cég 

Hátrányos helyzetű roma gyerekekkel foglalkozó tanoda

Házi ápolás

Háziorvosi rendelő 

Hütte

ICT szektorban tevékenykedő multi

IT

IT nagyvállalat

IT szektor

IT szektorban, multinacionális környezetben

IT szolgáltatás

IT szolgáltató (3 előfordulás)

IT szolgáltató multinacionális nagyvállalat

IT, szoftverfejlesztő

Idősek Otthona

Idősek otthona

Igazságszolgáltatás

Informatika (2 előfordulás)

Informatikai cég (3 előfordulás)

Informatikai nagyvállalat

Informatikai szolgáltató

Informatikai vállalat 

Ingatlan fejlesztés

Ingatlan kezeléssel és hasznosítással foglalkozó, állami bank kizárólagos tulajdonában álló zrt.

Integrált olajipari vállalat

Integrált szociális intézmény

Intézmény

Intézményfenntartó társulás.

Iparhoz kapcsolódó kivitelezés

Ipari elektronikai tervező és gyártó cég

Ipari termelő cég (12 előfordulás)

Ipari termelő cég

Ipari termelő cég 

Ipari termelő és kutató cég

Ipari értékestő cég

Iroda
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Irodaház

Iskola (18 előfordulás)

Iskola 

Jelenleg egy középfokú oktatási intézményben dolgozom (szakképző iskola).

Járási Hivatal 

Járási Hivatal.

Járási hivatal

Járási ügyészség

KFT.

KKV

Kamara

Karama

Karbantartó és szerelő cég

Katasztrófavédelem.

Keresk

Kereskedelem (3 előfordulás)

Kereskedelem 

Kereskedelmi

Kereskedelmi egység-hálózat, 9 bolt.

Kereskedelmi vállalat

Kereskedelmi és szolgáltató bt.

Kft 

Kft.

Kisegítő iskola

Kisvállalkozás, építésziroda

Kivitelező cég

Kivitelező cég, tervezés

Kivitelező cég, építőipar.

Klinika (4 előfordulás)

Klinikai központ

Kollégium

Kollégium 

Komplex szolgáltatást nyújtó szépség - egészség központ. 

Korhaz

Korlátolt felelősségű társaság

Kormányhivatal (6 előfordulás)

Kormányhivatal 

Kormányhivatalban, de mint egyéni vállalkozó

Kulturális intézmény (2 előfordulás)
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Kulturális intézmény-színház

Kulturális központ

Kutatás és fejlesztés

Kéttannyelvű középiskola

Kórház (19 előfordulás)

Kórház

Kórház 

Kórház, gyermekosztály

Kórház.

Kórházi osztály

Költségvetési szerv

Könyvelő iroda (2 előfordulás)

Könyvelőiroda

Könyvtár

Körzet, Honvédség

Kötöttpályás infrastruktúra üzemeltetés, távközlés, biztosítóberendezés, erősáram

Közbiztonság

Közforgalmú gyógyszertárban.

Közigazgatás (3 előfordulás)

Közigazgatásban

Közigazgatási szerv

Közintézményt üzemeltető gazdasági társaság

Közlekedési vállalat

Közlekedésrendészet

Központi költségvetési szerv (2 előfordulás)

Közreműködő Szervezet

Közreműködő szervezet

Köztestület, iparkamara

Középiskola (5 előfordulás)

Középiskolai kollégium könyvtárában dolgozom.

Közétkeztetési cég

Közös Önkormányzati Hivatal

Közúti árufuvarozó vállalat

Közüzemi cég

Külföldi tulajdonú bank, budapesti központjában.

Laboratórium

Logisztikai 

Logisztikai cég

Légiforgalmi szolgáltatás
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MH

Magyar Honvédség

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Magán egészságügy

Magán gyógyszertár 

Magániskola

Magánorvosi rendelőben.

Magánpraxis

Magánvállalkozás, (Kft.) egészségügyi

Megyei Kormányhivatal

Megyei Kórház

Megyei Oktatókórház

Megyei kórház

Megyei oktató kórház

Megyei önkormányzat

Mentőállomás

Mezőgazdasági és élelmiszeripari, termelő és feldolgozó vállalatcsoport

Minisztérium

Minisztériumi háttérintézmény

Multi jellegű kereskedelmi cég

Multicég - IT területen.

Multinacionalis IT ceg 

Multinacionalis ceg (2 előfordulás)

Multinacionális IT cég

Multinacionális cég

Multinacionális ipari cég szolgáltató központja.

Multinacionális kiskereskedlemi vállalt.

Multinacionális légtechnikai gyártó- és kereskedő cég

Multinacionális pénzügyi cég

Multinacionális vállalat (3 előfordulás)

Multinacionális Élelmiszer-kereskedelm

Multinacionális, ipari vállalat

Munkaerő-kölcsönző cég

Munkaerő-közvetítő, munkaerő-kölcsönző cég

Munkaerőkölcsönző cég

MÁV ZRt.

Média

Mélyépítő vállalat.

Mérnök iroda
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Mérnöki iroda

Mérnökiroda

Mérnökszolgáltató

Múzeum

Művelődési Intézet

NAPKÖZBENI ELLÁTÁS

NAV (3 előfordulás)

Nav

Nem kívánom megadni

Nemzetközi könyvvizsgáló cég (Big4)

Nemzetközi pénzügyi cég

Nevelési-oktatási intézmény

Non profit 

Non-profit szektor, egyesületnél.

Nonprofit Kft, Filharmonikus zenekar

Nonprofit Kft.

Nonprofit civil szervezet

Népegészségügyi Osztály

Népfőiskola Alapítvány

Oktatás, Kórház, kutatás

Oktatási intézmény (2 előfordulás)

Olaj- gáziparban tevékenykedő termelő vállalat.

Olajipari nagyvállalat

Olajipari vállalat

Online újság

Optikai kisüzem

Országos Mentőszolgálat, kivonuló állományához tartozom.

Országos egészségügyi intézet központi rendelője

Országos mentőszolgálat

PTE Babits M Gyak Gimn és Szki

PTE FEEK

Patika (2 előfordulás)

Pedagógiai Szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat

Penzugyi intezet

Piackutatas

Polgármesteri Hivatal (4 előfordulás)

Posta

Privat idosotthon
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Privát, Multi, számítástechnika, szórakozás

Program fejlesztésekkel foglalkozó cég

Projektekre szakosodott kisvállalkozás

Projektiroda

Pályázatiró cég.

Pécsi Járási Hivatal

Pécsi tudományegyetem

Pénzintézet

Pénzügyi szolgáltató (2 előfordulás)

Pénzügyi tanácsadó cég

Raktár

Regionális pszichiátria

Rendezvényközpont.

Rendvédelmi szerv

Rendészet

Rendőr-főkapitányság

Rendőrség (5 előfordulás)

Rendőrség.

Ruhàzati bolt

Római Katolikus Egyház civil szervezete (Gyulafehérvári Caritas)

SSC

SSC (Shared Services Center)

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

SZOLGÁLATÁS

Saját alkotóműhely.

Schönberg Chor, Bécs (hangversenyeken, operákban való közreműködés)

Segélyszervezet

Speciális gyermekotthon

Sportegyesület

Sportközpont

Sportszervezet, nonprofit Kft

Stock-fotó ügynökség.

Szabadúszóként otthonról

Szakképző iskola

Szakközépiskola

Szakközépiskola/szakiskola

Szociális alapszolgáltatási intézmény

Szociális intézmény-idősek otthona

Szociális intézmény.
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Szociális szolgáltatások

Szoftverfejlesztes es tanacsadas penzugyi teruleten

Szoftverfejlesztő

Szoftverfejlesztő cég (3 előfordulás)

Szoftverfejlesztő kisvállalkozás

Szolarium szalon

Szolgaltatast vegzo uzlet

Szolgáltató (3 előfordulás)

Szolgáltató cég (3 előfordulás)

Szolgáltató központ (SSC)

Szolgáltató szektor

Szolgáltató vállalat (2 előfordulás)

Szolgáltató vállalkozás

Szolgáltatóközpont

Színház.

Takarítócég

Tanácsadó Kft.

Tanácsadó cég (2 előfordulás)

Tejipar

Telefónia

Telekom szolgáltatói beszállító

Telekommunikációs cég

Telekommunikációs multi

Telekommunikációs nagyvállalat

Termelő  cég 

Termelő cég (2 előfordulás)

Termelő és kereskedelmi cég

Termelő, forgalmazó cég

Tervezoiroda

Tervező iroda (3 előfordulás)

Tudásközpont, innovatív fejlesztések lehetősége

Turisztikai vállalkozás

Távközlési cég

Uszoda

Utazási iroda (2 előfordulás)

Vagyonkezelő

Vendéglátás

Vendéglátás 

Villamos energiaipar, erőmű
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Villamosipari tervező, és kivitelező cég.

Vállalkozó szakértő

Vállalkozó vagyok, Otthonról dolgozom.

Vám -és Pénzügyőr

Városi Kórház

Webfejlesztő cég

Webáruház, csomagküldés

ZRt.

Zenei alapfokú művészeti iskola

Zenei együtteseknél

Zeneiskola

a közigazgatásban dolgozom

adóhivatal (2 előfordulás)

akadémiai kutatóintézet

alapellátás háziorvos

alapellátás- védőnői szolgálat

alapítvány (4 előfordulás)

alapítvány

alkotói szabadfoglalkozás/szabadúszó

autoipari gyarto ceg

autógyár

autóimportőr

autóipari cég (2 előfordulás)

autókölcsönzés

balatoni halakat bemutató látogatóközpont

bank (20 előfordulás)

bank, biztosítás

banktechnikai szolgáltató cég

baráti vállalkozás, kis cég

betegellátás

biotechnológiai cég

biztosítási alkusz cég

biztosítási kft.

biztosító

biztosítótársaság

borászat

bíróság (5 előfordulás)

bölcsöde

bölcsőde (6 előfordulás)
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büntetés-végrehajtás

bűnügyi igazgatóságon

civil egyesület (2 előfordulás)

civil szervezet

család

cég

cégnél

dialízis központ

e.on :)

edzőterem, hivatal

egeszsegugyi központ

egyesület

egyetem (17 előfordulás)

egyetem, pedagógiai szakszolgálat

egyetemi kórház

egyéb jogi tevékenység

egyéb közszolgálati, rendvédelmi

egyéni vállalkozó

egélszségügy

egészségfejlesztési iroda

egészségügy (5 előfordulás)

egészségügy 

egészségügy - kórház (2 előfordulás)

egészségügyi informatika

egészségügyi intézmény (2 előfordulás)

egészségügyi központ, 

egészségügyi szolgáltató Kft.

egészségügyi szolgáltató- védőnő

egészségügyi/szociális terület

elektronikai gyár

elektronikai termékek gyártásával és szervizelésével foglalkozó cég

epittetö, kivitelezö ceg

fegyveres testület

fekvőbeteg ellátás

fekvőbeteg ellátó osztály

felnőttképzés, társadalmi felzárkóztatás

felnőttképzési intézmény

felsőoktatás

felsőoktatási intézmény (4 előfordulás)
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festék forgalmazó cég

filmipar

fizikai laboratórium

foglalkoztatási osztály

fogorvosi rendelő (2 előfordulás)

fogyatékosellátás

fordítóiroda

fuvarozó cég

fuvarozó társaság, logisztika

fémipari termelő cég

független színház

független tanácsadó, könyvvizsgáló

fürdő

gabonakereskedő vállalat

gazdasági társaság

generál kivitelező és tervező cég

gimnázium és szakiskola

gimnázium és szakközépiskola

gyakorló gimnázium 

gyermekjólét, családsegítés

gyermekjóléti központ

gyermekjóléti szolgálat (2 előfordulás)

gyermekvédelmi központ

gyogyszercég

gyárak, irodák, üzemek, vállakozások

gyógypedagógiai iskola

gyógyszercég

gyógyszerkutatás

gyógyszertár (8 előfordulás)

gépüzemeltetés

helyi önkormányzat

hitelintézet (2 előfordulás)

hivatal (11 előfordulás)

honvédség (3 előfordulás)

hotel (4 előfordulás)

hátrányos helyzetű diákokat oktató általános iskola

idősotthon

idősotthon
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igazságszolgáltatás (2 előfordulás)

informatika

informatikai cég (4 előfordulás)

informatikai szolgáltatásokat nyújtó cég

informatikai szolgáltatást nyújtó cég

informatikai szolgáltató

infrastruktúrát üzemeltető állami vállalat irodája

ingatlanközvetítés

internetes bevásárlóközpont

intézményfenntartó

ipari

ipari termelő cég (20 előfordulás)

ipari termelő cég (gépészeti szektor)

ipari termelő cég (méréstechnika, szabályozás, adatgyűjtés, kiértékelés, informatika) 

ipari termelő cég- autóipar

ipari termeő cég

iroda (2 előfordulás)

iskola (45 előfordulás)

iskola 

iskola (szakszolgálat)

iskola - gimnázium

iskola, óvoda, tanácsadó

járási hivatal (2 előfordulás)

járóbeteg-ellátás

járóbetegellátó intézmény

kamara

katonai-informatika

kereskdelemi multinacionális nagyvállalat

kereskedelem (4 előfordulás)

kereskedelem, közműszolgáltatás

kereskedelem, építőipar

kereskedelmi cég (3 előfordulás)

kereskedelmi egység

kereskedelmi nagyvállalat

kereskedelmi társaság

kereskedelmi világvállalat

kereskedelmi vállalkozás

kereskedés

kereskedő, termelő cég
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kft

kikötő

kistérségi fenntartású intézmény

kivitelezés, tervezés

kivitelező cég

kivitelező, karbantartó cég

kiviteleés

klaszter

klinika (2 előfordulás)

klinikai laboratórium

kormányhivatal (5 előfordulás)

kormányhivatal 

kosárlabda akadémia

kutató intézet (2 előfordulás)

kutatóintézet (4 előfordulás)

képző intézet

képző intézmény

kórház (52 előfordulás)

kórházban

könyvelő iroda (3 előfordulás)

könyvelőiroda (3 előfordulás)

könyvtár (7 előfordulás)

könyvvizsgálat

követeléskezelő cég (pénzügy)

közalapítvány

közforgalmú gyógyszertár (4 előfordulás)

közgyűjtemény (2 előfordulás)

közigazgatás (16 előfordulás)

közigazgatás (rendőrség)

közigazgatás - önkormányzat

közigazgatásban

közigazgatási hatóság/ szerv

közigazgatási szerv

közigzagatás

közjegyző iroda

közjegyzői iroda (2 előfordulás)

közkönyvtár (3 előfordulás)

közlekedés (2 előfordulás)

közműcég
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közművelődési intézmény

köznevelési intézmény

közoktatás- általános iskola

közoktatási intézmény: óvoda

közszféra/kormánytisztviselő

közszolgáltató kft.

középfokú oktatási intézmény

középiskola (10 előfordulás)

középiskola és általános iskola

középiskola: gimnázium

középiskolai kollégium

közétkeztető cég

közös önkormányzati hivatal

laboratórium

laktanya

logisztikai szolgáltató cég

magyar fejvadász és toborzó cég, kisvállalkozás

magán kórház

megyei kórház (3 előfordulás)

megyei kórház,- dunántúli regionális egészségügyi központ -központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály

mentőszolgálat

mezőgazdasági termelő cég

mikrovállalat - szolgáltató

minisztérium (5 előfordulás)

minisztériumi háttérintézmény

minőségügyi szolgáltató cég

multinacionalis nagyvallalat, orvosi terulet, szoftverfejlesztes

multinacionális cég

multinacionális cég - informatikai megoldásokkal, tanácsadással foglalkozik elsősorban

multinacionális informatikai nagyválllat

multinacionális nagyvállalat

multinacionális nagyvállalat, kiskereskedelmi üzletlánc, ingatlangazdálkodási és hasznosítási terület

multinacionális vállalat

munkaerő-kölcsönző

munkaerőpiac

muzeum es konyvtar

média

mérnöki iroda (2 előfordulás)

mérnöki tanácsadó cég kft.
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mérnökiroda

múzeum (4 előfordulás)

műszaki nagykereskedő cég

nagykereskedelmi cég

nagykövetség

nemzetiségi önkormányzat

nemzetközi szövetség

nonprofit szféra

nonprofit vállalat

nyelviskola (2 előfordulás)

nyomda

nyugdíjfolyósítás

okj-s képzést végző szakiskola

oktatás

oktatás, nyelvvizsga

oktatás-tankerület

oktatási intézmény

online tanacsadas

országos televíziónak beszállító magánvállalkozóként

orvosi egyetemi intézet (pathológia)

orvosi laboratórium

orvosi rendelő

patika

pedagógiai szakszolgálat

piackutató cég

polgármesteri hivatal (5 előfordulás)

polgármesteri hivatal és családi vállakozás

politikai párt

posta

produkcioszervezo ceg

pályázatíró, kutató, kiadó

pénzintézet (5 előfordulás)

pénzügy

pénzügyi közvetítő (2 előfordulás)

reklámügynökség

rendvédelem

rendvédelmi szerv (2 előfordulás)

rendőrség (7 előfordulás)

roma nemzetiségi önkormányzat
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régiós központi kórház Németországban

saját cég

szabadúszó (művészet irány)

szakképző iskola (2 előfordulás)

szakközép- és szakiskola

szakközépiskola (3 előfordulás)

szaküzlet

szeretetszolgálat

szimfonikus zenekar

szociális

szociális alapellátó intézmény

szociális ellátás

szociális intézet

szociális intézmény (3 előfordulás)

szociális otthon

szociális szféra

szociális szolgáltató

szociális ágazat, családsegítő szolgálat

szoftverekkel (készítés és értékesítés) és kapcsolódó szolgáltatásokkal (pl.: support) foglalkozó cég

szoftverfejlesztés 

szoftverfejlesztő cég

szolgáltatás

szolgáltatás, egészségügy

szolgáltatás: gépjármű szervíz, fuvarozás

szolgáltatásó szektor, országos üzlethálózatta

szolgáltató (2 előfordulás)

szolgáltató cég (11 előfordulás)

szolgáltató szervezet

szolgáltató vállalat (2 előfordulás)

szálloda (3 előfordulás)

szállítmányozó cég

színház

tankerület

tanácsadás (2 előfordulás)

tanácsadó cég (3 előfordulás)

tanácsadó cég 

tanácsadó vállalat

tanácsadó zártkörűen működő részvénytársaság

tanácsadó, pályázatíró cég
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tavkozlesi multinacionalis ceg (Nokia)

telefonos ügyfélszolgálat, callcenter

telekommunikacios multinacionalis ceg

telekommunikáció

telekommunikációs multinacionális cég

telekommunikációs multinacionális vállalat magyar leányvállalata

telemarketing

településtervező iroda

televízió (3 előfordulás)

televízió, rádió

termelő cég (2 előfordulás)

termelő nagyker cég, egyéni vállalkozás

termelő és kereskedő cég

termálhotel (4* superior)

tervező cég (2 előfordulás)

tervező iroda (5 előfordulás)

tervező és kivitelező kft

tervezőiroda

tudomány

tudományos intézet

turisztikai középvállalkozás, 4 csillagos kastélyszálló, unikális attrakció

táplálkozástudomány export

több területtel foglalkozó családi vállalkozás

törvényszék

utazási iroda

vendéglátás (2 előfordulás)

versenyszféra

versenyszféra, filmipar, irodai környezet

vetőmag és növényvédőszer gyártó és kereskedő

villamosipai kivitelezés

viziközmű szolgáltató

vállalkozás

vállalkozás (európai uniós pályázatokkal foglalkozik)

vállalkozásfejlesztési, pénzügyi tanácsadó cég

városi kórház

városi könyvtár

végrehajtó iroda

víziközmű-szolgáltató

vízközműfejlesztés, vízgazdálkodás, turizmus-, fürdő-, területfejlesztés, környezetvédelem, projektfejlesztés, és -tanácsadással
foglalkozó gazdasági téársaság
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vízmű

vízszolgáltató

wellnesshotel

zeneiskola (2 előfordulás)

zálogház

ÁLLAMI KÖZGYŰJTEMÉNY

Állam intézmány

Állami (2 előfordulás)

Állami 

Állami Háttérintézmény -képző

Állami autópályatársaság

Állami erdészet. 

Állami intézmény

Állami munkahely

Állami szektor

Állami szerv 

Állami szervezet

Állami szféra (2 előfordulás)

Állami vállalat

Államigazgatási szerv

Állateledel gyártásával foglalkozó ipari termelő cég

Általános Iskola (3 előfordulás)

Általános iskola (7 előfordulás)

Áramszolgáltató.

Élelmiszeripari termelő cég.

Építés kivitelezés.

Építéskivitelező fővállalkozó cég

Építész iroda (2 előfordulás)

Építész tervező iroda (2 előfordulás)

Építöipari cég

Építőanyag kereskedelem

Építőipar (2 előfordulás)

Építőipar kivitelezés

Építőipar területén

Építőipari Kft.

Építőipari cég (3 előfordulás)

Építőipari generálkivitelező vállalat

Építőipari kivitelező cég

Építőipari tervezőiroda



PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal157

Építőipari vállalkozás

Épületgépész tervezés és tanácsadás

Épületgépész tervező iroda

Épületgépészeti kivitelező, szolgáltató cég 

Épületgépészeti tervező és kivitelező cég

Étterem

Étterem/Pub/Bistro/Kávézó

Étteremláncot működtető cég

Óvoda (6 előfordulás)

Önfoglalkoztató vagyok.

Önkormánytat a munkáltató

Önkormányzat (8 előfordulás)

Önkormányzat, IKSZT

Önkormányzat, üzemeltetés

Önkormányzat.

Önkormányzati 

Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati szociális intézmény

Önkormányzatok Közös Hivatala (volt körjegyzőség)

Ösztöndíjiroda

Ügyvédi Iroda

Ügyvédi iroda (8 előfordulás)

Üvegház

Üzemeltetés

Üzleti informatikai vállalkozás

Üzleti és egyéni fejlesztő vállalkozás

állalmi tulajdonban lévő társaság

állami (5 előfordulás)

állami cég (2 előfordulás)

állami hivatal (2 előfordulás)

állami intézmény

állami intézmény - hivatal

állami intézményfenntartó központi hivatal

állami iskola

állami kórház (2 előfordulás)

állami közigazgatás

állami szféra (2 előfordulás)

állami tulajdonú gazdasági társaság

állami vállalat
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államigazgatás (8 előfordulás)

államigazgatás - katasztrófavédelem

államigazgatás, képzőintézmény, kutatóintézet

államigazgatási szervezet

általános iskola (13 előfordulás)

általános iskolában

ékszerbolt

élelmiszeripari vállalat

élemiszeripari termelő cég

építész tervezőiroda

építésziroda (4 előfordulás)

építő ipari

építőipar

építőipari cég (4 előfordulás)

építőipari cég 

építőipari kereskedő és termelő cég

építőipari nemzetközi nagyvállalat

építőipari tervező és kivitelező iroda

étterem (2 előfordulás)

óvoda (4 előfordulás)

önkormányzat (15 előfordulás)

önkormányzat hivatala

önkormányzat, könyvtár, múzeum

önkormányzat, polgármesteri hivatal

önkormányzati alapítvány

önkormányzati cég

önkormányzati hivatal

önkormányzati szektor

ügynökség

ügyvéd

ügyvédi iroda (14 előfordulás)

ügyészség

üzleti tanácsadás

üzleti tanácsadó vállalat
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5.14.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?

 Prevenció, közérzetjavítás, egészségfejlesztés

-

A vállalatnak több leányvállalata is van: banki pénzügyi- adminisztratív támogatói-termelési-műszaki témakörökbe

Balatoni borászat és szőlészet (vendégek fogadásával is foglalkozunk).

Borkészítés, vendéglátás,bor export.

Business Support Center

Bűnüldözés

Civil szféra

EGÉSZSÉGÜGY

Egészségügy (2 előfordulás)

Egészségügyi

Egészségügyi tevékenység.

Egészségügyi ágazat

FMCG

FMCG - dohanyipar

Fegyveres rendvédelmi szerv, mely a költségvetést károsító magatartások esetén büntetőeljárásokat folytat le, továbbá büntetőeljárási
kényszerintézkedéseket foganatosít.

Fő tevékenységek: fémmegmunkálás és műanyag fröccsöntés

Fűtés, hűtés, víz- és gázellátás, lég- és klímatechnika, épületenergetika, megújulóenergiák

Gyógyszeripar

Gépgyártás

Honvédség.

Humánpolitikai feladatokat látunk el.

IT

IT szolgáltatás

Idegenforgalom,vendéglátás

Igazságszolgáltatás (4 előfordulás)

Igazságügy

Igazságügy 

Ipari automatizálás, méréstechnika.

Jog (3 előfordulás)

Jogi ágazat

Jogi ágazat, ügyvédi iroda.

KMOP Közreműködő Szervezeti feladatok ellátása (döntés-előkészítés, szerződéskötés, kifizetés, projektzárás, fenntartás, monitoring
lebonyolítása)

Kultúra, művelődés, közgyűjteményi és információszolgáltató

Könyvelés

Közbiztonság

Közbiztonság, közrend fenntartása
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Közigazgatás - Kormányhivatal

Közmunkaprogram

Köztestület

Közutak fenntartása

Magyar  Honvédség

Marketing, piackutatás

Mezőgazdasági gépek szerelése, javítása (silók, szárítok építése stb.). Malmok, bányagépek, kőfejtök karbantartása javítása. Üzem
karbantartás (cementgyár, kőbánya stb.).

Mezőgazdasági és élelmiszeripari, termelő és feldolgozó vállalatcsoport

Média

Műszaki terület
tervezés, kivitelezés

NAV

Non-profit szervezet, különböző pályázatokkal, ifjúságüggyel, kutatásokkal, civil szolgáltatásokkal foglalkozó egyesület.

Nukleáris ipar

Nukleáris és Energia menedzsment

Oktatás és adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

Oktatási

Olajipar

Online vásárlás-ruha, háztartási eszközök stb.

Pályázatíró cég, Innovációs Központ,

Pénzügyőr, jövedéki adó kiszabása és befolyásának ellenőrzése. Államháztartás.

RENDŐRSÉG

Rendvédelem (2 előfordulás)

Rendőrség (2 előfordulás)

Szepsegipar

Szociális szféra 

Szolgaltatas- tanacsadas, coaching

Szolgáltatás - Felnőttképzés

Szolgáltatás: egyéni és csoportos, vezetői és munkaerőpiaci fejlesztés, projektekhez kapcsolódó szakmai rendezvények szervezése  

Szolgáltató központ a cég fôtevékenysége autôkölcsönzés 

Tanácsadás, oktatás, energetika, kereskedelem

Tanári

Tanúsító cég

Turizmus

Vagyonkezelés

Vendéglátás

Vállalatirányítási rendszerek bevezetése

Városfejlesztés, informatikai rendszerek fejlesztése, építészet

Városépítési tervezőiroda
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Védelem 

Webáruházunk ruházattal, kiegészítőkkel és kisebb sportszerek forgalmazásával foglalkozik.

autoipar

biotechnológia, kutatás-fejlesztés, hulladékgazdálkodás, környezetvédelem

bíróság

egészségügy (4 előfordulás)

egészségügyi ellátás

egészségügyi, szociális, gyermekvédelem

európai uniós pályázatokkal foglalkozik

fegyveres testület

fémipar

gyogyszeripar

gyógyszerkutatás

honvédelem (2 előfordulás)

http://www.ge.com/b2b
technológia és szolgáltatás

igazságszolgáltatás

igazságügy (2 előfordulás)

jog (4 előfordulás)

jogi

jogi tanácsadás, képviselet

katonai-informatika

kereskedelem es szolgáltatás 

kulturális

kulturális ágazat

kulturális és ökológiai értékfeltárás, értékmegőrzés

kultúra

kutatás fejlesztés

könnyűipar 

könyvvizsgálat

környezetmérnöki ágazathoz

közlekedés, építőipar - állami útüzemeltető

közművelődésés

köznevelési rendszer alsó pillére

műszaki termékek értékesítése, ezekhez kapcsolódó szaktanácsadás (kiválasztás, tervezés esetleges beüzemelések)

napközbeni gyermekellátás

nevelőnői

nonprofit szféra (alapítványi iskola, alapítványok és egyesületek)

nyomda

olaj
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pedagógiai pszichológiai szolgáltatás ellátás

pályázati tanácsadás

rendőrség

rendőrség bűnügyi szerve

szociális szféra

szociális, felnőttképzés,

tanácsadás, mérnöki tanácsadás

tanácsadó és szolgáltató cég mely pályázatokkal foglalkozik

turizmus, idegenforgalom

vitaminok, táplálékkiegészítők gyártása és exportálása

városépítészeti tervezés

végrehajtás

végrehajtói irodában

vízellátás-csatornázás, fűtéstechnikai, légtechnikai rendszerek tervezése

Állami autópályatársaság (építkezés, útdíj és ezzel kapcsolatos rendszerek) 

Állami feladatok ellátása

Állami szektor

Államigazgatás.

Építésügy és Örökségvédelem

Önkormányzati igazgatás

Önkormányzati intézményk és ingatlanok üzemeltetése

Üzleti tanácsadás

állami

államigazgatás

ügyvédi iroda

üzletviteli tanácsadás
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5.15.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Anglia (9 előfordulás)

Austria

Ausztria (18 előfordulás)

Auszttria

Belgium

Budapest

Ciprus

Csehország

Dánia 

EU orszag

Egyesült Királyság (5 előfordulás)

Finnorszag

Finnország

Franciaország 

Guatemala

Hollandia (2 előfordulás)

Hollandia, Schiphol-Rijk

Horvátország (2 előfordulás)

MAGYAR 

Magyar

Magyarország (23 előfordulás)

Melbourne

Nagy Britannia 

Nemetorszag (6 előfordulás)

No.

Német

Németország (25 előfordulás)

Németorzág
Németország
Németország

Olaszország (2 előfordulás)

Románia

Spanyolország

Svédország

Szeged

Szerbia (2 előfordulás)

Szombathely

United Kingdom 

Veszprém (2 előfordulás)
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magyar (3 előfordulás)

magyarország
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5.15.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

1000 (4 előfordulás)

1013

1014 (2 előfordulás)

1015

1016 (2 előfordulás)

1021 (2 előfordulás)

1022

1023 (2 előfordulás)

1024 (4 előfordulás)

1025 (3 előfordulás)

1027 (3 előfordulás)

1031

1032

1034 (3 előfordulás)

1036 (2 előfordulás)

1037 (5 előfordulás)

1038

1042 (2 előfordulás)

1044 (3 előfordulás)

1045

1048 (2 előfordulás)

1051 (5 előfordulás)

1052 (5 előfordulás)

1053 (2 előfordulás)

1054 (8 előfordulás)

1055 (10 előfordulás)

1056 (3 előfordulás)

1061

1062 (3 előfordulás)

1065 (3 előfordulás)

1067 (2 előfordulás)

1068 (2 előfordulás)

1070

1071 (2 előfordulás)

1072

1073

1075

1077 (2 előfordulás)
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1081 (2 előfordulás)

1082 (4 előfordulás)

1084 (5 előfordulás)

1085

1086

1087 (9 előfordulás)

1088 (3 előfordulás)

1089 (3 előfordulás)

1091 (3 előfordulás)

1092 (4 előfordulás)

1093 (3 előfordulás)

1094 (8 előfordulás)

1095 (9 előfordulás)

1096

1097 (3 előfordulás)

1100 (2 előfordulás)

1101

1102 (3 előfordulás)

1105

1106 (3 előfordulás)

1108

1109

1111 (7 előfordulás)

1112 (3 előfordulás)

1113 (3 előfordulás)

1114 (2 előfordulás)

1115 (3 előfordulás)

1116 (3 előfordulás)

1117 (14 előfordulás)

1118 (4 előfordulás)

1119 (5 előfordulás)

1120

1121

1122 (2 előfordulás)

1124 (3 előfordulás)

1125

1126 (3 előfordulás)

1131

1132 (5 előfordulás)
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1133 (2 előfordulás)

1134 (15 előfordulás)

1135 (2 előfordulás)

1136

1137

1138 (5 előfordulás)

1139 (6 előfordulás)

1142 (2 előfordulás)

1143

1144

1145

1146 (3 előfordulás)

1147

1148 (3 előfordulás)

1149 (2 előfordulás)

1151 (2 előfordulás)

1153 (2 előfordulás)

1157

1173

1183

1185 (2 előfordulás)

1189

1191

1196

1211

1221

1222

1238

1239 (2 előfordulás)

1332

1388

2000 (2 előfordulás)

2030 (2 előfordulás)

2040 (5 előfordulás)

2045 (2 előfordulás)

2085 (2 előfordulás)

2092

2100 (2 előfordulás)

2131
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2133

2151

2220

2310

2336 (2 előfordulás)

2339

2360 (2 előfordulás)

2400 (12 előfordulás)

2428

2443

2484 (2 előfordulás)

2500 (4 előfordulás)

2600 (2 előfordulás)

2626

2654

2660 (2 előfordulás)

2730

2800 (6 előfordulás)

2837

2840

2851

2870

2890 (2 előfordulás)

2899

2921

3000 (2 előfordulás)

3100

3170

3300 (3 előfordulás)

3500

3526

3530 (2 előfordulás)

3580

4027 (3 előfordulás)

4100

4400

5000 (2 előfordulás)

5100 (2 előfordulás)

5200
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5300

5310

5400

5540

5650

5900

6000 (9 előfordulás)

6100

6135

6200

6230

6235

6239

6300

6333

6344 (2 előfordulás)

6347

6352

6400 (3 előfordulás)

6422

6440 (3 előfordulás)

6500 (12 előfordulás)

6512

6600 (2 előfordulás)

6720 (3 előfordulás)

6721 (2 előfordulás)

6722 (2 előfordulás)

6723 (2 előfordulás)

6724 (4 előfordulás)

6725 (4 előfordulás)

6726 (2 előfordulás)

6772

6782

6783

6791

6800 (3 előfordulás)

6900

6913

7011
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7020 (4 előfordulás)

7030 (8 előfordulás)

7044

7064

7081

7090 (2 előfordulás)

7100 (41 előfordulás)

7122

7140 (3 előfordulás)

7143 (2 előfordulás)

7150 (7 előfordulás)

7191

7195

7200 (18 előfordulás)

7211

7226

7300 (12 előfordulás)

7342

7345

7346

7355

7370 (2 előfordulás)

7394

7400 (51 előfordulás)

7431

7453

7464

7500 (5 előfordulás)

7515

7530 (2 előfordulás)

7570 (7 előfordulás)

7600 (13 előfordulás)

7601 (2 előfordulás)

7620 (2 előfordulás)

7621 (43 előfordulás)

7622 (24 előfordulás)

7623 (34 előfordulás)

7624 (45 előfordulás)

7625 (12 előfordulás)
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7626 (14 előfordulás)

7627 (3 előfordulás)

7628 (3 előfordulás)

7629 (7 előfordulás)

7630 (16 előfordulás)

7631 (2 előfordulás)

7632 (38 előfordulás)

7633 (26 előfordulás)

7634 (9 előfordulás)

7635

7636 (7 előfordulás)

7638

7671

7673 (2 előfordulás)

7677

7693 (2 előfordulás)

7694 (2 előfordulás)

7696

7700 (14 előfordulás)

7712 (2 előfordulás)

7720 (4 előfordulás)

7726 (2 előfordulás)

7753 (2 előfordulás)

7754 (2 előfordulás)

7756

7761

7773 (3 előfordulás)

7783

7800 (5 előfordulás)

7815 (4 előfordulás)

7823

7826

7831

7838

7900 (13 előfordulás)

7912

7940 (8 előfordulás)

7953

7954
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7967

8000 (36 előfordulás)

8060

8083

8100 (3 előfordulás)

8130

8136

8174

8175

8200 (18 előfordulás)

8229

8230 (2 előfordulás)

8231

8237 (2 előfordulás)

8300 (2 előfordulás)

8315

8330 (3 előfordulás)

8360 (2 előfordulás)

8373

8380 (3 előfordulás)

8394

8400 (3 előfordulás)

8420 (3 előfordulás)

8460

8500 (3 előfordulás)

8600

8623

8624

8627

8636

8640 (4 előfordulás)

8660 (2 előfordulás)

8674

8695

8697

8698

8700 (6 előfordulás)

8707

8773
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8774

8790 (2 előfordulás)

8800 (16 előfordulás)

8840 (2 előfordulás)

8861

8868 (2 előfordulás)

8900 (20 előfordulás)

8921

8948

9000

9021 (5 előfordulás)

9022 (5 előfordulás)

9023 (2 előfordulás)

9024 (4 előfordulás)

9025

9026 (2 előfordulás)

9027 (4 előfordulás)

9028 (2 előfordulás)

9200 (2 előfordulás)

9400 (9 előfordulás)

9463

9476

9500

9600

9700 (29 előfordulás)

9723

9730

9756

9800

9970 (2 előfordulás)
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5.16.1. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, „normál” fizetést kapott, a főállásából
származó havi nettó (adózás utáni) keresete? 
(Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben az összeg 999 ezer forint feletti, kérjük, 999-et tüntessen fel!)
NETTÓ, Ezer Ft/hónap!

