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1. KÉPZÉS KEZDETE, BELÉPÉS KÖRÜLMÉNYEI, MOTIVÁCIÓK1. KÉPZÉS KEZDETE, BELÉPÉS KÖRÜLMÉNYEI, MOTIVÁCIÓK

1.1. Az intézmény melyik karán végezte szakirányú továbbképzését?
n=196ÁJK 52.6%

BTK 17.3%

ETK 2.6%

FEEK 6.6%

IGYK 1.5%

KTK 0%

MK 5.6%

PMMIK 12.2%

TTK 1.5%

1.2.3. Milyen szakirányú továbbképzést végzett (legutoljára) ebben az intézményben? (BTK)
n=34Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító (szakirányú továbbképzés) 0%

Gyakorlatvezető mentortanár  (szakirányú továbbképzés) 0%

Kiadói szerkesztő  (szakirányú továbbképzés) 2.9%

Mentálhigiéné (szakirányú továbbképzés) 2.9%

Mentálhigiéné és közösségi segítés (szakirányú továbbképzés) 14.7%

Mozgókép és médiakultúra (szakirányú továbbképzés) 8.8%

Pedagógus szakvizsga (szakirányú továbbképzés) 70.6%

Politikai szakértő  (szakirányú továbbképzés) 0%

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (szakirányú továbbképzés) 0%

Vezetõ tanári (szakirányú továbbképzés) 0%

1.2.4. Milyen szakirányú továbbképzést végzett (legutoljára) ebben az intézményben? (ETK)
n=5Egészségfejlesztõ mentálhigiénikus (szakirányú továbbképzés) 0%

Egészségfejlesztõ-wellness terapeuta (szakirányú továbbképzés) 40%

Természetes élet- és gyógymódok  (szakirányú továbbképzés) 60%
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1.2.5. Milyen szakirányú továbbképzést végzett (legutoljára) ebben az intézményben? (FEEK)
n=13Felnõttoktatási szakértõ (szakirányú továbbképzés) 7.7%

Kulturális projektmenedzser (szakirányú továbbképzés) 38.5%

Munkaügyi kapcsolatok (szakirányú továbbképzés) 0%

Protokoll és rendezvényszervező (szakirányú továbbképzés) 46.2%

Public Relations és szóvivõ (szakirányú továbbképzés) 7.7%

Személyügyi szervezõ (szakirányú továbbképzés) 0%

1.2.6. Milyen szakirányú továbbképzést végzett (legutoljára) ebben az intézményben? (IGYK)
n=3Óvodai gyógytestnevelés (szakirányú továbbképzés) 0%

Szociálgerontológia (szakirányú továbbképzés) 66.7%

Tehetségfejlesztő szaktanácsadó (szakirányú továbbképzés) 33.3%

1.2.8. Milyen szakirányú továbbképzést végzett (legutoljára) ebben az intézményben? (MK)
n=11Mûvészetterápia (szakirányú továbbképzés) 9.1%

Mûvészetterápia - Képzõmûvészet-terápia (szakirányú továbbképzés) 45.5%

Mûvészetterápia - zeneterápia (szakirányú továbbképzés) 45.5%

1.2.9. Milyen szakirányú továbbképzést végzett (legutoljára) ebben az intézményben? (PMMIK)
n=24Építésztervezõ szakmérnök (szakirányú továbbképzés) 0%

Épületgépész szakmérnök (szakirányú továbbképzés) 4.2%

Létesítményenergetikai szakmérnök (szakirányú továbbképzés) 25%

Minõségirányítási rendszermenedzser (szakirányú továbbképzés) 33.3%

Minõségmenedzsment (szakirányú továbbképzés) 0%

Minõségügyi szakmérnök (szakirányú továbbképzés) 33.3%

Projektszervező  (szakirányú továbbképzés) 4.2%

1.2.10. Milyen szakirányú továbbképzést végzett (legutoljára) ebben az intézményben? (TTK)
n=3Balkán tanulmányok (szakirányú továbbképzés) 100%

1.2.4.1. Melyik városban folytatta tanulmányait?
n=5Kaposvár 0%

Pécs 60%

Szombathely 0%

Zalaegerszeg 40%

1.5. Mennyi volt a képzési idő hossza?
n=1932 félév 14%

3 félév 16.1%

4 félév 69.9%

1.9. Van egyéb, korábban szerzett felsőfokú végzettsége?
n=192Igen 40.6%

Nem 59.4%



PTE_DPR_Vegz_SZIT_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal2

1.9.2. Van egyéb, korábban szerzett felsőfokú végzettsége?
n=67Igen 28.4%

Nem 71.6%

1.10. A megadott szakirányú továbbképzés kapcsolódott valamely korábban megszerzett felsőfokú végzettségéhez?
n=192Teljes mértékben kapcsolódik (valamelyik) korábbi végzettségemhez, folytatása annak 35.9%

Részben kapcsolódik (valamelyik) korábbi végzettségemhez 45.3%

Egyik végzettségemhez sem kapcsolódik 18.8%

1.11. Hány éves munkatapasztalattal rendelkezett a szakirányú továbbképzés megkezdésekor?
n=194kevesebb, mint egy év 6.7%

1-3 év 13.9%

3-5 év 10.8%

5-10 év 21.1%

10 évnél több 47.4%

1.12. A képzés finanszírozását ki biztosította?
n=195Teljes mértékben önmagam 56.4%

Részben önmagam, részben munkáltatóm 20%

Teljes mértékben munkáltatóm 23.6%

1.13. A képzés elvégzése óta szerzett egyéb felsőfokú végzettséget?
n=196Igen 9.7%

Nem 90.3%

1.13.1. Milyen képzési formában szerezte azt?
n=19BA/BSc 0%

MA/MSc 31.6%

egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés 0%

egyetemi - hagyományos képzés 0%

főiskolai - hagyományos képzés 5.3%

doktori képzés - PhD, DLA 5.3%

felsőfokú/felsőoktatási szakképzés 31.6%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 26.3%

1.14. Részt vesz jelenleg felsőfokú képzésben?
n=192Igen 6.8%

Nem 93.2%



PTE_DPR_Vegz_SZIT_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal3

1.14.1. Milyen képzési formában?
n=17BA/BSc 5.9%

MA/MSc 17.6%

egységes, osztatlan képzés/ osztatlan mesterképzés 5.9%

egyetemi – hagyományos képzés 5.9%

főiskolai – hagyományos képzés 17.6%

doktori képzés – PhD, DLA 11.8%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 11.8%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 23.5%

1.15. Tervezi, hogy az elkövetkező 1-3 évben újabb szakirányú továbbképzést végez el?
n=194Igen, ugyanebben az intézményben, hasonló szakterületen 4.1%

Igen, ugyanebben az intézményben, másik szakterületen 11.3%

Igen, másik intézményben, hasonló szakterületen 3.1%

Igen, másik intézményben, másik szakterületen 4.6%

Nem tervezem 46.4%

Nem tudom 30.4%

15.2. Miért nem a PTE-t választaná?
n=17Nincs ilyen képzés a PTE-n 47.1%

Családi okból kifolyólag 5.9%

Ottani munkahelyi lehetőségek miatt 0%

Lakóhelyemhez közelebb van 64.7%

Kipróbálnék más intézményt is 5.9%

Egyéb 5.9%

1.16.1. Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés
n=175Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 17.7%

Igen, más felsőoktatási intézményben 10.3%

Nem szeretnék 72%

1.16.2. Alapképzés (BA/BSc)
n=163Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben   1.2%

Igen, más felsőoktatási intézményben 1.8%

Nem szeretnék 96.9%

1.16.3. Mesterképzés (MA/MSc)
n=163Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 3.7%

Nem szeretnék 88.3%

1.16.4. Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)
n=164Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 3.7%

Igen, más felsőoktatási intézményben 1.2%

Nem szeretnék 95.1%
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1.16.5. Doktori (PhD, DLA) képzés
n=161Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 6.2%

Igen, más felsőoktatási intézményben 3.1%

Nem szeretnék 90.7%

1.17.1. angol nyelvből:
n=181Nincs nyelvvizsga, nem ismeri a nyelvet 13.8%

Nincs nyelvvizsga, de ismeri a nyelvet 23.8%

Alapfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 18.2%

Középfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 32.6%

Felsőfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 11.6%

1.17.2. német nyelvből:
n=166Nincs nyelvvizsga, nem ismeri a nyelvet 39.2%

Nincs nyelvvizsga, de ismeri a nyelvet 25.3%

Alapfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 7.2%

Középfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 22.3%

Felsőfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 6%

1.17.3. francia nyelvből:
n=149Nincs nyelvvizsga, nem ismeri a nyelvet 85.9%

Nincs nyelvvizsga, de ismeri a nyelvet 7.4%

Alapfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 2.7%

Középfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 2.7%

Felsőfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 1.3%

1.17.4. olasz nyelvből:
n=147Nincs nyelvvizsga, nem ismeri a nyelvet 85%

Nincs nyelvvizsga, de ismeri a nyelvet 12.2%

Alapfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 0%

Középfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 1.4%

Felsőfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 1.4%

1.17.5. spanyol nyelvből:
n=147Nincs nyelvvizsga, nem ismeri a nyelvet 91.8%

Nincs nyelvvizsga, de ismeri a nyelvet 3.4%

Alapfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 2%

Középfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 1.4%

Felsőfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 1.4%
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1.17.6. orosz nyelvből:
n=151Nincs nyelvvizsga, nem ismeri a nyelvet 67.5%