0 (8 előfordulás)

000 (8 előfordulás)

1 (2 előfordulás)

001

10

20

30 (3 előfordulás)

34

35

39

40 (3 előfordulás)

45

48

50 (4 előfordulás)

52

54

55

59

60 (6 előfordulás)

61

62

64 (2 előfordulás)

65 (3 előfordulás)

66 (6 előfordulás)

67 (2 előfordulás)

69

70 (7 előfordulás)

72

73

74 (2 előfordulás)

76 (3 előfordulás)

78 (3 előfordulás)

79 (11 előfordulás)

80 (23 előfordulás)

82 (4 előfordulás)

83 (3 előfordulás)

84 (5 előfordulás)
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85 (5 előfordulás)

86 (2 előfordulás)

87 (3 előfordulás)

89 (4 előfordulás)

90 (17 előfordulás)

91 (4 előfordulás)

92 (4 előfordulás)

93 (2 előfordulás)

94 (2 előfordulás)

95 (6 előfordulás)

96 (3 előfordulás)

97 (2 előfordulás)

98 (7 előfordulás)

99

100 (47 előfordulás)

101 (4 előfordulás)

102 (4 előfordulás)

103 (3 előfordulás)

104 (3 előfordulás)

105 (8 előfordulás)

106

107 (4 előfordulás)

108 (4 előfordulás)

109 (5 előfordulás)

110 (18 előfordulás)

111 (7 előfordulás)

112 (6 előfordulás)

113 (6 előfordulás)

114 (8 előfordulás)

115 (17 előfordulás)

116

117 (6 előfordulás)

118 (9 előfordulás)

119 (12 előfordulás)

120 (54 előfordulás)

121 (4 előfordulás)

122 (9 előfordulás)

123 (3 előfordulás)

124 (3 előfordulás)
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125 (12 előfordulás)

126 (2 előfordulás)

127 (3 előfordulás)

128

129 (3 előfordulás)

130 (28 előfordulás)

131 (9 előfordulás)

132 (3 előfordulás)

134 (5 előfordulás)

135 (7 előfordulás)

136 (4 előfordulás)

137 (4 előfordulás)

138 (6 előfordulás)

139

140 (26 előfordulás)

141

142 (2 előfordulás)

143 (5 előfordulás)

144 (4 előfordulás)

145 (6 előfordulás)

146 (2 előfordulás)

147 (7 előfordulás)

148 (4 előfordulás)

149

150 (63 előfordulás)

151 (2 előfordulás)

152 (3 előfordulás)

153

154 (2 előfordulás)

155 (7 előfordulás)

156 (7 előfordulás)

157 (3 előfordulás)

158 (8 előfordulás)

159 (4 előfordulás)

160 (33 előfordulás)

161

162 (5 előfordulás)

163 (4 előfordulás)

164 (4 előfordulás)
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165 (14 előfordulás)

167 (2 előfordulás)

168 (2 előfordulás)

169

170 (29 előfordulás)

171

172 (4 előfordulás)

173 (2 előfordulás)

174 (2 előfordulás)

175 (5 előfordulás)

176 (2 előfordulás)

178

179 (2 előfordulás)

180 (44 előfordulás)

183 (3 előfordulás)

184 (2 előfordulás)

185 (3 előfordulás)

186 (4 előfordulás)

187 (2 előfordulás)

189

190 (25 előfordulás)

191 (4 előfordulás)

192

193

195 (6 előfordulás)

196 (8 előfordulás)

197

198 (4 előfordulás)

199

200 (70 előfordulás)

201

202 (3 előfordulás)

203

205 (4 előfordulás)

206

207 (2 előfordulás)

210 (10 előfordulás)

212

215 (5 előfordulás)
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216 (2 előfordulás)

217 (2 előfordulás)

220 (18 előfordulás)

221

222 (4 előfordulás)

225

226

229 (3 előfordulás)

230 (14 előfordulás)

231

233

235 (5 előfordulás)

237 (2 előfordulás)

239 (2 előfordulás)

240 (14 előfordulás)

242

243

245 (3 előfordulás)

248

249

250 (31 előfordulás)

255

260 (10 előfordulás)

262 (3 előfordulás)

263

266

268

269

270 (13 előfordulás)

272

273

275 (3 előfordulás)

277 (2 előfordulás)

279

280 (6 előfordulás)

282

284

288

290
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295 (2 előfordulás)

296

300 (29 előfordulás)

301

303

305

310 (2 előfordulás)

316

320 (9 előfordulás)

325

327

330 (6 előfordulás)

335

337

340

350 (8 előfordulás)

351

360 (5 előfordulás)

370 (3 előfordulás)

372

380 (2 előfordulás)

382

390 (3 előfordulás)

393

400 (10 előfordulás)

408

410

420 (4 előfordulás)

425 (2 előfordulás)

430

442

450 (8 előfordulás)

470

480 (3 előfordulás)

483

484

495

500 (4 előfordulás)

503
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504

510 (3 előfordulás)

530 (2 előfordulás)

540 (2 előfordulás)

550

560

585

600 (3 előfordulás)

610

620

650 (3 előfordulás)

700 (3 előfordulás)

720

750 (3 előfordulás)

779

786

800 (3 előfordulás)

850 (2 előfordulás)

860

870

900 (3 előfordulás)

920

999 (8 előfordulás)
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5.17.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?
(Ha az előző hónap ebből a szempontból nem tekinthető „normál keresetű” hónapnak, kérjük a legutóbbi „normál keresetű” hónapra
jellemző havi nettó keresetét adja meg!)
NETTÓ, Ezer Ft/hónap

000

0 (13 előfordulás)

001

1

4

5 (2 előfordulás)

10 (8 előfordulás)

15 (2 előfordulás)

16

17 (2 előfordulás)

20 (16 előfordulás)

23

24 (2 előfordulás)

25 (7 előfordulás)

30 (18 előfordulás)

35 (5 előfordulás)

40 (17 előfordulás)

45 (2 előfordulás)

46

50 (18 előfordulás)

52

55 (3 előfordulás)

57

59 (2 előfordulás)

60 (12 előfordulás)

65 (2 előfordulás)

70 (6 előfordulás)

71

75

77

80 (5 előfordulás)

82 (2 előfordulás)

90 (5 előfordulás)

93

100 (18 előfordulás)

105

120 (7 előfordulás)
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125

130 (2 előfordulás)

150 (9 előfordulás)

170

190

200 (4 előfordulás)

250 (4 előfordulás)

300 (4 előfordulás)

320

500 (2 előfordulás)

999
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7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK

7.2. Melyik évben született Ön?
(Kérjük, a teljes évet írja be, pl. 1979)

1930

1953 (2 előfordulás)

1954

1955 (2 előfordulás)

1956 (4 előfordulás)

1957 (4 előfordulás)

1958 (7 előfordulás)

1959 (9 előfordulás)

1960 (11 előfordulás)

1961 (10 előfordulás)

1962 (9 előfordulás)

1963 (8 előfordulás)

1964 (12 előfordulás)

1965 (14 előfordulás)

1966 (10 előfordulás)

1967 (15 előfordulás)

1968 (19 előfordulás)

1969 (13 előfordulás)

1970 (24 előfordulás)

1971 (21 előfordulás)

1972 (17 előfordulás)

1973 (26 előfordulás)

1974 (24 előfordulás)

1975 (31 előfordulás)

1976 (30 előfordulás)

1977 (22 előfordulás)

1978 (27 előfordulás)

1979 (29 előfordulás)

1980 (23 előfordulás)

1981 (30 előfordulás)

1982 (29 előfordulás)

1983 (45 előfordulás)

1984 (59 előfordulás)

1985 (102 előfordulás)

1986 (131 előfordulás)

1987 (191 előfordulás)
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1988 (165 előfordulás)

1989 (169 előfordulás)

1990 (136 előfordulás)

1991 (105 előfordulás)

1992 (34 előfordulás)

1993 (11 előfordulás)
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7.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?

01

1 (186 előfordulás)

2 (113 előfordulás)

3 (32 előfordulás)

4 (5 előfordulás)
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7.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

BIH

Horvátország (3 előfordulás)

Kaposvár

MOHÁCS

Magyar (3 előfordulás)

Magyarorszg
Magyarország

Magyarország (11 előfordulás)

Magyarország 

Marcali

Pécs

Románia (4 előfordulás)

Szentegyháza, Hargita Megye, Románia

Szerbia (8 előfordulás)

Szerbia 

Szlovákia (5 előfordulás)

Ukrajna

magyar (3 előfordulás)

magyarország (2 előfordulás)

0

2800

7434

7625

7700

9941
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7.5.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

1000 (3 előfordulás)

1011

1021 (4 előfordulás)

1022

1024

1025

1026

1028

1033 (2 előfordulás)

1039 (2 előfordulás)

1045

1046 (2 előfordulás)

1048 (3 előfordulás)

1051 (2 előfordulás)

1052

1056

1063

1064

1067

1071

1072

1076

1092

1101

1105

1106

1111

1112 (2 előfordulás)

1115

1116 (2 előfordulás)

1117

1118 (2 előfordulás)

1122

1124 (2 előfordulás)

1131

1132 (2 előfordulás)

1138

1143 (2 előfordulás)
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1147 (2 előfordulás)

1148

1149

1151

1156

1157

1158

1161 (2 előfordulás)

1162 (2 előfordulás)

1172

1182

1191 (2 előfordulás)

1192

1193

1194 (2 előfordulás)

1201

1202

1213

1214

1221

1225 (2 előfordulás)

1239

2011 (2 előfordulás)

2013 (2 előfordulás)

2030 (2 előfordulás)

2045 (3 előfordulás)

2071

2083

2085

2089

2100 (2 előfordulás)

2119 (3 előfordulás)

2120 (2 előfordulás)

2141

2143

2170 (2 előfordulás)

2200

2225

2251
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2310 (2 előfordulás)

2316

2343

2364

2371

2400 (19 előfordulás)

2421

2424

2426

2440

2451 (2 előfordulás)

2459 (3 előfordulás)

2462

2463

2476

2483

2484 (3 előfordulás)

2500 (3 előfordulás)

2509

2519

2525

2531

2536 (2 előfordulás)

2541

2600 (4 előfordulás)

2626

2654

2660 (3 előfordulás)

2668

2700

2737 (2 előfordulás)

2760

2800 (6 előfordulás)

2840 (3 előfordulás)

2851

2853

2858

2870 (2 előfordulás)

2881 (2 előfordulás)
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2890 (4 előfordulás)

2900 (2 előfordulás)

2921 (2 előfordulás)

2942

3100

3170

3200 (2 előfordulás)

3240

3300

3351

3373

3399

3524

3525 (3 előfordulás)

3529 (3 előfordulás)

3565

3571

3580

3711 (2 előfordulás)

3770

3778

3780

3980

4032

4075

4220

4400 (2 előfordulás)

4465

4481

4482

4542

4700

4800

5000 (3 előfordulás)

5100 (4 előfordulás)

5123

5200

5310

5403
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5440 (2 előfordulás)

5510

5540 (2 előfordulás)

5600 (2 előfordulás)

5630

5700

5811

5820 (2 előfordulás)

5900 (5 előfordulás)

5931

5940

6000 (7 előfordulás)

6034

6041

6050

6060

6065

6078

6080

6100

6131

6200

6224

6230

6239

6300 (2 előfordulás)

6320 (2 előfordulás)

6326

6330

6334

6343

6344

6347

6351

6353 (3 előfordulás)

6400

6422

6430 (2 előfordulás)

6440 (4 előfordulás)
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6447 (2 előfordulás)

6449 (4 előfordulás)

6453

6500 (27 előfordulás)

6512

6513

6521

6522

6527 (2 előfordulás)

6600 (5 előfordulás)

6621

6645

6647

6720

6723 (4 előfordulás)

6724 (3 előfordulás)

6725 (4 előfordulás)

6726 (3 előfordulás)

6727

6728

6729

6767

6772

6775

6783 (3 előfordulás)

6791

6800 (3 előfordulás)

6900 (3 előfordulás)

6913 (2 előfordulás)

6916

6921

7003

7011

7013

7020 (7 előfordulás)

7030 (12 előfordulás)

7039

7041

7042
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7044 (2 előfordulás)

7047

7051

7054

7056

7057 (2 előfordulás)

7064 (2 előfordulás)

7081

7087

7090 (3 előfordulás)

7099

7100 (40 előfordulás)

7120

7121

7122 (5 előfordulás)

7130

7131 (2 előfordulás)

7133

7135 (2 előfordulás)

7140 (5 előfordulás)

7143 (2 előfordulás)

7144 (2 előfordulás)

7146

7148

7150 (18 előfordulás)

7158

7164 (2 előfordulás)

7171 (2 előfordulás)

7174

7181

7184

7191 (3 előfordulás)

7192

7193 (3 előfordulás)

7200 (23 előfordulás)

7211 (2 előfordulás)

7213

7226

7228 (2 előfordulás)
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7252

7255 (2 előfordulás)

7261 (2 előfordulás)

7275 (3 előfordulás)

7283

7285

7300 (30 előfordulás)

7331

7332 (2 előfordulás)

7333 (2 előfordulás)

7342 (5 előfordulás)

7347

7349

7354

7355 (3 előfordulás)

7361

7370

7383

7391

7394

7396

7400 (59 előfordulás)

7431

7432

7434

7439

7453

7455

7472

7476

7477

7500 (10 előfordulás)

7511

7515

7516 (3 előfordulás)

7521 (2 előfordulás)

7522 (2 előfordulás)

7530 (2 előfordulás)

7551 (2 előfordulás)
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7553

7555

7562

7570 (14 előfordulás)

7585

7588

7600 (16 előfordulás)

7601

7620 (2 előfordulás)

7621 (5 előfordulás)

7622 (8 előfordulás)

7623 (8 előfordulás)

7624 (26 előfordulás)

7625 (13 előfordulás)

7626 (4 előfordulás)

7627 (6 előfordulás)

7628 (8 előfordulás)

7629 (6 előfordulás)

7630 (16 előfordulás)

7631 (6 előfordulás)

7632 (55 előfordulás)

7633 (24 előfordulás)

7634 (14 előfordulás)

7635 (5 előfordulás)

7636 (18 előfordulás)

7661

7666 (4 előfordulás)

7668 (2 előfordulás)

7671 (2 előfordulás)

7673 (2 előfordulás)

7675 (2 előfordulás)

7677

7682

7683

7691 (2 előfordulás)

7693 (4 előfordulás)

7694 (4 előfordulás)

7695

7696 (2 előfordulás)
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7700 (21 előfordulás)

7712

7720 (3 előfordulás)

7726 (3 előfordulás)

7728

7731 (2 előfordulás)

7733 (2 előfordulás)

7737

7741 (4 előfordulás)

7742

7745 (3 előfordulás)

7747

7751

7753 (2 előfordulás)

7754 (4 előfordulás)

7755

7756

7759 (4 előfordulás)

7761 (8 előfordulás)

7762

7763 (2 előfordulás)

7768 (3 előfordulás)

7772

7773 (2 előfordulás)

7775 (2 előfordulás)

7783

7800 (14 előfordulás)

7811

7815 (4 előfordulás)

7817 (3 előfordulás)

7823 (2 előfordulás)

7826

7831 (5 előfordulás)

7833 (2 előfordulás)

7834 (2 előfordulás)

7838 (3 előfordulás)

7843

7900 (11 előfordulás)

7913
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7914

7923

7931

7932

7936

7940 (6 előfordulás)

7951

7960 (3 előfordulás)

7987

8000 (39 előfordulás)

8041

8044 (2 előfordulás)

8045

8051

8060

8065

8072

8083 (3 előfordulás)

8093

8097

8100 (3 előfordulás)

8111

8123

8127

8130 (3 előfordulás)

8135

8142

8154

8161

8171

8183

8184

8191

8200 (14 előfordulás)

8220 (2 előfordulás)

8225

8229

8230

8248
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8251

8253

8258

8284

8295

8296

8300 (8 előfordulás)

8314

8330 (5 előfordulás)

8346

8360 (11 előfordulás)

8372

8373

8380 (6 előfordulás)

8394

8400 (4 előfordulás)

8412

8420 (2 előfordulás)

8427

8474 (2 előfordulás)

8483

8500 (5 előfordulás)

8522

8551

8582

8600 (9 előfordulás)

8620

8623

8625

8628

8630 (7 előfordulás)

8636 (2 előfordulás)

8638 (2 előfordulás)

8640 (2 előfordulás)

8646

8649

8653 (2 előfordulás)

8660 (3 előfordulás)

8671
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8674 (2 előfordulás)

8684

8687

8693

8697 (3 előfordulás)

8700 (8 előfordulás)

8707 (2 előfordulás)

8714 (2 előfordulás)

8716 (2 előfordulás)

8719

8723

8724

8738

8741

8743

8749 (2 előfordulás)

8771

8773

8774 (2 előfordulás)

8776

8778

8790 (2 előfordulás)

8796

8800 (30 előfordulás)

8834

8840 (4 előfordulás)

8849

8852 (2 előfordulás)

8853

8864

8866

8868 (4 előfordulás)

8872

8900 (29 előfordulás)

8916

8917

8929

8932 (2 előfordulás)

8935
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8943 (2 előfordulás)

8948

8951

8956 (2 előfordulás)

8960 (2 előfordulás)

8971

8981

8992 (2 előfordulás)

8999

9000

9011

9021 (2 előfordulás)

9024 (2 előfordulás)

9026 (2 előfordulás)

9027

9028

9073

9081

9082

9100

9153

9200 (5 előfordulás)

9226

9227

9330

9400 (6 előfordulás)

9423 (2 előfordulás)

9444

9472

9475

9545

9600 (2 előfordulás)

9671

9683

9685

9700 (20 előfordulás)

9727

9730 (6 előfordulás)

9751
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9756

9792

9797

9823

9900 (5 előfordulás)

9912

9955

9970 (2 előfordulás)
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7.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Anglia (9 előfordulás)

Austria

Ausztia

Ausztria (14 előfordulás)

Ausztria 

Ausztrália

Belgium (2 előfordulás)

Budapest

Ciprus

Csehország

Deggendorf

Dánia 

EUs orszag

Egyesült Királyság (5 előfordulás)

Egyesült Királyság 

Finnorszag

Finnország

Guatemala

Gyergyószentmiklós, Hargita megye, Románia

Hollandia (3 előfordulás)

Honnandia

Horvátország

MAGYAR

Magyarország (10 előfordulás)

Magysrország

Malajzia

NO.

Nagy Britannia 

Nemetorszag (6 előfordulás)

Nèmetország

Németország (30 előfordulás)

Németország 

Olaszország (2 előfordulás)

Salzburg

Spanyolország

Svédország

Szerbia (3 előfordulás)

Szlovákia (2 előfordulás)
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Törökország

United Kingdom (2 előfordulás)

magyar (2 előfordulás)

nem adom

németország

7570

7626

8200
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7.6.2. Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát:

1000 (2 előfordulás)

1011 (3 előfordulás)

1013

1021

1022 (3 előfordulás)

1023 (3 előfordulás)

1024 (3 előfordulás)

1026 (2 előfordulás)

1027 (5 előfordulás)

1028

1031

1032 (3 előfordulás)

1033 (3 előfordulás)

1034

1035 (2 előfordulás)

1036 (2 előfordulás)

1039 (4 előfordulás)

1041

1042 (2 előfordulás)

1045 (3 előfordulás)

1046 (3 előfordulás)

1048 (4 előfordulás)

1051 (2 előfordulás)

1052

1053 (3 előfordulás)

1054 (3 előfordulás)

1055 (2 előfordulás)

1056 (2 előfordulás)

1060

1061

1063 (7 előfordulás)

1064 (5 előfordulás)

1066

1067

1068 (3 előfordulás)

1070

1071 (5 előfordulás)

1072
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1073 (3 előfordulás)

1074 (4 előfordulás)

1075 (5 előfordulás)

1076 (2 előfordulás)

1077 (2 előfordulás)

1078 (2 előfordulás)

1081 (7 előfordulás)

1082

1083 (2 előfordulás)

1084 (5 előfordulás)

1086

1087 (2 előfordulás)

1088

1089 (4 előfordulás)

1090

1091 (3 előfordulás)

1092 (2 előfordulás)

1093

1094 (13 előfordulás)

1095 (7 előfordulás)

1096 (2 előfordulás)

1097

1102

1104

1105

1106 (4 előfordulás)

1107 (2 előfordulás)

1108

1111 (3 előfordulás)

1112 (3 előfordulás)

1113 (2 előfordulás)

1114 (4 előfordulás)

1116 (7 előfordulás)

1117 (7 előfordulás)

1118 (3 előfordulás)

1119 (3 előfordulás)

1122 (5 előfordulás)

1123 (2 előfordulás)

1124
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1125

1126 (2 előfordulás)

1131 (3 előfordulás)

1132 (2 előfordulás)

1133 (4 előfordulás)

1134

1135 (5 előfordulás)

1136

1137 (2 előfordulás)

1138 (5 előfordulás)

1139 (4 előfordulás)

1142 (4 előfordulás)

1143 (2 előfordulás)

1144 (3 előfordulás)

1145 (2 előfordulás)

1146

1147 (2 előfordulás)

1148 (6 előfordulás)

1149 (5 előfordulás)

1155

1156

1161 (2 előfordulás)

1162

1163 (3 előfordulás)

1165

1172

1173

1177

1181

1182 (2 előfordulás)

1185

1188

1191 (2 előfordulás)

1192

1195

1201 (2 előfordulás)

1202 (2 előfordulás)

1204 (2 előfordulás)

1205
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1211

1213

1214 (3 előfordulás)

1221 (2 előfordulás)

1225

1237

2011

2030 (4 előfordulás)

2038

2039

2045 (3 előfordulás)

2085

2092

2100

2119 (2 előfordulás)

2120 (5 előfordulás)

2132

2142

2151

2220 (2 előfordulás)

2225

2241

2300

2310 (2 előfordulás)

2314

2316

2330 (2 előfordulás)

2335

2336

2360

2400 (11 előfordulás)

2421

2440

2459

2462 (2 előfordulás)

2484 (2 előfordulás)

2509

2519

2525
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2531

2536

2541

2600 (2 előfordulás)

2626

2654

2660

2668

2700

2730

2737

2800 (4 előfordulás)

2837

2840 (3 előfordulás)

2851

2854

2870

2890 (3 előfordulás)

2921

3000

3100

3170

3300 (3 előfordulás)

3500

3525

3528

3534

3580

3711 (2 előfordulás)

3980

4024

4027 (2 előfordulás)

4032 (2 előfordulás)

4100

4400

5000

5100 (2 előfordulás)

5200

5300
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5310

5400

5440

5540

5650

5820

5900

6000 (11 előfordulás)

6041

6100 (2 előfordulás)

6135

6200

6224

6230

6239

6300

6320

6344

6347 (2 előfordulás)

6351

6353 (4 előfordulás)

6400 (2 előfordulás)

6422

6440 (2 előfordulás)

6449

6500 (17 előfordulás)

6513

6527

6600 (3 előfordulás)

6721

6722 (3 előfordulás)

6723 (5 előfordulás)

6724 (7 előfordulás)

6725 (3 előfordulás)

6726 (2 előfordulás)

6727 (2 előfordulás)

6728

6782

6783



PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal210

6791

6800 (2 előfordulás)

6900 (3 előfordulás)

6913 (2 előfordulás)

6916

7003

7011

7020 (4 előfordulás)

7030 (9 előfordulás)

7039

7044

7052

7057

7081

7087

7090 (2 előfordulás)

7100 (31 előfordulás)

7121 (2 előfordulás)

7122

7131 (2 előfordulás)

7140 (4 előfordulás)

7143 (3 előfordulás)

7144

7150 (14 előfordulás)

7164 (2 előfordulás)

7171

7174

7186

7191 (2 előfordulás)

7200 (19 előfordulás)

7211

7212

7226

7228 (2 előfordulás)

7252

7300 (12 előfordulás)

7342 (2 előfordulás)

7345

7349
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7351

7355 (2 előfordulás)

7361

7370

7383

7391

7396

7400 (45 előfordulás)

7431

7432

7434 (2 előfordulás)

7452

7500 (4 előfordulás)

7515 (2 előfordulás)

7516

7521

7522

7530 (2 előfordulás)

7551

7555

7570 (8 előfordulás)

7585

7600 (12 előfordulás)

7601

7621 (20 előfordulás)

7622 (21 előfordulás)

7623 (25 előfordulás)

7624 (59 előfordulás)

7625 (10 előfordulás)

7626 (9 előfordulás)

7627 (7 előfordulás)

7628 (7 előfordulás)

7629 (9 előfordulás)

7630 (15 előfordulás)

7631 (5 előfordulás)

7632 (62 előfordulás)

7633 (51 előfordulás)

7634 (15 előfordulás)

7635 (6 előfordulás)
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7636 (17 előfordulás)

7661

7666 (2 előfordulás)

7668 (2 előfordulás)

7671

7673 (4 előfordulás)

7677 (4 előfordulás)

7691 (3 előfordulás)

7693 (4 előfordulás)

7694 (3 előfordulás)

7695 (2 előfordulás)

7700 (15 előfordulás)

7712

7720 (4 előfordulás)

7726

7731

7733

7741

7742

7744

7745

7747

7753

7754 (5 előfordulás)

7755

7759

7761 (7 előfordulás)

7762

7768

7773

7800 (9 előfordulás)

7811

7815 (2 előfordulás)

7817

7826

7831 (2 előfordulás)

7834

7837

7838
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7900 (6 előfordulás)

7923

7936

7940 (9 előfordulás)

7951

7987

8000 (32 előfordulás)

8044

8051

8053 (2 előfordulás)

8060

8072 (3 előfordulás)

8093

8100

8130 (2 előfordulás)

8135

8136

8142

8154

8171

8175

8200 (18 előfordulás)

8220

8225

8230 (4 előfordulás)

8233

8246

8253

8258

8295

8300

8330 (3 előfordulás)

8336

8360 (4 előfordulás)

8373

8380 (4 előfordulás)

8400 (3 előfordulás)

8412

8417
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8420 (3 előfordulás)

8500 (2 előfordulás)

8551

8600 (3 előfordulás)

8617 (2 előfordulás)

8624 (2 előfordulás)

8630

8636

8638

8640

8649

8651

8655

8660

8674

8693

8694

8695

8697

8698

8700 (5 előfordulás)

8707

8714

8724

8725

8749

8773

8774

8778

8790

8800 (22 előfordulás)

8835

8840 (3 előfordulás)

8853

8864

8868

8871

8872

8900 (21 előfordulás)
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8916

8948

8971

8981

8992 (3 előfordulás)

8999

9000

9011 (2 előfordulás)

9021

9022 (5 előfordulás)

9023 (3 előfordulás)

9024 (6 előfordulás)

9025

9026 (3 előfordulás)

9027 (3 előfordulás)

9100

9177

9200 (4 előfordulás)

9400 (7 előfordulás)

9407 (2 előfordulás)

9444

9475

9476

9600 (2 előfordulás)

9700 (25 előfordulás)

9710

9730 (3 előfordulás)

9756

9792

9797

9798

9823

9900 (3 előfordulás)

9912

9970 (2 előfordulás)
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PTE 1. részPTE 1. rész

Mi jut elsőként eszébe, ha azt hallja: Pécsi Tudományegyetem?

Ott végeztem tanulmányaimat!

 A múltja és az 1367-es évszám.

 Csupa jó dolog. Sajnálom, hogy végeztem. 

 Kellemes és tartalma öt év.

 Pécs, egyetem, erős képzés, értékelhető diploma, egyetemi város, diák centrikus város, sok rendezvény

 jó híre, hagyomány,presztízs

"Tudományegyeteme épül büszke Pécsnek, 2017-ben lesz épp 650 éves!"

"első"

- (19 előfordulás)

- Megalázás
- Ugyanazon tananyag leadása 3 klönböző néven
- Inkonzisztencia
- logikátlanság
- a gyakorlati anyag 100%-nak feladása önálló "feldolgozásra" (torna)
- kreált tudományágak
- 3 fantasztikus pedagógus : Dr Tóvári Ferenc, Pacskó László, Szilágyi László
- kettős mérce, ha élsportolókról van szó

- Nagy hírnévvel rendelkező egyetem
 - Színvonalas, sokoldalú tudás megszerzésének lehetősége
- Emberséges bánásmód

------

. (2 előfordulás)

..

... (2 előfordulás)

1367 első egyetem

1367, színvonal

1367, változatos hallgatói légkör, kapcsolati tőke-építés, kitűnő hallgató-tanár viszony, vendégelőadók, szakmai napok, kevés szakmai
gyakorlati hely :(

1367...

4 szép év az életemben.

5 csodálatos év 

6 fontos év az életemből

:) (3 előfordulás)

:) én is ott végeztem. Szerettem oda járni

A BTK mögött kert

A BTK épülete

A Dunántúl legnagyobb egyeteme, kutató egyetem. 

A FEEK-en hallgatott sok érdekes előadás.

A PEDAGÓGIA szakon töltött nagyon szép évek,nagyon kedves,emberséges,szakmailag kiváló tanárokkal az ott megismert
csoporttársaim,akik a mai napig a legjobb barátaim és a munkám , amit ennek a szaknak köszönhetek.
Az angol szakon töltött keserves évek,rosszindulatú hozzá nem értő,dilettáns"tanárokkal". Diplomájuk létjogosultságát nem értem,
akármiből is szerezték azt. (5. évben hagytam ott).

A Pollack.
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A Pécsen töltött egyetemi évek.

A Pécsett eltöltött 6 év az életemből, kellemes emlékek, sok tanulás, magas szakmai színvonal az oktatásban. Büszke vagyok rá,
hogy a PTE-n végeztem 

A Pécsi Tudományegyetem

A Pécsiközgáz épülete.

A TTK :)

A TTK épülete.

A Tanlumányi Osztály munkatársainak minősíthetetlen munkája és hozzáállása.

A Tudás Tárháza

A boldog diák évek.

A botanikus kert és a terepgyakorlatok.

A büfében a kávé. Úgy emlékeszem Dallmayr Espresso volt. 

A cél elérése

A diák évek, a kiváló képzés, ember közeli oktatás, professzorok közvetlensége

A diákéveim, barátaim.

A diákéveim.

A felkészült tanáraim, a jó hangulatú órák

A fiatalságom

A főiskolai éveim - Szekszárd

A főiskolás éveim

A főiskolás évek és a pécsi élet utazás.

A fősulis évek! A szakmai gyakorlatok! És persze a diáktársak!

A fővároson kívül eső egyik legjobb vidéki egyetem.

A gyönyörű város, nagy bulik.

A hely, ahol egy szuper közösség tagja lehettem. A hely, ahol befogadó és támogató környezetben fejlődhettem. A hely, ahol
megtanultam felnőni.