Nincs nyelvvizsga, de ismeri a nyelvet 22.5%

Alapfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 4.6%

Középfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 1.3%

Felsőfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 4%

1.17.7. egyéb nyelvből:
n=147Nincs nyelvvizsga, nem ismeri a nyelvet 87.1%

Nincs nyelvvizsga, de ismeri a nyelvet 4.1%

Alapfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 2%

Középfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 5.4%

Felsőfokú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) 1.4%

2. KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE2. KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE

2.1.1. Szakmához kapcsolódó hivatalos előírás (pl.
orvos, jogász szakvizsga)

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=196
átl.=1,95
md=1
elt.=1,37

60,2%

1

11,2%

2

11,2%

3

8,2%

4

9,2%

5

2.1.2. Munkahelyi hivatalos előírás meghatározott
munkakör, pozíció eléréshez (pl. törvényi előírás)

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=194
átl.=2,01
md=1
elt.=1,49

61,9%

1

10,3%

2

5,7%

3

9,3%

4

12,9%

5

2.1.3. Pályamódosításhoz szükséges hivatalos feltétel
(pl. törvényi előírás)

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=194
átl.=1,53
md=1
elt.=1,03

73,7%

1

10,8%

2

7,7%

3

4,6%

4

3,1%

5

2.1.4 Pályamódosításhoz szükséges nem hivatalos
feltétel

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=192
átl.=1,92
md=1
elt.=1,28

58,9%

1

10,9%

2

16,7%

3

6,8%

4

6,8%

5

2.1.5 Munkahelyi nem hivatalos elvárásnak
megfelelés

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=193
átl.=2,84
md=3
elt.=1,6

34,7%

1

8,8%

2

17,1%

3

16,1%

4

23,3%

5

2.1.6 Munkaerő-piaci pozíció erősítése,
versenyképesség biztosítása

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=195
átl.=4,02
md=5
elt.=1,33

10,8%

1

3,1%

2

12,8%

3

20%

4

53,3%

5

2.1.7 Munkahely által biztosított, támogatott képzési
lehetőség kihasználása

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=194
átl.=2,13
md=1
elt.=1,54

60,3%

1

4,6%

2

10,3%

3

11,3%

4

13,4%

5

2.1.8 Vállalkozás megkezdéséhez/folytatásához
szükséges ismeretek, végzettség megszerzése

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=192
átl.=1,91
md=1
elt.=1,42

64,6%

1

8,9%

2

9,4%

3

5,2%

4

12%

5

2.1.9 Meglévő ismeretek megújításának, bővítésének
igénye

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=196
átl.=4,35
md=5
elt.=0,98

3,1%

1

2%

2

11,7%

3

23,5%

4

59,7%

5
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2.1.10. Új ismeretek szerzésének igénye, érdeklődés,
tudásvágy

Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=195
átl.=4,61
md=5
elt.=0,71

1%

1

0,5%

2

5,6%

3

22,6%

4

70,3%

5

2.2.1. szakmai elméleti tudás bővülése Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=196
átl.=4,51
md=5
elt.=0,85

2,6%

1

0,5%

2

6,6%

3

24%

4

66,3%

5

2.2.2. szakmai gyakorlati tudás bővülése Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=195
átl.=4,39
md=5
elt.=0,98

3,1%

1

2,6%

2

9,7%

3

21%

4

63,6%

5

2.2.3. speciális szaktudás megszerzése Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=193
átl.=4,51
md=5
elt.=0,85

2,6%

1

0,5%

2

6,7%

3

23,8%

4

66,3%

5

2.2.4. munkaerő-piaci pozíció javítása Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=195
átl.=3,99
md=4
elt.=1,18

6,2%

1

5,1%

2

17,4%

3

26,2%

4

45,1%

5

2.2.5. munkahelyváltás elősegítése Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=194
átl.=2,89
md=3
elt.=1,51

27,8%

1

14,4%

2

20,1%

3

16,5%

4

21,1%

5

2.2.6. pályamódosítás elősegítése Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=195
átl.=2,63
md=3
elt.=1,48

35,9%

1

11,8%

2

22,1%

3

14,4%

4

15,9%

5

2.2.7. vállalkozásra való felkészítés Nagyon fontos voltEgyáltalán nem volt
fontos

n=192
átl.=1,99
md=1
elt.=1,37

57,3%

1

12,5%

2

13%

3

7,8%

4

9,4%

5

2.3.1. szakmai elméleti tudás bővülése Teljes mértékben
elégedett

Teljesen elégedetlen n=196
átl.=4,23
md=4
elt.=0,89

1,5%

1

2,6%

2

13,3%

3

36,2%

4

46,4%

5

2.3.2. szakmai gyakorlati tudás bővülése Teljes mértékben
elégedett

Teljesen elégedetlen n=196
átl.=3,56
md=4
elt.=1,17

6,1%

1

13,3%

2

24%

3

32,1%

4

24,5%

5

2.3.3. speciális szaktudás megszerzése Teljes mértékben
elégedett

Teljesen elégedetlen n=195
átl.=3,96
md=4
elt.=0,99

1,5%

1

7,2%

2

20,5%

3

35,4%

4

35,4%

5

2.3.4. munkaerő-piaci pozíció javítása Teljes mértékben
elégedett

Teljesen elégedetlen n=195
átl.=3,47
md=4
elt.=1,26

10,3%

1

9,2%

2

30,3%

3

24,1%

4

26,2%

5

2.3.5. munkahelyváltás elősegítése Teljes mértékben
elégedett

Teljesen elégedetlen n=193
átl.=3,06
md=3
elt.=1,32

19,2%

1

9,3%

2

34,7%

3

20,2%

4

16,6%

5
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2.3.6. pályamódosítás elősegítése Teljes mértékben
elégedett

Teljesen elégedetlen n=194
átl.=2,89
md=3
elt.=1,3

22,2%

1

11,3%

2

35,1%

3

18,6%

4

12,9%

5

2.3.7. vállalkozásra való felkészítés Teljes mértékben
elégedett

Teljesen elégedetlen n=187
átl.=2,51
md=3
elt.=1,27

31%

1

15%

2

34,2%

3

11,2%

4

8,6%

5

2.4. Véleménye szerint mik voltak a képzés hiányosságai?
(Több válasz lehetséges!)

n=196korszerűtlen/kevés ismeret átadása 11.7%

tanárok nem megfelelő hozzáállása 7.7%

tanulmányi szervezési problémák az intézményben 16.8%

képzési idő rövidsége 17.3%

nem felel meg a munkaerőpiac elvárásainak 8.2%

nem volt hiányosság 45.9%

egyéb 21.9%

2.5.1. Munkahelyi hierarchiában elfoglalt pozíció
javulása

Nagy előrelépést
jelentett

Egyáltalán nem
jelentett előrelépést

n=195
átl.=2,37
md=2
elt.=1,43

43,6%

1

12,3%

2

17,9%

3

15,9%

4

10,3%

5

2.5.2. Jövedelem növekedése Nagy előrelépést
jelentett

Egyáltalán nem
jelentett előrelépést

n=195
átl.=2,25
md=2
elt.=1,4

48,7%

1

8,2%

2

21,5%

3

12,8%

4

8,7%

5

2.5.3. Kapcsolati tőke növekedése Nagy előrelépést
jelentett

Egyáltalán nem
jelentett előrelépést

n=195
átl.=3,31
md=3
elt.=1,25

10,8%

1

15,4%

2

26,2%

3

27,7%

4

20%

5

2.5.4. Szakmai karrierút váltás Nagy előrelépést
jelentett

Egyáltalán nem
jelentett előrelépést

n=195
átl.=2,53
md=2
elt.=1,37

32,8%

1

17,9%

2

23,6%

3

14,4%

4

11,3%

5

2.5.5. Önértékelés javulása Nagy előrelépést
jelentett

Egyáltalán nem
jelentett előrelépést

n=196
átl.=3,8
md=4
elt.=1,11

6,6%

1

4,1%

2

21,4%

3

38,8%

4

29,1%

5

2.6. Visszanézve, ha újra választhatna, akkor ugyanezt a képzési programot választaná, ugyanebben az intézményben?
n=194Igen 85.1%