A hely, ahol elsőként a családban diplomát szereztem és a doktori fokozat is kilátásban van. A kiváló tanárok, akik kritikájukkal,
kétkedésükkel vagy hathatós segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy kiemelkedő dolgokat vigyek véghez. Az a kiterjedt közösségi
kapcsolatrendszer, amely az egyetemen töltött évek során épült ki.

A jogi kar épülete, a város szépsége

A jogi és a közgazdasági kar. 

A jó légkör. Empátia.

A kedvenc tanulmányaim

A kerek logó.

A könyvtárpedagógia-tanári szakon töltött idő.

A legboldogabb éveim.

A legemberibb iskola, ahova valaha jártam.

A legjobb egyetem

A legjobb vidéki egyetem

A legjobb választás

A legnagyobb magyar egyetem.
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A legrégebbi magyar egyetem, presztízs, továbbfejlődés elengedhetetlen a munkaerőpiac igényeihez viszonyulva, BTK-n
életképesebb szakok

A legrégebbi, patinás, jó képzés, jó oktatók, kitűnő egyetem.

A legszebb diák évek főiskolásként. Szerelem, Barátság, Buli, Szabadság.

A legszebb egyetemi évek.

A legszebb és legeseménydúsabb fiatal évek, életre szóló barátságok. 

A legszebb éveim

A legszebb évek

A legsürgetőbben le kell diplomázzak, mert elveszik a tanulmányom és hiábavaló volt olyan sokáig küzdenem.

A legönfeledtebb évek!!!

A mediterrán város, bulik, hallgatótársakkal töltött idő, tanórák, kollégium

A második otthonom.

A még bent rekedt diplomám.

A műszaki képzés színvonala kiváló, a terméktervezés-orientáció lehetne erősebb is.

A nagy távolság a lakhelytől

A pécsi élet.

A remek egyetemi évek

A régi kultúra, nyűzsgő diákélet

A saját iskolám, hogy oda jártam tanulni. 

A szakmám

A szuper egyetemi éveim! 

A szülővárosom Pécs.

A tehetséges, lelkiismeretes, példamutató tanárok mellett a hatalomvágyók és pozícióhajhászók.

A természettudimányi kar, érdekes előadások, Mecsek, 

A tudás központja. :)

A volt főtárgy tanárom

A volt iskolám.

AJK

AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALAPÍTÁSÚ EGYETEM

AZ egyetem 

Ahol több évig tanultam.

Ahonnan a karrier indul.

Alapos, magas szintű képzés

Alma Mater (3 előfordulás)

Alma Mater, Gólyatábor, Tóth Tibor professzor, Kiskorsó 

Alma Materem

Alma mater (7 előfordulás)

Alma mater, barátok, szerelmek, közös élmények, sikeres és sikertelen vizsgák, kemény munka, mandulavirágzás, Szigeti út, 400
Ágyas, Táncoló Egyetem. Örülök, hogy ott lehettem. Ha ma választhatnék, megint pécsi orvostanhallgató lennék. 

Anglisztika
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Az 5 szép és emlékezetes év, melyett diákként Pécsett töltöttem. Színvonalas programok, filmklubok, fesztiválok, botanikus kert,
vizsgaidőszak, élvezetes előadások, magas szintű képzés.

Az EGYETEM!!! A legelső egyetemünk. Kiváló egyetemi képzés, 

Az Egyetem az első Egyetem, ahová szívesen jártam tanulni és jól éreztem magam.

Az Egészségtudományi Kar, az Orvosi Kar és a Bölcsészkar

Az IGYK

Az Orvosi kar

Az Orvostudományi Kar jut először eszembe.

Az az időszak, amikor az egyetem nem csak a tanulmányaink színtere volt, hanem az életünk szerves része, ahova nem csak tanulni
jártunk feltétlen.

Az egyetem

Az egyetem Ifjúság úti épülete, a kedves, segítőkész tanárok és az izgalmas előadások.

Az egyetem logója.

Az egyetem és a tanárok jó hírneve, az emlékek, amik a városhoz kötnek.

Az egyetem, ahova jártam és ismeretségeket szereztem.

Az egyetemem, barátok, buli...

Az egyetemen szerzet barátok.

Az egyetemi barátok és élet. 

Az egyetemi élet, jókedv, boldogság, érdekes tanulmányok, gondtalanság, Pécs szépsége.

Az egyetemi éveim

Az egyetemi éveimhez kötődő emlékeim

Az egyetemi évek a fiatal kor legszebb évei. Kihagyhatatlan mind a tanulmányi, és mind a hallgatói élet szempontjából.

Az egyetemi évek hangulata

Az egyetemi évek iránti nosztalgia, csoporttársak  évfolyamtársak, közös tanulás, gyakorlatok, szaknapok, szakestek hangulata. 

Az egyetemi évek, a megszerzett tudás, a vizsgaidőszakok

Az egyetemi évek.

Az egyik legrégibb egyetemünk. Elismert. 

Az első egyetem (2 előfordulás)

Az hogy aki Pécsre jár egyetemre ha végez minnél előbb jöjjön el Pécsről mert ez a város arra nem jó hogy éhenhaljon az ember,
hiába van jó szakmája, jó referenciái, semmi nincs ebben a városban, egyáltalán nem élhető ez a vidék. Pedig én itt nőttem fel,
szerettem de sosem engedném hogy a két gyerekem ide költözzön vagy ide járjon egyetemre és itt végezzen felesleges,
használhatatlan szakokon.

Az hogy nem fejeztem be a diplomám!

Az hogy szerettem ide járni:)

Az hogy szerettem oda járni.

Az idegesito Radio 1 reklam

Az itt töltött 5 év.

Az ország egyik legnagyobb és legrégibb egyeteme.

Az ország egyik vezető egyeteme, ill. bölcsészképzése.

Az ország első egyeteme (2 előfordulás)

Az ország első egyeteme. (5 előfordulás)

Az ország legrégebbi egyeteme
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Az ország legrégebbi egyeteme.

Az orvosi egyetem, az egyetemi évek.

Az orvosi egyetemnek van haszna, a többivel egyre nehezebb bármit is kezdeni...

Az ott eltöltött évek.

Az ott töltött 3-4 év

Az ott töltött 4 év, ahol a legtöbb barátom megismertem. Illetve az, hogy ha anyagi helyzetem engedte volna, akkor ott fejeztem volna
be tanulmányaim. Lehettek volna kiváló lehetőségeim.

Az ott töltött éveim.:)

Az ott töltött évek, programok, Pécs maga

Az otthon.

Az ÁJK épülete

Az államvizsga :)

Az álmomra valóra vált, mert itt szereztem egyetemi diplomát.

Az életem egy meghatározó szakasza, amelyre mindig szivesen gondolok vissza.

Az életem egy meghatározó, gazdag és alapvetően pozitív szakasza. Barátok, tudás, nyitottság.

Az én egyetemem (2 előfordulás)

Az én egyetemem, ahol diplomáztam. 

Az én egyetemem. Az ország első egyeteme.

Az én iskolám

Az én iskolám!

Az, hogy itt tanultam.

Az, hogy mintha nem tudna senki megfelelően lobbizni a PTE érdekében az ország vezetőinél.

Az, hogy én is ott végeztem, és szerettem oda járni.

Azok a gyönyörű "diák évek": a kiválóan felkészült és segítőkész oktatók, az évfolyamtársak és a közös munkák.

Azok a régi szép emlékek.

BA

BA képzés

BTK

Barátok (3 előfordulás)

Barátságok

Barátságok légkör

Barátságos környezet.

Biológia, vizsgák, zh-k, bulik, emberkozpontu oktatas es tanari kar, szeretek ide jarni, jo kornyezet

Biostatisztika

Boldog diákévek

Boldog egyetemi évek rengeteg szenvedéssel a vizsgaidőszak miatt.

Boldog egyetemi évek.

Boldog pécsi, egyetemi évek, valamint büszkeség a kar neve miatt.

Boldogság, öröm, barátok

Btk nagykapuja,kellemes légkör
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Buli (2 előfordulás)

Buli, csajok, Szabadság, Rengeteg szabadidő

Bármikor visszamennék. Az oktatás színvonala átlagon felüli.

Béki Imre (RIP) és Ambruszt Ferencné. Ezen felül a jó társaság, akikkel megismerkedtem tanulmányaim során. Sajna
általánosságban nem tudok semmit megfogalmazni

Bölcsészettudományi Kar

Büntetőjog

Büszke vagyok, hogy Pécsről származom.

Büszke vagyok, hogy a PTE-n végeztem

Büszke vagyok, hogy a diákjuk lehettem

Büszke vagyok, hogy ott tanulhattam és ott szereztem diplomát.

Büszkeség (5 előfordulás)

Büszkeség, sok élmény

Csak szép és jó, illetve magas szintű tudományos szakképzés amire mindenki büszke

Csakis jó emlékek, szerettem odajárni

Családi hangulat, használható biztos tudás.

Családias

Családias, támogató légkör.

Csodálatos idöszak, a világ kitárult

Diakelet

Dicső múlt, hanyatló jelen

Dinamikus társaság, kedves és segítőkész oktatók, baráti viszony az oktatókkal.

Diploma

Diploma megszerzése.

Diplomaosztás

Diplomaosztó

Diák évek

Diákhitel

Diákváros, buli, jó érzés, nívós oktatás

Diákvárosban, széles szakmai repertoárt kínáló, jó színvonalú egyetem.

Diákélet

Diákélet.

Diákévek

Diákévek, boldog időszak

Dr. Szépe György

Dr. Wild Katalin, Német tanszék

Dél-Dunántúl

ELSŐ MAGYAR ÁLLANDÓ EGYETEM

ETK (2 előfordulás)
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ETR

Egy  nagy tekintéllyel rendelkező egyetem.

Egy családias egyetem ahova öröm volt járni. :)

Egy jó egyetem, ahova én is jártam. Kellemes évek.

Egy jól hangzó név

Egy kiváló egyetem

Egy komplex oktatási intézmény. Kellemesen eltöltött évek, és visszagondolva rengeteg kihagyott lehetőség.

Egy nagy múltú, jelentős egyetem

Egy nagynevű egyetem, ahol a hallgató az első ahová minden álmom volt bejutni. Jó felvételi pontokkal fel is vettek, de nem a
megálmodott Pécsre, hanem Zalaegerszegre, amiről addig nem is hallottam. Többszöri fellebbezésem ellenére sem kerültem át
Pécsre (mindenféle elfogadható indoklás nélkül), így a főiskolai tanulmányaimat egy nem kívánt helyen kellett eltöltenem hála  Pécsi
Tudományegyetemnek.

Egy nagyszerű korszerű intézmény, jó szakmai képző hely!

Egy neves és jó színvonalú intézmény.

Egy szép időszak

Egy életszakasz ami tele volt jó és rossz emlékekkel

Egyetem (2 előfordulás)

Egyetem Pécsen

Egyetem, utazás, vizsgák, szakdolgozat, könyvtár szép város....

Egyetemem

Egyetemi közeg, mely az órák után volt.

Egyetemi tanulmányok

Egyetemi éveim

Egyetemi éveim otthona. Jó légkör, inspiráló oktatók, színes programok.

Egyetemi évek (4 előfordulás)

Egyetemisták, programok, bölcsész.

Egyetemváros

Egyik legnevesebb egyetem

Egyre alacsonyabb  színvonal, Magyarország  első  egyeteme

Egészségtudományi kar

Elfecsérelt idő és sikertelenség

Elismert egyetem.

Elpazarolt évek...

Első Egyetem

Első egyetem

Első és második diplomám.

Elérhető, jó szakmai szintű, emberközeli felsőoktatás 

Előző, főiskolai könyvtári végzettségem alap tantárgyai közül egy oktató fogadta csak el a szakmaiságot, ő mentett fel egy
tantárgyból. Megalázóvolt, amikor a lányom lehetne oktatónak hatosra mondtam vissza az anyagot, mert nem hitte el, hogy egy másik
főiskola "jó" diplomája ér annyit, hogy az ott hallgatott tárgyat tisztességesen meg lehet tanulni és tudni.

Emberség, Életöröm

Emberséges viszonyok
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Ennek az egyetemnek köszönhetem a diplomámat, imádtam odajárni és nagyon sok szép emlék köt hozzá.

Europa 8-dik legoregbb egyeteme.

Európai Szintű képzés

Ezt nem írom le!

FEEK

Fantasztikus egyetemi évek. Presztízsértékű diploma.

Fantasztikus lehetőség, az életem egyik legszebb ajándéka, hogy a hallgatója lehettem.

Fejetlenség, pénztelenség, az oktatás színvonalának mélyzuhanása!

Fejlődés

Felnőtt életem kezdete

Felsőoktatási tanulmányaim helyszíne

Fiatalos életérzés, megfelelő kapcsolat oktatók és hallgatók között. Illetve az egyetemmel járó laza életvitel.

Fiatalság 

Franz Kafkai magasságokat elérő bürokrácia! 

Főiskola

Főiskola, egyetem

Főiskolai évek, kollégium

Főiskolás élmények, tanórák és sajnos mostanában a sikkasztások és a csődközeli állapotok.

Főiskolás évek, szuper élmény.

Gladiátorképző

Gondtalan diákévek, jó egyetemi közösség, szép város Pécs.

Gondtalanság

Gyermekem alapképzése

Gyomorgörcsös vizsgaidőszak

Gyönyörű környezet,jó társaság.

Gépészmérnök

Ha a TTK, akkor a szakmai hozzanemertes. Ha a KTk akkor Dr. Dobay Peter ora. Az egytemrol altalanosan akkor a szep, de kemeny
diakevek

Hagyomány, jó képzés

Hagyomány, kiváló oktatók, népszerűség

Hagyomány, kultúra

Hagyományok, tudás

Haldokló

Hallgatói közösség.

Hallgatói élet, hagyományok

Halál 

Hangulatos, gyönyörű hely. Jó társaság az egyetemen.Szakmai színvonal.

Harkányi Gyógyfürdő

Hianyzik Pecs

Hitelesség, szakmaiság
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Hogy a diplomám a szekrényükben csücsül...

Hogy jó tanáraim voltak.

Hogy mennyire szerettem oda járni.

Hogy nehezen, de mégis gyorsan elment az az 5 év.

Hogy olyan öregen kell egyetemre járni a magamfajtának, mint én voltam, amikor a PTE-re kerültem.

Hullámzó szakmai színvonal, nagy eltérések a karok-szakok között.

Három remek év

Híres, elismert

Híres, jó végzettséget adó egyetem

IGYFK "a Hely amit már álmodban láttál" IGYFK Himnusz :-) 

IMÁDOM

Ide járok lassan 6 éve
kultúra, műemlékvédelem

Ide jártam

Ide jártam egyetemre, semmi más.

Imádom

Imádom! :D

Imádom! Nagyszerű iskola!

Imádtam ott lenni

Inkább nem mondok semmit...

Inspiráló

Iskola (2 előfordulás)

Iskola (diploma)

Iskolám

Ismét egy buta kérdés.

Itt szereztem a diplomámat, büszke vagyok arra, hogy PTE-s voltam.

Itt szereztem az elso diplomam, es a masodikat is itt fogom. Remek iskola, kozosseg. A tanarok nagyon segitokeszek es tapasztaltak.
Buszke vagyok, hogy itt tanulhatok.

Itt tanultam

JPTE

JPTE és a fiatalság; az értelmetlen bolognai rendszer bevezetése, az utóbbi évek állandó forráselvonása, a vidéki egyetemek
elsorvasztása; az ELTE és Szeged sokkal jobb érdekérvényesítő-képessége (BTK). Pécsett ugyanúgy nem lehet egyetemi karriert
csinálni a legjobbaknak sem, ahogyan máshol sem, nincsenek státuszok. 

Janus Pannonius (3 előfordulás)

Janus Pannonius Tudományegyetem

Janus Pannonius, Jakabhegy, na és a feleségem...:-)

Jobb mint otthon :)

Jog

Jog, közgazdaság, orvosi

Jog, orvostudomány

Jogi Kar, Orvosi Kar. A Műszaki Kart csupán a pénze miatt olvasztották be. Sajnálom, hogy a Pollack Mihály Műszaki Kar hátrányban
van a többi Karhoz képest.
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Jogász képzés (2 előfordulás)

Jogász képzés, magas szinttű képzés, hírnév, elismert az ország egyetemei között.

Jó

Jó buli

Jó buli, rossz szakmai előképzettség

Jó csoportközösség. Színvonalas oktatás a történelem tanszéken, jó felszereltség, segítőkészség. Probléma az összehangolásban,
pedagógia szakon összehangolási problémák, és rugalmatlanság. 

Jó egyetem szép környezetben

Jó egyetem, jó város

Jó emlékek :) :) Életem egyik legjobb korszaka volt

Jó hangulatú társaságban eltöltött egyetemi évek. Voltak lehetőségek amiket ki is használtam. De a jó szakemberképzéshez
magasabb szintű oktatói gárda és intézményi háttér kell, valamint hogy a piaci viszonyokat gyorsabban le tudja reagálni a képzési
tervek összeállításakor!

Jó hírnevű egyetem

Jó hírnévvel rendelkező, kimagaslóan képzett egyetemi tanárokkal rendelkező egyetem.

Jó hírű egyetem, jó tanárok

Jó hírű oktatási intézmény

Jó iskola.

Jó képzés, szerettem odajárni

Jó képzés.

Jó közösség

Jó közösség.

Jó oktatás. Jól éreztem magam.

Jó színvonalú oktatás, remek hangulatú város

Jó szívvel gondolok vissza az oktatóimra.

Jó társaság volt a szakon, bár kissé kiforratlan volt még a szak

Jó volt a pécsi egyetemre járni.

Jó volt oda járni

Jó volt ott lenni

Jó volt ott tanulni

Jó volt ott tanulni, felkészült oktatókkal

Jó volt, jelenleg jó itt tanulni.

Jó volt.

Jó érzés fog el, mivel "ott" töltöttem 5 évet az életemből.

Jó érzés tölt el,és büszke vagyok a diplomámra.

Jó érzéssel tölt el, hogy én is a PTE-n tanultam. - Az Én Egyetemem!

Jól döntöttem, amikor a PTE-t választottam.

Jól felszerelt 

Jól éreztem ott magam.

KTK (4 előfordulás)

KTK Épülete
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KTK épülete

Kaland

Kaposvár

Kaposvár 

Kedves, barátságos légkör

Kellemes egyetemi légkör. Tipikus egyetem

Kellemes emlékek, barátok, bulik.

Kellemes emlékek, büszkeség.

Kellemes három év, nosztalgia. 

Kerüld el messzire!

Kihívás.

Kimondottan a PTE-vel nincs bajom. A felsőoktatással viszont van. 400 karakterbe nem fér bele... Nyitottabb, dinamikusabb, az egyéni
stílushoz/kompetenciákhoz jobban igazodó, a tanulásról, a tudás/tudomány szépségéről szóló rendszert tartanék üdvözítőnek. A
vizsgaidőszak egy rémálom volt nekem, szinte semmit nem profitáltam a valós életben az akkor bemagolt ismeretekből, felesleges
volt memorizáln

Kitűnő intézmény!

Kiváló egyetem

Kiváló oktatási intézmény rendkívül jó egyetemi tanárokkal

Kiváló oktatóim, kitűnő hangulat, gyönyörű város.

Kiváló oktatók, hasznosítható szakmai tudás.

Kiváló orvosképzés.

Kiváló, diákközpontú oktatás. Értékes, elismert diploma, amivel könnyen lehet érvényesülni. Rengeteg diákoknak szóló program és
szórakozási lehetőség, diákkedvezményekkel összekötve.

Kiváló, nagy múltú egyetem, rendkívül felkészült oktatókkal. Büszke vagyok, hogy itt szereztem diplomát. 

Kollégium

Korrupcios botrany

Korrupció.

Ktk

Ktk, lehetőség 

Kurrens képzés, profi előadók. Kicsit drágák a kurzusok, de ezért szolgáltatnak is. Ha sikerülne a második nyelvvizsgám (ami
szerintem teljesen értelmetlen követelmény egy olyan szakmához, amit az anyanyelvén végez az egyén), akkor szívesen jelentkeznék
szakvizsgázni is ide.

Kár hogy vége van azoknak az éveknek.

Kék fehér, lehetőség, esélyegyenlőség, Támogató Szolgálat

Kék szín, alma mater, minőség.

Képzési lehetőségek széles köre.

Kócos vas

Körülbelül hét nagyon jó év az életemből, amikor az érdeklődési körömnek megfelelő témákkal foglalkozhattam, támogató
környezetben barátokkal körülvéve. 

Közgazdaságtudományi Kar

Közgazdaságtudományi Kar, A város, a csoporttársak, a zöld épület és hogy szerettem ott tanulni

Közgazdász képzés

Közgáz (6 előfordulás)
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Közgáz

Közgáz, hiteles, színvonalas

Küzdés

Leginkább a csodás Pécs. Boldogságot érzek, ha az egyetemről hallok, szerettem a PTE-n tanulni.

Legjobb egyetem

Legjobb egyetemi évek.

Legjobb hely a Tanulásra! :)

Legjobb vidéki egyetemi képzés.

Legjobb évek

Legmagasabb szintű tudást nyújtja Magyarországon.

Legrégebbi egyetem

Legszebb éveim

Legszebb évek az egyetemi évek!

Lehetőség

Lehetőség az előbbrejutáshoz.

Lehetőség, önbecsülés

Lehetőség,szaktudás

Lehetőség...

Lehetőségek

Lányom is ott tanul.

Lógás

MA képzésem

MAGASSZINTŰ OKTATÁS

Maga Pécs gyönyörű, hangulatos, történelmi városa, egy régi álmom, sok szép emlék.

Maga a város és az egyetemi emlékek. 

Maga a város, Pécs, az egyetemi élet, a gólyatábor.

Magas követelmények, jó hangulat, távolságtartás.

Magas követelményszint

Magas szakmai színvonal

Magas szintű szakmai képzés, szép emlékek, jó hangulat.

Magas színvonal

Magas színvonalú képzés.

Magas színvonalú képzések

Magas színvonalú képzési hely

Magas színvonalú oktatás 

Magas színvonalú oktatás. Jó marketing. Jó fej tanárok. Rugalmasság. Teljesithetoseg.Szimpatikus légkör. Jó infrastruktúra. Életem
egyik legszebb két éve.

Magas színvonalú oktatást biztosító intézmény

Magas színvonalú, sokrétű egyetemi képzés, pezsgő egyetemi élet
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Magyarország egyik legnagyobb egyeteme (2 előfordulás)

Magyarország egyik legnagyobb felsőoktatású intézménye.

Magyarország első egyeteme (14 előfordulás)

Magyarország első egyeteme!

Magyarország első egyeteme.

Magyarország első felsőoktatási intézménye

Magyarország legidősebb egyeteme.

Magyarország legrégebbi egyeteme

Magyarország legrégebbi egyeteme a Kultúra Fővárosában

Mecsek

Mediterránia

Mediterránia :)

Megbízható neves egyetem

Megfelelő képzési lehetőség

Mehetne jobban is ha a közösség és nem az önös érdekek vezérelnék !

Messze, nívós

Mesterséges, káros képződmény

Mimőség

Mindenre kiterjedő képzés, minden területen.

Mindig vágytam ra,hogy saját városom egyetemen tanulhassak. 

Minőség (3 előfordulás)

Minőség és IMÁDOM

Minőség és a tudás.

Minőség, színvonal, a város szépsége, élhetősége

Minőségi egyetemi képzés.

Minőségi felsőoktatás

Minőségi képzés

Minőségi oktatás (2 előfordulás)

Minőségi oktatás - kurzusok fele min. hasznos, ha nem is használjuk a legelső egyetem utáni munkavállalás alatt. Kissé rugalmatlan
órabeosztás. Más egyetemekhez képest több interaktív jellegű kurzus (MSc alatt) ami más egyetemeken kevésbé jellemző. 

Minőségi oktatás, első magyar egyetem

Minőségi oktatás, pezsgő hallgatói élet, aktív sport szellem, szakmailag elismert oktatók

Mit lehetne még tanulni?

Modern megbízható piacképes ismereteket nyújtó egyetem.

Munkahelyem

Méltóság, színvonal.

Múlt, jelen, jövő

Művészeti kar

Művészettörténet Agárdi Tanár Úr

Nagy hallgatói létszámmal rendelkező egyetem
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Nagy hírű, elismert egyetem.

Nagy hűhó semmiért.

Nagy múltra tekint vissza.

Nagy múlttal rendelkező, elismert, híres felsőoktatási intézmény

Nagy múlttal és presztízzsel rendelkező egyetem a mediterrán Pécs városában.

Nagy múltú régi egyetem

Nagy szerettem ott tanulni, mert a tanáraim felnőttként és egyenlő partnerként bántak velünk. Sokat tanultam tőlük ebben a
partnerségi légkörben. 

Nagy tudás

Nagy választék a képzési kínálatban

Nagy és sokrétű a képzéseket illetően.

Nagyon jó egyetem, szerettem ide járni, nagyon hasznos tudással egészítette ki a már megszerzett tudásom és tapasztalatom. Kiváló
tanároktól tanulhattam és nagyon jó csapatunk volt.

Nagyon nehéz vizsgák

Nagyon sok jó barátot, akiket az egyetem nélkül nem ismertem volna meg

Nagyon sok tudás birtokosa lettem és tanulási vágyam ott indult el igazán.

Nagyon sokrétű, országos (európai) elismertségű intézmény

Nagyon szerettem ott tanulni

Nagyszerű diákévek

Nagyszerű közösség 

Nehéz de mégis boldog diákévek ahol rengeteg újat hallottam és sok tapasztalatot szereztem

Nehéz, kitartást igénylő tanulmányok a többi szak hallgatóihoz képest, kedves emlékek a kollégiumi évek alatt.

Nehézségekkel teli, de nagyon szép időszak volt. Maradandó baráti és egyéb kapcsolatokra tettem szert.

Nem hagyott szép emlékeket bennem. Kűzdelem, szenvedés, stressz, tanulás, kemény, szigorú és igazságtalan tanárok jutnak
eszembe, tisztelet a kivételnek.

Nem következetes vizsgáztatás, követelménytámasztás

Nem tudok a végzettségeim mellé tanár végzettséget szerezni

Neves Egyetem

Neves egyetem, jó képzéssel és széles tanulmányi lehetőségekkel. Szép hely, jó környezet.

Nosztalgia (3 előfordulás)

Nosztalgia, barátok, egy lezárult életszakasz, megbánások.

Néhány kiemelkedő, releváns szakmai gyakorlattal rendelkező, hiteles oktató.

Néhány nagyon jó tanárom és a képzés alatt kialakult emberi illetve szakmai kapcsolataim.

Népszerű

Nívós Intézmény profi oktatókkal

Nívós egyetem, jó szakok, életképes tudás, valószínű munkahelyek

Oda jártam

Oda jártam egyetemre.

Oda jártam iskolába.

Oda jártam, ismerem.

Oda ne menjen senki tanulni
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Odajártam iskolában, és szerettem amit tanultam, jó volt az oktatás színvonala, a város lenyűgöző,

Oktatás

Oktatás minősége

Optimális nagyság, jó szakok, jó fekvés.

Orosz Tanszék

Orvos képzés

Orvosi Kar

Orvoskar

Orvosképzés

Orvostudomány

Orvostudományi Kar

Orvostudományi kar

Ott szereztem az egyik diplomámat

Ott tanultam! :)

Ott végeztem

Ott végeztem tanulmányaimat.

Otthon

Otthon, a boldog egyetemi évek, barátok

PE FEEK mivel ott tanultam sokat 

PEAC

PEN (2 előfordulás)

PEN, Kollégium

PMMIK (6 előfordulás)

PMMK (2 előfordulás)

PMMK Főépületének bejárata.

PMMK-ban eltöltött évek és az egyetemi élet kellemes része.

PTE

PTE KTK epulete

PTE ÁOK

PTE, Orvosi Egyetem, PMMIK, KTK

PTE, Pecs, 1367

Papucs borozó.

Party :D

Patinás egyetem

Patinás, jó nevű egyetem, ahova büszke vagyok, hogy én is jártam.

Patinás, színvonalas, kiváló.

Pecs (4 előfordulás)

Pecsi sor, Gyetvan Ferenc

Pecsikozgaz, egyetemvaros, diakszervezetek
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Piacképes diploma.

Politika, kozosseg, munka, tanszék, 

Pollack (5 előfordulás)

Pollack 

Pollack Mihály

Pollack Mihály Műszaki Kar

Pollack Mihály Műszaki Kar épülete

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

Pozitív élmények, önbizalom szerzése, megfelelő visszacsatolás, partneri viszony

Presztizs (2 előfordulás)

Presztízs,öröm, hogy ott tanulhattam, csupa kellemes emlék és megtiszteltetés. Nagyrészt kiváló oktatóktól volt szerencsém tanulni,
akik emberként, szakemberként is hitelesek.

Professzionalizmus és pezsgő egyetemi élet

Pte

PÉCS

PÉcs, egyetemi évek

Pécs (28 előfordulás)

Pécs (barátok,fiatalság,boldogság)

Pécs - egyetemváros

Pécs diákbarát város.

Pécs legnagyobb munkáltatója. 

Pécs mint város és, hogy milyen jó volt a munkából kiszakadva levonatozni hétvégenként az órákra. A csoportárssaim, a Palatinus,
sörözések és természetesen a Punnany Massif. És az egyik legjobb tanár Rappai Gábor. 

Pécs város

Pécs városa

Pécs városa és az emlékek. Magyarország első egyeteme

Pécs városa és az ott töltött egyetemista évek.

Pécs városa és szépségei 

Pécs városa, Mecsek, Villány

Pécs városa, ami nagyon tetszik, továbbá jó előadók

Pécs, Egyetemváros, Szántó, Rókus

Pécs, Pollack

Pécs, diákváros

Pécs, egyetemi élet

Pécs, egyetemváros, fiatalság

Pécs, kellemes légkör

Pécs, maga a város, a mediterrán éghajlat, a szabadság érzése.

Pécs, messze, múlt.

Pécs, mint egyetemváros, diákélet.

Pécs.
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Pécsi Egyetemi Napok

Pécsi Közgáz - Ahonnan a Karrier indul

Pécsi egyetemistának lenni jó volt. Egyetemek, karok mindegyikben van jó , rossz, ki hogy éli meg. Jó volt benne lenni, de jobb
visszaemlékezni :)

Pécsi est cafe,  kolesz, a jó fej tanárok, haverok, buli, stb 

Pécsi élet, iskola, tanulás, szórakozás, könyvtáros bácsi

Pécsiközgáz

Pêcsen talàlható egyetem

Remek hely

Remek oktatás, kiváló közösség.

Rengeteg barát, napsütés, könyvtár, botanikus kert, életre szóló kapcsolatok, tanulás

Rengeteg hallgató.

Rengeteg jó emlék, remek tanárok, nagyon jó csoporttársak, sok buli, kiváló hangulat és egy remek város. 

Régi szép idők...

Régóta fenálló, nagy presztízsű intézmény 

Rét utcai emlékek

Rókus

Rókus utca, Ifjúság útja, Mecseki sétányok, Szenes, PTE1367

SZERETTEM ODAJÁRNI, SOKAT KAPTAM SZAKMAILAG ÉS EMBERILEG

Sajnos az, hogy politikailag elkötelezett intézmény...

Saját egyetemi éveim.

Sikkasztás

Sok jó emlék.

Sok kar, nyüzsgés.

Sok lehetőség

Sok minden,de mind személyes

Sok oktatási területtel rendelkezik.

Sok szép emlék 

Sok szép emlék, rossz választás tanulmányok szempontjából (a szak, nem az intézmény).

Sok szép emlék.

Sokoldalú

Sokszínű képzesek, magas színvonal, szép város

Szabadság

Szakmai múlt, megfelelő képezettség szerezhető egy élhető városban.

Szakmailag felhasználható képzés

Szakmaiság 

Szaktudás

Szaktudás, amelyet egy régi és nagy hírnevű egyetemen lehet megszerezni.

Szalon sör. Korner. B-Klub. Szabadság.

Szellemi felüdülés. Minőségi oktatás, nagyon jó szakemberekkel.
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Szenes, Közvetlen (tegeződő) oktatók, Közösség

Szenes, fiatalság, buli, 

Szeretem

Szeretem a várost

Szeretem!

Szeretett hely

Szerettem

Szerettem ezt az iskolát!

Szerettem ide járni, jó közösség, jó tanárok.

Szerettem oda jarni. 

Szerettem oda járni, megértőéek és csapatjátékosok. 6 hónapos volt a kislányom amikor elkeztem oda járni és rengeteg figyelmet és
megértést kaptam.

Szerettem oda járni, szívesen emlékszem vissza.

Szerettem oda járni, élveztem az előadásokat, megfiatalodtam!

Szerettem ott tanulni, korrektek voltak a tanáraim, segítőkészek a tanulmányi ügyintézők. A város is szép, jól éreztem magam.

Szerettem ott tanulni. 

Szervezetlenség, tanárok felkészületlensége(természetesen nem mind), szakmai gyakorlat teljes hiánya, komolytalan képzés

Szinvonal (2 előfordulás)

Szociális munka tanszék

Számvitel, barátok

Szép emlékek

Szép város, magas szintű oktatás, jó közösségek.

Szép évek!

Szép éveket. Csoporttársak volt tanárjaim. 

Színvonal (3 előfordulás)

Színvonal.

Színvonalas fiatalos oktatás.

Színvonalas képzés

Színvonalas oktatás (3 előfordulás)

Színvonalas oktatás, pezsgő egyetemi élet

Színvonalas, hallgatóbarát, jól felkészült tanári kar

Szórakozás, társaság, barátok, tudás

Szülővaros, első magyar egyetem, büszkeség

TO

TTK (3 előfordulás)

TTK sporttudományi és testnevelési intézete, szakmailag magas fokú oktatás

TTK, mikrobiológia, Science Building, PEN

Tandíj :)

Tanulas

Tanulmanyaim
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Tanulmányaim

Tanulmányaim emlékezetes és kedves helye

Tanulmányaim helye

Tanulás (8 előfordulás)

Tanulás, biztonság, kihívások, kellemes környezet

Tanulás, tanulás,tanulás...

Tanáraim, csoporttársaim

Tanáraim, diáktársaim

Tortúra

Tradíció

Tradíció, jó érzés

Tudas

Tudomány

Tudomány, kutatás

Tudomány, színvonal

Tudás (9 előfordulás)

Tudás, jövő, siker, karrier

Tudásbázis (2 előfordulás)

Több lehetőség van benne, mint amennyire kihasználják. Mind a diákok szempontjából, mind a környezet (pl. vállalkozók, Pécsi
önkormányzat) szempontjából.

Történelem (2 előfordulás)

Történelem, presztízs, minőség.

Történelem.

Történelme van

Unalmas és elmaradt órák.

Utazás

Utóbbi időben pénzhajhász, bürokratikus, igazságtalan intézmény. 5 éve összehasonlíthatatlanul jobb volt. Szép és jóhírű egyetem.

Vegyes érzelmek.

Vidék

Világszinten elismert egyetem

Viszonylag boldog diákévek.

Vizsga

Vizsgák, Sok tanulás

Vizsgák, hosszú hetekig tartó tanulások.

Váncsodi József

Zsolnay Negyed

a PTE címer az anjou liliom

a Pollack

a Pécsi Tudományegyetem

a TTK főbejárata és a föcis folyosó, meg a logó
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a boldogan eltöltött egyetemista évek

a diplomám

a fiatalságom

a hely ahol még nem szereztem diplomát és már nagyon kellene

a jogi kar

a saját egyetemem és h mennyire jól éreztem itt magam, illetve a sport jut még eszembe ezzel azonosítom sokszor

a saját egyetemi tanulmányaim

a sikeres felvételi

a tanulmányaim és az egyetemi jó légkör - kedves emlékek

a tavalyi év

a tudás központja

a város

a város, mediterrán hangulat, jó közösség

ahonnan a karrier indul

alma mater (10 előfordulás)

alma mater, egyetem, legszebb évek, szerettem, jó tanárok, hosszú vizsgaidőszakok

alma mater, otthon

alma mater, tudás, 

ambivalens

andragógia

andragógia, Koltai professzor, a szaktársak

apátia

az Arborétum

az Egyetem

az Orvostudományi Kar

az egyetem epulete

az egyetem, ahol tanultam

az egyetemem

az egyetemi éveim (2 előfordulás)

az egyetemi évek

az első egyetem az országban

az hogy ott tanultam

az ország első egyeteme

az ország legrégebbi egyeteme

az ország legrégebbi egyeteme, ahol minőségi képzés folyik

az ott eltöltött iskolai hetek jó hangulata

azok a szép egyetemi évek amit ott töltöttem

barátok (2 előfordulás)

barátok, jó társaság, többnyire normális tanárok, 
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barátok, kollégium, boldogság

barátok, minőség, lehetőségek

barátok, szabadság

barátok, tanulás

biztonság,fiatalság

boldog diákévek

boldog egyetemi évek (2 előfordulás)

boldog időszak

bonyolult

buli

büszkeség (3 előfordulás)

ceteris paribus

csalódás

csoporttársak

címer

diploma (7 előfordulás)

diploma szerzés egy rangos intézményben.

diplomaszerzés

diák évek

diákélet (2 előfordulás)

diákélet, oktatási színvonal

diákévek (3 előfordulás)

doktori iskolák, klinikák, dombos táj, magas színvonal, elég sok híres ember, 

egy mediterrán város oktatási fellegvára

egy valaha jó hírnevű, ma már inkább gyenge, nem fejlődő egyetem

egyetemei eveim, francia orak, tanarok..

egyetemi pénzek eltűnése

egyetemi élet (4 előfordulás)

egyetemi élet, PEN

egyetemi élet, barátok, kiváló oktatók

egyetemi éveim (4 előfordulás)

egyetemi évek (8 előfordulás)

egyetemi évek, PEN, újságírás, barátságok, szenes

egyetemi évek, széleskörű oktatás, sok választható szak

egyetemváros (2 előfordulás)

egyetemvárosom

egészségügy, orvosi kar

egészségügyi /orvos stb./ főisk, egyetemi képzés

elismert, jó egyetem
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elismertség

elkúrt

első egyetem

első egyetem Mo-n

első magyarországi egyetem

elvesztegett évek

emberi erőforrások

emlék, dicsőség

emlékek

emlékek, öröm-bánat , jövő,

fantasztikus 5 év, kellemes emberek és ismeretségek, maximális szaktudás

fantasztikus élmények és óriási harc

fejetlenség

felejthetetlen egyetemi élmények: a közösség - csoporttársak - tanárok, kapcsolatépítés, új ismeretek, 

felnőtté válás 

felsőfokú tanulmányaim

felsőfokú végzettség, elismertség

felsőoktatás

fesztiválok

fiatal diákévek, szabadság

fiatalság

fiatalság, barátok, tudomány

fiatalságom

fiatalág, életreszóló tervek, vizsgák

függetlenség, tanulás, barátok

főiskolai évek; új ismeretségek, ismeretek

főiskolám

hagyomány (4 előfordulás)

hagyomány, KTK

hagyomány, tradició, első egyetem

hallgató-központú, neves intézmény. emberi szavak, hozzáállás

hallgatói évek

hallgatói évek, PTE programok

hiányoznak az előadások

hogy én is ott tanultam

honvágy

hosszú kérdőívek, nem tudom mire használható egyes kérdésekkel

humán módon

híres, jó nevű egyetem
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hírnév

húúúúú 

ide jártam

igyfk

iskola (3 előfordulás)

iskola évek

it töltötem 5 gyönyörű évet, amit nem cserélnék el semmire, Magyarország első egyeteme, Pécsiközgáz!!! :)

itt tanultam; alacsony szinvonal; hatrany mas intezmenyekhez kepest

itt végeztem,jó érzések,diákélet,büszkeség

jelen, jövő, tudás, munka

jo képzés

jog (2 előfordulás)

jogi kar

jogászképzés

joval több normalis ember, tanar, mint a BME-n

jó diáknak lenni

jó diákévek, magas színvonalú oktatás, dohányillat.

jó döntés; megfelelő képzés

jó felsőoktatási intézmény

jó hangulat és magas szakmai színvonal

jó hírneve van

jó hírnév

jó hírű magyarországi egyetem

jó hírű, nevű egyetem

jó időszak

jó képzés

jó színvonalú képzés

jó tanulás

jó volt itt tanulni

jó város, jó suli

jól használható a megszerzett tudás

karrier (2 előfordulás)

karrier, siker, 

karrier, tudás

kedvenc egyetemem!

kellemes emlékek

kellemes érzés, jó volt oda járni

kellemetlen emlékek, sérelmek 

kihívás
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kiváló oktatók, jó diáktársak

kiváló tanáraim

konkrét dolog nem jut eszembe, de szerettem Kaposvárra járni, sok szép emlékem van

kozosseg, baratok, vidamsag

kultúra

káosz, fejetlenség, zavarodottság, információhiány

kár hogy már nem vagyok főiskolás

körülményes ügyintézés

közgazdaság-tudomány, előadások, diploma, egyetemi évek, sport

közgazdaságtan

közgáz (5 előfordulás)

küzdelem, siker, életre szóló barátság, kaland, életem legszebb évei, önállóság

legjobb éveim

legrégebbi egyetem

legrégibb egyetem

lehetőség (2 előfordulás)

lehetőség, fejlődés, fejetlenség, alma mater, diploma

levelező

leépítés

lomhaság, érdektelenség

maga Pécs városa

magas követelmény

magas szintű képzés

magas szintű oktatás (2 előfordulás)

magas színvonalú képzés (3 előfordulás)

magas színvonalú oktatás (3 előfordulás)

mediterrán város, fehér épület, tanulás

megbízható

megbízható diploma

mentőtiszt szak

minőség (2 előfordulás)

minőség

minőségi egyetemi képzés

minőségi oktatás, magas képzési színvonal

minőségi oktatás, valaha pezsgő város, jó oktatók, jó bulik

mozgalmas diakelet

munkapiacon elismert,neves diploma, Pécs, egyetemváros, gondtalan legszebb éveim, KTK ahonnan a karrier indul, ahova mindíg
visszahúz a szívem

nagy egyetem, sok hallgató, gyakorlatorientált
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nagy elvárások

nagy hagyományokkal rendelkező iskola

nagy könyvtár

nagy múltú egyetem

nagyon jó hírnévvel és magas szintű képzés

nagyon szerettem a légkört, az órákat és a tanárokat is 

nagyon szerettem az Egyetemre járni

nagyszerű diákévek

nagyszeű oktatás

napsütés

nívós egyetem

nívós tanárok az angolszakon, botanikus kert, pacsirta étterem, pénzügyi visszaélések

oda jártam :)

oktatás (3 előfordulás)

oktatás, magas szakmai színvonal

oktatási centrum

oktatói minőségi romlás, szervezetlenség

országos hírnév, jó oktatás, egyetemi város

orvosi kar

orvoskar

orvosképzés

orvostudomány, építészet, jog, közgazdaságtan, és rengeteg kellemes és szép emlék

ott kezdtem el az egyetemi pályafutásomat, és barátokat szereztem

ott végeztem felsőfokú tanulmányaimat

paptinás egyetem

patinás felsőoktatási intézmény

pezsgő diákélet, jó egyetem, szép város

pezsgő egyetemi élet, fejlődés, barátságos hangulat

pezsgő egyetemi élet, piacképes diploma

pff

pollack

pozitívum

presztízs (2 előfordulás)

preztízs

professzionális oktatás

pécsi közgáz

pécsi közgáz, sikeres egyetemi évek, 

pécsi élet, aranykor

pécsiközgáz (2 előfordulás)
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remek egyetemi élet,jó közösség,vidám-barátságos város

rengeteg képzési lehetőség

rengeteg tanulás

régi (2 előfordulás)

régi szép idők

sajnálat

saját tanulmányaim és nosztalgia

semmi (4 előfordulás)

semmi bíztató

siker

sok kar

sok szorgalom, kitartás

sok tanulás, jó programok

sok tanulás, vizsgák, stressz, jó beszélgetések, barátok

sok utazás

suli (3 előfordulás)

szakmai tudás, presztízs, orvosok, maga a város

szakértelem

szenvedés

szeretem

szeretem, megbízható, szakmai, korrekt tanárok

szerettem

szerettem a hallgatója lenni

szerettem ide járni

szervezetlenség

szinvonalas

széles látókör

szép emlék

szép emlékek (2 előfordulás)

szép emlékek, jó tanárok, kellemes környezet, odafigyelés, partnerként kezelés

szép lányok

szép évek, jó emlékek, bizalom, támogatás

színvonal (7 előfordulás)

színvonal 

színvonalas felsőoktatás

színvonalas képzések

színvonalas oktatás (7 előfordulás)

színvonalas oktatás, káoszos adminisztráció

színvonalas oktatás, magasan képzett oktatók
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tanulmányi évek

tanulmányok

tanulás (9 előfordulás)

tanulás, Mecsek, HÖK

tanulás, buli, haverok

tanulás, megmérettetés, siker, büszkeség

tanulás, régi barátok, Bándi Kata, cigánybűnözés, lemaradás

tanulási lehetőséges sokféle szakirányba

tartalmas egyetemi évek

tomegkepzes

továbbtanulás, Pécs, sokszínűség

tradíció

tradíció, fiatalos lendület

tradíció, kötődés, tudás

tudomány

tudás (5 előfordulás)

tudás, fejlődés

tudás, fejlődés, tanulás

tudásszerzés (2 előfordulás)

tudásözön

társaság

történelem, pezsgő diákélet, magas oktatói színvonal

történelmi kötődés, sokféleség, zűrzavar

utazás

utazás, hétvége

van benne fantázia, de nem a jelennel törődnek, mert a kitöltők között is csak egy PTE 1367 feliratú pulóvert sorsolnak ki

vidéki egyetem

vizsgák

vizsgák....

volt tanáraim, csoporttársaim, a Pécsen töltött évek, jó emlékek, vizsgák, kollégium, albérlet, 30-as járat

változás

végzettségem

weblap, ktk épülete

zöld épület, tudás, jó ezen az egyetemen tanulni...

ÁJK (2 előfordulás)

ÁOK (3 előfordulás)

Állam és Jogtudományi kar ( itt végeztem )

Államvizsga.

Édesanyám, aki egész életében ott dolgozott.
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Életem eddigi legjobb 5 éve.

Életem legszebb 3,5 éve!

Életem legszebb 6 évét tölthettem itt.

Életem legszebb évei

Én

Én is oda jártam!

Én is oda tartoztam. Jó képzés.

Én is ott végeztem és nagyon sajnálom, hogy elkerültem onnan. Gyönyörű város. Kiváló tanulás és dolgozás egyben. 

Én is ott végeztem.

Érték

Értékes diploma

Önállóvá válás, sok érdekes gyakorlat, új emberek megismerése, baráti kapcsolatok kialakulása, tanulás, az egészségügyi munka
megszeretése. Sok sok pozitívum mellett egy negatívum: jó lett volna erasmus programban részt venni, de nem jelentkeztem egyszer
sem. 

Öröm, élmények, barátság

Örülök, hogy már nem kell iskolába járnom

Új ismeretek.

élet

életem egyik legboldogabb időszaka

életem legszebb évei

én is ott tanultam, kellemes emlékeim helye

építészet, napsütés, intelligencia

értékes diploma

ígéretes jövő

öröm, boldogság, jókedv, tanulás, csapat, barátok

örömteli egyetemi élet. hatalmas lehetőségek. 

örülök, hogy a diákja lehettem

összetartó közösség

új ismeretek, új kapcsolatok, egy jó csapat.

1367 (11 előfordulás)
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A PTE-s végzettségének birtokában, visszatekintve mit üzen a jelenlegi hallgatóknak?

 A gyakorlatokat ne lébecolják el. Legyenek érdeklődőek, töltsék ki a gyakorlati időt, ha el is engedik próbálják meg kiharcolni, hogy
maradhassanak. Akik a gyakorlat alatt érdeklődőek, szorgalmassak azokat később a gyakorlati hely nagy eséllyel foglalkoztatni fogja.

 Tanuljanak sokat es elvezzek...

"Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák."
Ady Endre

"Mindenki azt hiszi, hogy saját képzeletének határai azonosak a világ határaival."
/A. Schopenhauer/ - Merjük ezeket a határokat feszegetni és átlépni! Amit elképzelünk, azt meg is tudjuk valósítani.

(Y)

- (35 előfordulás)

-

--

. (3 előfordulás)

..

...

100% osan vegyenek részt az iskola életében nagyon jó élmény lesz!

:))

A PTE egy nagyon jó szakmai alapokat biztosító intézmény, ahol gyakorlatorientált a képzés és olyan tudást ad, amely felhasználható
a mindennapi munkában.

A PTE többet ad, mint az elsőre bárki is gondolná. Csak akkor érti meg az ember mennyi mindenre tanítják, mennyi mindent tanult
meg ott, amikor már dolgozik. 

A PTE végzettséget elismerik, elfogadják,tanuljanak:)

A PTE-n megszerzett diploma érték. Dolgozzanak érte és egyszer majd büszkék lesznek rá.

A PTE-n szerzett végzettséget az emberek többsége elismeri, viszont úgy látom, hogy munkaszerzés szempontjából nem az számít,
hogy ki hol végzett, inkább a személyes kapcsolatok.

A PTE-s végzettség alapul szolgál akár egy jó munkahely vagy egy sikeres vállalkozás létrehozásához.

A Pécsi Tudományegyetem egy erős, szakmailag kiváló diplomát és képesítést ad. Ennek hasznosításához már csak arra van
szükség, hogy mindenki igyekezzen egy olyan munkahelyet találni, ahol az egyetemen tanultakat 100%-ban tudja hasznosítani.

A Pécsi Tudományegyetemen az iskola múltjához, rangjához megfelelő végzettségeket lehet szerezni, mellyel jól el lehet helyezkedni,
ha a tanultakhoz érdeklődés és szorgalom is párosul.

A TTK-ra semmiképp ne menjenek az oktatók miatt.

A biztos tárgyi/ szakmai tudás elengedhetetlen feltétele a tanulás.

A céljukat tartsák szem előtt, mert ha az oda vezető utat nézik inkább, nem biztos, hogy végigmennek rajta.

A diploma megszerzése utáni könyebb elhelyezkedés reményében érdemes már az egyetemi képzés során kijelölni egy irányvonalat,
hogy a későbbiekben a szakterületükön belül mivel kívánnak foglalkozni és ahhoz kapcsolódóan vegyenek részt valamilyen szakmai
munkában, kutatásban.

A diploma önmagában mit sem ér. Viszont ha kiegészítjük elhivatottsággal, motivációval, akaraterővel és álmokkal, egyszerre a
fiatalkori önmagunk egyik legnagyobb kincsévé alakul..

A diplomamunka lényege a statisztika lesz!

A divatszakmákat kerüljék. Nagy szükség van orvosokra, mérnökökre....szakmunkásokra. Ne álljanak le a tanulással...mert igaz a
mondás....a jó pap is holtig tanul!

A gazdasági szakterületen még mindig egyszerűbb elhelyezkedni/önálló vállalkozásba kezdeni a mai magyarországon, szóval a KTK-
sok jó szakot választottak 

A gyakorlat számít. Az elmélet nem érdekel senkit.
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A gyakorlati helyeken, próbáljanak maximálisan minden tudást elsajátítani!

A hallgatói jogviszony alatt kezdjenek a szakhoz kapcsolódó munkák kereséséhez, bármi áron, akár ingyen is, később sokat jelenthet.

A jelenlegi magyar szakosoknak üzenem, hogy ne féljenek a mondattantól, nem megtanulhatatlan! :) S minden hallgatónak azt, hogy
igyekezzenek a szükséges nyelvvizsgákat még a záróvizsga előtt letenni.

A jövőd a kezedben és a fejedben van. A PTE pedig segít abban, hogy célod felé elindulj

A jövődet alapozod 

A kapcsolatok építése a legfontosabb.

A kemény munka meghozza a gyümölcsét.

A képzési időnek megfelelően végezzék el az egyetemet.

A könyvtárpedagógiai munka elfogadtatásáért meg kell küzdeni a munkahelyen.

A legjobb helyen tanulnak! Legyenek büszkék arra, hogy PTE-s hallgatók!

A lehető legjobb helyen tanulnak

A lehetőségeket nagyon használják ki./ szakmaigyakorlatok,gyakorlatok,szakmaigyakorlatok/

A lét határozza meg a tudatot.

A munka mellett nagyon nehéz tanulni, levelezőn, de visszagondolva nem bántam meg. Bár ennyi idősen talán már nem vágnék bele
újra. 

A munkaerő piacon való sikeres helytállás érdekében tanuljanak nyelvet, és a tanulmányaik alatt igyekezzenek munkatapasztalatra
szert tenni. Ésszel és szívvel a sikerekért.

A munkaerőpiacon annak, hogy a végzettséget melyik egyetemen szerezzük, nincs túl nagy jelentősége, a diploma jegyének pedig
szinte egyáltalán nincs. Egyedül az egyéni készségek és kompetenciák számítanak.

A nyelvismeret a legfontosabb. A diploma csak utána jön.

A nyelvvizsgát lehetőleg még a középiskolai évek alatt tegyék le.

A szakirányú tárgyakat vegyék nagyon komolyan. Fontos tudás birtokába kerülhetnek.

A szakmai tapasztalat fontosabb, mint az hogy milyen papírja van az embernek

A szakmai tárgyak hasznosak, a többit pedig túl kell élni. 

A szakmai tárgyakon kívül legyenek nyitottak az ún. "töltelék tárgyakra" is, ill. próbáljanak meg minél több gyakorlati tudást szerezni.
Egy dolog valamit papíron, elméletben 5-ösre tudni és más azt a tudást a hétköznapi életben alkalmazni a jogszabályok és gazdasági
érdekek labirintusában!

A szakmájukon belül válasszanak egy részterületet, amit sokkal jobban megtanulnak, mint az iskolában lehetne

A tanulmányok alkalmazhatóak a munkában

A tanulás mellett fontos a szakmai gyakorlat is. 

A tanulás mellett fordítson hangsúlyt a kulturális életre, sportra, kapcsolatépítésre is.

A tanulás mellett használják ki az egyetemi éveket, ismerjék meg a várost!

A tanulás mellett jusson idő az ÉLETRE is!

A tanulás mellett próbáljanak minél több tudományos programban részt venni, hogy az adott területet jobban megismerjék és
tapasztalatot szerezzenek.

A tanulás mellett végezzenek önkéntes munkát,szakmai gyakorlatot

A tanulás mellett élvezzék a hallgatói életet, több időt fektessenek a nyeltanulásra (főleg angol, német)

A tudás hatalom!

A tudás érték, de ez az érték napról-napra csökken. Az érték megtartása csak új ismeretekkel sikerülhet, ezért folyamatosan
tanuljanak másoktól, saját maguktól és az élettől. 

A tudás/végzettség egy dolog; ami igazán számít az az ember.

A több szakmai tapasztalat mindig előnyt jelent, ezért mindenilyen adódó lehetőséget ki kell használni.
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A valódi tudás megszerzésére törekedjenek, ne puskázzanak folyton!

Addig tanuljanak amíg csak lehet, ne munka mellett tegyék mert bele fáradnak.

Ajánlatom a pécsi Tudományegyetemet!

Ajánlom az egyetemet

Ajánlom nekik, mert magas a képzés színvonala.

Akinek még nincs nyelvvizsgája, az tanulja a nyelvet, míg el nem felejti, mert újrakezdeni sokkal nehezebb. Nyaranta amennyiben
lehetséges próbáljanak meg a választott szakmához illő gyakorlatot találni az első nyártól. Ha módjuk és idejük van rá, vállaljanak az
egyetem mellett munkát, így több ismerőst szereznek és jól fog mutatni az önéletrajzban, továbbá valamilyen szinten megtanulják
kiismerni az embereket és bánni velük.

Akkor válasszanak szakot, szakirányt, ha tényleg tudják már, milyen pályát szeretnének az életben választani. Tanuljanak meg először
is tanulni és legyenek szorgalmasak.

Aktívan vegyenek részt a szakukhoz kapcsolódó tevékenységekben, tanuljanak nyelveket, vegyenek fel még egy szakot.

Alapképzésnek jó, de a komolyabb tudományos élethez nem elég. 

Alaposan tanuljanak, legyenek kíváncsiak, használjanak ki minden lehetőséget, és időben kezdjenek el álláshelyek után nézni,
ismerkedni cégekkel. 

Alaposan tanuljatok!

Amikor idejártam, jó volt a képzés minősége és a tanárok kapcsolata a diákokkal.

Amikor kezükbe veszik a diplomát, ne csak az adott végzettségben gondolkodjanak. Adják be több helyre önéletrajzukat, merjenek
nagyot álmodni.

Amint belépnek a főiskolára, keressenek egy, vagy két magántanárt és tanuljanak legalább 2 nyelvet, amiből még a végzés éve előtt
szerezzenek nyelvvizsgát!

Angolszász területen nem tudnak mit kezdeni ezzel a diplomával

Az ELTE jobb volt.

Az egyetem alatt lehetőleg minél korábban gondolkodjanak el, hogy végzést követően a szakma mely területén szeretnének
elhelyezkedni és ennek megfelelően építsék önéletrajzukat.

Az egyetem mellett vegyenek részt szakmai gyakorlaton,és keressék meg az ország azon részét,ahol valóban kamatoztathatják a
tudásukat!

Az egyetem/főiskola sok mindent megmutat(még a sok fölösleges hülyeséget is, amivel csak leterhelnek titeket), de csak abból
lehetsz profi, aminek saját magad jársz utána. Ha ezt nem teszed meg és elvégzed az egyetemet/főiskolát, akkor rá fogsz jönni, hogy
mindenhez amit tanítottak értesz egy picit, de az igazából nagyon kevés. Egy dologgal foglalkozz igazán, de azt a területet járd körbe
jól.

Az egyetemi diplomáért keményen meg kell dolgozni, vannak nehéz időszakok, de kitartással, akarattal és szorgalommal nincs
lehetetlen! Nem szabad elfelejteni diákéletet sem élni, kikapcsolódni, szórakozni, emberi kapcsolatokat építeni!

Az egyetemi évek alatt építsenek ki minél tágabb személyes kapcsolatokat az egyetemi falakon belül.

Az egyik legjobb szakmai műhely

Az elmélet kevés, próbálkozzon mindenki minél hamarabb szakmai gyakorlatot találni vagy munkába állni már az egyetemi évek alatt
is.

Az elmélet nem gyakorlat. Sok mindent meg lehet tanulni de a való életben ennek csak töredékére van szükség. Az egyetemen belül
próbáljanak meg gyakorlatot szerezni, mert az elméletet a valós életben nem kérik számon.
Próbáljanak meg külföldre menni és tapasztalni.
Nyelvtudás alapvető és a jövő megalapozásának egyik pillére.

Az ország jogi karjainak ismeretében a legjobb iskolát választották a tanulmányaik folytatásához és a jogi diploma megszerzéséhez. A
tapasztalatok alapján a munkáltatók a pécsi jogi végzettséget az elsők között ismerik el. 

Az életpálya modell bevezetéséig mindenképpen járjanak inkább iskolába. :)

Az órákon nem tudják megszerezni azt a tudást, ami megfelel a munkaerő-piaci igényeknek.
Képezzék magukat, olvassanak és járjanak el szakmai előadásokra, ott lehet igazi tudást szerezin.

Az önérzet túl van értékelve.

Azt üzenem nekik, hogy legyen büszkék az egyetemükre, és becsüljék meg a képzést, amiben részt vehetnek.

Azt üzenem, menjetek külföldre.
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Azt üzenném, hogy ha egészségügyi szervező szakon tanulnak, ne válasszák az egészségturizmus szervező szakirányt.

Azt üzenném, hogy használjanak ki minden percet mind az együttlétre, mind az adódó lehetőségekre, és csupán lustaságból ne
utasítsanak vissza semmi feladattal járó opciót :D 

Azt, hogy jól döntöttek, amikor a pécsi egyetemet választották! Fektessenek nagy hangsúlyt a nyelvtanulásra!

Azt, hogy olyan szakmát válasszanak, amit valóban szeretnének, mert az sokkal könnyebb lesz elvégezni. 

Azt, hogy tiszteljek az oktatokat, mert olyan tudassal es tanacsokkal lathatjak el okrt amire talan mashol sosem tennenek szert.

Azt, hogy éljetek, mert ezek lesznek egész életetek legszebb, legszabadabb és legboldogabb évei!

Be kell járni az összes előadásra, ne féljen kérdezni, mondja bátran a gondolatait, dolgozzon a szakmai identitásán. Ha nem megy
szakot kell váltani.

Becsüljék meg a lehetőséget, hogy oda járhatnak.

Becsüljék meg a lehetőséget. Szakirodalmakat és gyakorlati tapasztalatokat olvassanak, hallgassanak. Törekedjenek a
gyakorlatorientált tanulásra. Szakmai vita fórumokat szervezzenek oktatókkal , hallgatókkal.

Becsüljék meg a tanáraikat!

Becsüljék meg az egyetemi éveiket, soha nem lesz többet olyan jó mint akkor. Nem bulizzanak éjjel-nappal, de ne is magoljanak
egész nap otthon, szakítsanak mindkettőre idő, ne legyenek antiszociálisak. Éljenek társadalmi életet, járjanak bulizni, kocsmázni,
koncertre, kártyázni stb.., de ne akkor, ha másnap olyan vizsga van, ami, ha nem sikerül le is út, fel is út. Sportoljatok, nagyon jó
kikapcsolódás (élsport mellett, is lehet egyetemet végezni!). Ne érezzék "cikinek" a tanulást, ötöst kapni egy tárgyból nem gáz. Még,
ha a tied az egyetlen jó jegy is. A tanárnak mindig igaza van (még akkor is ha nem), elég, ha csak úgy csinálsz, nem baj, ha mást
gondolsz. 

Becsüljék meg azt a lehetőséget, hogy PTE karán tanulhatnak.

Becsüljék meg, hogy erre a felsőoktatási intézményre nyertek felvételt

Beszélgessenek tanáraikkal, társaikkal, ha tehetik, mert az egyetemi évek alatti kapcsolataik és a tudás, amit tanáraiktól kaphatnak,
befolyásolhatja gondolkodásmódjukat és/így jövőjüket.

Bulizz és tanulj

Bírják ki a képzést 

Bízz magadban, sose add fel!

Carpe diem

Csak a PTE!

Csak a kiemelt fontosságú tantárgyakra kell maximális erővel tanulni,de arra KELLSzemélyes kapcsolatokat kell építeni már a
tanulmányi idő alatt.

Csak a reál tárgyak

Csak a tanulással nem lehet elhelyezkedni. HÖK, PécsiBölcsész, kutatások, stb. -  bármiben részt kell venni.

Csak akkor jelentkezzenek ide,ha biztosan az egészségügyben akarnak dolgozni és tisztában vannak ezen terület nehézségeivel!

Csak az maradjon végigcsinálni, aki tényleg ezt szeretné csinálni, amit tanul. Ha így van ne adja fel mindig van valami megoldás, még
ha nem is az előírt 5 éve alatt teljesíti, ezt senki nem fogja már 10 év múlva megkérdezni. Ha közben kiderül nem tetszik, csak azért
hogy diplomája legyen vagy a család akarja ne csinálja, nem szégyen feladni és mással foglalkozni.

Csak azt a szakot válasszák/végezzék el, ami érdekli őket.

Csak kellő elszántsággal, felelős hozzáállással érdemes elkezdeni. Így minden sikerülhet.

Csak teljes odaadással érdemes a tanulással foglalkozni.

Csak így tovább! (3 előfordulás)

Család, munka mellett ha tudja valaki mit szeretne, tegyen érte. Fontos, hogy lássuk magunk előtt a célt, sok sikert kívánok Minden
PTE-s hallgatónak!

Csapatban dolgozzanak, szerezzenek minél több tapasztalatot. Legyenek büszkék tudásukra, de ne felejtsék, alázattal,
szerénységgel, tisztességgel és rengeteg munkával tudják csak elérni a kitűzött célokat.

Csatlakozzanak diakszervezethez, szerezzenek barmifele kulfoldi tapasztalatot es legyen elo angol nyelvtudasuk (mely az elso ketto
altal gyakorolhato).

Csináljanak minél több releváns gyakorlatot és foglalkozzanak a szabad idejükben a leendő szakmájukkal!
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Csináljatok forradalmat :)
Amúgy meg kitartást :)

Csinálják lelkesedéssel végig!

Csináljátok, hajrá

Debreceni egyetemre menjenek tanulni, mert ott sokkal humánusabbak.

Derítsétek ki, mi motivál, és azt csináljátok igazán jól!

Diplomát úgy is lehet szerezni, ha valaki nem tanul, de tudást nem... Sokra nem fognak menni a mögöttes tartalom nélküli diplomával.
Szóval ne a kettesre hajtsanak!

Dolgozzana egyetem alatt, szerezzenek minél több tapasztalatot, legyenek tagjai diákszervezeteknek

Dolgozzanak

Dolgozzanak a tanulmányaik mellett, szerezzenek tapasztalatot, menjenek külföldre!

Dolgozzanak egyetem mellett

Dolgozzanak mellette, ne legyenek linkek és mutassanak fel valamilyen kimagasló teljesítmény, akár diákszervezetekben
tevékenykedve. 

Egy alapot ad a képzés, amire építeni kell, és lehet. Nagyon fejlődik a technológia, és kereslet van a tényleges szaktudásra. Merni és
tudni kell beszélni, kommunikálni, mindenkinek saját magát eladni, ha fejlődni akar, a fejlődés végső szintje egyénfüggő. 

Egy elterjedt kifejezéssel élve: lifelong learning - csak így lehet érvényesülni.

Egy nagyon jó képző intézményt és várost választottak.

Első sorban kitartást! Illetve bővítsék az ismereteiket iskolán kívül is, figyeljenek a legújabb technológiákra. 

Ember kűzdve kűzdj és bízva bízz, győzelem lesz a hősi babér! Sok sikert és kitartást kívánok mindenkinek. Visszanézve a tudáshoz
vezető út néha rögös néha görönygyös , de az amienk marad.

Erőt, türelmet és kitartást kívánok, jó helyen vannak

Ettől jobb nem lesz!

Fejezzék be annyi idő alatt a képzést, amennyi az ajánlott tantervben van!

Feküdjenek rá az idegen nyelvre, egyetem alatt már keressenek olyan elfoglaltságot, ami érdekli őket, és később jól jöhet
munkahelykeresésnél, ne gubózzanak be, építsenek kapcsolatokat, bulizzanak rengeteget, ne rohadjanak bent a steril, lélek nélküli
PPP-konstrukciós kolikban, élvezzék, hogy még egy kicsit gyerekek lehetnek, örüljenek a fiatalságnak, mert amint beüt a meló,
minden egyes szép emlék után, ami az egyetem alatt keletkezett, mentőövként fognak kapkodni a megélhetésért küzdés közepette.

Fel a fejjel!

Figyeljenek jól a tanárokra! Ha tudnak vegyenek részt minél több TDK-n!

Figyeljenek oda az előadásokon, mert megéri.

Fogjatok bele valami olyanba, amit igazán szerettek és teljes szívetekből tudjátok csinálni. Az egyetem ehhez egy nagyon klassz alap,
a gyakorlati ismeretek megszerzése már csak rajtatok múlik.

Foglalkozzanak sokat az idegen nyelv tanulásával, és legyenek nagyon talpra esettek! A magabiztosságot a komolyan vett
gyakorlatok erősítik!

Főiskolai éveik alatt tanuljanak amennyit csak tudnak és építsenek kapcsolatokat.