Nem, más képzési programot ugyanebben az intézményben 4.1%

Nem, ezt a képzési programot másik intézményben 4.1%

Nem, más képzési programot más intézményben 1.5%

Nem döntenék a szakirányú továbbképzés elvégzése mellett 5.2%
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2.6.2. Miért nem a PTE-t választaná?
(Több választ is megjelölhet!)

n=13Családi okból kifolyólag 0%

Ottani munkahelyi lehetőségek miatt 7.7%

Lakóhelyemhez közelebb van 23.1%

Kipróbálnék másik intézményt is 38.5%

Egyéb 38.5%

3. MUNKAERŐ-PIACI KILÉPÉS3. MUNKAERŐ-PIACI KILÉPÉS

3.1. A végzettség megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)?
n=196Igen 96.4%

Nem 3.6%

3.1.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának? 
n=188Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 19.7%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 70.2%

Egy egészen más szakterület 4.8%

Bármilyen szakterület 5.3%

3.2. A végzettség megszerzése után közvetlenül keresett munkát?
n=195Igen 10.3%

Nem, mert már akkor is dolgoztam 85.6%

Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 1%

Nem, egyéb okból 3.1%

3.2.1. A végzettség megszerzése után talált-e munkát?
n=21Azonnal, egy hónapon belül találtam 42.9%

Keresés után találtam 42.9%

Még nem találtam 14.3%

3.2.2. Hogyan jutott a végzettség utáni első munkájához?
Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! 

n=17Álláshirdetésre jelentkezett 41.2%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 5.9%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0%

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 5.9%

Gyakorlati helyén alkalmazták 0%

Tanári ajánlás révén 11.8%

Korábbi munkakapcsolat révén 5.9%

Egyéb személyes ismeretség révén 23.5%

Egyéb módon 5.9%
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3.2.3. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=18Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 38.9%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 61.1%

Egy egészen más szakterület 0%

Bármilyen szakterület 0%

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

n=196Igen 6.6%

Nem 93.4%

3.3.1. Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak?
n=13Igen 69.2%

Nem 30.8%

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

n=195Igen 1.5%

Igen, jelenleg is külföldön dolgozom 0.5%

Nem 97.9%

3.4.4. Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak a felsőfokú végzettségéhez?
n=5Igen, teljes mértékben 0%

Részben 40%

Nem 60%

3.5. Tervez (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben?
n=193Igen 7.8%

Nem 69.9%

Nem tudom eldönteni 22.3%

4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

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

n=196Alkalmazott 81.1%

Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 5.1%

Vállalkozó 5.6%

Munkanélküli 2%

Nappali tagozaton tanuló diák 0%

GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 5.6%

Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 0.5%
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4.1.1. Milyen beosztásban dolgozik?
n=159Felsővezető 9.4%

Középvezető 26.4%

Alsóvezető 8.8%

Beosztott diplomás 55.3%

Beosztott nem diplomás foglalkozás 0%

4.1.4.2. Keres-e munkát?
n=4Igen 100%

Nem 0%

4.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel?
n=11Igen 72.7%

Nem 27.3%

4.2. Munkaerő-piaci részvétel
n=195Jelenleg (is) dolgozik 92.8%

Sose dolgozott 0%

Most nem dolgozik, de már volt munkahelye 7.2%

4.3. Az Ön fő munkaviszonya:
n=177Állandó jellegű és határozatlan idejű 93.8%

Határozott idejű 5.1%

Alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 1.1%

4.4. Ön...:
n=176Köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 46.6%

Állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 9.7%

Más helyen dolgozik 43.8%

4.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van?
n=182Nincs alkalmazottja/beosztottja 59.9%

1-9 alkalmazott/beosztott 27.5%

10 vagy több alkalmazott/beosztott 12.6%

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

n=179Egyáltalán nem 6.1%

Kevéssé 14%

Közepes mértékben 31.8%

Nagymértékben 29.6%

Teljes mértékben 18.4%
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4.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=181Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 13.3%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 79%

Egy egészen más szakterület 4.4%

Bármilyen szakterület 3.3%

4.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?
n=179PhD/DLA 2.2%

Egyéb posztgraduális képzés 9.5%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 43%

Főiskolai diploma/Ba/BSc végzettség 35.2%

Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés 6.7%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 3.4%

4.11. Az Ön munkahelye...
n=179Teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú, 59.8%

Részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 1.1%

Teljes mértékben magántulajdonú 39.1%

4.12. Az Ön munkahelye...
n=180Teljes mértékben magyar tulajdonú 81.7%

Részben magyar tulajdonú 2.2%

Teljes mértékben külföldi tulajdonú 16.1%

4.13. 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=180Önfoglalkoztató vagyok 7.2%

2-9 fő 6.7%

10-49 fő 11.7%

50-249 fő 28.9%

250-999 fő 17.8%

1000 fő, vagy afölött 27.8%

4.14. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!
n=173Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 1.2%

Bányászat, kőfejtés 1.2%

Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 9.2%

Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, 2.3%

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 0.6%

Építőipar 4%

Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek 1.2%

Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység) 3.5%

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 0.6%

Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 4.6%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2.3%
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Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi, 6.4%

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 11.6%

Oktatás 27.7%

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 9.8%

Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet) 1.2%

Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás, 0.6%

Egyéb, éspedig... 12.1%

4.15. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését!
(Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)
Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik?

n=173Igen 4%

Nem 96%

4.15.3. Milyen településen dolgozik jelenleg?
n=174Főváros 31%

Vidéki megyeszékhely 32.2%

Egyéb város 30.5%

Község, falu 6.3%

Külföld 0%

4.16.2. 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=180heti 20 óra alatt 1.1%

heti 20-29 óra 3.9%

heti 30-39 óra 14.4%

heti 40-50 óra 71.1%

heti 50 óra felett 9.4%

4.17. Van Önnek főállása mellett, kiegészítő munkatevékenysége?
n=181Igen 26%

Nem 74%

4.17.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=48Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 10.4%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 70.8%

Egy egészen más szakterület 14.6%

Bármilyen szakterület 4.2%

4.17.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?
n=48PhD/DLA 6.3%

Egyéb posztgraduális képzés 4.2%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 31.3%

Főiskolai diploma/BA/BSc végzettség 37.5%

Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés 8.3%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 12.5%
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4.18.1. angol nyelv: sohanapi szinten n=176
átl.=2,83
md=3
elt.=1,1

18,2%

1

15,3%

2

31,8%

3

34,7%

4

4.18.2. német nyelv: sohanapi szinten n=163
átl.=3,48
md=4
elt.=0,84

6,1%

1

4,3%

2

24,5%

3

65%

4

4.18.3. francia nyelv: sohanapi szinten n=149
átl.=3,9
md=4
elt.=0,48

2%

1

0,7%

2

2,7%

3

94,6%

4

4.18.4. olasz nyelv: sohanapi szinten n=147
átl.=3,95
md=4
elt.=0,29

0,7%

1

0%

2

2,7%

3

96,6%

4

4.18.5. spanyol nyelv: sohanapi szinten n=149
átl.=3,97
md=4
elt.=0,18

0%

1

0%

2

3,4%

3

96,6%

4

4.18.6. orosz nyelv: sohanapi szinten n=151
átl.=3,95
md=4
elt.=0,22

0%

1

0%

2

5,3%

3

94,7%

4

4.18.7. egyéb nyelv: sohanapi szinten n=147
átl.=3,94
md=4
elt.=0,31

0,7%

1

0%

2

4,1%

3

95,2%

4

5. ELÉGEDETTSÉG5. ELÉGEDETTSÉG

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

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=182
átl.=3,18
md=3
elt.=0,79

4,4%

1

10,4%

2

48,4%

3

36,8%

4

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

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=182
átl.=2,74
md=3
elt.=0,94

11,5%

1

25,8%

2

40,1%

3

22,5%

4

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

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=182
átl.=2,68
md=3
elt.=0,92

11,5%

1

29,1%

2

39,6%

3

19,8%

4

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

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=181
átl.=2,64
md=3
elt.=0,93

13,3%

1

27,6%

2

40,9%

3

18,2%

4

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

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=182
átl.=2,91
md=3
elt.=0,88

7,1%

1

21,4%

2

44,5%

3

26,9%

4
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5.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka tárgyi körülményei szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=178
átl.=2,87
md=3
elt.=0,89

6,7%

1

26,4%

2

40,4%

3

26,4%

4

5.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka összességét tekintve?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=182
átl.=2,96
md=3
elt.=0,74

4,4%

1

15,9%

2

58,8%

3

20,9%

4

6. SZEMÉLYES ADATOK6. SZEMÉLYES ADATOK

6.1. Az Ön neme?
n=196Férfi 26%

Nő 74%

6.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota?
n=194Egyedülálló 14.9%

Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 20.6%

Házas 53.1%

Elvált 9.3%

Özvegy 2.1%

6.4. Van-e 18 év alatti gyermeke?
n=194Van 46.9%

Nincs 53.1%

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

n=190Igen 3.2%

Nem 96.8%

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

n=193Igen 2.6%

Nem 97.4%

6.6.3. Milyen településen lakik jelenleg?
n=189Főváros 23.8%

Vidéki megyeszékhely 32.3%

Egyéb város 28.6%

Község, falu 15.3%

Külföld 0%
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6.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?
n=194Gimnázium – hagyományos 4 osztályos 55.7%

Gimnázium - 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 0.5%

6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 6.7%

Szakközépiskola 35.1%

Egyéb 2.1%

6.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=193Legfeljebb 8 általános 6.2%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 24.9%

Szakközépiskola, technikum 25.4%

Gimnázium 5.7%

Főiskola 14.5%

Egyetem 20.2%

Tudományos fokozat: PHD, DLA, egyetemi doktor, kandidátus, nagydoktor 1.6%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 1.6%

6.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=195Legfeljebb 8 általános 9.7%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 15.4%

Szakközépiskola, technikum 20.5%

Gimnázium 23.1%

Főiskola 16.9%

Egyetem 13.3%

Tudományos fokozat: PHD, DLA, egyetemi doktor, kandidátus, nagydoktor 0.5%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0.5%

6.10. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=194Az átlagosnál sokkal jobb 3.6%

Az átlagosnál valamivel jobb 26.8%

Nagyjából átlagos 46.9%

Az átlagosnál valamivel rosszabb 17%

Az átlagosnál sokkal rosszabb 5.7%

6.11. 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=195Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 7.2%

Igen, csak a szülők között 10.3%

Igen, csak a nagyszülők között 2.1%

Nincsen 80.5%

PTE 1. részPTE 1. rész
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Mi a véleménye a Pécsi Tudományegyetem
jelenlegi hírnevéről?
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

nagyon jónagyon rossz n=195
átl.=4,04
md=4
elt.=0,8

0%

1

3,1%

2

20,5%

3

45,6%

4

30,8%

5

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

nagyon jónagyon rossz n=194
átl.=4,04
md=4
elt.=0,86

1,5%

1

3,6%

2

14,9%

3

49,5%

4

30,4%

5

a Pécsi Tudományegyetemet?
n=195Igen 95.9%

Nem 4.1%

a PTE Karát, amelyen végzett?
n=193Igen 93.3%

Nem 6.7%

azt a szakot, amelyen végzett?
n=189Igen 89.4%

Nem 10.6%

Milyen irányban változott az Ön megítélése a Pécsi Tudományegyetemre vonatkozóan a végzést követően?
n=193romlott a korábbiakhoz képest 8.3%

nem változott 64.8%

javult a korábbiakhoz képest 26.9%

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=188
átl.=4,13
md=4
elt.=0,99

2,7%

1

3,7%

2

16%

3

33%

4

44,7%

5

Az oktatók mindent megtettek a minőségi képzés
fenntartásáért.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=196
átl.=4,14
md=4
elt.=0,97

2,6%

1

4,6%

2

11,7%

3

38,8%

4

42,3%

5

Minden fontos információt időben megkaptam a
képzéssel kapcsolatosan.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=196
átl.=4,05
md=4
elt.=1,12

4,1%

1

7,1%

2

13,8%

3

29,6%

4

45,4%

5

A hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat megfelelő
volt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=194
átl.=4,31
md=5
elt.=0,88

1,5%

1

2,1%

2

11,9%

3

32,5%

4

52,1%

5

A választott képzéssel versenyképes diplomát
szerezhettem.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=195
átl.=3,91
md=4
elt.=1,06

2,6%

1

9,2%

2

17,4%

3

35,9%

4

34,9%

5
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Csak rajtam múlott, hogy mennyi tudást szerzek meg
a képzés ideje alatt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=196
átl.=3,97
md=4
elt.=0,99

2,6%

1

4,1%

2

23%

3

34,2%

4

36,2%

5

A tantárgyak egymásra épülése logikus, jól átgondolt
volt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=195
átl.=3,91
md=4
elt.=1,02

2,6%

1

7,2%

2

20%

3

37,4%

4

32,8%

5

A számonkérés módja nagymértékben meghatározta
a kurzus megítélését.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=196
átl.=3,66
md=4
elt.=1,07

2,6%

1

13,3%

2

24,5%

3

34,7%

4

25%

5

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

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=196
átl.=4,02
md=4
elt.=0,99

2%

1

7,7%

2

12,8%

3

41,3%

4

36,2%

5

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

egyáltalán nem ért
egyet

n=195
átl.=4,43
md=5
elt.=0,77

1%

1

0%

2

10,8%

3

31,8%

4

56,4%

5

Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi
Tudományegyetemen tanulhattam.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=194
átl.=4,46
md=5
elt.=0,84

1,5%

1

2,1%

2

7,2%

3

26,8%

4

62,4%

5

A képzés gyakorlatorientált volt, így megfelelően
felkészített a munkavállalásra.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=196
átl.=3,17
md=3
elt.=1,22

10,7%

1

18,4%

2

29,6%

3

25,5%

4

15,8%

5

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

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=188
átl.=2,83
md=3
elt.=1,42

27,7%

1

12,2%

2

25%

3

19,7%

4

15,4%

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=182
átl.=4,37
md=5
elt.=0,94

1,6%

1

1,6%

2

17,6%

3

16,5%

4

62,6%

5

Meglévő: Elméleti szaktudás alkalmazása a
gyakorlatban

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=172
átl.=4,12
md=4
elt.=0,83

0,6%

1

2,9%

2

16,3%

3

44,2%

4

36%

5

Idegen nyelvi tudás jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=188
átl.=2,87
md=3
elt.=1,58

29,8%

1

16%

2

18,6%

3

9%

4

26,6%

5

Meglévő: Idegen nyelvi tudás teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=171
átl.=3,22
md=3
elt.=1,31

11,1%

1

19,9%

2

28,7%

3

16,4%

4

24%

5

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=180
átl.=4,12
md=4
elt.=1,12

4,4%

1

5,6%

2

13,3%

3

27,2%

4

49,4%

5
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Meglévő: Képesség az újításra, új dolgok
felfedezésére

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=177
átl.=4,08
md=4
elt.=0,88

1,7%

1

2,3%

2

18,1%

3

41,8%

4

36,2%

5

Íráskészség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=182
átl.=4,34
md=5
elt.=0,94

1,6%

1

3,3%

2

13,2%

3

23,6%

4

58,2%

5

Meglévő: Íráskészség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=177
átl.=4,45
md=5
elt.=0,76

0,6%

1

0,6%

2

11,3%

3

28,2%

4

59,3%

5

Jó prezentációs készség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=181
átl.=4,15
md=5
elt.=1,08

4,4%

1

3,3%

2

15,5%

3

26%

4

50,8%

5

Meglévő: Jó prezentációs készség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=177
átl.=4,02
md=4
elt.=0,9

1,1%

1

3,4%

2

22%

3

39%

4

34,5%

5

Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=181
átl.=4,66
md=5
elt.=0,76

1,1%

1

2,2%

2

4,4%

3

14,4%

4

77,9%

5

Meglévő: Kapcsolatteremtő, kommunikációs
képesség

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=174
átl.=4,44
md=5
elt.=0,68

0%

1

0%

2

10,9%

3

33,9%

4

55,2%

5

Konfliktuskezelési képesség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=185
átl.=4,63
md=5
elt.=0,78

1,1%

1

2,2%

2

5,4%

3

15,7%

4

75,7%

5

Meglévő: Konfliktuskezelési képesség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=175
átl.=4,22
md=4
elt.=0,74

0,6%

1

1,1%

2

11,4%

3

49,1%

4

37,7%

5

Nagy munkabírás, kitartás jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=184
átl.=4,64
md=5
elt.=0,64

0%

1

0%

2

8,7%

3

18,5%

4

72,8%

5

Meglévő: Nagy munkabírás, kitartás teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=177
átl.=4,54
md=5
elt.=0,64

0%

1

0%

2

7,9%

3

30,5%

4

61,6%

5

Csapatmunka jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=175
átl.=4,22
md=5
elt.=1,02

2,3%

1

5,7%

2

12,6%

3

26,9%

4

52,6%

5

Meglévő: Csapatmunka teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=168
átl.=4,21
md=4
elt.=0,87

1,2%

1

3%

2

13,7%

3

38,1%

4

44%

5
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Önállóság jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=181
átl.=4,63
md=5
elt.=0,62

0%

1

0,6%

2

6,1%

3

23,2%

4

70,2%

5

Meglévő: Önállóság teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=171
átl.=4,58
md=5
elt.=0,58

0%

1

0%

2

4,7%

3

32,2%

4

63,2%

5

Vezetői képességek jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=181
átl.=3,73
md=4
elt.=1,31