Gondolkodva tanuljanak

Gondolkozzanak el, hogy valóban munkavállalók vagy inkább vállalkozók szeretnének e lenni. Ha utóbbi, akkor kezdjenek
vállalkozásba, AZONNAL! Ne várjanak semmire.

Gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat és önerőből kell megszervezni, tanulás mellett, mert az egyetemen erre nem kaptam lehetőséget.

Gyakorlat, szakmai tapasztalat fontossága, illetve használható nyelvtudás. 

HAJRÁ! :)

Ha az ember nyitva tartja a szemét, akkor számtalan lehetőséget ragadhat meg, ami előrelendítheti a tudományos útját. Viszont ezek
a lehetőségek sokszor nem a hivatalos csatornákon áramlanak, sokkal inkább tanárokon keresztül, ismeretségi alapon.

Ha biztos, minőségi tudást akarnak szerezni, és tovább akarnak szakmailag fejlődni, mindenképpen jelentkezzenek a PTE-re!
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Ha elvégzik, akkor egy nagyon jó útravalót kaptak...

Ha kérdésük van, tegyék fel, ha gondjuk van, mondják el.

Ha orvosira mennek, sokat fognak szenvedni, de sok jó élményben is lesz részük. A munkakeresés 100 %-os sikerrel jár rövid időn
belül, lehet válogatni a munkahelyek között.

Ha régészeten vannak menjenek el onnan minél hamarabb!

Ha tehetem akkor a gyerekeim is ide fognak majd jarni, hogy europa kulturajat tovabb oregbitsek.
 A diakevek emleke orreke bennem el, egesz emberre tett.

Ha túl vagytok az anatómia és élettan vizsgákon, utána jóval könnyebb lesz!

Ha van egyetemista ismerősöd akkor kérdezd ki alaposan még elsőévesen vagy előtte a képzési lehetőségekről, átjárhatóságról!
Tájékozódj!

Ha érvényesülni akarnak a munkaerőpiacon akkor ne a vágyaik szerint hanem piaci alapon válasszanak képzést

Ha érvényesülni akarnak az "Életben", akkor érdemes küzdeni.

Ha úgy érzed jó helyen vagy, kezdd el tervezni a jövődet és tedd oda magad a vizsgákon.  Amúgy meg relax és have fun. ;)

Hagyják ott a bölcsész szakokat, vagy mellette tanuljanak mást is.

Hajrá (3 előfordulás)

Hajrá PTE-s hallgatók!

Hajrá a diplomáig!

Hajrá egyedül!

Hajrá! (5 előfordulás)

Hajrá! és Szerezzenek szakmai gyakorlatot!

Hajrá, lesz rosszabb is! :)

Hallgassanak az oktatóikra, konzultáljanak velük minél többet.

Hamar (akár a képzés megkezdése előtt) szerezzék meg az x darab nyelvvizsgát. Egyébként jó helyen vannak. :-)

Hangsúly a nyelvtanulásra fektessétek, és mielőbb menjetek külföldre dolgozni!

Harcoljanak a POTE függetlenségéért

Hasznos tudast vegyenek magukra.

Hasznosítható, gyakorlati tudást igyekezzenek szerezni, szakmát válasszanak, ne szakot!

Használj ki minden lehetőséget!

Használj ki minden percet az emlékek gyűjtésére!

Használjanak ki inél több lehetőséget, főként az ERASMUS-t!

Használjanak ki minden lehetőséget! Vegyenek részt minden rendezvényen. 

Használjanak ki minden, az Egyetem által kínált lehetőséget kapcsolatok építésére; diákcsoportok, rendezvények, csapatépítés,
utazások, szakmai gyakorlatok, stb.

Használjanak ki minél több egyetem adta lehetőséget, legyen az közösségi vagy szakmai. Nem érdemes csak a tanulást szem előtt
tartani, mert egy diploma édeskevés emberi kapcsolatok nélkül.

Használjàk ki minden téren ezt az időszakot!

Használják ki a fiatal éveket, de szerezzenek szakmai tapasztalatot is.

Használják ki a lehetőségeiket, építsenek kapcsolatot, készüljenek fel megfelelően az államvizsgákra.

Használják ki a lehetőségeiket, és vegyék kezükbe a saját sorsukat. A biológia egy jó ugródeszka számtalan tudományág felé, de
csak rajtunk múlik, merre tereljük magunkat. 

Használják ki a szabadidőt, a nyarat!

Használják ki az ERASMUS és más mobilitási ösztöndíjak által nyújtott lehetőségeket!
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Használják ki az Erasmus ösztöndíj által kínált lehetőségeket, és kezdjenek el mielőbb dolgozni!

Használják ki az egyetem adta lehetőségeket.

Használják ki az egyetem minden percét, mert hamar elmegy.

Használják ki az egyetem nyújtotta pályázati lehetőségeket (Erasmus...).

Használják ki az egyetemen töltött idő minden percét. Gyarapítsák a szakmai tudásukat, és emellett élvezzék a hallgatói életet.  

Használják ki az egyetemi éveket az élet minden területén.

Használják ki az egyetemi éveket és szerezzenek szakmai tapasztalatokat itthon és külföldön, pályázzanak sokat és utazzanak sokat
az egyetem által!!! Tanuljanak nyelveket! 

Használják ki az időt a tanulásra

Használják ki az időt és a tanáraik tudását. 

Használják ki az időt, amit itt tölthetnek! 

Használják ki az itt töltött éveket

Használják ki az ott töltött időt, minden meg van hozzá hogy kíváló szakemberek legyenek.

Használják ki az ott töltött éveket, mert utána hiányozni fog az egyetem - akkor pedig látogassanak vissza a nyilvános előadásokra és
egyéb szakmai programokra!

Használják ki az éveket kapcsolatépítésre, ismerjenek meg minél több embert és tanuljanak nyelveket

Használják ki az ösztöndíjakat, külföldi lehetőségeket!

Használják ki azokat a tanárokkal épített kapcsolatokat, amelyek értékesek!

Használják ki hogy sokat tanulhatnak 

Használják ki jól az egyetemi éveket: kapcsolatépítés, tudásmegszerzés, minden lehetőség megragadása, ami lehetséges (pl. külföldi,
magyar ösztöndíjak, pályázati lehetőségek, stb.)

Használják ki, hogy tanulhatnak

Használják kis az egyetem nyújtotta szakmai, gyakorlati és tudományos lehetőségeket!

Használjátok ki, hogy tanulhattok. Továbbá aki teheti menjen mester képzésre.

Hiába hiszed, hogy valamire nem lesz szükséged, ha egyszer kutató leszel, előbb-utóbb minden tanult tárgy előkerül. ;)

Hiába mondják, hogy a felével is át lehet menni, tanuld meg az egészet, hisz a tudás a tiéd lesz!

Hogy ha jó, használható szakon végeztek költözzenek el, ha nem akkor remélem legalább jó buli volt az egyetem.

Hogy legyenek nyitottak új területekre és soha nem hagyják abba a tabulást, mert nagy valószínűséggel a többségül úgysem a
szakterületén fog dolgozni és a munkahelyükön is folyamatosan tanulni kell majd, Panta rhei -  Lifelong learning.

Hogy ne adják fel soha, legyenek kitartóak a cél érdekében!

Hogy ne válasszák a BTK- kommunikáció szakát,mert színvonaltalan. Válasszák a KTK-t,mert a legjobb kar!!!!

Hogy okosan használják ki az egyetemi éveiket.

Hogy szerezzenek egy ismerőst, aki segít a tanulmányi ügyek intézésében!

Hogy szükség van a képzésen hallottakra is de rengeteg szabadidő kell rááldozni a megfelelő tudás megszerzésre

Hogy tanuljanak nyelveket, és menjenek külföldre pályakezdőként, mert hazánkban nem lehet egy BsC diplomával, és nyelvvizsgával
sem elhelyezkedni úgy, hogy sikeresen önálló életet tudjanak kezdeni önerőből, a szülők vagy bárki más segítsége nélkül. Évtizedekig
tartana, mire olyan alaptőkét szereznének (szereznénk), mint külföldön bármilyen másik munkával, amihez nem kell 3-5 év főiskolai
képzés.

Humándiplomát el kell felejteni, kivéve, ha megfelelő kapcsolattal rendelkeznek. Műszaki, informatikai, esetleg orvosi karra kell járni.
Egyébként meg hiányszakmát kell végezni és/vagy külföldre kell menni tanulás illetve munkavállalás  céljából.

Idegen nyelv és szakmai gyakorlat dominanciája. Megbecsülni ezt az egyetemet, hogy elődeink és a jövőnk is büszke lehessen rá,
hogy ebben az intézményben tanulhatott. 

Idegen nyelvet tanuljanak

Idegennyelvet nyelviskolában is lehet tanulni.
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Ideje beszerezni néhány kényelmes fotelt...

Igaz, hogy a bölcsész karról nehéz kibukni. De az is igaz, hogy kevesen vesznek ki annyi tudást belőle (és a tanárokból), mint
amennyire lehetőség lenne. Nyitott kör, segítőkészek, érdemes észrevenni és használni, mert ritkaság.

Igyekezzenek minden tudást magukba szippantani. Minden kis apró információnak lesz a későbbiekben haszna, munkájuk során
kamatoztatni tudják majd a tanultakat.

Igyekezzenek minél több hasznos infót magukba szívni

Igyekezzenek már tanulmányaik alatt is minél több szakmai tapasztalatra szert tenni például gyakornoki programok keretében.

Inkább nyelvet tanuljanak és munkát keressenek. Nincs szükség diplomára.

Inkább szakmát tanuljanak vagy vegyenek részt minél több külföldi ösztöndíj lehetőségben.

Innovatív, színvonalas oktatás, értékeljék azt, amit ott kapnak.

Irany kulfold!

Irány Pécs!

Irány gyakorlatra az egyetem alatt!

Ismeretséget szerezzenek.

Jelentkezzenek nyugodtan.

Jelentkezzetek inkább Pestre!

Jobb, ha mielőbb szakmai tapasztalatot szereznek, mert friss-diplomásként munkatapasztalat nélkül nagyon nehéz lesz
elhelyezkedni. Szerintem mielőtt külföldre indulnának fizikai munkát végezni, érdemes átgondolni, hogy nulla tapasztalattal mennyit
fog érni a diploma, ha majd visszajönnek. Úgy vélem, ha 1-2 évig egyáltalán nem dolgozunk legalább hasonló területen, akkor az
egész tanulás teljesen felesleges volt.

JÓ HELYEN VANNAK, OKOSAN ÉLJENEK A KAPOTT LEHETŐSÉGGEL

Járjanak be minden órára. Tanuljanak kicsit és akkor sokkal egyszerűbb lesz.

Járjanak be órákra(főleg matek, fizika, szakmai)! Tanuljanak tovább, mert MSC-n nagyon sok hasznos tantárgy van és ott már kicsit
közelebb lehet kerülni az iparhoz is, illetve egy MSC-s diploma sokkal ütőképesebb. 

Járjanak nyitott szemmel, és legyenek nyitottak mindenre

Járjatok budapesti egyetemekre, vagy külföldre, ha humán- természert- és társadalomtudományokat szeretnétek tanulni, vagy
művészeti és IT képzésben szeretnétek részt venni.
A közgáz, a jog, az orvosi kar elmegy.
A PTE egy tanárképző népfőiskola, nem tudományegyetem.

Járjon be mindenki az órákra, óriási tapasztalat, tudás.

Jó dolog az érdeklődés, de inkább olyan szakot válasszanak Msc-n (mivel jelenleg már hallgatók), amelyek piacképesek. Sajnos sok
olyan szak van (köztük az általam végzett földrajz is), amely ugyan színes és érdekes, a mai magyar munkaerőpiacon szinte alig
használható. Illetve ha lehetséges válasszanak egy másik olyan szakot, ami a jelenlegitől teljesen különbözik, hiszen minél több
dologhoz értenek, annál könnyebben tudnak elhelyezkedni és a gondolkodásmódot is nagyban befolyásolja a sokrétű tudás.

Jó egyetem

Jó egyetem, versenyképes diplomát ad 

Jó egyetemet választottatok.

Jó helyen tanultok, olyan egyetemen, ami szemléletmódot és megfelelő tudást biztosít, de ahhoz, hogy igazán sikeresek legyetek
magatoknak kell tennetek a legtöbbet. Beszéljetek nyelveket és szerezzetek már a diploma átvétele előtt is releváns szakmai
tapasztalatot!

Jó helyen vannak! (2 előfordulás)

Jó helyen vannak.

Jó helyen vannak. A PTE-n megszerzett tudás segít a munkaerőpiacon.

Jó helyre jelentkeztek

Jó iskola, nagyon jó az oktatás, de ott húz le pénzzel ahol csak tud. Teljesen önkényesen változtatgatták minden félévben azt, hogy
fizetni kell-e vagy átkerül-e az ember államilag támogatottra. Teljesen igazságtalanul teszik vissza fizetősre az embert és minden
alkalommal más kitalált okkal. Talán nem kelett volna elsikkasztani a pénzeket.

Jó suli!
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Jó tanulást kívánok nekik!

Jó választás ez az egyetem.

Jó választás volt a szekszárdi IGYK. Felkészült oktatók, igényes környezet.

Jó érzés pécsi diáknak lenni.

Jól döntött, hogy a PTE-t választotta. A munka világában magas a presztízse a PTE-n végzetteknek

Jól döntöttek, hogy ezt az egyetemet választották.

Jól gondolják meg, hogy befejezik-e tanulmányukat. Lehet jobban járnak egy szakmával, mint diplomával...

Jól választottak

Jól választottak!

Jöjjenek ide tanulni és jól érezni magukat!

KITARTÁS!

KITARTÁST,a sok befektetett energia megtérül.

Kapcsolatok építése, lehetőségek folyamatos keresése, élethosszig tartó tanulásra való berendezkedés.

Kapcsolatépítés ismeretségszerzés a legfontosabb!!

Keep going!

Kemény munka, de megéri.

Keressenek egy másik iskolát.

Keressenek kapcsolatokat munkáltatókkal már az egyetemi évek alatt!

Keressenek munkát, önkénteskedjenek, bármit, de ne csak az iskolára támaszkodjanak!

Keressetek jobb egyetemet

Keressék a lehetőségeket.

Kerüljék el nagy ívben a Természettudományi kart!!!

Kevesebb buli, több munka.

Kezdjenek el a lehető legkorábban dolgozni még az egyetem mellett. Alapképzést nappali tagozaton (a kapcsolatok és az élmény
miatt), mesterképzést levelező tagozat (szakmai gyakorlat építése érdekében) érdemes elvégezni. 

Kezdjenek el angol mellett egy második nyelvet tanulni - legjobb befektetés Magyarországon! Próbálják meg kideríteni már egyetemi
képzésük alatt milyen feladatkörök érdeklik igazán - ez nagyon nehéz, de kulcsfontosságú hogy akésőbbiekben is olyan munkát
vállaljanak amit szeretnek is majd csinálni!

Kezdjenek el dolgozni az egyetem alatt!

Ki kell tartani a végsőkig.

Kitartàs

Kitartàs kell a sok év megprobaltatasaihoz

Kitartás (4 előfordulás)

Kitartás és nyitott szemmel járni a Világban!

Kitartás és szorgalom

Kitartás! (6 előfordulás)

Kitartás! Jó időbeosztás a vizsgaidőszakra! 

Kitartás! Megéri küzdeni.

Kitartás! Már csak az állam vizsgán fingatnak! Addig meg bárki eljut aki tanul vagy puskázik! Puskázni gyakoroljatol sokat!

Kitartás, a diploma meglesz!

Kitartás, meg lesz a sok munka gyümölcse.
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Kitartás, megéri

Kitartás, megéri tanulni!

Kitartás, megéri!

Kitartás, megéri.

Kitartás, mert megéri

Kitartás, nem lesz olyan nehéz :)

Kitartás, szorgalom.

Kitartás, tanulás, elhelyezkedés. 

Kitartás, önbizalom, sok tanulás

Kitartás. (2 előfordulás)

Kitartás. Semmire nem mennek a megszerzett diplomájukkal.

Kitartást

Kitartást a nehéz szakon tanulóknak. A többieknek jó szórakozást.

Kitartást és erőt kívánok.

Kitartást! (3 előfordulás)

Kitartást! Van élet a vizsgák után! :-)

Kitartást.

Kitartó munkát és tanulást!

Kitatás, megéri

Komlex gondolkodásra törekedjenek

Komolyabban kell venni az egyetemi tanulást, de ki kell fejleszteni az értő gondolkodást, hogy adott esetben az oktatókat is jobban
meg tudja ítélni.
Emellett nagyon fontos a nyelvtanulás komolyan vétele és a szakmai feladatok keresése, vállalása - akár fizetség nélkül is.

Korrekt iskola. Jó tanulási lehetőségeket, gyakorlatokat használják ki.

Képezzék magukat a tanultak mellett is, hogy életképesek legyenek a munkaerőpiacon.

Képezzék magukat, igyekezzenek minden ismeretet elsajátítani, ami a leendő szakmájukhoz kapcsolódik. A tanítási (szakmai)
gyakorlaton fogadják meg és alkalmazzák mentoruk tanácsait.

Készüljenek fel, hogy ha nem a legszerencsésebbek, lehet hogy hosszabb ideig kell állást keresniük, mint hitték volna!

Könnyebb elvégezni, mint gondoltam

Közhelyesen hangzik, de valóban kifizetődőek a hosszú tanulással töltött éjszakák, a lemondás a hétvégékről. Mindemellett fontos
kiélvezni a "diákévek" lezser hétköznapjait. Bármily nehéznek tűnik olykor egy-egy ZH-ra való készülés, "korán" kelés, legyen
gondolatébresztő, hogy a valós munka világában nem egy UV lesz a tét, hanem a felelősség terhe alatt fogjátok űzni a remélhetőleg
szakmátokhoz illő és kedvelt szakmát.

Külföldi gyakorlat

Külföldi ösztöndíjban mindenképpen vegyenek részt.

Külföldre készüljenek.

LIFE LONG LEARNING...

LLL. Soha sem késő elkezdeni a tanulás.Van értelme az atvirrasztott vizsgaidoszaknak.Jó érzés atvenni a diplomát :)

Legjobb egyetemet választották.

Legjobb videki egyetem.

Legyen tudatos céljuk tanulmányi éveik alatt. Ne pazarolják el az időt.

Legyenek aktívak, minél több tapasztalatot szerezzenek az egyetemi évek alatt.
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Legyenek aktívak, érdeklődők, nyitottak. Fogadják be az új információkat, járjanak nyitott szemmel, szerezzenek új ismertségeket.
Később ezt mind-mind kamatoztatni fogják.

Legyenek büszkék arra, hogy a PTE hallgatói lehetnek és törekedjenek elérni céljaikat!

Legyenek büszkék arra, hogy a PTE hallgatói, és a lehető leghatékonyabb módon próbálják elsajátítani az ismereteket. 

Legyenek büszkék arra, hogy a PTE hallgatói.

Legyenek büszkék arra, hogy ezen az egyetemnem szerezhetik meg a diplomájukat.

Legyenek büszkék arra, hogy idejárnak, és használják ki a diákéveket!

Legyenek büszkék arra, hogy ott tanulhatnak.

Legyenek büszkék arra, hogy pécsi egyetemisták lehetnek.

Legyenek büszkék az itt szerzett tudásra, végzettségre.

Legyenek büszkék rá, hogy az egyetem hallgatói!

Legyenek büszkék, hogy ott tanulhatnak

Legyenek büszkék, hogy ott végeznek, és a fővárosba tévedve se feledjék, mit hoztak magukkal. Ne érezzék kevesebbnek magukat a
fővárosi egyetemistákkal szemben.

Legyenek fiatalok

Legyenek kitartóak soha ne adják fel, és néhai Benedek professzort mondása szerint, "ha még nem kezdték el olvasni az anyagot
akkor már neki se fogjanak mert reménytelen".

Legyenek kitartóak és végezzék el a legrövidebb idő alatt. 

Legyenek kitartóak, ne adják fel még akkor sem, ha rajtuk kívül a családban mindenki a karácsonyi ünneplését tölti, ők pedig a téli
vizsgák sűrűjében kuksolnak! :) 

Legyenek nyitottak minden területre és mindenképpen vegyenek részt ERASMUS programban vagy valamilyen külföldi tanulási
lehetőségben , szakmai gyakorlaton, későbbiek folyamán sok haszna lehet.

Legyenek szakmailag a lehető legfelkészültebbek a szakirányú munkára, mert a  gyakorlatban így is sokkal nehezebb lesz az elején,
mint gondolnák. Szeressék hivatásukként amit tanulnak, mert utána napi 8órában evvel fognak foglalkozni. Ne később remélt  anyagi
sikerek alapján válasszanak szakot.

Legyenek szorgalmasak és proaktívak.

Legyenek szorgalmasak, inkább próbáljanak meg elvégezni több képzést is, minthogy belefogjanak csak úgy valamibe, hogy aztán
félúton abbahagyják. Tanuljanak nyelveket!

Legyenek szorgalmasak, lelkesek és kíváncsiak. 

Legyenek talpraesettek és kitartóak, az idegen nyelve(ke)t külföldön sajátítsák el. 

Legyenek tisztában a jogaikkal, tanuljanak nyelveket!

Legyenek őszinték magukhoz, és azt a munkát keressék meg, amit igazán szívből szeretnek végezni.

Legyetek büszkék arra, hogy itt tanulhattok.

Legyetek büszkék, hogy itt tanultok, és élvezzétek az egyetemi éveket!

Legyetek kitartóak, ha nehézségekbe ütköztök, ne adjátok fel! Használjátok ki az egyetem nyújtotta lehetőségeket és ismerjétek meg
Pécset.

Lehet jobban járnak ha Pesten tanulnak. Nem nehéz elvégezni ezt.

Lehetőleg ne bölcsész szakot válasszanak.

Lelkiismeretes tanulással, gyakorlattal lehet csak boldogulni.

Life Long Learning! Enélkül semmire sem mennek. Tanuljanak meg tanulni!

Légy jó és vidám!

Magas szintű képzés, korrekt oktatók, szép élmények várják őket.

Magas szintű oktatást kihasználva könnyű előre jutni! Tehát vegyék komolyan a vizsgákat!! 

Manapság a diploma nem ér semmit, ha az ember nem leleményes. Véleményem szerint sokkal inkább a saját vállalkozásokat kéne
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építeni akár szakmunkás területen. Nagy szükség manapság nem mutatkozik a diplomára. Úgyhogy fel a fejjel, és már most agyalni a
saját bizniszen! :)

Maradjanak Pécsett

Megfelelő szakirányú képzéssel piacképes diplomához juthatnak.

Megfelelő tudást biztosító szakmákat ad

Megfelelő végzettséget és tudást adott az egyetem!

Megéri dolgozni érte, de bulizni se felejtsetek el.

Megéri jól teljesíteni

Megéri tanulni :)

Megéri tanulni!

Meneküljeteeeeek! :)

Menjenek Erasmusra, ha tudnak, illetve használják ki jól az egyetemi éveiket.

Menjenek az eltére.

Menjenek dolgozni minél előbb

Menjenek el külföldre amint csak lehet! 

Menjenek erasmusra, és mindenképpen tudjanak egy nyelvet, de azt jól. Az angol minimum, de ha mellette még egy nyelvet
ismernek, az már nagy előny.

Menjenek gyakorlatra ,tanuljanak nyelvet ,bízzanak magukban és mindenkiben lássák meg a lehetőséget ,értve ahogy akarja

Menjenek inkább Pestre

Menjenek kulfoldre tanulni/dolgozni

Menjenek külföldre dolgozni.

Menjenek külföldre!

Menjenek oda egy tanárhoz, aki nyitott a hallgatókkal való kommunikációra, és beszélgessenek vele arról, mivel érdemes foglalkozni
a kötelezők teljesítésén felül. Mire pedig végeznek az egyetemmel, valamit tegyenek le az asztalra, legyen az releváns szakmai
gyakorlat, hallgatói szervezetben való _aktív_ részvétel, TDK stb.

Menjetek elismert egyetemre, ha valóban szeretnétek karriert építeni. Helyben toporogni pedig pont ideális az itteni diplomák nagy
többsége. Pályázzatok meg minden ösztöndíjat, amit tudtok. Tanuljatok nyelveket, utazzatok.

Menjetek számvitel szakra

Merj nagyot álmodni és minden nap tegyél valamit azért, hogy elérd!

Merjenek nagyot álmodni.

Mielőbb menjenek külföldre tanulni és dolgozni.

Mielőtt ide jönnek vegyenek egy nyelvvizsgát valahol ;-)

Minden akadályt küzdjenek le

Minden korban lehet és érdemes tanulni...szakmát,  nyelvet egyaránt..de ha teheti az ember, inkább fiatalon tanuljon, mert később,
család és munka mellett sokkal nehezebb.

Minden lehetőséget használjanak ki.

Minden lehetőséget meg kell ugrani. A konkurencia nagyon nagy. A Közgázt nézve a BCEnek még mindig sokkal jobb presztizse van.
Kutatás, munka, TDK, bulik, kontakt szerzés :)

Minden lehetőséggel éljenek, amit az intézmény kínál.

Minden tekintetben használják ki ezt a 4 évet! ( tanulás, sport, szórakozás...)

Mindenki magának tanul.

Mindenki pécsi akar lenni! 

Mindenki tanuljon borzasztó sokat. Utána kevesebb ideje lesz rá.
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Mindenképp ki kell menni külföldre tanulni legalább félévre.

Mindenképp vállaljanak szakmai gyakorlatot, akkor is ha ehhez passzíváltatniuk kell magukat egy időre.

Mindenképpen gondoskodjanak a gyakorlati tapasztalatszerzésről még az egyetemi évek során.

Mindenképpen tanuljanak nyelveket már a kezdetektől.

Mindenképpen végezzék el az egyetemet, minél rövidebb idő alatt. Ami érdekli őket, arra fektessenek nagyobb hangsúlyt.
Természetesen hangolják össze a tanulást, de szórakozzanak is. (Ne a tanulás rovására)

Mindenképpen álljanak neki a szakmai tapasztalat gyűjtésének már az egyetem első évei alatt!!

Mindent bele, hosszú még az éjszaka.

Mindent bele...

Mindig csak előre nézzenek, tervezzenek. Élvezzék a hallgatói létet, mert nem jön vissza.

Mindig van miben fejlődni, képződni.

Minél előbb kezdjetek el dolgozni.

Minél előbb szerezzenek diplomát.

Minél előbb szerezzenek nyelvvizsgát, folyamatosan alaposan tanuljanak!

Minél előbb végezzenek és próbáljanak munkát keresni már suli alatt is.

Minél hamarabb kezdjenek el dolgozni. A tanulmányok önmagukban semmit nem érnek, kizárólag egy szemléletmód kialakítására
elegendőek. A szakmai tapasztalat alapján ítélik meg leginkább az embert a munkaerőpiacon

Minél hamarabb legyenek tagjai diákszervezetnek. Az összetartás érzése a csapatmunka és a kreativitás megélése miatt.
Folyamatosan, csiszolják fejlesszék a nyelvtudásukat. Legyenek nyitottak befogadóak a rájuk váró új dolgokra. Dolgozzanak
tanuljanak keményen, de tartsák az egyensúlyt és lazítsanak bulizzanak is. Vessék bele magukat a Pécs által nyújtott végtelen
kikapcsolódási, kulturálódási programtengerbe!

Minél hamarabb szerezzenek szakmai gyakorlatot.

Minél jobban tanulnak, annál sikeresebbek lesznek, és annál több ösztöndíjban részesülhetnek.

Minél nagyobb gyakorlati tapasztalatra tegyenek szert akár teljesen különböző területeken, lehetőleg az egyetem mellett dolgozzanak,
szerezzenek referenciákat, munkatapasztalatot!

Minél több figyelmet fordítsanak a megfelelő szakmai gyakorlat és tapasztalat megszerzésére. 

Minél több gyakorlati tudást szerezzenek, ne az elméleti tananyagra koncentráljanak.

Minél több helyen szerezzenek tapasztalatot 

Minél több szakmai gyakorlatot végezzenek a tanulmányok mellett.

Minél több szakmai gyakorlatra és minél jobb nyelvtudásra van szükség a való életben. 

Minél több szervezési feladatot lássanak el, vegyen részt minél több házon belüli programon, szerveződjenek, legyen tagjai a
diákcsoportoknak, mert a kapcsolati tőke és az abban rejlő kapcsolati dinamika pótolhatatlan.

Minél több tudást szívjanak magukba az egyetemi évek alatt

Most is ezt választanám, válasszátok ti is. 

Munkájukkal, tanulmányi eredményeikkel öregbítsék és vigyék jó hírét az egyetemnek!

Már a tanulmánnyokkal töltött évek alatt legyenek aktívak. Keressenek munkát, vegyenek részt a különböző hallgatói szervezetek
munkájában (HÖK, stb.) a nyelvtudást fejlesszék, építsék a kapcsolatokat!!

Már az egyetem alatt is törekedjenek a területükön való tájékozódásra. 

Már az egyetem éveiben is kóstoljanak bele a munka világába, legyen az szakmai gyakorlat, önkéntesség, családi vállalkozás, bármi.
Az iskolai tanulásnál jobb a munkából való tanulás, de még jobb a kettőnek az együttese.

Más a valóság, mint amit tanulnak, jól gondolják meg.

NE válasszanak Felsőoktatási szakképzést (FOKSZ)
NE jelentkezzenek HÖK és DJKB tagnak (ott ragadnak és még 35 éves korukban is HÖK elnökök lesznek 15 semmitérő FOKSZ
végzettséggel)
Vegyenek részt hazai és nemzetközi tudományos versenyeken, konferenciákon (pl. OTDK, BOBCATSS, Library 2.0)
Ha lehetőségük van rá pályázzanak pl. Campus Hungary, Nemzeti Kiválóság Program
Ha lehetőségük van rá pályázzanak  ERASMUS vagy egyéb külföldre szóló tanulmányi ösztöndíjakat
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Olvassanak naprakész szakirodalmat és friss híreket a szakmájukban
Tanuljanak idegennyelvet, a meglévőt ápolják
Tanuljanak meg hivatalos levet írni
Tanulják meg fénymásológép helyes használatát
Összegezve: a képzés elvégzése mellett tegyenek le valami extra dolgot, amivel kitűnhetnek a tömegből

NYELVTANULÁS és többet tenni az asztalra az átlagnál

Nagy hangsúlyt fordítsanak az iskolán kívüli nyelvtanulásra, mert igen csekély, amit a Főiskola ezen Kara nyújtani tud. 

Nagyon becsüljék meg ahol tanulnak és akiktől tanulhatnak!

Nagyon fontos a gyakorlat, a szakmai elméletet kevés csak tanulni. Részt kell venni az egészségügyi gyakorlatban minden szinten,
éveken át. Sok-sok Beteggel és hozzátartozóval beszélgetni, így lesz igazán jó egészségügyi szakember.

Nagyon fontos az önképzés  nyelvtanulási és szakmai szempontból. Külföldi tanulmányok emelik az ember megbecsültségét,
lehetőségeit.

Nagyon gyakorlatias, hasznos képzést kaptam

Nagyon hasznosítható diploma, főként szerintem a BTK-n kívüli része, fizetés szempontjából mindenképp.

Nagyon kemeny vilag van kint, kossek fel a gatyat! Kepezzek magukat, epitsek fel magukat es dolgozzanak meg az almaikert. Viszont
jegyezzek meg, hogy a munka az eletnek csak egy resze, figyeljenek magukra, embertarsaikra, csaladjukra, az egeszsegukre, es ne
hagyjak, hogy ez a vilag kifacsarja oket emberileg! Es a karrier miatt ne halasztgassak a csaladalapitast, mert ez az egyetlen amit
tovabb adunk a vilagban, minden mas csak hiusag. Masreszt ez a legnagyobb buli a vilagon! :)

Nagyon sok helyre kell még mindig a diploma,és nagyon jó ha van!

Nagyon sok tanulás

Ne adják fel!

Ne akadjatok fenn azon, hogy azt mondják, egy Pollack hallgató nem szerez olyan minőségű képzést, ha meg akarjátok tanulni amit
leadnak, az nem a számonkérés szigorúságától függ, hanem csakis tőletek. Nem az egyetemnek tanultok, csakis magatoknak.

Ne bulizzák el az egyetemet, mindig menjenek el minden programra, órára, építsenek kapcsolatokat, menjenek külföldre tanulni,
használjanak ki minden az egyetem adta lehetőséget.

Ne csak a kötelezőket tanulják. Valószínű szeretik a szakterületet amire jelentkeztek, szóval hobbi szinten csinálják az élvezetesebb
részeit.

Ne csak a rövidtávú memóriájukba zsúfolják be a vizsgaanyagot, és ne csak vizsgáról-vizsgára éljenek.

Ne csak az elmélet, hanem a gyakorlat, tapasztalat szerzés, kutatás motiválja őket.

Ne csak azt tanulják amit a rendszer igényel, hanem ássák bele magukat azokba a részekbe amik nagyon érdeklik, ha nem kell
mellette dolgozniuk akkor főleg! Adjanak bele mindent, hogy minél több infót magukévá tehessenek!

Ne csak egy, hanem lehetőség szerint több diplomát kell szerezni, több területen, szakon.

Ne elégedjenek meg annyival, hogy tanulnak és diplomát szereznek. Gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek!

Ne hagyják, hogy mások vagy a társadalmi elvárások befolyásolják őket.Hallgassanak a megérzéseikre, és csinálják azt, amit
szeretnének. Azt viszont csinálják jól és igényesen.

Ne halogassanak semmit, mindent adjanak le időben és készüljenek időben. Adjanak bele mindenbe 100%-ot, ha nincs rászorulva, ne
vegyen fel diák hitelt. Szerezzen szakmai gyakorlatot és döntsék el mit akarnak csinálni, és küzdjenk azért.

Ne húzzák el az Egyetemi tanulmányaikat és igyekezzenek minél több szakmai tapasztalatot szerezni már az egyetem alatt. Nem a
nyelvvizsga a lényeg, hanem a nyelvtudás!!!

Ne kórházban dolgozzatok!

Ne lazsáljanak, nem éri meg

Ne legyenek lustak tanulni es ertekeljek a szabadidejuket jobban. 

Ne menjenek Környezetmérnöknek, ha nincs ismeretségük, ha a jövőben el szeretnének szakmán belül helyezkedni.

Ne menjenek kommunikáció szakra mert maximum telefonos üzletkötőnek, vagy biztosítási ügynöknek tudnak elmenni.

Ne pazarolják el az államilag finanszírozott féléveket!

Ne szerezzenek semmiféle magántulajdon, hogy a mobilitásukat megőrizhessék. Ahogy lehet menjenek külföldre dolgozni, és
telepedjenek le mihamarabb ott. 

Ne tanuljanak annyit, inkább építsenek kapcsolatokat! :)
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Ne tolják ki az egyetemi éveket! Ne "csússzanak"!

Ne vegyék komolyan a tanulást, mert csak egyszer fiatal az ember. A bulizást később már nem lehet bepótolni de a tanulást igen.
Érettebb tapasztaltabb fejjel könnyebben is megy.

Ne vegyék túl komolyan, nem minden feladatnak van értelme, de meg kell csinálni. Csak a gyakorlati tudás a valódi tudás és ez
folyamatos munkát jelent! Az egyetemi képzés nem gyakorlatot jelent, hanem iránymutatást, hogy tud, hogy mit hol keress.
Barátok itt is vannak!

Nekem kizárólag pozitív tapasztalataim voltak. Remek előadói kar.

Nekem nem volt érdemes továbbtanulni, inkább nyelvtanulásra használják ezt az időt, pénzt és energiát. 

Nem a "papír" adja a tudást, de az érvényesüléshez nagymértékben szükség van rá.

Nem a papír a lényeg, hanem a megszerzett tudás! Igyekezzenek minél több mindent elsajátítani a szakmájukból.

Nem az én dolgom, hogy üzengessek a PTE hallgatóinak. Azoknak tudnék üzenni, akik azt tanulják, amit én, úgy ahogy én: vak
lelkesedéssel, önáltatással és ostoba hittel, hogy kezükben a diplomával és kellő szorgalommal elismert, jól fizető állást szerezhetnek.
Hát nem. Ha újra kezdhetném, külföldre mennék tanulni és dolgozni, mert se protekció, se pénzes szüleim nincsenek, csak eszem és
szorgalmam - ami itthon szart se ér. Ha valaki magára ismer, ennyit tudok mondani.

Nem bántam meg, hogy a szülővárosomban maradtam tanulni. Az ÁJK az összes nehézség ellenére ( mert bizony volt),  nagyon jó
választás volt, s a múlt ismeretében sem döntenék másként.

Nem elég a vizsgákon éppen elérni a kettest,a legjobbnak kell lenni.

Nem elég tanulni, tudni kell!

Nem feltétlenül kell ragaszkodni a legmagasabb végzettséghez, inkább próbáljanak meg minél több szakmai gyakorlatot csinálni és jól
helyezkedjenek ugyanis manapság kapcsolatok és gyakorlat nélkül nehéz érvényesülni.

Nem fogják megbánni, hogy ide jártak

Nem javaslom senkinek a biológiát, mert nem lehet vele elhelyezkedni.
Nagy lelkesedéssel álltam neki, keményen tanultam, a szabadidőmet feláldoztam a tanulás javára és mit kaptam cserébe! Semmit,
mivel nincs biológus álláslehetőség, még a munkaügy sem talált semmit.

Nem szabad feladni!

Nyelv tanulás, tudományos munka már hallgatóként, kitartás, célszerűség

Nyelv és használható tudás...

Nyelvet minél többet tanuljanak és szakmai munkát vállaljanak ha tudnak

Nyelvet ne hanyagolják el.

Nyelvtanulás és külföldön munkakeresés.

Nyelvtudás

Nyelvtudás nélkül csak fél emberek vagyunk, ma már legalább egy idegen nyelv ismerete szinte mindenhol alapkövetelmény!

Nyelvvizsga már jelentkezés előtt, illetve minél előbb, Kapcsolat tartás a csoport társakkal, tanárokkal, érdeklődés felsőbb évesektől.
Bátran kérdezni szervezni, reklamálni! NEM FELADNI!

Nyelvvizsgát szerezni még a tanulási filyamat alatt, bármilyen nehéz is, mert utána biztosan nehezebb lesz.

Nyitott szemmel kell járni.

Nyugodt szívvel, bizalommal válasszák!!!!

Nézzenek utána ér e valamit a diploma amit kaphatnak.

Okosabban válasszanak szakot és próbáljanak meg nem csúszni illetve már az egyetem alatt szakmai tapasztalatot szerezni.

Okosan válasszanak szakirányt

Olvassanak sokat!

Olvassanak és járjanak nyitott szemmel!

Olyan szakot válasszanak, ahol az érdeklődésüknek megfelelő ismereteket szerezhetnek.

Olyan szakot válasszanak, amely a jövőre nézve alkalmazható lesz több területen is.

Olyan szakterületen tanuljanak, amiben a jövőben szeretnének is dolgozni.
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Olyat tanuljanak ami érdekli Őket, és meg is tudnak élni belőle.

Ott szerezzenek szakmai gyakorlatot, ahol a későbbiekben szívesen dolgoznának. Ne csak a kötelező minimumot teljesítsék ezen a
téren, és viszonylag hamar jussanak döntésre azzal kapcsolatban, hogy mivel szeretnének foglalkozni akár egy életen át.

PTE-s diplomával viszonylag könnyen el lehet helyezkedni, akár még a fővárosban is.

Picit több szakmai gyakorlat, picit kevesebb buli.

Pozitív, optimista gondolkodás, célok és kitartás.

Probaljak ki magukat minel tobb teruleten, gyujtsenek az elet minel tobb teruleterol tapasztalatokat.

Próbáljanak ki minél több mindent. Ne a szülői elvárásokat teljesítsék, hanem a saját vágyaik szerint válasszanak.

Próbáljanak ki minél több szabadidős tevékenységet, járjanak el szórakozni és ismerkedjenek. Ha keményen tanulnak a megadott
időn belül könnyedén el lehet végezni az iskolát, de az iskola utána, a kemény tanulás után, már csak a kemény élet várja őket. Ne
hajtsák túl magukat, arra ott van még az egész élet. 

Próbáljanak minél hosszabb szakmai tapasztalatot szerezni tanulmányaik alatt (sajnos tisztában vagyok azzal,hogy Pécsett ez
nagyon nehéz), ugyanis a Pestiek e tekintetben a munkaerőpiacon hatalmas előnyben vannak

Próbáljanak olyan szakon tanulni, ami hiányszakmának számít.

Próbáljanak olyan tudás birtokába kerülni, amit a munkaerőpiacon is értékelnek, mert sajnos az oktatásnak és a piaci elvárásoknak
nemigen van keresztmetszete. 

Próbáljatok megragadni minden egyes szakmai gyakorlati lehetőséget, nyári munkát, mert a jelenlegi munkaerő-piaci kereslet
rendkívül igényli a szakmailag sokat tapasztalt friss diplomásokat.

Próbálják elsajátítani a tanultakat legjobb tudásuk szerint és azt nem csak elméleti de gyakorlati formában is alkalmazni tudják.

Pécs az egyik legjobb egyetem

Pécs jó hely, az egyetem az ország egyik legjobbja, jó választás!

Remélem nem kerülnek hasonló igazságtalan helyzetbe, mint én.

Saját maguk miatt tanuljanak, és vegyék komolyan a nyelvtanulást.

Semmit (5 előfordulás)

Semmit. (3 előfordulás)

Soha ne válasszák az angol szakot, a legnagyobb ívben kerüljék el! 

Sohase érd be az álmaidnál kevesebbel...

Sok gyakorlati képzést szerezzenek

Sok gyakorlatot szerezzenek, ez a legfontosabb, minden munkáltató ezt kérdezi először és ezt várja el. Még ha az az egyetemi órák
vagy szakdolgozat alatt telt el, akkor is nagyon fontos.

Sok kitartást kívánok és nem csak a tanuláshoz, hanem azért is, mert aki szociális munkásnak akar tanulni az csak akkor válassza ezt
a szakot, ha valóban elkötelezett és segíteni akar másoknak, mert sajnos a szakma presztízse kicsi. A bérezés meg sem közelíti azt,
amennyit dolgoznia kell egy szociális munkásnak. 

Sok kitartást már az elején és jó időbeosztást!

Sok sikert (2 előfordulás)

Sok sikert ;)

Sok sikert az iskola után. Megfelelő képzésben részesülnek(tek).

Sok sikert az életben!

Sok sikert!

Sok sikert! :)

Sok sikert! Jól választottak.

Sok sok lehetöség van a pte-n hasznàljàtok ki, érdekes óràk,izgalmas programok,hök,stb

Sok szerencsét kívánok!

Sok szorgalmat, kitartást, önzetlenséget...
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Sok türelem.

Sok türelmet kívánok!

Sokkal több ismeret szerzése

Sokkal többet tanuljanak és szerezzenek gyakorlati tudást, tapasztalatot.

Srácok, innen szép nyerni! Ne hagyjátok ott a BA után Pécset az ELTE kedvéért! Bár tanársegédnek lenni nincs és nem is lesz
esélyetek. 

Szakmai gyakorlat nélkül nem lehet elhelyezkedni.

Szakmai gyakorlat és nyelvtanulás azoknak, akik tényleg el akarnak érni valamit a szakterületükön belül.

Szakmai gyakorlati hely nagyon fontos

Szakmai gyakorlatokat vegyék komolyan, ott tudnak kialakítani kapcsalokat.

Szakmai gyakorlatot csináljanak

Szakmai gyakorlott csináljanak.

Szakmai tárgyak a legfontosabban az életben, azokra helyezzék a hangsúlyt a tanulásnál.

Szakmai érdeklődés és célok hiányában inkább ne folytasd, hagyd meg ezt másoknak.

Szedjétek magatokat össze, a nagybetűs élet nem lesz olyan egyszerű, mint az egyetem..

Szeressék

Szeressék a várost és az elhivatottságukkal nevelő tanárokat.

Szeressék meg a tanulást, úgy könnyebb és hatékonyabb. 

Szeressék és becsüljék meg az iskolát, a híres budapesti iskoláknak csak a neve nagy. A feladatokat gyorsan tudják le és élvezzék az
egyetemista életet.

Szerezzenek a képzés alatt gyakorlatot.

Szerezzenek gyakorlati tapasztalatot, amennyit csak lehet. Képezzék magukat a saját területükön vagy más területeken is, hogy
szélesítsék a szakmai ismereteiket. Tanuljanak nyelveket, minél többet.

Szerezzenek gyakorlatot az egyetem alatt!

Szerezzenek gyakorlatot, tényleg tanuljanak, ne csak a vizsga végeztéig.

Szerezzenek igazi szakmai tapasztalatot.

Szerezzenek minél több elméleti ismeretet és hozzá gyakorlati tapasztalatot.

Szerezzenek minél több gyakorlati tapasztalatot és kapcsolatokat, álljanak több lábon.

Szerezzenek minél több gyakorlati tapasztalatot és tanuljanak meg jó angolul.

Szerezzenek minél több ismeretséget, kapcsolatot.

Szerezzenek munka tapasztalatot

Szerezzenek nyelvvizsgát még az első vagy a második félévben, később sokkal kevesebb idejük lesz rá.

Szerezzenek nyelvvizsgát, mert a külföldi munkához nélkülözhetetlen.

Szerezzetek pénzt!

Szerintem jó választás ez az egyetem, a tanulmányok, és a későbbi munkaerőpiaci lehetőségek tekintetében is.

Szerressenek itt tanulni, mert én is büszke vagyok rá, hogy itt végeztem.

Szippantsanak magukba sok tudást, hivatástudattal álljanak a leendő munkájukhoz és folyamatosan képezzék magukat.

Szorgalmasak, kitartóak legyenek. Kellő alázattal és szolgálattal fogjanak bármihez. Amit éppen tanulnak, dolgoznak a legnagyobb
alázattal végezzék addig, amíg érdekli őket és élvezik, amit csinálnak. Az élet mindig hoz változást, fogadják el és vegyék egy újabb
kihívásnak.

Szorgalom

Szorgalom, kitartás, gyakorlatiasság



PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal261

Szívesen cserélnék velük.

TANULJANAK NYELVEKET ÉS MENJENEK KÜLFÖLDRE !! És ne fizessenek a magyar oktatásért. ha fizetniük kell, akkor külföldön
fizessenek.

TANULNI, TANULNI, TANULNI.

TDK, jó kapcsolat tartása a tanárokkal, érdeklődés, szorgalom, elhivatottság!!!

Találják meg az egyensúlyt a buli és a tanulás között és tanuljanak nyelveket

Találjátok meg az egyetemi évek alatt a tanulás és a szórakozás közötti egyensúlyt!

Tanulj

Tanulj keményen,
Bulizz keményebben!

Tanulj nyelveket és dolgozz egyetem alatt is. + Csajok :)

Tanulj nyelvet

Tanuljanak (3 előfordulás)

Tanuljanak 

Tanuljanak a LLL-nel megfelelően!

Tanuljanak amíg csak tudnak.

Tanuljanak angolul és szerezzenek minel tobb munkatapasztalatot

Tanuljanak az egyetem mellett is, mert az egyetem nem feltétlenül ad elégséges tudást.

Tanuljanak becsülettel (2 előfordulás)

Tanuljanak idegen nyelvet! És tanulmányaik befejeztével nagyon gondolják meg, hogy érdemes-e visszamenni Pécsre
továbbképzésre!

Tanuljanak idegennyelveket - szerezzék meg a nyelvvizsgát!!!

Tanuljanak idegennyelvet

Tanuljanak keményebben

Tanuljanak keményen és elérik, amit akarnak.

Tanuljanak keményen!

Tanuljanak keményen, de használják ki az időt a barátokkal való együttlétre, Pécs szépségeire, mert ezek az évek soha nem
pótolhatók be.

Tanuljanak keményen, mert megéri

Tanuljanak külföldön legalább fél évet, de inkább többet.

Tanuljanak lelkiismeretesen

Tanuljanak meg minél több idegennyelven, menjenek nyaranta dolgozni, szakmai gyakorlatra az első évtől kezdődően

Tanuljanak minnél több nyelvet, menjek Erasmussal külföldre. 

Tanuljanak minél korábban nyelveket!

Tanuljanak minél tobbet

Tanuljanak napról napra.

Tanuljanak nyelveken, használják ki az ösztöndíjak adta lehetőséget, kutassanak, utazzanak és élvezzék ki, hogy ilyen sok, különféle
emberrel érintkezhetnek!

Tanuljanak nyelveket

Tanuljanak nyelveket és menjen el minél több gyakorlati helyre.

Tanuljanak nyelveket és szerezzenek gyakorlatot. 

Tanuljanak nyelveket!
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Tanuljanak nyelveket! Ha tanulni akarnak tegyék 100 % beleadásával. Ha nem megy 100 százalékkal, hagyják abba és menjenek
külföldre dolgozni!

Tanuljanak nyelveket, járjanak gyakorlatra, önkéntesnek

Tanuljanak nyelveket, építsenek kapcsolatokat, élvezzék ki a város adta lehetőségeket, legyenek nagyon aktívak és legyen nyitva a
szemük az új lehetőségekre, mert lehetőségek mindig vannak, csak néha nem vesszük észre őket.

Tanuljanak nyelveket, és ne csak egyet. A megszerzett nyelvtudást tartsák szinten. Dolgozzanak már az egyetemi évek alatt is.
Szerezzenek minél több szakmai gyakorlatot. 

Tanuljanak nyelveket. (2 előfordulás)

Tanuljanak nyelveket. Nagyon nehéz diplomásként és ráadásul pályakezdőként elhelyezkedni, de még gyakorlattal is! Jó ha van az
embernek megfelelő végzettsége, de nem nagyon akarják megfizetni, így sokszor elgondolkodok, hogy miért is koptattam a padokat.
Remélem előbb-utóbb igazolja az élet, hogy nem hiába.

Tanuljanak nyelvet, keressenek jó szakmai gyakhelyet

Tanuljanak nyelvet, ne hanyagolják el. Élvezzék ki az egyetemi éveket, bulizzanak sokat is és tanuljanak mellette sokat is. Töltsék a
szabadidőt a barátokkal.

Tanuljanak nyelvet, és egy jó szakmát. Fölösleges ennyi diplomás. Ráadásul a képzések nagy része semmiféle gyakorlatban
használható tudást nem ad.

Tanuljanak nyelvet.

Tanuljanak okosabban és bulizzanak többet.

Tanuljanak rendesen,de hagyjanak időt a kikapcsolódásra, ismerkedésre,kapcsolatépítésre. Vegyenek részt szakmai programokon és
az egyetem által szervezett programokon is pl Medikus kupa, csütörtök esti bulik. :)

Tanuljanak sokat és fogadják el az okatási tematikát mert az egyetemen tanultk egy az egyben megjelennek  egy multinacionális cég
működésében.

Tanuljanak sokat és élvezzék ki a Pécs városa által nyújtott nagyszerű egyetemi élet számos lehetőséget. 

Tanuljanak sokat! Keressék az összefüggéseket! Értve tanuljanak.

Tanuljanak sokat, de mellette érezzék nagyon jól magukat!

Tanuljanak sokat, hiszen itt szerzik meg a szakmai alapokat, és ha tudnak közben kezdjenek dolgozni, tapasztalatot szerezni.

Tanuljanak sokat, és használjanak ki minden lehetőséget

Tanuljanak szorgalmasan, szerezzenek minél több kapcsolatot, szakképesítést.

Tanuljanak szorgalmasan, vegyék komolyan tanulmányaikat.

Tanuljanak többet

Tanuljanak és amint lehet keressenek külföldi munkát.

Tanuljanak és éljenek.

Tanuljanak önmaguknak.

Tanuljanak úgy, hogy a tudás ne csak a vizsgáig maradjon meg. Minél több gyakorlati munkában vegyenek részt. Legalább 2 nyelvet
beszéljenek tárgyalási szinten.

Tanuljanak! (4 előfordulás)

Tanuljanak! Merjenek változtatni addig, amíg nem késő.

Tanuljanak!!!!!

Tanuljanak, amennyit lehet, éljenek a lehetőségekkel, főleg külföldi tanulmányi utakkal, és a diákszervezetekkel.

Tanuljanak, amíg lehet.

Tanuljanak, de közben érezzék jól
magukat, sportoljanak

Tanuljanak, de mellette használjanak ki minden egyetem adta lehetőséget!

Tanuljanak, használják ki a tanulásra fordítható időt (iskolai évek), mert a  tudás nélküli iskolai végzettség(pl. diploma) nem sokat ér.

Tanuljanak, hogy gondolkodhassanak, mert az teszi őket sikeressé és értékes emberré.
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Tanuljanak, legyenek nyitottak a tudásra, kérdezzenek

Tanuljanak, mert különben megbuknak!
Az élet rövid, az idő kevés, a tennivaló sok!

Tanuljanak, mert megéri, de lássanak túl az egyetemi éveiken, lesz a vizsgaidőszaknál sokkal rosszabb is. 

Tanuljanak, mert érdemes! És használják ki az egyetemi éveket a kapcsolatépítésre, szórakozásra, bulizásra, ismerkedésre, mert
ezek az évek soha nem fognak visszajönni! :)

Tanuljanak, ne csak bulizzanak!

Tanuljanak, tapasztaljanak és az egyetem alatt dolgozzanak! 

Tanuljanak, és dolgozzanak

Tanuljanak, és ne adják fel

Tanuljanak, és ragadjanak meg minden lehetőséget, hogy fejlesszék a tudásukat.

Tanuljanak. (2 előfordulás)

Tanuljanal nyelvet 

Tanuljatok

Tanuljatok nyelveket, és legyetek nyitottak. Mindent próbáljatok ki, amit csak lehet. Ha elbuknátok valamiben, próbáljatok meg valami
mást. Újra és újra próbálkozzatok mindennel. 

Tanuljatok nyelveket, és menjetek el az országból.

Tanuljatok szivvel lelekkel azt ami erdekel,a tobbi eleg ha gorbul

Tanuljatok szorgalmi időszakban

Tanuljatok többet, igyatok kevesebbet (tudom nehéz), de még így is matek-mecha-anyagtanból nem tudtok eleget tanulni.. Ne csak a
szakmai tananyagra hagyatkozzatok. Érdeklődjetek. A szakma 0,1%-át sajátítjátok el a tanulmányaitok alatt, beszéljetek legalább egy
idegen nyelvet. Félévet csúszni először nem tűnik nagy gondnak, de gondolj bele, hogy ha dolgoznál már akkor mennyi pénztől esnél
el.

Tanuljatok vaze :-) 

Tanuljatok! (2 előfordulás)

Tanuljatok! 

Tanuljatok! :)

Tanuljatok! Bulizzatok! Élvezzétek minden percét az egyetemi éveknek amíg lehet.

Tanuljatok, a tudás meghozza gyümölcsét !

Tanuljatok, de mellette kapcsolódjatok is ki. Törekedjetek arra, hogy a legjobbak legyetek abban, amit csináltok.

Tanuljatok, megéri! 

Tanuljatok...

Tanuljazok, amig es akitol tehetitek!

Tanuljon és becsülje meg azt valamint saját magát.

Tanuljon, mert az egyetem utáni élethez a diploma nagyon fontos lesz, sokat segít a karrier építéshez.

Tanuljonak nyelveket, máskülönben csak egy valakik maradnak a sok közül.

Tanulmányaik során keressenek már munkát, építsenek kapcsolatokat ahhoz.

Tanulni

Tanulni kell, és meg lesz az eredménye!

Tanulni nem szégyen!

Tanulni tanulni tanulni!

Tanulni és dolgozni
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Tanulni! (2 előfordulás)

Tanulni! Tanulni! Tanulni!

Tanulni, - Tanulni

Tanulni, dolgozni, törtetni.

Tanulni, tanulni, tanulni!

Tanulni, tanulni, tanulni...

Tanulni, tanulni, tapasztalatot szerezni.

Tanulni,tanulni,tanulni

Tanulni,tanulni,tanulni! (Lenin)

Tanulni-tanulni-tanulni

Tartsanak ki.

Tartsák a kapcsolatot társaikkal, erős kötelékeket építsenek ki.

Tartsák szem előtt, hogy a tanulás nem fejeződik be a diploma megszerzésével, hanem a megszerzett tudás hálójára új ismereteket
kell, hogy építsenek.

Tekintsék kiváltságnak, hogy tanulhatnak és hozzanak ki mindent a tanulmányaikból-magukból, amit lehetséges. 

Tiszteljék meg az előadásokat részvételükkel...csak jól járhatnak!

Tiszteljék tanáraikat, legyenek aktívak a kurzusokon és maradjon meg a jókedvük és a lelkesedésük. 

Továbbtanulni ne menjenek más egyetemre

Tudatosan készüljenek a jövőjükre, lehetőség szerint minél több iparágba, munkakörbe tekintsenek bele, hogy az egyetem végére
már tisztában legyenek azzal, hogy mi vonzza őket, mit szeretnének csinálni.

TÖBB SZAKMAI GYAKORLAT MEGSZERZÉSE

Táborok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tájékozódjanak, vállaljanak a szakterületükön diákmunkát, szakmai gyakorlatot.

Tájékozódjatok a lehetőségekről!

Több elszántságot, akaraterőt, szakmatudatosságot

Több különböző gyakorlatot szerezzenek

Több lábon kell állni...

Több szakmai gyakorlat kell. Nem pályázatos kitalált bohóckodás, valós feladatok, kihívások. 

Többször gondolják át melyik szakot választják, és csak azért mert könyebb ne válasszák azt amelyikkel utána nem tudnak mit
kezdeni!

Töltsék minél aktívabban az egyetemi éveiket és ragadjanak meg minden kínálkozó lehetőséget!

Töltsétek hasznosan az időtöket. Ne alkoholizáljatok.

Törekedjenek a szakot elvégezni időben és a szak mellett más tapasztalatokat szerezni gyakorlatokon, pályázatokon való részvétellel,
önkéntes munkával stb.

Törekedjenek az egyetem mellett minél komolyabb szakmai gyakorlati hely megszerzésére.

Tűzzenek ki egy célt, járjanak nyitott szemmel, és folyamatosan érdeklődjenek a piaci helyzet után.

Utólag minden csak szép emlék lesz, és használják ki a lehetőséget, mert pillanatok alatt eltelnek az egyetemi évek.

Valasszanak haszon szakokat, amikkel kesobb konnyen el tudnak helyezkedni

Vegyenek részt minél több egyetemi szakmai és szabadidős programon! Éljenek az egyetem adta lehetőségekkel (pl.: sport, tánc,
klub-és filmestek, konferenciák, csoportépítő programok)!

Vegyenek részt szakmai versenyeken, ragadjanak meg minden alkalmat, hogy az oktatás keretein belül biztosított tudásanyagon kívül
egyéb szakmai ismeretekre is szert tegyenek. Tanuljanak meg legalább egy idegen nyelvet felső fokon, az egyetemi oktatás erre nem
biztosít megfelelő feltételeket.
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Vegyenek részt több szakmai gyakorlaton

Vegyék igénybe az összes külföldi tanulmányi lehetőségeket, nyelveket tanuljnak, utazzanak, építsenek szakmai kapcsolati hálót

Vegyék komolyabban az iskolát, szerezzenek szakmát.

Vegyék komolyabban az életet.

Vegyék komolyan a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakmát! Csak akkor válasszák ezt a szakot vagy folytassák tanulmányaikat
ezen a szakon, ha valódi elhivatottságot éreznek iránta.

Vegyék komolyan a tanulmányaikat.

Vegyék komolyan a tanulmányaikat. 

Vegyék komolyan a tanulmányokat és szerezzenek gyakorlatot 

Vegyék komolyan a tanulást

Vegyék komolyan a tanulást és kicsit kevesebbet bullizanak.

Vegyék komolyan a tanulást, kiemelten a szakmai gyakorlatokat

Vegyék komolyan az egyetemet és már az utolsó évben keressenek szakmai munkát, tanuljanak nyelveket.

Vegyék komolyan az egyetemet.

Vegyék komolyan az előttük álló, az egyetem által biztosított lehetőségeket.

Vegyék komolyan és értékeljék, hogy azon fáradoznak a tanárok, hogy kapjanak egy szemléletet, tudást, amit majd tudnak használni,
tvábbfejleszteni. Nem kötelező egyetemre járni, ha csak az időtöltés miatt van ott. Az MSc levelezőn is votlak ilyen fiatalok, akik
nappali alapképzésről, vagy nem rég végzetten kerültek oda, elvégeték, de nem törték össze magukat...

Vegyék megtiszteltetésnek, hogy itt tanulhatnak!!!

Vágjanak bele, megéri a sok küzdelem, főképp a sokrétű élmények és a büszkeség miatt, amit ez az egyetem nyújtott

Válasszanak más szakot, mint én :) anyagilag nem éri meg, szakmailag vannak hiányosságok a képzésben

Válasszanak másik szakot.

Válasszanak sokkal gyakorlatiasabb intézményt.

Válasszatok olyan szakot, amiben később el tudtok helyezkedni, jó a fizetés.

Válasszák a PTE-t, felkészült, emberséges oktatókkal találkozik

Vállaljanak aktív szerepet a diákszervezetekben, mert rengeteget számít a munkaerőpiacon, ha egy friss diplomásnak aktív egyetemi
évei voltak.

Vállaljanak gyakorlati munkahelyet is, támaszkodjanak több alapra, szerezzenek szakmát is. Legyen nyelvvizsgájuk, számítógépes
ismeretük is. Ne csak az elméleti tudásra alapozzanak.

Váltsátok valóra az álmaitokat! Higgyetek magatokba! Előbb-utóbb mindenki megtalálja a maga útját! Élvezzétek ki a főiskolai élet
minden pillanatát! 

Várnak külföldön!

_

___

a PTE egy nagyon jó hely!

a bölcsészkar elveszítette minden presztízsét....sajnos

a diploma mellett megbízható nyelvtudással rendelkezzenek

a gyakorlati szakmai tudásra koncentráljanak

a külföldi szakmai gyakorlat fontosságát

a legjobb helyen tanulnak

a legjobb helyen vannak!

a legszebb éveim voltak, tanuljatok és meglesz az eredménye
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a tudást fel kell szippantani

addig örülj még ott lehetsz

akarat, kitartas mindig kell

ami sosem fog eljutni hozzajuk: 4 ev papir szerzese helyett inkabb talaljak ki melyik terulet erdekli oket es arra fekudjenek ra,
elsosorban otthon. Ezen kivul angol nyelv alap, anelkul eselyuk sincs munkat talalni, ha nem tudnak megszolalni. 

ami tényleg érdekel, azzal foglalkozzatok sokat. a többi óra  csak legyen meg

az anglisztikánál értelmesebb szakot válasszanak, ha csak nem fordító-tolmács szakra akarnak jönni, önmagában nem ér semmit.

az egyetemen töltött éveket használják jól ki, kezdjék meg ott kapcsolatépítő tevékenységüket, ani későbbi karierjüknél használhatnak
majd

az érdemjegy nem számít semmit, de zavar, ha nem jó és a munkahelyen akarsz majd bizonyítani

azt tanuljátok amit szerettek csinálni, ne a pénz motiváljon, hanem hogy a hobbid legyen a munkád

be kell vállalni az előadásokat, konferenciákat és minél több tapasztalatot szerezni már a tanulmányok alatt

becsüljék meg

becsüljék meg a lehetőséget

becsüljék meg az egyetemi éveket; alakítsanak ki minél több kapcsolatot

becsüljék meg azt a 3-5 évet amit e falak között tölthetnek

becsüljék meg ezeket az éveket, használják ki a város- és az egyetem által kínált programokat, kedvezményeket

becsüljék,hogy a PTE-n tanulhatnak

bulizzanak sokat, és építsenek ki minél több kapcsolatot a tanulmányaik alatt

csak olyan szakmát válassz, amelyiket életed végéig szívvel és lélekkel tudsz végezni

csak pozitívan

dolgozzanak

dolgozzanak egyetem alatt

egy diploma nem elég  :)

egy színvonalas egyetem hallgatói lehetnek

egyaltalan nem biztos, hogy felsofoku tanulmanyok utan azon a szakteruleten tudnak majd elhelyezkedni, amit tanultak.

egész életen át tanulni kell

előbb tájékozódjanak a munkaerőpiacon, utána iratkozzanak be egyetemi képzésre, de inkább menjenek külföldre tanulni, dolgozni

ez egy hülye kérdés

ezeket az íveket ne kezdje el kitölteni

felelősséggel

felvételizzenek más egyetemre vagy főiskolára, illetve jól válasszák meg ha mégis ide pontosan milyen szakra és milyen tanárok kezei
alatt akarnak tanulni

fontos a tanulás

füst milán- sírfelirat: jó-jó uraim, de mi lesz a gyakorlattal? Azaz, sokkal több gyakorlati, alkalmazott módszertani kurzus kéne a
nyelvtanári képzéseken!!!

gyakornoli állást keressenek a tanulmányaik alatt

gyűjtsenek be minél több tudást, gyakorlatot és szép emléket, ami egy életen át kíséri és segíti őket

ha tehetik, szerezzenek szakmai gyakorlatot, építsenek kapcsolatokat, és tanuljanak idegen nyelveket

hajrá (5 előfordulás)

hajrá pécsi közgáz
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hajrá, jó egyetem, végezzék el

hajrá, néha megéri tanulni!

hajrá.

használd ki ezeket az éveket, járj annyi órára amennyire csak lehet, tanulj amennyit csak tudsz, ne lógj, minden területet ismerj meg a
szakon/karon, ne csak tanulj, hanem beszélj is nyelveket, menj külföldre, szórakozz és építsd a kapcsolataidat, kutass és írj TDK-t,
keress mentortanárt!

használható tudás megszerzése legyen a cél

használjanak ki minden lehetőséget

használjanak ki minden lehetőséget (ösztöndíjat stb.) az egyetemen és pályázzanak!

használjanak ki minden lehetőséget a tanulásra

használjanak ki minden lehetőséget az egyetemen kívül, és belül is.

használjanak ki minden lehetőséget,ami a főiskolás évek alatt adódik,a legszebb évek ezek

használjanak ki minden szakmai, kulturális,szórakozási lehetőséget!

használják ki a PTE adta lehetőségeket

használják ki a lehetőségeiket

használják ki a lehetőségeket

használják ki a lehetőségeket, rendezvényeket, kirándulásokat és a tanulási alkalmakat

használják ki a pályázatokat

használják ki a tanulás lehetőségét, és építsenek kapcsolatokat, a végzettség birtokában pedig majd tegyenek Pécsért, és ne hagyják
itt a várost

használják ki a z egyetemi lehetőségeket

használják ki az adódó lehetőségeiket

használják ki az egyetem adta lehetőségeket

használják ki az egyetemi éveket, mert ezután jön a felelősségteljes felnőttkor :)

használják ki ezeket az éveket, társasági/kulturális/szakmai szempontból egyaránt

használják ki és osszák be az idejüket megfelelően

használjátok ki minden percét az egyetemnek, ez értetek van

hogy kitartás

idoben kerjek ki az abszolutoriumukat es ne bizzanak meg a TO-sokban

időnként vannak kemény, nehéz időszakok, de megéri!

járjanak be órára, ne basszák el az idejüket hülyeségekkel

járjanak nyitott szemmel a világban és tanuljanak sokat, mert megéri...

járjanak nyitott szemmel. Nem az a fontos, hogy megtanulják mindent, hanem az, hogy tudd, hol kell keresni...