10,5%

1

7,2%

2

17,1%

3

28,7%

4

36,5%

5

Meglévő: Vezetői képességek teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=173
átl.=3,77
md=4
elt.=0,94

1,7%

1

7,5%

2

25,4%

3

42,8%

4

22,5%

5

Rugalmasság jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=181
átl.=4,49
md=5
elt.=0,77

1,1%

1

1,1%

2

7,2%

3

29,3%

4

61,3%

5

Meglévő: Rugalmasság teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=172
átl.=4,34
md=4
elt.=0,73

0,6%

1

0%

2

11,6%

3

40,7%

4

47,1%

5

Jó időgazdálkodás jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=181
átl.=4,61
md=5
elt.=0,75

1,1%

1

1,1%

2

6,1%

3

18,8%

4

72,9%

5

Meglévő: Jó időgazdálkodás teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=174
átl.=4,09
md=4
elt.=0,88

1,1%

1

2,9%

2

19%

3

40,2%

4

36,8%

5

Elemzés és rendszerezés képessége jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=182
átl.=4,41
md=5
elt.=0,87

1,6%

1

2,2%

2

9,3%

3

26,9%

4

59,9%

5

Meglévő: Elemzés és rendszerezés képessége teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=175
átl.=4,29
md=4
elt.=0,73

0%

1

1,1%

2

13,1%

3

41,7%

4

44%

5

Szervezőkészség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=183
átl.=4,36
md=5
elt.=0,91

1,6%

1

3,3%

2

10,4%

3

26,8%

4

57,9%

5

Meglévő: Szervezőkészség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=174
átl.=4,31
md=4
elt.=0,78

0,6%

1

1,1%

2

12,6%

3

37,9%

4

47,7%

5

Vállalkozó szellem jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=185
átl.=3,52
md=4
elt.=1,29

10,3%

1

13%

2

18,4%

3

31,4%

4

27%

5
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Meglévő: Vállalkozó szellem teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=172
átl.=3,76
md=4
elt.=1

4,1%

1

4,7%

2

26,2%

3

41,9%

4

23,3%

5
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Profil

Összehasonlítás: PTE_DPR_Vegz_SZIT_2015

A profilvonalban használt értékek Átlag

2. KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE2. KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE

2.1.1. Szakmához kapcsolódó hivatalos előírás (pl.
orvos, jogász szakvizsga)

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=196 átl.=1,95 md=1,00 elt.=1,37

2.1.2. Munkahelyi hivatalos előírás meghatározott
munkakör, pozíció eléréshez (pl. törvényi előírás)

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=194 átl.=2,01 md=1,00 elt.=1,49

2.1.3. Pályamódosításhoz szükséges hivatalos
feltétel (pl. törvényi előírás)

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=194 átl.=1,53 md=1,00 elt.=1,03

2.1.4 Pályamódosításhoz szükséges nem hivatalos
feltétel

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=192 átl.=1,92 md=1,00 elt.=1,28

2.1.5 Munkahelyi nem hivatalos elvárásnak
megfelelés

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=193 átl.=2,84 md=3,00 elt.=1,60

2.1.6 Munkaerő-piaci pozíció erősítése,
versenyképesség biztosítása

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=195 átl.=4,02 md=5,00 elt.=1,33

2.1.7 Munkahely által biztosított, támogatott képzési
lehetőség kihasználása

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=194 átl.=2,13 md=1,00 elt.=1,54

2.1.8 Vállalkozás megkezdéséhez/folytatásához
szükséges ismeretek, végzettség megszerzése

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=192 átl.=1,91 md=1,00 elt.=1,42

2.1.9 Meglévő ismeretek megújításának,
bővítésének igénye

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=196 átl.=4,35 md=5,00 elt.=0,98

2.1.10. Új ismeretek szerzésének igénye,
érdeklődés, tudásvágy

Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=195 átl.=4,61 md=5,00 elt.=0,71

2.2.1. szakmai elméleti tudás bővülése Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=196 átl.=4,51 md=5,00 elt.=0,85

2.2.2. szakmai gyakorlati tudás bővülése Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=195 átl.=4,39 md=5,00 elt.=0,98

2.2.3. speciális szaktudás megszerzése Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=193 átl.=4,51 md=5,00 elt.=0,85

2.2.4. munkaerő-piaci pozíció javítása Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=195 átl.=3,99 md=4,00 elt.=1,18

2.2.5. munkahelyváltás elősegítése Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=194 átl.=2,89 md=3,00 elt.=1,51

2.2.6. pályamódosítás elősegítése Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=195 átl.=2,63 md=3,00 elt.=1,48

2.2.7. vállalkozásra való felkészítés Egyáltalán nem
volt fontos

Nagyon fontos
volt n=192 átl.=1,99 md=1,00 elt.=1,37

2.3.1. szakmai elméleti tudás bővülése Teljesen
elégedetlen

Teljes
mértékben
elégedett

n=196 átl.=4,23 md=4,00 elt.=0,89

2.3.2. szakmai gyakorlati tudás bővülése Teljesen
elégedetlen

Teljes
mértékben
elégedett

n=196 átl.=3,56 md=4,00 elt.=1,17

2.3.3. speciális szaktudás megszerzése Teljesen
elégedetlen

Teljes
mértékben
elégedett

n=195 átl.=3,96 md=4,00 elt.=0,99

2.3.4. munkaerő-piaci pozíció javítása Teljesen
elégedetlen

Teljes
mértékben
elégedett

n=195 átl.=3,47 md=4,00 elt.=1,26

2.3.5. munkahelyváltás elősegítése Teljesen
elégedetlen

Teljes
mértékben
elégedett

n=193 átl.=3,06 md=3,00 elt.=1,32

2.3.6. pályamódosítás elősegítése Teljesen
elégedetlen

Teljes
mértékben
elégedett

n=194 átl.=2,89 md=3,00 elt.=1,30

2.3.7. vállalkozásra való felkészítés Teljesen
elégedetlen

Teljes
mértékben
elégedett

n=187 átl.=2,51 md=3,00 elt.=1,27
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2.5.1. Munkahelyi hierarchiában elfoglalt pozíció
javulása

Egyáltalán nem
jelentett

előrelépést

Nagy előrelépést
jelentett n=195 átl.=2,37 md=2,00 elt.=1,43

2.5.2. Jövedelem növekedése Egyáltalán nem
jelentett

előrelépést

Nagy előrelépést
jelentett n=195 átl.=2,25 md=2,00 elt.=1,40

2.5.3. Kapcsolati tőke növekedése Egyáltalán nem
jelentett

előrelépést

Nagy előrelépést
jelentett n=195 átl.=3,31 md=3,00 elt.=1,25

2.5.4. Szakmai karrierút váltás Egyáltalán nem
jelentett

előrelépést

Nagy előrelépést
jelentett n=195 átl.=2,53 md=2,00 elt.=1,37

2.5.5. Önértékelés javulása Egyáltalán nem
jelentett

előrelépést

Nagy előrelépést
jelentett n=196 átl.=3,80 md=4,00 elt.=1,11

4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

4.18.1. angol nyelv: napi szinten soha
n=176 átl.=2,83 md=3,00 elt.=1,10

4.18.2. német nyelv: napi szinten soha
n=163 átl.=3,48 md=4,00 elt.=0,84

4.18.3. francia nyelv: napi szinten soha
n=149 átl.=3,90 md=4,00 elt.=0,48

4.18.4. olasz nyelv: napi szinten soha
n=147 átl.=3,95 md=4,00 elt.=0,29

4.18.5. spanyol nyelv: napi szinten soha
n=149 átl.=3,97 md=4,00 elt.=0,18

4.18.6. orosz nyelv: napi szinten soha
n=151 átl.=3,95 md=4,00 elt.=0,22

4.18.7. egyéb nyelv: napi szinten soha
n=147 átl.=3,94 md=4,00 elt.=0,31

5. ELÉGEDETTSÉG5. ELÉGEDETTSÉG

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=182 átl.=3,18 md=3,00 elt.=0,79

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=182 átl.=2,74 md=3,00 elt.=0,94

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=182 átl.=2,68 md=3,00 elt.=0,92

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=181 átl.=2,64 md=3,00 elt.=0,93

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=182 átl.=2,91 md=3,00 elt.=0,88

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=178 átl.=2,87 md=3,00 elt.=0,89

5.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka összességét tekintve?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=182 átl.=2,96 md=3,00 elt.=0,74

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=195 átl.=4,04 md=4,00 elt.=0,80

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

nagyon rossz nagyon jó
n=194 átl.=4,04 md=4,00 elt.=0,86

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=188 átl.=4,13 md=4,00 elt.=0,99
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Az oktatók mindent megtettek a minőségi képzés
fenntartásáért.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=196 átl.=4,14 md=4,00 elt.=0,97