járjanak utána el tudnak-e helyezkedni azon a területen, amit tanulnak

jó helyen tanulnak, az itt szerzett diploma ugyanolyan értékű lesz, mintha máshol szereznék azt az országban, azonban később a
lényeg úgyis a szakmai gyakorlat, tapasztalat és a nyelvtudás lesz

jó helyen vannak

jó választás

jól választottak

keressenek külföldi gyakorlati vagy ösztöndíj lehetőséget, tanuljanak nyelveket

kitartás (9 előfordulás)
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kitartás a legfontosabb, a cél érdekében mindent tegyenek meg

kitartás a vizsgákat és tanulmányokat tekintve, sok élménygyüjtést a szabadidőben és aktiv szocialis életet tanacsolok,
kapcsolatépitést, a tervek megvalositását, gyakorlatok korai kezdését önálloan

kitartás! (2 előfordulás)

kitartás, megéri küzdeni

kitartás, szorgalom, kávé

kitartás, valamire csak jó lesz

kitartás, érdemes végigcsinálni

kitartást

kitartást!

klassz egyetem, klassz város, de a HÖK semmit sem ér, főleg a BTK-n, csak a zsebüket tömik

komolyan venni a tanulást

könnyű elhelyezkedési lehetőségük lesz tanulmányaik befejezése után

külföldi tanulás

legyenek büszkék arra hogy itt tanulnak

legyenek büszkék arra, hova járnak

legyenek büszkék rá

legyenek mérnökök

legyenek nyitottak

legyenek nyitottak, koncentráljanak a tanulásra, ne elégedjenek meg csak a tananyag ismeretével
több nyelvet tanuljanak

legyenek szorgalmasak, kitartóak, bátrak és szemfülesek

légy és merj kreatív lenni! legyenek önálló gondolataid/gyakorlataid, amit ne félj megosztani

magas szintű képzést nyújtó egyetem, csak ajánlani tudom

megfelelő tudás birtokába kerülnek

menjenek Erasmusra

menjenek külföldre (2 előfordulás)

menjenek külföldre 

menjenek más szakra!

menjetek ki külföldre!

menjetek külföldre, mert itthon nem mentek sokra

minden adódó ösztöndíj lehetőséget használjanak ki, tanuljanak aktívabban nyelveket

minden egyes percét tessék kiélvezni és olyan sok tapasztalatra szert tenni, ami segít a jövőben, a boldogulásban =)

mindenki a PTE-t válassza

mindent bele!

mindent tegyenek meg a legjobb eredmények eléréséért,de nagyon fontos hogy társaságban legyenek, hogy részt vegyenek
programokon

minél szélesebb tudás megszerzésére, kapcsolati háló építésére, a gyakorlati helyen minél több szakmai ismeret megszerzésére
törekedjenek

minél több gyakorlati, szakmai tapasztalatot kell szerezni. 

minél több tevékenységben próbálják ki magukat, különös tekintettel a külföldi útra
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mivel a képzés kevésbé gyakorlat orientált, önállóan szerezzenek gyakorlati tudást

most utoljára van lehetőség barátságokat és igazi kapcsolatokat kötni

még hallgató korukban próbálják ki magukat: ki mihez érez affinitást - tudományos élet (OTDK), gazdaság-ipar (nyári gyakorlatok),
innovatív gondolkodás (külföldi ösztöndíjak)

na

nagy hangsúlyt helyezzenek a leendő szakmájuk gyakorlati ismereteire

nagyon figyeljenek oda órákon, mert ott sok értékes információt, gyakorlati tanácsot kaphatnak

nagyon jó tanárok vannak, kitartást a nehéz időkben, a tudást senki sem veheti el

nagyon jó tanárokat és segítőkész diákokat lehet megismerni

nagyon szuper dolgokat lehet hallani az előadásokon, ezért érdemes bejárni az órákra

ne bulizással töltsék ki a szabadidejüket, hanem szakmai gyakorlattal. Nem mindig az egyetemi kapcsolatépítés a legfontosabb.

ne elégedjenek meg az egyetem által biztosított oktatással, csatlakozzanak diákszervezetekhez, vegyenek részt szakmai
programokon, már az egyetem alatt kezdjék el építeni a karrierüket, építsenek maguk köré csapatot és valósítsák meg az álmaikat,
ötleteiket együtt, a legjobb időszak a cégépítéshez, 

ne hagyjanak ki egy bulit sem, mert másnap zárthelyi :)

ne halasszanak és csússzanak el az évekkel, idejében nyelvvizsgázzanak le, és vállaljanak munkát, akár külföldön is.

ne halogassák a szakdolgozat megírását

ne passzivaltassanak feleveket

ne vegyék túl komolyan

nem elég a könyvekből megtanult tudás, a gyakorlat fontosabb

nem nekem tanulsz magadnak tanulsz

nem szabad feladni, sikerülni fog

nem tanítottak meg arra, ami erre a területre szükséges lenne

nyelv, szakmai versenyek, külföldi tapasztalat nagyon fontosak

nyelvek tanulása, a tanulás mellett munkahelyi tapasztalat, mert egyébként csak az ismeretség segít elhelyezkedni

nyelvtanulás

nyelvtudás elsajátítása

nyelvtudás, gyakorlatiasság, széleskörű ismeretek (pszichológia, gazdaság, jog, kommunikáció)

nyelvvizsgát letenni záróvizsga előtt!!!!!

olvassanak sokat

olvassanak sokat, figyeljenek az órákon

olyan szakot válasszanak,amit hivatasukként tudnak majd a későbbiekben csinálni. Divatból ne válasszanak se iskolát,se szakot.

próbáljanak több gyakorlati tapasztalatot szerezni (pl, szakmai gyakorlat, önkéntesség, diákmunka)

ragadjanak meg minden lehetőséget, amit csak lehet

rendszeres tanulás, gyakorlat szerzése

rendszerszemléletű tanulás

sajnos nem egészségtudományi besorolása van igy az egészségügyben nem mindenhol fogadják el

sajtoljanak ki minden információt a tanáraik tudásából, mert nekik van tapasztalatuk, ami a jelenlegi életvitelben és piaci
elhelyezkedésben nagy előnyt jelent. 

semmit (4 előfordulás)

sok kitartást a tanuláshoz - megéri.
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sok sikert

sok sok kitartást

sok szorgalmat, erőt, kitartást!

specializálódjanak egy jogágra, a jogi szaknyelvet vegyék komolyan

szakmai gyakorlat végzése nélkül kezdő pozícióba sem veszik fel az embert

szarják le a regular tananyagot, és próbáljanak önerőből kitűnni

szerezzenek gyakorlatot már az egyetemi éve alatt

szerezzenek minél több szakmai tapasztalatot

szerezzenek nyelvvizsgát minél előbb

szorgalom és kitartás 

szorgalom,kitartás

találják meg az egyensúlyt a bulik es a tanulas között, ha komolyan akarjak venni. minel elobb kezdjenek el szakdolgozni es beleasni
magukat az oket erdeklo tema(k)ba. 

tanuljanak (8 előfordulás)

tanuljanak a suli mellett angolt, mert az kell mindenhova

tanuljanak jól, mert a tudás nagyon fontos

tanuljanak keményen, mert megtérül:)

tanuljanak meg lesz a jutalma

tanuljanak meg minél több nyelvet és dolgozzanak már az egyetem alatt is

tanuljanak mérnöknek orvosnak és húzzanak külföldre ! Vissza se nézzenek !

tanuljanak nyelveket (3 előfordulás)

tanuljanak nyelveket és használják ki a külföldi tanulás lehetőségét, sokkal többet ér, mint a nyelvvizsga!!!

tanuljanak nyelveket!

tanuljanak nyelveket, szerezzenek tapasztalatot itthon és külföldön egyaránt

tanuljanak szorgalmasan és ne puskázzanak a vizsgákon, azzal semmit nem érnek el 

tanuljanak szorgalmasan!

tanuljanak szorgalmasan, mert megéri

tanuljanak szorgalmasan, élvezzék ki az egyetemi éveket

tanuljanak többet, gyakorlatos tárgyakat figyeljék, azok az igazán hasznosak.
dolgozzanak az egyetem mellett, ez nagyban megsegíti az elhelyezkedést

tanuljanak és legyenek nyitottak a lehetőségekre

tanuljanak és menjenek gyakorlatra, végezzenek önkéntes munkát a választott szakterülethez kapcsolódóan

tanuljanak és nyelvvizsga kell. 

tanuljanak és vegyenek részt minél több tanulmányi versenyen.

tanuljanak, legyenek büszkék,hogy tanulhatnak ott

tanuljanak, mert a megszerzett tudást elvenni senki nem tudja

tanuljanak, mert a tudás nagy kincs

tanuljanak, próbáljanak külföldön is szakmai tapasztalatot szerezni

tanuljanak...

tanuljatok
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tanuljatok kulföldön

tanuljatok nyelveket s húzzatok ebből az országból

tanuljatok tovább

tanuljatok többet!

tanulni

tanulni kell napról-napra, nem csak a végén, mert különben nem sikerül

tanulni, dolgozni, megbecsülni

tanulni, tanulni tanulni ..... szerezzenek nyelvvizsgát

tanulni, tanulni és tanulni...

tanulni, tanulni, tanulni, külföldre menni nyelvet tanulni

tanulni, tanulni,tanulni......

tanulás = befektetés
...és ez tényleg így van!

tanulás!

több gyakorlatot szerezzenek

vegyenek reszt egyetemi rendezvenyeken, szerezzenek sok kapcsolatot, tanuljanak nyelveket, tegyenek szert uj kepessegekre,
dolgozzanak, elvezzek az egyetemi eveket

vegyenek részt minél több közösségi programon

vegyék komolyabban a tanulást, legyenek nyitottak, bevállalósak.

vegyék komolyan a szakmai gyakorlatokat, mert a későbbiekben munkát is kínálhatnak nekik

vegyék komolyan a szakmai gyakorlatot és végezzenek önkéntes munkát, mert így talán könnyebben jutnak álláshoz

vegyék komolyan a tanulmányaikat

versenyképes a diplomájuk

válasszák ezt az egyetemet

x (2 előfordulás)

Általános bölcsesség: Ne adják fel, illetve pesszimistán sokkal nehezebb.

Életem egyik legfontosabb és legtanulságosabb éveit Pécsen töltöttem. Pécs és az egyetemi élet (kollégiumok, rendezvények stb.)
nagyban befolyásolta jelenlegi személyemet.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy Pécsett végezze el tanulmányait.

Élj

Éljenek a külföldi tanulási lehetőségekkel

Éljenek a lehetőségeikkel!

Éljenek minden lehetőséggel
! A PTE a legkirályabb. 

Éljenek és mellette tanuljanak.

Élvezzetek ki minden pillanatot, tanuljatok amennyit csak bírtok és szerezzetek biztos nyelvtudás(okat)t

Élvezzéek amíg lehet :)

Élvezzék a város minden adottságát, a fiatalságukat, a tanulást, bulizzanak, kiránduljanak jókat a Mecsekben, őrizzék meg szívükben
iskolájukat, tanáraikat és szerezzenek annyi tudást, ami jó alapja lehet jövőjüknek. 

Élvezzék amit csinálnak!

Élvezzék az egyetemi éveiket, versenyképes képzésen vegyenek részt, majd keressenek munkát egy másik városban!

Élvezzék az egyetemi éveiket. Utána csak nehezebb lesz. 
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Élvezzék az egyetemi éveket és azt tanulják ami érdekli őket

Élvezzék az egyetemi éveket!

Élvezzék az egyetemi éveket, használjanak ki minden lehetőséget diákként - ismerkedésre, tájékozódásra, bulizásra, hasznos
ismeretek, tapasztalatok szerzésére, utazásra.

Élvezzék az egyetemi éveket, használják ki a szakmai lehetőségeket.

Élvezzék az egyetemi éveket, minél több tudásra tegyenek szert.

Élvezzék az egyetemi éveket.

Élvezzék azt, hogy PTE-s egyetemisták.

Élvezzék ki a tanulmányokat! sok gyakorlatot, tapasztalato és barátot szerezzenek közben.

Élvezzék ki amíg lehet.

Élvezzék ki az egyetemi lét minden percét és ne kapaszkodjanak görcsösen a kiváló eredmények után, mert az életben nem az
számít.

Élvezzék ki az egyetemi életet, és tanuljanak nyelveket.

Élvezzék ki az egyetemi éveiket, a bulikat, tanuljanak rendszeresen és ne halogassák a teendőiket.

Élvezzék ki az egyetemi éveiket.

Élvezzék ki az egyetemi éveket, mert semmivel sem összehasonlítható, ugyanakkor fektessenek kellő energiát idegen nyelvek
elsajátítására, szakmai tapasztalat szerzésére illetve a hobbijaikra is.

Élvezzék ki az egyetemi éveket, tanuljanak, legyenek aktívak, vegyenek részt minél több eseményen, esetleg diákszervezetben, de
legfőképpen éljenek a lehetőségeikkel. 

Élvezzék ki az egyetemista éveiket, de közben ne felejtsenek nyelveket tanulni!

Élvezzék ki minden percét, és minél hamarabb próbáljanak gyakorlatot szert tenni, akár diákmunkában.

Élvezzék ki minden pillanatát, mert ezek soha nem visszatérő évek. Mindemellett vegyék komolyan a tanulást.

Élvezzék, hogy tanulhatnak, ameddig lehet

Élvezzétek az egyetemi életet amíg lehet, olvassatok sokat, tanuljatok, használjátok hasznosan a szabadidőtöket, kössetek szoros
barátságokat, segítsetek egymásnak.

Élvezzétek az egyetemi éveket! 

Élvezzétek ki az egyetemi éveiteket, járjatok programokra, szervezetek közös eseményeket. Tanuljatok nyelveket és ami nekem
kimaradt, menjetek ERASMUSsal külföldre egy félévet. A diploma mellé sok pluszt ad.

Élvezzétek ki az egyetemi éveket!

Élvezzétek ki az utolsó diákéveket, hiányozni fog még! Próbáljatok minél több élményt, tapasztalatot szerezni!

Élvezzétek minden percét, hogy később legyen mire visszatekinteni, erőt meríteni!

Építsenek kapcsolatokat az egyetem alatt, minél többet, mert később szükség lesz rá!

Építsenek ki minél több szakmai kapcsolatot, keressenek szakmai gyakorlati helyeket.

Építsenek minél több kapcsolatot és használják ki az egyetemi diákszervezetek kínálta lehetőségeket. 

Építsenek szakmai kapcsolatokat

Építsetek kapcsolatokat, szerezzetek gyakorlatot!

Érdemes elvégezni, tágítja az ember látószögét.

Érdemes energiát fektetni a képzésbe

Érdemes energiát fektetni a tanulásba, mert a befektetett energia meghozza a gyümölcsét

Érdemes jól tanulni, és ösztöndíjakat pályázni. 

Érdemes jól tanulni.

Érdemes mindig a nehezebb utat/ képzést választani, később mindig értékelik az erőfeszítéseket, amivel többek vagyunk egy átlag
friss diplomásnál.
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Érdemes tanulni

Érezzék jól magukat az egyetemen, tanuljanak sokat

Érezzék jól magukat!

Érezzék jól magukat, legyenek büszkék, menjenek Erasmusra, ismerkedjenek, járjanak Szenesbe.

Érezzék jól magukat.

Értékeljenek minden pillanatot, amit az egyetemen töltenek

Értékeljék a lehetőségeiket hallgatóként és éljenek minden kínálkozó alkalommal, hogy szélesítsék a lehetőségeiket, kiegészítő
végzettségeket szerezzenek, ösztöndíjakban részesüljenek, pályázhassanak.

Értékeljék a tanulási lehetőséget, törekedjenek a magas kvalifikáltságra, tanuljanak aktívan minimum két idegennyelvet, járjanak el
szakmai konferenciákra, tanuljanak külföldön és szerezzenek szakmai gyakorlatot

Óvatosan a pályaválasztással

Önkénteskedjetek sokat, hogy kiderüljön számotokra, melyik szakterület is áll közel hozzátok. Ne feledjétek, hogy ezt a hivatást csak
szívvel- lélekkel és rendkívüli empátiával és türelemmel lehet végezni. Mindenkinek sok sikert! 

Örüljenek amíg egyetemre járhatnak!

Örüljenek, hogy ezen az egyetemen tanulhatnak.

Örüljetek, hogy megváltozott a rendszer, bár nem jártatok sokkal jobban. :D

élje meg mindenki!

élvezd és használd ki!

élvezzék a diáklétet, szeressék a hivatásukat

élvezzék az egyetemi éveket

élvezzék az életet

élvezzék ki (3 előfordulás)

élvezzék ki, amíg a PTE-re járhatnak

élvezzék és használják ki az egyetemi éveiket

élvezzék, amit lehet

érdemes komolyan venni már az első félévet is

érdemes tanulni

érezzék jól maguk, de ne feledjék egyszer vége az egyetemi éveknek

önmenedzselés

újra ezt az intézményt választanám

Őrizzék meg méltóan az egyetem hírnevét!!!
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Ha a fenti három kérdés közül valamelyikre nemmel válaszolt, kérjük, fejtse ki röviden, hogy miért nem ajánlaná:

 önmagában nem ér semmit.

- (5 előfordulás)

...

A Fogászati Klinika légköre nagyon rossz

A Kar és az egyetem vezetése hozzá nem értő tevékenységet folytat, ahol nem a hallgatók a fontosak. 

A PMMIK építészet intézetében végbemenő változtatások nem szolgálják sem az iskola javait, sem a diákokét főleg szakmai
szemmel. A kollégiumi környezet és egyoldalú szerződései botrányosak!!!

A Zalaegerszegi Képzési Központ oktatási színvonala hagy némi kivetni valót maga után.
Bár az egyetem "nyolc masnival átkötve" hírdeti az egészségügyi szervező szakot, és könnyű elhelyezkedést ígér... DE!!!!
Egészségturizmus szervező szakiránnyal NEM lehet elhelyezkedni!!!
Még Hévíz térségében SEM!!!

A bölcsész karok közül nem a pécsi a legjobb, számtalan jobb lehetőség van. A néprajz szak pedig hanyatlik Pécsett, ráadásul több
rossz élményem is volt egyes oktatókkal. Tisztelet a kivételnek!

A diploma értéke alacsonyabb a BME-hez képest, külföldön kevesen ismerik a PTE-t.

A diszciplináris képzéssel a mai oktatási rendszerben nincs lehetőség elhelyezkedésre

A formatervezői szakirány túl erősen konvergál a gépészmérnökihez.

A gazdasági szakkal, ami a turizmus szak előtt volt Szekszárdon, szerintem többre mentem volna. A pécsi közgázhoz viszont nem volt
elég pontom. Költségtérítésest nem vállaltam volna be.

A gyakorlati kepzes alacsony szinvonalu Kulfoldhoz viszonyitva

A gyakorlati oktatás hiánya, nehéz felzárkózni a munkaerő piacon emiatt.

A jelenlegi munkaerőpiac kevés hasonló végzettséggel rendelkező egyént kíván foglalkoztatni a végzettség szakterületén.

A jó szakemberképzéshez magasabb szintű oktatói gárda és intézményi háttér kell, valamint hogy a piaci viszonyokat gyorsabban le
tudja reagálni a képzési tervek összeállításakor!

A kamara megváltoztatta a jogosultsági lehetőségeket

A kartól történő sajnálatos pénzelvonás sajnos a minőség rovására megy rá. Folyamatosan csökkenő hallgatói létszám miatt
kurzusokat vonnak össze más szakokkal, ezért a követelményt egyensúlyba kell hozni, ennek bizonyos szakok jelentős kárát látják.

A kerdoiv megteveszto ugyanis az en az idomben a gazdinfo szak a TTK intezmenye ala tartozott. Az ottani kart velemenyen szerint
altalanosan jellemzi, hogy a piaci kovetelmenyekre a kar keptelen felkesziteni a hallgatokat, tovabba hogy a szakmai szemleletmod
kialakitasa helyett, dinoszauruszi tananyagot, elavult modszerekkel, magukat rendkivul nagy szakembernek tarto, holott nulla vagy 20
eve par evet eltoltott, de azota mar teljesen elavult tudast birtoklo oktatok vannak. A KTK rol azonban ez nem elmondhato, azzal a
karral elegedett voltam.

A komm. szaknak semmi értelme.

A képzés anyaga elavult, a tanárok száma nem elégséges, nem biztosított ingyenes az egyetemi testnevelés gyógytornász szakon. A
szivatás a lényeg, és nem a képzés. 

A képzés elvégzésébe fektetett energia, pénz nincs arányban az elhelyezkedési lehetőségekkel, a fizetéssel, a várható
munkakörülményekkel.

A képzés során kevés olyan tanárunk volt, akik releváns szakmai gyakorlattal rendelkeztek, és velük sajnos a szükségesnél kevesebb
óránk volt. Akik az én szempontomból kiemelkedőek voltak: Lakner Szilvia, Tratnyek Magdolna. Az ő óráik gondolatébresztőek voltak,
gyakorlatiasak és életszagúak.

A képzés színvonala magas lehetne, rendkívül jó oktatók vannak, viszont maga a kar hírneve rossz, ezért az oktatók alulmotiváltak. A
diákok pedig "büfészakoknak" tekintik a bölcsészkar kínálatát, sokan csak azért jelentkeznek ide, mert tanulás nélkül is el lehet
végezni. Sajnos farkába harapó kígyóról van szó....

A későbbi elhelyezkedési lehetőségek kevés száma, és a védőnők alacsony bére miatt.

A levelező képzés akkori anyaga köszönő viszonyban sincs a munkaerőpiac igényeivel.

A magyarorszagi munkaltatok lenezik a pecsi gyogyszereszdiplomat.

A megszerzett diploma teljes mértékben használhatatlan. 

A munkaerő piacon nem sokat ér jelenleg. 

A munkaerőpiacon nehezen hasznosítható végzettség.
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A nem megfelelő szakmai színvonal miatt.

A saját tanulmányaim alatti oktatási színvonalat nem tartom megfelelőnek. Azóta persze lehet fejlődés, de erről személyesen nem
értesültem. 

A szak oktatói gárdája képtelen tovább lépni a személyes ellentétein. Nem oktatók, inkább gáncsoskodó, pozíciójukat féltő, "kollégák"
(?).

A szociális szféra jelenlegi siralmas helyzete miatt.

A tanári kar bizonyos tanárainak elhivatottságbeli kiforratlansága miatt.

A tanárok nagy része rugalmatlan ha például szakmai gyakorlatról van szó, emellett rendszeresen késnek az óráról, illetve az utolsó
percben szólnak ha elmarad egy óra, amit aztán önkényesen hétvégi napokon pótoltatnak be. A gyakorlati képzés teljesen kiépületlen
az intézményben.

A tárgyak egy részét tökéletes időpazarlásnak éltem meg. (szinte minden félévben volt egy tantárgyunk, ami arról szólt, hogy a
tesnevelő tanár intellektusát tekintve nem maradhat el a tanári kar többi tagjától valamint, hogy tanárként tartsunk szaktanárit, ahol
nagyon fontos, hogy ne melegítőben jelenjünk meg...)

Több olyan tanár is tanít a karon, aki véleményem szerint alkalmatlan pedagógusnak. (bár ettől még lehetnek jó szakemberek, vagy
sikeresek a sportágukban)

Az orrom előtt kapott kettest egy olyan csoporttársam, aki nem tudta megkülönböztetni a kis-, és a nagy vérkört pusztán azért mert
egy szélsőségesen extrovertált, "jópofa" focista volt, míg ugyanezen a napon egy másik visszahúzódó introvertált csoporttársam latin
nevezéktannal együtt kapta ugyanezt az érdemjegyet. Ő kevésbé volt "jópofa".

A tanulmányi osztály munkatársai több ízben éreztették velem, hogy szívességet tesznek azzal, hogy válaszolnak egy-egy
kérdésemre. Igyekeztek minden ilyen alkalommal megtoldani a válaszukat valamivel, amivel arra utaltak, hogy ezt már tudnom kellett
volna, és mit képzelek egyáltalán, hogy meg merem ezt kérdezni.

A befizetések határidejei teljesen logikátlanok. Voltak féléveim amikor csak 1 vagy 2 tantárgyat kellett volna felvennem, de nem volt
biztos, hogy meghirdetik abban a félévben. A tanulmányi osztály sem tudta ezt megmondani. A tandíjjat viszont korábban kellett
befizetnem, mint, hogy az ETR megnyílt volna.

Volt olyan félév, amikor az ETR megnyitása közel 3 hónapot csúszott, ez teljességgel megengedhetetlen azt hiszem. A költségtérítés
díjja ezt a mulasztást, az egyetem részéről, nem tükrözte.

Alacsony a presztizse

Alig van diák és alig maradt jó tanár, mindenkit felvesznek!!!

Alkalmazott közgazdaságtan? Most komolyan? 3 év alatt?

Allasfelveteli programozoi vizsgakon szembesultem vele, hogy a nappalis BMS-sek, meg obudai  infosok lemostak minket a tereprol.
Ott sokkal melyebb es szigorubb a gyakorlati kepzes. A PMMIK-nak az a hire hogy nagyon troger, mindenkit atrugdosnak kettessel a
vegen, azokat is akiknek semmi keresnivalojuk a hozzaallasukkal, es a gyakorlati (nem)tudasukkal ugyanazon a piacon, ahol masok
megdolgoztak azert, hogy ott lehessenek. A programozoi allasokra nem kaptuk meg a szukseges minimalis gyakorlati kepzest a
piacon elvart belepo szinthez.

Anyagi megbecsülés hiánya

Az alapszakomhoz képest nem adott túl sok többletet.

Az andragógia szemfényvesztés, senki nem tudja mit jelent. Nem keresik.

Az egyetem körüli pénzügyi botrányok miatt.

Az előbb felsorolt indokok miatt.

Az etk tanulmányi osztálya hagy némi kívánni valót.maga után. Tisztelet a kivételnel.mint például Kivés Zsuzsa. Frissen végzett
okoskodókat már ne is említsem.

Az ismerőseim többsége pécsi, a bejárás nem egyszerű. Az én elvégzett szakommal nem vagyok elégedett.

Az oktatói karban olyan szintű változások történtek és olyan módon, ami miatt úgy gondolom, hogy ez már nem az az egyetem, ahova
anno jelentkeztem. 

Az oktatói kör képzetlensége és szenvtelensége valamint az ennek köszönhető oktatási színvonal romlás miatt.

Az országban a jelenlegi elhelyezkedés szempontjából továbbképzés nélkül nehéz elhelyezkedni ezzel  a szakkal.

Az utóbbi időszakban sokat romlott a minősége, és a hírek szerint nem túl jók a kilátások sem.

Az én szakomban nem sok potenciál van.

Azért nem ajánlanám a TTK-t és azon belül a bioszt sem, mivel nem lehet elhelyezkedni ezekkel a végzettségekkel.

Azért nem ajánlanám, mert nem piacképes... a megszerzett tudás felületes.
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Azért, mert manapság nem igazán értékelik a bölcsész diplomát.

Azért, mert nagyon nehéz elhelyezkedni ezzel a szakmával. Csak abban az esetben lehet elhelyezkedni, ha az ember vállalja, hogy a
munka érdekében elköltözik akár az ország másik felére, azonban ez viszont nagy anyagi befektetéssel jár.

Azóta sem tudtam elhelyezkedni azon a területen.

Csak akkor ajanlanam, ha valaki konkretan tudja, hogy a jovoben mivel szeretne foglalkozni, es ehhez feltetlenul szukseges a BTK
karan tanulnia.

Csak az menjen jogra, akinek vannak összeköttetései ezen a területen.

Csoporttársak közül senki sem dolgozik a végzettségével...

Egyetemi reformokra lenne szükség.

Egyre kevesebb a jo oktato, elmeleti az oktatas 

Egyáltalán nem versenyképes....

Elavult képzés 

Elméleti szinten megfelelően megalapozott a szak, de hiányoztak a gyakorlati oldal.

Elöregedett tanárok, életuntak, némelyiknek a hozzáállása is borzalmas, ha kettő normális van köztük, akkor sokat mondtam.

Esély sincs elhelyezkedni. Csupán ezért. De ez vonatkozik minden humán szakra.

Felesleges, elmeleti...

Felkészületlen "oktatók" (mindenhonnan összekukázott szedett-vedett bagázs). Kusza és értelmetlen tanmenet.

Fent már leírtam.

Ha most kezdeném nem hiszem, hogy el tudnám végezni.

Hanyatlik az oktatás színvonala, és nem a való életre készít fel.

IT területen más szakot ajánlanék

Inkább nyelvcentrikus szakot választanék, pl. skandinavisztika. Vagy magyar mint idegen nyelv.

Jelenleg az andragógia nem elég ismert és elismert, ezért önmagában ezzel a végzettséggel n ehéz elhelyezkedni.

Jelenleg elég bölcsész-és kultúraellenes a közhangulat, így álláslehetőség is nehezen akad, pláne ismerősök nélkül. 

Jelenleg nagyon nehéz elhelyezkedni a szakmában sajnos.

Jók voltak a magyar BA és MA szakon töltött évek, de munkaerőpiaci szempontból valóban nem a legjobb választás...

Kevés a gyakorlat

Kevés gyakorlati tapasztalatot nyújt

Ki lett teljesen szervezve a TTK-ra... 

Kisvárosban, ahol én élek, ezzel a végzettséggel nagyon nehéz érvényesülni.

Kiváló szakemberek, akik javarészt borzalmas tanárok. 

Legfeljebb állami intézménynél tudják alkalmazni a földrajz szakon végzetteket.

Leépülőben az oktatói kar, sok fiatal, ambiciózus oktató hagyta el a kart, nem éppen gyakorlatorientált a képzés, átlagos (vagy annál
gyengébb) képességű fiatalok maradnak PhD fokozatot szerezni (oktatni).

Maga a tudomány érdemes a választásra, de a tanszéket magát nem ajánlanám, mert nem tartom megfelelőnek. Nem szakmai
szempontok miatt, hanem az oktatói gárda hozzáállása miatt.

Maga az egyetem, és a képzések rendben vannak, ha valaki igazán tudja mit akar, de... A Rekreációszervező szak teljes mértékig egy
"mindenből egy kicsit, de semmiből se sokat" képzés, ahol igazából a végén mindenhez értünk, de semmihez sem. Elhelyezkedni
nem nagyon lehet vele, maximálisan töltelék szak. Ennek ellenére a tanulmányaim egy részét használom az úszásoktatásaim során,
így persze van ami hasznos volt, de összességében még egyszer ezt nem biztos, hogy elkezdeném.

Magasabb fokú képzést vártam.

Magyarországon nehéz elhelyezkedni bölcsész diplomával.

Magyarországon nem olyan nagy a kereset az adott szakterületre, fejlesztés inkább külföldön van. 
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Mamutegyetemként sokkal kevésbé hatékony

Mar nem valaszthato szocialis munkas szak. Nincsenek megbecsulve a szocialis munkasok magyarorszagon, semmi esetre sem
ajanlanam.

Megítélésem szerint FEEK-en található legtöbb szakon minőségi romlás érzékelhető. Ahelyett, hogy az erősségeikre fókuszáltak
volna sodródtak az árral és hagyták, hogy zömében jelentéktelen képzésekkel elsüllyedjenek. Csak azt sajnálom, hogy az info
könyvtáros szakot is magával rántja. 

Mert Matek Bsc-vel nem lehet kezdeni semmit. 

Mert a képzésen elsajátított tudás nem volt elégséges a hétköznapi munkám során, nem a tényleges feladatokra készített fel a szak.

Mert a legtöbb engem az egyetemi éveim során tanító tanár sajnos már nem dolgozik ott. 

Mert a nyelvtudáshoz nem kell nyelvi diploma, a francia nyelvű diploma pedig itthon nem hasznosítható.

Mert a szak elvégzése nem jogosít a szaknak megfelelő tevékenység végzésére, csak a szakvizsga letétele után. Ez nem az
egyetem, hanem a képzési rendszer hibája. Klinikai pszichológus szakirányról van szó és a klinikus szakképzésről.

Mert a társadalomtól kevés megbecsülésre lehet számítani, habár a munka nehéz mint szellemi mint fizikai téren.

Mert az oktatás színvonala a nullával egyenlő.

Mert az oktatás színvonalon aluli,a tanárok felkészültsége egyenlő a nullával. Tisztelet a kivételnek! Értelmetlen,haszontalan dolgokat
oktatnak.

Mert az oktatási és tanítási színvonal csökkent

Mert csak elméleti tudást ad, és ezzel nem fogják behívni állásinterjúra.

Mert csak nagyon kis százalék tud elhelyezkedni a szakmában.

Mert egy szak kevés

Mert elképesztően gyatra a könyvtári ellátottság és rendkívül alacsony színvonalú a képzés.

Mert kilátástalanok az itthoni viszonyok, és a kezdő fizetés vicc kategória.

Mert már nincs ilyen szak...

Mert nagyon rosszak a végzetséggel az elhelyezkedési lehetőségek, és kevés esetben lehet hasznosítani a tudást a tudományos
életen kívül.

Mert nehéz vele elhelyezkedni. Kihalásos alapon működik.

Mert nem ad releváns, mindennapokban használható tudást. Az oktatók gyakran nem veszik komolyan a saját munkájukat, és a
diákokat sem.

Mert nem ismeri senki

Mert nem lehet vele elhelyezkedni

Mert nem piacképes a szakma a jelenlegi Magyaroszágon 

Mert nincs köze a munkaerőpiachoz. Túl elméleti a képzés.

Mert nincs megfelelő tanári kar a régész képzéshez. Nincsenek emgfelelő kapcsolatai az egyetemnek ehhez és nem tudja biztosítani
a diákjainak, hogy megszerezzék a megfelelő alapokat a szakmában.

Mert szakmailag csak akkor ad hasznosithato tudást, ha részt vesz a kutatomunkákban, melyek egyre ritkabbak és nagyon aktivnak
kell lenni, hogy felfigyeljenek ambicioikra esetleg.

Mert süllyed a színvonal

Mert teljesen lehetetlen az ügyintézés, bármit is szeretnék elintézni. Abszolut nem ügyfélbarát a környezet. Az oktatás nem
gyakorlatias.

Mert tudomásom szerint nincs.

Mert végzettségei nem értékállóak, nem piacképesek

Mert úgy kezelik az embert,mint egy 18éves,frissen érettségizett fiatalt.