Minden fontos információt időben megkaptam a
képzéssel kapcsolatosan.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=196 átl.=4,05 md=4,00 elt.=1,12

A hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat
megfelelő volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=194 átl.=4,31 md=5,00 elt.=0,88

A választott képzéssel versenyképes diplomát
szerezhettem.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=195 átl.=3,91 md=4,00 elt.=1,06

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

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=196 átl.=3,97 md=4,00 elt.=0,99

A tantárgyak egymásra épülése logikus, jól
átgondolt volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=195 átl.=3,91 md=4,00 elt.=1,02

A számonkérés módja nagymértékben
meghatározta a kurzus megítélését.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=196 átl.=3,66 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=196 átl.=4,02 md=4,00 elt.=0,99

A hallgatók egymás közötti kapcsolata megfelelő
volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=195 átl.=4,43 md=5,00 elt.=0,77

Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi
Tudományegyetemen tanulhattam.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=194 átl.=4,46 md=5,00 elt.=0,84

A képzés gyakorlatorientált volt, így megfelelően
felkészített a munkavállalásra.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=196 átl.=3,17 md=3,00 elt.=1,22

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

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=188 átl.=2,83 md=3,00 elt.=1,42

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

egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=182 átl.=4,37 md=5,00 elt.=0,94

Meglévő: Elméleti szaktudás alkalmazása a
gyakorlatban

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=172 átl.=4,12 md=4,00 elt.=0,83

Idegen nyelvi tudás egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=188 átl.=2,87 md=3,00 elt.=1,58

Meglévő: Idegen nyelvi tudás egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=171 átl.=3,22 md=3,00 elt.=1,31

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=180 átl.=4,12 md=4,00 elt.=1,12

Meglévő: Képesség az újításra, új dolgok
felfedezésére

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=177 átl.=4,08 md=4,00 elt.=0,88

Íráskészség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=182 átl.=4,34 md=5,00 elt.=0,94

Meglévő: Íráskészség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=177 átl.=4,45 md=5,00 elt.=0,76

Jó prezentációs készség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=181 átl.=4,15 md=5,00 elt.=1,08

Meglévő: Jó prezentációs készség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=177 átl.=4,02 md=4,00 elt.=0,90

Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=181 átl.=4,66 md=5,00 elt.=0,76

Meglévő: Kapcsolatteremtő, kommunikációs
képesség

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=174 átl.=4,44 md=5,00 elt.=0,68

Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=185 átl.=4,63 md=5,00 elt.=0,78

Meglévő: Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=175 átl.=4,22 md=4,00 elt.=0,74

Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=184 átl.=4,64 md=5,00 elt.=0,64

Meglévő: Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=177 átl.=4,54 md=5,00 elt.=0,64

Csapatmunka egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=175 átl.=4,22 md=5,00 elt.=1,02

Meglévő: Csapatmunka egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=168 átl.=4,21 md=4,00 elt.=0,87

Önállóság egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=181 átl.=4,63 md=5,00 elt.=0,62
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Meglévő: Önállóság egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=171 átl.=4,58 md=5,00 elt.=0,58

Vezetői képességek egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=181 átl.=3,73 md=4,00 elt.=1,31

Meglévő: Vezetői képességek egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=173 átl.=3,77 md=4,00 elt.=0,94

Rugalmasság egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=181 átl.=4,49 md=5,00 elt.=0,77

Meglévő: Rugalmasság egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=172 átl.=4,34 md=4,00 elt.=0,73

Jó időgazdálkodás egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=181 átl.=4,61 md=5,00 elt.=0,75

Meglévő: Jó időgazdálkodás egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=174 átl.=4,09 md=4,00 elt.=0,88

Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=182 átl.=4,41 md=5,00 elt.=0,87

Meglévő: Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=175 átl.=4,29 md=4,00 elt.=0,73

Szervezőkészség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=183 átl.=4,36 md=5,00 elt.=0,91

Meglévő: Szervezőkészség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=174 átl.=4,31 md=4,00 elt.=0,78

Vállalkozó szellem egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=185 átl.=3,52 md=4,00 elt.=1,29

Meglévő: Vállalkozó szellem egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=172 átl.=3,76 md=4,00 elt.=1,00
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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=161
elt.=0,92

Idegen nyelvi tudás egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=164
elt.=1,49

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=164
elt.=0,99

Íráskészség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=165
elt.=0,79

Jó prezentációs készség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=165
elt.=1

Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=162
elt.=0,73

Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=165
elt.=0,81

Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=166
elt.=0,73

Csapatmunka egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=155
elt.=0,9

Önállóság egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=160
elt.=0,62

Vezetői képességek egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=162
elt.=1,04

Rugalmasság egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=160
elt.=0,74

Jó időgazdálkodás egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=164
elt.=0,9

Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=165
elt.=0,83

Szervezőkészség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=163
elt.=0,81

Vállalkozó szellem egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=162
elt.=1,1
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Kettős skálás profilvonal
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Hozzászólások jelentéseHozzászólások jelentése

1. KÉPZÉS KEZDETE, BELÉPÉS KÖRÜLMÉNYEI, MOTIVÁCIÓK1. KÉPZÉS KEZDETE, BELÉPÉS KÖRÜLMÉNYEI, MOTIVÁCIÓK

1.6. Melyik évben szerezte meg az első diplomáját?
Kérjük, a legutóbbi befejezett felsőfokú képzésére gondoljon!

1974

1979 (2 előfordulás)

1981 (2 előfordulás)

1983

1984 (2 előfordulás)

1985 (3 előfordulás)

1986 (4 előfordulás)

1987 (2 előfordulás)

1988 (3 előfordulás)

1989 (2 előfordulás)

1990 (3 előfordulás)

1991 (2 előfordulás)

1994 (5 előfordulás)

1995 (5 előfordulás)

1996 (4 előfordulás)

1997

1998 (10 előfordulás)

1999 (3 előfordulás)

2000 (11 előfordulás)

2001 (8 előfordulás)

2002 (5 előfordulás)

2003 (13 előfordulás)

2004 (8 előfordulás)

2005 (14 előfordulás)

2006 (17 előfordulás)

2007 (11 előfordulás)

2008 (11 előfordulás)

2009 (5 előfordulás)

2010 (16 előfordulás)

2011 (10 előfordulás)

2012 (6 előfordulás)

2013

2014 (5 előfordulás)
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1.7. Milyen szakon szerzett diplomát?

 Állam ésJogtudományi kar

2005, művelődésszervező, 2007 okleveles művelődésszervező, 2010 kulturális projektmenedzser

Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész

Angol és rajz szakon tanárképzésben

BME Közlekedésmérnöki Kar Munkavédelmi szakember

Betegjogi jogvédő szak

Biológus

Bűnügyi Szak

Diplomás Ápoló

Energetikai gépész

Faipari Mérnök

Francia- orosz

Gazdasági mérnök pénzügy szakirányon és kereskedelmi szakirányon

Gazdálkodási

Gazdálkodási Szak

Gyógyszerésztudományi kar

Gépészmérnök

Híradó távközlési mérnöki kar

Idegenforgalmi és szálloda szak

Igazgatásszervező

JATE-Élemiszeripari

Jogi szakokleveles közgazdász

Jogász (4 előfordulás)

Jogász

Jogász 

Kulturális antropológus, kulturális antropológia szakos tanár

Környezetmérnök, mérnöktanár, minőségügyi szakmérnök

Közgazdasági 

Közgazdasági marketing manager

Közgazdász (2 előfordulás)

Közgazdász-gazdálkodási

Közoktatás Vezető

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Külgazdasági szak

Létesítmény mérnök

MAGYAR-OROSZ középiskolai tanár

MBA HR menedzser

Magasépítő
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Magasépítő műszaki tanár

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár és bölcsész

Minőségbiztosítás

Minőségügyi szakmérnök

Minőségügyi szakmérnök szak

Munkajogi szakjogász

Munkavédelmi szakmérnök

Munkavédelmi szakmérnöki

Munkaügyi szervező

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

Mérnöktanár szak

Müvelödés szervező

Műszaki informatika és Mérnöktanár

Műszaki szakoktató

Művelődésszervező

Művészetterápia- Képzőművésze-terápia

Német nemzetiségi

Okleveles könyvtáros - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

PTE AJK

PTE ÁJK jogász 

Papíripari

Rajz és környezetkultúra szakos középiskolai tanár

Speciális pedagógia

Sportmenedzser

Szakvizsga - Vizsgaelnök, szakértői szakirány

Személyügyi szervező (3 előfordulás)

Szociálpedagódus

Szociálpedagógus (2 előfordulás)

Tanító (2 előfordulás)

Tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Településmérnök főiskolai

Településmérnök, Pedagógia

Turizmus szakértő

Történelem-orosz

Védelem igazgatáa

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Mélyépítő Szak

andragógia

angol nyelv

bűnügyi tiszt
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erdőmérnök

földrajz vezető tanár, szakértő

gazdaság- és társadalomtudomány kar/munkavállalási tanácsadó

gazdasági

gazdasági agrármérnök terület - és vidékfejlesztési szakirány

gazdálkodási

gyógypedagógia

humán erőforrás menedzser

humánszervező

igazgatásszervező

infokommunikáció

jog (2 előfordulás)

jogi kar

jogász (19 előfordulás)

jogász, egységes, osztatlan

kereskedelem

klasszikus balett pedagógus

közgazdász (2 előfordulás)

közlekedésmérnöki

logisztika és ellátási lánc menedzsment

magyar nyelv és irodalom

magyar-angol 

magyar-angol-összehasonlító irodalomtörténet

magyar-művelődésszervező

magyar-történelem

matematika testnevelés

matematika-fizika

matematika-fizika-számítástechnika szakos középiskolai tanár

matematika-földrajz

menedzser szakmérnök

minőségügyi szakmérnök

munkaügyi szervező

műszaki informatika (2 előfordulás)

műszaki menedzser

művelődésszervező (2 előfordulás)

művelődésszervező-pr manager

nemzetközi kapcsolatok

német

német nyelvtanár
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okleveles villamosmérnök

olasz

olasz-néprajz

orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

pedagógia szakos tanár, iskolaelemző-fejlesztő szakpedagógus

pedagógus szakvizsga mentortanári szakirány

pszichológia (2 előfordulás)

személyügyi szervező (5 előfordulás)

személyügyi szervvező

szociálgerontológia

szociális munka

szociális munkás

szociálpedagógus

tanító (2 előfordulás)

tanító-informatika

tanító-könyvtár-történelem

társadalombiztosítási szakreferens

történelem (major), politológia (major)

történelem, néprajz

történelem-angol nyelv szakos középiskolai tanár

villamosmérnök

vállalkozásszervező közgazdász

védőnő

védőnő 

ÁJK (3 előfordulás)

Állam és Jogtudomány

Állam és Jogtudományi Kar

Állam és Jogtudományi Karon jogász képzésen

Állam és jogtudományi kar, jogász

Állam- és Jogtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi Kar, Jogász szak

Általános Orvos

Építőmérnök Bsc

Épületgépész szakmérnöki

Óvodapedagógia

Óvodapedagógus

általános gépész üzemmérnök/összfegyvernemi parancsnok

általános orvos

óvodapedagógia (2 előfordulás)
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óvodapedagógus (2 előfordulás)
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1.8. Melyik felsőoktatási intézményben szerzett diplomát?

 PTE-FEEFI

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskola

BME (5 előfordulás)

BME-GTK

BMF

Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola

Budapest Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem (3 előfordulás)

Budapesti Műszaki Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

CSVMPFK Kaposvár

Corvinus (ez a jelenlegi elnevezése), Közgazd. egyetem,

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem ÁJK

EJF Pedagógiai Fakultás

ELTE (6 előfordulás)

ELTE BTK (2 előfordulás)

ELTE TFK

ELTE ÁJK (2 előfordulás)

ELTE-TÁTK

Elte

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (2 előfordulás)

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Eger

Eötvös Lóránd  Tudomány Egyetem (ELTE)

FEEK

GATE – Gyöngyös, Gazdasági mérnök szak

Gábor Dénes Főiskola

Gödöllői Egyetem

Heller Farkas Gazdálkodási és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

IGYK

JATE

JATE Szeged

JATE, Szeged

JPTE (4 előfordulás)

JPTE 

JPTE BTK

Janus Pannonius Tudományegyetem (2 előfordulás)
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Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző Kar

Janus Pannonius Tudományegyetemk

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (2 előfordulás)

József Attila Tudományegyetem Szeged

József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar

József Attila Tudományegyetem, Szeged

Kaposvári Egyetem (3 előfordulás)

Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Kaposvári Egyetem Szekszárdi Kihelyezett Tagozata

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola

Kodolányi János Főiskola

Kossuth Lajos Katonai Főiskola

Károly Róbert Főiskola

Könnyűipari Műszaki Főiskola

MOME

Magyar Testnevelési Egyetem

Magyar Táncművészeti Főiskola

Miskolc

Miskolci Egyetem

NYME Apáczai Csere János Kara

NyME Sopron

Nyugat Magyarországi Egyetem 

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar 

Nyíregyházi Főiskola (3 előfordulás)

Országos Munkavédelmi Képző- és Továbbképző Felsőoktatási Intézmény

PMMF

PPKE

PTE (17 előfordulás)

PTE 

PTE  FEK

PTE BTK (3 előfordulás)

PTE EFK Zalaegerszeg

PTE ETK KKK

PTE FEEFI (2 előfordulás)

PTE FEEK (3 előfordulás)

PTE IFK
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PTE IGYK

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

PTE KTK

PTE PMMFK (2 előfordulás)

PTE PMMIK

PTE ÁJK (6 előfordulás)

PTE- TTK- FEEFI

PTE-BTK (2 előfordulás)

PTE-FEEFI

PTE-PMMIK (2 előfordulás)

PTE-PMMK (3 előfordulás)

PTE-ÁJK (2 előfordulás)

Pannon Egyetem

Pannon Egyetem GTK

Pollack Mihály Műszaki Főiskola

Pte

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2 előfordulás)

Pécsi TE

Pécsi Tudomány Egyetem

Pécsi Tudomány Egyetem Pollack Mihály Műszaki Kar

Pécsi Tudományegyetem (8 előfordulás)

Pécsi Tudományegyetem 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudomány Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Kar

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

RTF

Rendőrtiszti Főiskola

SZIE

SZTE JGYTF

SZTE ÁJK

SZTE ÁJK

SZTE? Juhász Gyula Főiskola

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest

SzIE

Szegedi Tudományegyetem (4 előfordulás)

Szegedi Tudományegyetem 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet 
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Szolnoki Főiskola

Széchenyi István Egyetem (2 előfordulás)

Széchenyi István Egyetem Győr

Veszprémi Egyetem

Veszprémi Egyetem 

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zsámbéki TanítóképzőFőiskola

csvmtkf

nem emlékszem, elnézést

Államigazgatási Főiskola

Általános Vállalkozási Főiskola
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1.9.1. Melyik évben szerzett diplomát?
Kérjük, a legutóbbi befejezett felsőfokú képzésére gondoljon!

1981

1983

1984 (2 előfordulás)

1985

1987 (2 előfordulás)

1988 (2 előfordulás)

1989

1990 (3 előfordulás)

1991

1992

1993 (3 előfordulás)

1994

1995 (2 előfordulás)

1996 (3 előfordulás)

1997 (2 előfordulás)

1998

1999 (3 előfordulás)

2000 (4 előfordulás)

2001 (6 előfordulás)

2002 (4 előfordulás)

2003 (3 előfordulás)

2004 (7 előfordulás)

2005 (4 előfordulás)

2006 (4 előfordulás)

2007 (7 előfordulás)

2008

2009 (4 előfordulás)

2010

2011

2012 (3 előfordulás)

2013

2014
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1.9.1.1. Milyen szakon szerzett diplomát?

ANGOL NYELVTANÁRI

Angol irodalom és nyelvészet-kiegészítő képzés az egyetemi diplomához

Biológia kémia szakos tanár

Dietetika

Diplomás ápoló

Egyetemi Okleveles Ápoló

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája

Gépészmérnök, épületgépész szakirány

Hittanár

Informatika

Kohómérndök

Konduktor

Környezetmérnök

Környezetvédelmi szakmérnök

Közgazdasági szakokleveles mérnök, vállalkozási szak

Közgazdász gazdálkodási szakon, pénzügyi szakirányon

Közgazdász szak

Law

MAGYAR MA

Magasépítő üzemmérnök

Master of Business Administration

Matematika-rajz szakos ált. isk. tanár

Munkajogi szakokleveles tanácsadó

Média szakember

Okleveles közgazdász

PTE KTK Áruforgalom

PTE-ETK

Pszichológus, pszichológia szakos tanár

Személyügyi szervező

Személyügyi-Munkaerő-piaci

Szociálpedagógia

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Társadalomtudományi és Gazdasági szakfordító és tolmács angol nyelvből

Történelem

U

Világgazdaság tanszék, közgazdász

angol
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angol idegennyelv oktató tanító

bölcsész 

felsőfokú ügyintéző-titkár

földrajz (2 előfordulás)

földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

gépészmérnök + mérnöktanár

igazgatásszervező

jog

jogász (2 előfordulás)

kulturális projektmenedszer

környezetmérnök

közegészségügyi- és járványügyi ellenőr

magyar kiegészítő szak

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező 

magyar-történelem

mentálhigiénikus-egészségfejlesztő

munkajogi szakjogászi

német nyelvtanár

népi kismesterségek szakoktatója

oklleveles villamosmérnök-tanár

olasz

oligofrénpedagógia- pszichopedagógia

orosz-történelem

pedagógia szakos bölcsész és tanár

pedagógus szakvizsga

pénzügy

rendőr

számítástechnika tanár

tanító

történelem

történelem, történelem középiskolai tanár, néprajz

ÁJK

ÁJK jogász

ÁJK jogász szak

Általános Orvosi Kar

Árukezelés és Áruforgalmazási szakirány

Üzemgazdász

általános iskolai tanító

élelmiszeripari mérnök vállalkozó menedszer
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ének, zenetanár, karvezetés
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1.9.1.2. Melyik felsőoktatási intézményben szerzett diplomát?