Minden félév megterhelő, nem csak a vizsgaidőszakban kell tanulni, hanem a szorgalmi időszak is éjszakákon át tartó rajzolással,
makettezéssel és tanulással jár. Csak azoknak ajánlanám, akik tényleg ebben a szakmában szeretnének dolgozni és bírják a
terhelést.
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Munkaeropiacon nincs értéke 

Munkaerő-piaci elhelyezkedési lehetőségét tekintve gyenge szak.

Munkaerőpiaci szempontból nem szerencsés

Munkalehetőség hiánya

Már telített a pálya, és nem könnyű elhelyezkedni.

Más szakon az üzleti életben használhatóbb tudásra lehet szert tenni.

Még nem eléggé kiforrott a szak.

Műszaki érdeklődéssel inkább más szakokat ajánlanék, amelyek versenyképesek

Nagyon gyenge alapokat adott

Nagyon kevés a fizetés, hatalmas a felelősség, nagy a leterheltség, nincs megbecsültség! Egyáltalán nem családbarát szakma! -
diplomás ápoló.

Nagyon kevés munkalehetőség, ha van is, nem fizetik meg.

Nagyon nehéz elhelyezkedni ezzel a végzettséggel.

Nagyon szűk körben mozoghat az, aki ezzel a végzettséggel akar elhelyezkedni, kevés a továbbképzési lehetőség, nagy a kiégés
veszélye!

Ne menjenek Környezetmérnöknek, ha nincs ismeretségük, ha a jövőben el szeretnének szakmán belül helyezkedni.

Nehezen lehet elhelyezkedni ezzel a szakkal, egyébként nekem nagyon tetszett ezt tanulni.

Nehéz a megélhetés abból az összegből, amit keresni tudnak ezzel a végzettséggel.

Nehéz az elhelyezkedés.

Nehéz az elhelyezkedési lehetőség ezzel a szakmával.

Nehéz elhelyezkedni

Nehéz elhelyezkedni a végzettség megszerzése után.

Nehéz elhelyezkedni az adott szak elvégzésével.

Nehéz elhelyezkedni bölcsészkent

Nehéz elhelyezkedni történelem szakkal, mert mindenhol azt hallottam, hpgy "kihalás útján veszünk fel embert."

Nehéz elhelyezkedni vele, kevés a fizetés

Nehéz jól fizető állást találni a karon hirdetett szakokkal

Nehéz releváns munkát találni

Nehéz vele a megyében elhelyezkedni.

Nehéz vele elhelyezkedni

Nekem csalódás volt a bánásmód, jogorvoslatnak nem volt lehetősége, borzasztó rossz kommunikáció, a levelező tagozat nem
dolgozó embereknek szólt, a képzés nem felelt meg az elvárásaimnak.

Nekem sokat adott emberileg, és megtanított gondolkodni. És tűrni. De összességében nem éri meg, ha karriert szeretnél, főleg akkor
nem, ha szakmai, akadémiai karrierre vágysz.

Nem

Nem a képzéssel van problémám.

Nem ajánlanám, mert túl sok embert vesznek föl (még azt is felveszik, aki csupa kettes volt középiskolában) és így nem lehet
rendesen haladni. Továbbá túl sokfajta terület van és nincs egy normális koncepció, amin végig lehet menni.

Nem biztos, hogy azonnal munkához lehet vele jutni.

Nem egészen azt a tudást, ismeretet nyújtja, amit véleményem szerint tartalmaznia kellene az adott képzettség megszerzéséhez.
Valamint elég nehézkes a kurzusok időpontjának órarendi egyeztetése. 

Nem elismert külföldön, nincs neve, és egy laborasszisztensnek se fognak sehova felvenni. Valószínűleg színvonalas nagynevű
mesterképzésre se, a jegyeid meg úgyse lesznek kimagaslóak, hiába vagy  kimagasló helyi csoporton belül, kint mindenki csupa
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ötössel fog versenybe szállni (mellesleg tapasztalatból kint sokkal könnyebb magasabb pontokat hozni - idegen nyelven is!), a te
véres izzadsággal megszenvedett 4eskéid mellett.. Az átadott anyag tömör, rengeteg, de kevésbé használható és életképtelen (vagyis
inkább valódi gyakorlati munkára alkalmatlan), leterhelt diplomások gyártása folyik. Ha bármi kreatív ötleted lenne, felejtsd el, nem
lesz tolerálva, és úgysem lesz rá időd (hacsak nem csúszol, de addig is ki fizeti a megélhetésed).

Nem ez a ezen egyetem ezen szakja adja a legmegfelelőbb képzést itthon.

Nem ezt vártam

Nem gyakorlatorientált a képzés, nehéz a munkaerőpiacon elhelyezkedni vele.

Nem indult az általam választott szakirány, ígérgetések voltak csak.

Nem ismerem, nem különösebben hallok róla...

Nem ismert szak, nehéz az elhelyezkedés

Nem jó semmire.

Nem követi a kor igényeit.

Nem lehet elhelyezkedni a szak után, inkább csak kiegészítő tudás megszerzéséhez jó.

Nem lehet elhelyezkedni ezzel a diplomával. A kihelyezett karon alacsony az oktatási színvonal.

Nem lehet vele elhelyezkedni erdemlegesen.

Nem lehet vele elhelyezkedni.

Nem lehet, vagy nehezen elhelyezkedni vele.

Nem látok lehetőséget a végzettséggel való elhelyezkedésre. 

Nem megbecsült szakma

Nem megfelelő minőségű a képzés, és rossz a félévekben teljesítendő tárgyak elosztása

Nem megfelelő színvonalú az oktatás

Nem megfelelően felépített képzés!

Nem piacképes

Nem piacképes a diploma, a nyelv rendben, de ahhoz nem kell ilyen szakra menni.

Nem piacképes fizetést ajánl.

Nem piacképes szak (2 előfordulás)

Nem piacképes és 5 év után az volt beleírva a diplomámba, hogy "szakmának nem minősül". Akkor mit is kaptam pontosan???

Nem szeretném, hogy barátaim vagy akár később a saját gyerekem olyan intézményben tanulna, amely a sok sikkasztás által még az
sem biztos, hogy egyes szakokat aktreditáltatni tudnak.

Nem tudnak elhelyezkedést biztosítani az elvégzett szakmában. 

Nem versenyképes szakma

Nem volt lehetőség szakmai gyakorlatra.

Nem volt megfelelő gyakorlati oktatás. 

Nem érdemes szociológiát tanulni, mert itthon még mindig nincs rá kereslet.

Nem érek el semmit vele a munkámban (tanárként) nem ismerik el!

Nem éri meg 

Nem értenek az ügyintézés egyszerű lebonyolításához és többet elvárnak, mint kellene, sok túlszabályozott hivatali dokumentumhoz
ragaszkodnak....

Nincs gyakorlati tudás.

Nincs szüksgé bölcsészekre.

Oktatás színvonala és az oktatók miatt, a szakmában igen nehezen lehet elhelyezkedni

Oktatók miatt (Matematikai és Informatikai Tanszék/Intézet)
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Olyan oktatók oktatnak,akiknek közük nincs a szakmához.

Precizitásra és pontosságra nevelt a képzés, de több egészségügyi tantárgyat vártam volna.

Romlott a színvonala

Rossz a képzés felépítése és ez a végzettség nem versenyképes a munkaerőpiacon.

Rugalmatlan, régimódi, elavult, tapasztalatlan tanárok (tisztelet a kivételnek); vérfrissítést nem a tavaly végzett hallgatókkal kellene
megoldani akik jobb híján órákat adnak és ütik el az idejüket.. ez így elég komolytalan..

Sajnos a Karon van egy-két "Kiskirály" tanár, akik a gyenge önbecsülésüket úgy próbálják kompenzálni, hogy a hallgatókat alázzák
porig. Illetve, ha nem értenek vmihez az adott témában nem szükséges azt lepontozni, utána kell olvasni.

Sajnos az elméleti tudás nem kifizetődő, saját területemen szinte lehetetlen normálisan megfizetett munkát találni, ha az ember nem
valakinek a valakije, másik szakom pedig általános elméleti ismereteket nyújt masszív gyakorlati tudás nélkül. Elmélettel nem sokre
lehet menni, a gyakorlati tudást az egyetemen kívül kell elsajátítani máshol vagy autodidakta módon, mivel a képzésnek nem része.

Sajnálatos módon az általam végzett szak (tur-ven.) mind megítélésében, mind a gyakorlatban egy ,,nesze semmi, fogd meg jól!
" jellegű vicc.

Segítséget nem igen nyújtanak a szakdolgozat írás terén. 

Semmit nem ér! Teljesen feleslegesen vesztegeti ott az időt a tanulók 95 százaléka. Nincs piaci kereslet az ott végzettekre. És ez a
teljes földrajz képzésre igaz.

Sok a viszály a tanszéken.

Szakmai oktatás hiányossága és vagy elégtelensége, felesleges ismeretek magoltatása, fontos szakmai szempontból lényeges
dolgok feletti elsiklás

Szerettem volna a szülővárosomban dolgozni, azonban teljesen telített volt a piac. Azóta sem dolgoztam turizmusban.

Szervezetlen volt a gazdaságinformatikus szak

Szervezetlen, önkényes.

Szervezetlenség figyelhető meg.

Tapasztalataim szerint a pollackos környezetmérnök diploma kevésbé elfogadott,mint a PE, BME diplomája.

Telített a szakma, továbbá ha valaki nem zseni a szakterületén nehezen tud feljebb lépni.

Telített a szakma.

TÖBB SZAKMAI TARTALOMMAL KELLENE MEGTÖLTENI

Több ponton elavult tananyag, számos negatív hozzáállású oktató.

Túl elméleti a képzés, gyakorlati ismereteket nem nagyon kaptunk. Illetve a szakon végzettek zöme hr területen helyezkedik el a
végzést követően, mégis a képzés során ezen ismeretek nem szerepeltek (pl: törvények: Mt, Kjt., Kttv; pénzügyi ismeretek)

Túl sok ezen a szakon a befektetett munka, és a képzéssel rendkívül nehéz állást találni. Abban az esetben pedig, ha talál állást, nem
megfelelőek a kereseti viszonyok.

Túlságosan a társadalmi, szociológiai vonalat erőltették, kevés használható tudást kaptunk.

Túlságosan olyan területre specializált, amire nincsen kellő kereslet a munkaerő piacon.

Unalmas

Vannak jó megítélésű szakok. Én csak azt ismerem, amin tanultam, a többiről kénytelen vagyok másodkézből kapott információ
alapján véleményt alkotni.

Viszonylag alacsony a szak oktatási színvonala más intézményekhez képest.

Véleményem szerint az informatikai képzés minősége nem megfelelő színvonalú.

Véleményem szerint nagyrészt elméleti oktatás folyik, amely nem készít fel a tényleges munkavégzésre.

a filozófia elméleti dolog, egy interjún nem előnyös a megítélése egy filozófia diplomának

a jogászi pályán nincs megfelelő karrier lehetőség

a mostanában hallott tapasztalatok alapján

a többi szak oktatási minőségével nem vagyok tisztában, arról releváns véleményt nem tudok alkotni
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a védőnői szakma jóval több annál ,amit az emberek gondolnak róla, Sok türelemet, elfogadást, empátiát, toleranciát igényel. Nehéz
jó védőnőnek lenni. 

anyagi megbecsülés miatt

az iskolai könyvtárakban nem számít ez a végzettség, általában nem tekintik előmnynek sem

az oktató kar kicserélődése jelentősen rossz irányba tereli a kar hírnevét

elefántcsont torony, köldöknézés, ambivalencia

elég felületes a tanítás

ezzel a végzettséggel szinte lehetetlen szakmán belül elhelyezkedni

felhígult a minőség

feluletes, "sokat markol keveset fog" mentalitas, nehany kiveteltol eltekintve befasult oktatok

fizetés, alacsony megbecsülés

folyamatosan romló színvonal

gyenge színvonal

hosszú utazás, csökkenő lehetőségek, oktatói gárda és az oktatás színvonalának csökkenése

időnkénti szervezetlenség, kevés a gyakorlati oktatás

ismeretség hiányában az elhelyezkedés lehetősége a szakmában a nullához konvergál

kevés oktató, kevés pénz, kevés szakmai, tudományos háttér a kevés pénz miatt

kis településen kevés a munkalehetőség, nem lehet több állást kipróbálni vele

manapság sem anyagilag, sem politikailag nem kifizetődő bölcsésznek lenni

megszűnt a szak

mellékszakként érdekes lehet, főszakként végezve nem könnyű helyt állni a munkaerőpiacon

mert a szakkal, melyet végeztem, rendkívül nehéz elhelyezkedni hazánkban.

mert az országban ez a képzés más városban jobb

mert jelenleg túlképzés van ebből a szakból

mert mindent nagyon bonyolultan inteznek, sok a papirmunka es a burokracia

mert már túltelített belőle a piac

mert nem ismerem az ottani kepzest

mert nem könnyű elhelyezkedni vele

mert nem találna vele itthon jól fizető állást

mert rettenetesen le vannak maradva az oktatók, semennyire nem készít fel a képzés

mert szar. talán 3 tanár volt aki mind emberileg mind szakmailag odaillő volt. 

mert vannak jobb egyetemek is az országban

már magam sem választanám

mára szétesett

nagyon lexikális, keveset fordít a gyakorlatra

nappali tagozaton jobbak a lehetőségek

nehéz elhelyezkedni ezen a pályán és alulfizetett. 

nehéz elhelyezkedési lehetőségek

nehéz vele az elhelyezkedés

nehéz vele elhelyezkedni
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nehéz vele elhelyezkedni a szakmában

nem a kompetenciám ajánlani olyannak személynek aki erről tőlem kér információt, a szubjektív véleményemet pedig nem akarom
kifejteni

nem adtak át gyakorlati tudást, csakis elméletit amit kutatók használhatnak, de a gyakorlati szakemberek számára teljesen irreleváns. 

nem annyira piacképes

nem azt a képzést kaptam, amit vártam. a dolgozók, tanárok sem olyanok, amilyennek lenniük kellene (tisztelet a kivételnek)! az
ügyeket nehéz intézni, sokszor a dolgozók maguk sem tudják biz. dolgokkal mi is a helyzet pontosan. Fejetlenség és káosz uralkodik
az egyetemen.

nem eléggé használható

nem etk-s diplomát ad hanem ttk-t

nem fognak tudni már elhelyezkedni ebben a szakmában

nem gyakorlatorientált az oktatás

nem kifejezetten szinvonalorientalt

nem lehet levelezö szakon egy szakmat rendesen megtanulni, nappali tagozatra kell jarni

nem lehet vele elhelyezkedni

nem piacképes a szakma, nem gyakorlatorientált a képzés és két középfokú nyelvvizsgához kötött a diploma

nem piacképes szak

nem volt hasznos

nem érdemes az igazságügyi igazgatást elvégezni, inkább a jogász szakot ajánlanám

nem éreztem a profizmust, nagyon régi tankönyveket ajánlottak, csak azért mert PTE-s

nem éri meg

nincs konkrétan meghatározva, hogy az adott végzettség milyen munkában elfogadott a köznevelési rendszerben, a végzettség nem
igazán elismert

nincs lehetőség szakmai gyakorlatra, sem iskolán kívül, sem tanórák keretében

nincs életpályamodell, alacsony a fizetés, nehéz pszichésen feldolgozni a traumákat

nincs értéke

nincsen értelme

piacképes tudás hiánya, munkalehetôség hiánya 

rettenetese sok elmélet, kevés gyakorlat

szinvonaltalan a képzés

számomra nem volt a tökéletes választás

számos igazságtalanság és sérelem ért 

számvitel oktatás-három tanár-egyik kéz nem tudja mit csinál a másik

tanári kar , és oktatás szinvonala

telített, nehéz elhelyezkedni

túl elméleti

túl szigorú osztályozás, rengeteg külföldi diák, gyakorlati oktatások többsége nem jó

túlterhelt, frusztrált tanári kar, kaotikus vagy nem létező képzési programok, belső ellenségeskedések

van jobb kepzes mashol

Építész tervezőként, vállalkozóként  nehéz befutni, ha viszont alkalmazottként dolgozol akkor nem becsülnek meg sem emberileg,
sem pénzügyileg.

Értesüléseim szerint több szakterületen gyenge az oktatás színvonala. Persze lehet, hogy ezek rosszindulatú pletykák, de nem zörög
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a haraszt...

Úgy gondolom, hogy a szakdolgozatom konzulense és opponense meglehetősen megalázó módon véleményezte munkámat. A
konzulensem mindezt azok után tette, hogy mielőtt leadtam volna, elzárkózott annak elolvasásától. A dolgozataimat mindig magam
készítettem a képzéseim során, általában jó eredményeket értem el. MA szakdolgozatomat ugyanezen hozzáállással és
gondolkodásmóddal írtam meg.

Úgy gondolom, hogy nem kaptam megfelelő tudást ahhoz, hogy a szakmában érvényesüljek.

Úgy érzem hogy azokra a szakokra amelyek megmaradtak nem érdemes tanulni, főleg hogy fizetős. 
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PTE 2. részPTE 2. rész

Amennyiben bármilyen egyéb javaslata, észrevétele van a kérdőívben leírt területek fejlesztésével, vagy a kérdőív kitöltésével
kapcsolatban, kérjük, írja le röviden:

"A tantárgyak egymásra épülése logikus, jól átgondolt volt."
Amikor a Villanytan 1-ben integrálni kellett, de azt csak a matematika 2-nél tanultuk, kicsit furcsa volt...

- (66 előfordulás)

-- (4 előfordulás)

--- (2 előfordulás)

---------------

.

..

:)

A Bologna-rendszernek köszönhetően az elvileg egymásra épülő tárgyakat is össze-vissza tudtam felvenni, ami miatt sokszor
hiányoztak alapok a kurzusok teljesítéséhez. A tantervváltoztatásoknál nem vették figyelembe, hogy az etr-ben rögzített tanterveket
kell teljesíteni a hallgatóknak, így új tanterv bevezetésénél már nem léteztek egyes tárgyak, így a teljesítés elég körülményes volt.

A PTE ÁOK-án a gyakorlati oktatás nem megoldott. 3. év után a klinikákon csak az orvosok lelkiismeretén múlik, foglalkoznak e a
hallgatókkal. Szerencsére vannak lelkiismeretesek is, de a több az ellenkezője. Napi munka, ügyelet mellett kell oktatniuk, és semmi
díjazás nem jár érte nekik. Kevesen vannak az osztályos munkára is, és még a nyakukba varrnak ennyi hallgatót. A másik lehetőség,
ha a hallgatói létszámot a klinikai orvosok számához igazítanák. Lassan a mennyiség a minőség rovására megy.

A jogászi képzés legyen végre gyakorlatorientált!!!!!!!!!!

A jövedelemnél a családi kedvezménnyel együttes összeget kérik-e vagy sem. Pontosítása szükséges. Vagy a bruttó bér
megadásával számolható a nettó.

A képzés professzionális. Ezt kell megtartani

A kérdőív tárgyául szolgáló végzettség előtt két diplomát szereztem, és nem tudtam a kérdőívbe jelölni, pedig mindkettőt azonos
mértékben használom munkám során.

A kérdőívet pályamódosító és pályaelhagyó résszel kellene bővíteni, mert a kérdőív túlságosan csak a szakirányú végzettségre megy
rá. A tanári végzettségűek között jelentős számban jelen vannak, akik más szakterületen alkalmazzák a készségeiket.

A minimum az lenne az egyetem részéről, hogy PTE feliratú pulóvert vagy legalább egy darab egyéb promóciós terméket (bögre,
tornazsák) ingyen vagy 50% kedvezménnyel kapjon minden itt tanuló vagy végzett hallgató. Ne a kérdőív kitöltésének ösztönzéséhez
ajánljuk fel.

Kérem ne írják többet, hogy 15 percbe telik kitölteni a kérdőívet, mind tudjuk, hogy több idő és nem ezen múlik, hogy kitöltjük-e.

A neveléstudományi MA maradjon mindkét évben a pécsi székhelyen, nem szerencsés a szekszárdi képzés.

A párkapcsolati kérdésénél, úgy gondolom, hogy hiányzik a "Párkapcsolatban él" választási lehetőség. Az egyedülálló és az élettársi
kapcsolat között ez lenne a logikus választási lehetőség.

A szakok listája nem naprakész, szükséges lenne minden szakot feltüntetni minden egyes karnál.

A szülők végzettségének kérdését végig kellene újra gondolni, mert nem szerepel sok variáció mint pl: szakiskola érettségivel. Ebben
az elgondolásban példának okáért az érettségit és a technikusit a teljesség igénye nélkül plusz opcióként kellene feltüntetni és a
megfelelő kijelölések alakítanák ki a valóságos képet, amivel egyébként is helyet spórolnának meg egy felsorolási lista tekintetében.

A tanári diploma megszerzését több szak tanulmányaival szereztem meg, ezeket sajnos nem tudom külön értékelni. Nem tudom
értékelni a tanulmányi osztályt, és az intézmény nyújtotta egyéb lehetőségeket (könyvtár, internet hozzáférés stb)

A végzett diákoknak munkahelyeket adni, egy szűk kivételt leszámítva valószínűleg nem az egyetem fog. Véleményem szerint az
oktatásban a hangsúlyt az elhivatottság megerősítésére kellene alapozni.

Az 5 db pulóver mint nyeremény, röhejes és szánalmas :( Inkább ne lenne semmi.

Az MA diplomák elég sután néznek ki, a sima betétlap helyett lehetne komolyabb. Pl. keménykötés
Az érettségi bizonyítványom jobban néz ki mint az MA diplomám. Köszi. 

Az elvégzett szakok között nem szerepel a történelem, csak a régészet, ezért a második szakomat, a magyart jelöltem be.

Az előadásokkal párhuzamosan tartott gyakorlati órák sokat segítenének. Az elméletben megtanult technikákat érdemes lenne
bemutatni gyakorlati órákon. Az előadásokhoz készített szöveges jegyzet hatékonyabbá tenné a felkészülést.

Az eszközök beszerzési finanszírozása fontos lenne, hogy jobb leszen. Sokkal több gyakorlatot kellene a hallgatóknak biztosítani!!!
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Az okozott nehézséget, hogy nincs a kérdőívben lehetőség az elején tisztázni, hogy Romániában születtem és élek, azaz külföldi diák
voltam. A kérdőív felépítése mindig kínálja a lehetőséget, hogy ezt a magam számára is tisztázhassam :-). Köszönöm, hogy
megszólítottak és számontartanak. Isten Áldja Munkájukat!

Az oktatásban sokkal nagyobb hagsúlít kellene a gyakorlat fektetni. Mert a megszerzett tudást tapasztalataim szerint a friss
diplomások nem tudják a gyakorlatba ültetni. Sok esetben a legegyszerűbb feladatok ellátása is nehézséget okoz.

Az oktatókkal kapcsolatban több típusú kérdés kellene, mert ha volt 1 megfelelően tanító és volt 5 másik, akit nem is érdekelt, akkor
átlagban más eredmény jön ki. Illetve volt olyan kérdés, hogy büszke vagyok-e a PTE-re? Igen, mivel első diplomám itt szereztem,
viszont ha a TTK-t nézem, akkor nem. Összességében a PTE-re felvételiztem idén a többi Kar jó hírneve miatt.

Az oktatókra vonatkozó kérdésekre nagyon nehéz válaszolni, mert egyes oktatók kiemelkedő munkát végeztek, míg mások nem.
Megfontolandó, hogy az oktatókkal kapcsolatos visszajelzést más formában lehessen megtenni. Pl.: Hány % esik  bizonyos
kategóriákba, vagy mik voltak azok a jellemzők, amik pozitív irányba billentették a kurzusok megítélését, és melyek ellenkező irányba.

Az orvosképzésben lényegesen több gyakorlati képzés lenne szükséges. Bizonyos tevékenységeket csak szabadidőben, esti, éjjeli,
ill. hétvégi ügyeletben volt lehetőség megtanulni.

Az utolsó skálázásnál az előző munkahelyre vonatkozó kérdéssor nem releváns (mármint nálam nem értelmezhető, mivel a gyakorlati
helyemen foglalkoztattak és azóta is itt vagyok)

Az építészmérnök képzésnek vissza kell szerezni a mérnöki vonalát (épületszerkezetek és építéstechnológia)

Egyértelműbbé tehető a végzést követő továbbtanulás/munkaviszony közötti különbség. Rezidens- és PhD/DLA képzés esetén a
kettő könnyen összemosódhat.

Elkeseredett vagyok amint az egyetemi eveimre gondolok. Gyakorlatunk alig volt. En gyakorlatoas ember vagyok. Hiányzott volna. Jo
hogy elmondhatom hogy itt tanultam, de nem.vagyok jol lépzett szakember - legalabbis nem tartom.magam annak. 

Elrontottam, csak Mesterképzés alatt tanultam külföldön!!! 

Föként a felsöfokú képzésemnek köszönhetem a gyakorlati tudásom, nem az kérdöiv megkeresésének alapjául szolgáló
végzettségemnek. A gyakorlati, szakmai képzés nagymértékben hiányzott a PTE képzéséböl. IT szemszögböl kissé 'elavult' a
tantárgyak köre.

Gyakorlatorientáltabb képzésre lenne nagy szükség!

Gyakorlatorientáltság

Hasznosnak ítélem.

Három különböző rubrikában kellett feltüntetnem az országot, ahol élek egy kérdőíven belül.

Idegen nyelvi, kötelező szakmai kurzusok bevezetése. Olyan oktatók alkalmazása akik dolgoznak is, vagy dolgoztak valaha a
szakmában (pl a nyugdíj mellett oktatók jók), nem csak ugyanazt tanítják 20éve, úgy, hogy soha nem dolgoztak a szakmában, a
tanításon kívül. Sokkal szakmaibb, gyakorlatibb jellegűek legyenek a gyakorlatok.

Igazából az kéne, hogy a szakmában elismert emberek legyenek a tanszéken, akiket érdekel is a szakma és a diákok.

Itt a végén megkérdezni, hogy van-e olyan képesség, amit jó lett volna, ha az egyetem másként csinálna, mit javíthatna az oktatáson,
hogy a mostani kikerülő diákok jobb, versenyképesebb tudást szerezzenek. Mit lehetne beépíteni az oktatásba. Az informatika oktatás
Sramó  tanár úrral sokkal jobb és gyakorlatiasabb lehetett volna. Szükségem lenne most arra a tudásra, amire ott volt 2 félév.

Jelenleg külföldön élek, és keresek munkát, egy hónapja ért véget a munkaviszonyom, felmondtam; de ezekre konkrét kérdés nem
volt, vagy nem egyértelmű. 

Jelenleg semmi.

Jó ahogy van.

Jó lenne, ha az egyetemen a mai teshnológiákat oktatnák és nem a 30 éva elavult dolgokat.

Jónak tartanám, ha a PTE keretein belül lehetőség nyílna az adott szakterülethez (könyvtári szakterülethez) kapcsolódó rendszeres
szinten tartó, felzárkóztató szakmai továbbképzésekre, továbbá ha a könyvtáros tanároknak lenne valamilyen szakmai fóruma a
szakmai- gyakorlati tapasztalatok cseréjére. A könyvtári szakterületen végzett hallgatók hírlevélben értesülhetnének a lehetőségekről.

Kizárólag a tandíjak igen magas voltát kifogásolom.

Kommunikáció és gyakorlati alapú, valós helyzetekre épülő nyelvi képzés.

Koszonom, hogy megkerdeztek. Szivesen valaszoltam, mert  hiszem, hogy ezzel segitem a munkajukat. A PTE-n rengeteg kivalo, de
frusztral tanar van, a kozoktatas jelenlegi helyzete miatt. Nekik uzenem, hogy megertem oket, es koszonom, hogy ebben a helyzetben
es lelki allapotban is megadtak nekunk minden lehetoseget a tanulasra. Minden jot kivanok!
Udv,
Szili Janos

Kérem tegyék rendbe az egyetemet mert nagyon jó volt ott tanulni, és szeretném másnak is ajánlani, de a jelenlegi formályában nem
tenném.
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Kíváncsi lennék majd a felmérés eredményeire, remélem hozzáférhető lesz valamilyen formában!

Köszönöm hogy leírhattam a véleményemet.

Köszönöm, hogy kitölthettem, elég részletes volt.
Még nincs pulcsim, nagyon örülnék egynek. :)

Következetlen a kérdőív. Olyan minta magamnak kellene ellentmondásokat tennem a válaszok során. Amennyiben egyszer valamire
nem a válasz, akkor a következőben nem kell megkérdezni ugyanazt még egyszer csak másképp. Valamint ha gyesen vagyok, akkor
nem dolgozok, nehéz olyanokra őszintén válaszolni hogy mennyit keresett az utolsó egy hónapban, meg mennyit dolgozott...ezeket
ebben az esetben törölni kellene.

Legyunk korreket, ez nem egy 15 perces kerdosor, foleg nem akkor ha azt szeretnenk pontosan valaszoljanak az emberek! 

Lehetne rövidebb is

Lehetne több kérdés arra vonatkozóan, hogy az iskolában tanultakat mennyire lehet hasznosítani a későbbiekben, valamint hogy
mennyire korszerű és valósághű az oktatási tananyag.

Lehetséges végzettségként vagy a hivatkozott, már megszerzett felsőfokú végzettség után tanultak között nem szerepel
lehetőségként felsőfokú szakképzés/OKJ szakképzés.

NINCS

Nagyon sok lehetőségünk volt gyakorlatot szerezni, azonban nem volt pontosan leírva, hogy ezen alkalmak során mi az amit a
gyakorlatvezetőinknek meg kellene mutatniuk nekünk. Lehetne egy pontos leírás, hogy mik azok amiket a gyakorlat során el kell
sajátítanunk.

Nem egészen világos, hogy melyik kérdés vonatkozik arra amit jelenleg csinálok és melyik arra amit csinálnék ha a tanult
szakterületemen helyezkedem el, vagy, hogy ezt a két dolgot egyáltalán elválsztja a kérdöív. Továbbá nem következetes, redundáns
kérdéseket tesz fel és lehetöséget ad az anomáliára az elemzésnél, egy adott korábbi válasszal ellentétes is adható a kérdöívben.

Nem ertem a vegen mi ez a meglevo nem meglevo skala

Nem hiszem, hogy a TO felőli kioktatások hasznosak, sőt 3 diplomám ellenére számomra sem egyértelmű űrlapszerű dokumentumok
sem egyértelműek. Megjegyzem informatikailag  maximum elégséges lett volna, ha osztályoznom kellett volna a "szerkesztéseket".
Ha nem Pécs lett volna közelben, nem biztos, hogy újra idejöttem volna, korábbi tapasztalataim ellenére.

Nem kene limitalni a kerdesekre adhato valaszok karakter szamat.

Nem szeretnék több kérdőívet kapni

Nem tanultuk a HR rendszereket gyakorlatban. Pl. Nexon, SAP ez fontos lettvolna.

Nincs (11 előfordulás)

Nincs ilyen.

Nincs javaslatom!

Nincs javaslatom, vagy észrevételem

Nincs javaslatom. (3 előfordulás)

Nincs észrevételem

Nincs észrevételem. 

Nincs, köszönöm a megkeresést.

Nincs. (2 előfordulás)

Nincsen építő jellegű észrevételem, javaslatom.

Rettentő hosszú ez a kérdőív.

Sok az emlékeztető kérdés ill túl sok a személyiséget behatároló kérdés pl: irányitószám, születési év nem.

Sokan a tanári alapképzés során nem is találkoznak gyerekkel, így nehezen eldönthető számukra, hogy alkalmasak e a választott
szakterületre. 

Stressztűrő képesség is szerepelhetne a kérdések között

Szerintem a duális képzések kialakítása nagyon jó lenne, több gyakorlat kellene, és több szakmához kapcsolódó elmélet

További jó munkát kívánok!

Több olyan szakmai gyakorlati hely, lehetőség biztosítása, ami a Rekreációhoz kapcsolódik!! 
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Túl hosszú, lehetne egy kicsivel rövidebb.

Vidéki megyeszékhely kifejezés nem releváns - hacsak nem jelöl meg nem vidéki megyeszékhelyet is.

Véleményem szerint az egyetemi képzés során a nyelvi képzésre, illetve a közgazdasági területen igen hasznos informatikai
szoftverek (elsősorban excel magas fokú ismerete) kezelésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

_

anatómia-élettan-kórélettan tárgyaknál, hatalmas segítség lenne ha megoldható lenne boncolásra bemenni, mert sokkal jobban
érthetővé válnának a könyvben leírtak, azzal h nem csak sematikus ábrán találkoznánk velük
nem tudom változott e ez az elmúlt évek alatt, de a mi évfolyamunknak sajnos nem volt lehetőségük eljutni egy boncolásra

nem

nincs (27 előfordulás)

nincs ilyen

nincs javaslatom

nincs javaslatom.

nincs észrevételem

rendben volt

szuper

területileg tok mindegy, h hol vagyok irányitoszámra pontosan

tetszett, hogy nem arra kérdez rá, elhelyezkedtem-e, hanem, hogy használom-e munkámban a megszerzett tudást

túl hosszú!

volt olyan kérdés, amire nem lehetett válaszolni, mert az előző kérdésben mást jelöltem meg

Én teljesen érthetőnek ítélem meg a kérdőívet, egészen alapos volt! :)

Érdemes lenne rákérdezni arra, hogy mennyire tartják fontosnak a hallgatók az egyetemi tanulmányi átlagot.

Íráskészség : Ezt nem feltétlen tudtam értelmezni, milyen íráskészség???? Gyorsírás? Helyesírás? Gépelés? Papíron írás? Ez mind
magában foglalja az íráskészség fogalmát szerintem. 

Öt- helyett lehetne hétfokozatú skála.

Ügyesnek tartom, hogy háromszor is figyelmeztettek a kérdőív kitöltésére, mert végül csak szántam rá időt, hogy megcsináljam.