Abertay Dundee

BCE Közgazdasági Továbbképző Intézet

BDTF Szombathely

BGF Számviteli Főiskola

BME

Berzsenyi Dániel Főiskola

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

Békéscsabai

Duf

EKTF

ELTE (2 előfordulás)

ELTE BTK

ELTE ÁITFK

ELTE-PPK

Eszterházy Károly Főiskola

Eötvös József Tanítóképző Főiskola Baja

Eötvös József Tanítóképző Főiskola, Baja

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Forrai Idegennyelvi Titkárnőképző Magániskola

GDF

JAPATE

JPTE (2 előfordulás)

JPTE TK

Janus Pannonius Tudományegyetem

KLTE MFK

Kaposvári Egyetem

Kaposvári tanítóképző Főiskola

Kozgazdaságtudomány Egyetem 

KÉE ÉFK

Károly Róbert Főiskola

Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási szak pénzügyi szakirány

MBE

MPANNI (jelenleg PAF)

Miskolci Egyetem

NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar

NYMME ACSJ TFK
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Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar

POTE

PTE (8 előfordulás)

PTE BTK

PTE FEEK

PTE KTK

PTE PMMIK

PTE Pécs

PTE TTK

PTE ÁJK

PTE-BTK (2 előfordulás)

PTE-KTK

PTE-MK

PTE-PMMIK

PTE-PMMK

PTE-TTK-FEEFI

Pollack Mihály Műszaki Főiskola

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem (2 előfordulás)

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Áruforgalmi Szak

Pécsi Tudománygyetem

Pénzügyi és Számviteli Főiskola

RTF

Rendőrtiszti Főiskola

SZTE

SZTE_JGYFK

Szegedi Tudományegyetem Egészségi főiskolai Kar

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar

University of Central Florida, USA

Veszprémi Egyetem

Államigazgatási Főiskola
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1.9.2.1. Melyik évben szerzett diplomát?
Kérjük, a legutóbbi befejezett felsőfokú képzésére gondoljon!

1979

1981

1983

1985

1989

1991

1992

1996

1998

1999 (2 előfordulás)

2000

2003

2004

2008

2010

2011

2012

2013
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1.9.2.2. Milyen szakon szerzett diplomát?

Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

Bányamérnöki kar, Fluidumbányászati szak

Egészségügyi szakoktató

Mentálhigiéné és közösségi segítés

Műszaki szakoktató

Művelődés politika

Pedagógiai értékelési szakértő

Phd fokozat

Vezetés - Szervezés

biológia - földrajz

gépészmérnök

jogász

kulturális intézményvezető

magyar-népművelés

nevelőtanár

szociális szakvizsga

szocális munkás

számvitel

Általános iskolai tanító

Építőmérnök, települési vízgazdálkodás szakirány
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1.9.2.3. Melyik felsőoktatási intézményben szerzett diplomát?

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Dunaújvárosi Főiskola

EJFK MF

ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola

Egészségügyi Főiskola

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

Kodolányi János Főiskola

MLE Veszprém

NME

Nemzeti Művelődési Intézet

PTE (2 előfordulás)

PTE BTK

PTE-PMMFK

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pénzügyi és Számviteli Főiskola

SE Egészségügyi Főiskola

SZTE-EFK

Szegedi Tudományegyetem
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15.1. Melyik felsőoktatási intézményt választaná?

BGF

Corv

ELTE (2 előfordulás)

ELTE ÁJK

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Kaposvári Egyetem

Közszolgálati Egyetem

Mediátori végzettséget biztosító bármely budapesti intézmény

Még nem konkretizált.

NKE

Országos Munkavédelmi Képző- és Továbbképző Felsőoktatási Intézmény

PPKE JÁK

PTE

Pető András Főiskola

Universitat Haagen
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15.2.1. Kérjük, fejtse ki, mi az egyéb ok, amiért nem a PTE-n tanulna:

jelenlegi végzettségem is a PPKE-n szerzem. sajnos nagyon messze lakom Pécstől.
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1.17.7.A. Melyik ez az egyéb nyelv?

Eszperantó

Eszperantó 

Latin (2 előfordulás)

Lovári

PORTUGÁL

Román

dán

eszperantó (3 előfordulás)

horvát

horvát, szerb, bosnyák

latin (4 előfordulás)

lovári

szerb, horvát
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2. KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE2. KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE

2.4.7.A Amennyiben az előző válasznál az egyéb lehetőséget választotta, kérjük fejtse ki, mire gondolt.

A 3. félévben egyre több volt a szervezési probléma, és kevés volt a gyakorlati alkalmazás, példa.

A gyakorlati képzés minimális lehetősége. Ez lehet, hogy azóta változott, akkor ezt hiányoltam.

A kiadott többszöri visszavonása, a képzés által ígért végzettség meg nem adása az Oktatási Hivatal 

A spec tárgyakban kevés járatos tanár volt. Sok átfedés volt a tárgyak között, fontos témák kimaradt

A tanárok nem tudták átadni a tudásukat, úgy gondolták, hogy rendelkezünk az adott ismeretekkel.

A tovább képzés intézményi kereteinek megteremtése. 

A végzettség elismerése nem volt tisztázva az Oktatási Minisztériummal

Bizonyos tanárok nem megfelelő hozzáállása és az ő részükről kevés tudás átadása. 

Bizonyos tárgyaknál indokolatlanul sok elmélet, semmi gyakorlat, pedig az a fontosabb!

Egyenlőtlen volt a képzés színvonala és az elvárások, akárcsak az oktatók, vizsgák színvonala.

Ez nem a képzés hiányossága volt, de mire véget ért a képzés, akkor látott világot az új Mt. 

Felületes,túlzottan elméleti tudás gyakorlati ismeretek átadása nélkül.

Gyakorlati ismeretek szűkös mennyisége, az egyes tanulmányok részterület aránya nem volt megfelelő

Gyakorlati képzés teljes hiánya( pl: auditálás- ISo 9001, 14001...

Gyakorlati példák szemléltetésére nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni.

Gyakorlati tapasztalatok hiánya. Pl. rendezvényszervezés esetén

Gyógyszeripari, és betegjogi/biztosítási jogi témákkal lenne érdemes bővebben foglalkozni.

Inkább csak elméleti tudást adott a képzés, gyakorlat szinte semmi nem volt. Bár az elmélet kimerítő

Kevés gyakorlati ismeret átadása.

Kevés gyakorlati lehetőség, túl hosszú képzési idő (5 félév)

Kevés volt a gyakorlati példa és konkrét feladat, közös gondolkodás. 

Kevésnek tartottam a gyakorlati életből a példákat. Ezeket egyénileg beszéltük meg a tanárokkal. 

Nagyon hiányos gyakorlati képzés.

Nagyon jó lett volna, ha még egy fél évben gyakorlati tudásunkat bővíthettük volna

Nagyon korszerű, de kevés ismeret átadása.

Naprakész, általános gyakorlati ismeretek átadásának hiánya.

Nem adott plusz ismeretet

Nincs egyértelműen rögzítve a záróvizsga követelménye, nincs összhangban a leadott tananyaggal.

Némileg több szakmai gyakorlati tudás megszerzése hasznos lett volna.

Sajnos a képzés alatt derült ki, hogy a mi területünkön nem kaphatunk szakvizsgát!

Több gyakorlati ismeret átadása lett volna szükséges

Több, a szakmához kapcsolódó, konkrét gyakorlati oktatásra lett volna szükség.

Túl széles tananyag kevés idő alatt.

Való életből hozott példákkal való szemléltetés.Olyan fakultáció,ahol a hallgatók a hozott kérdseit 

bizonytalanság a diploma elfogadottságánál

gyakorlati ismeretek megszerzésének hiánya

gyakorlati képzéslehetőség hiánya/korlátozottsága
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gyakorlati lehetőség hiánya

gyakorlati oktatás hiánya

hiányzik belőle a szükséges sajátélményes és terepgyakorlat, és nem képzőművészet-terapeuta tanít

kevés gyakorlati ismeret

minimális volt a szakmai gyakorlat mennyisége és a gyakorlati képzés.

nem volt elég gyakorlatias.

rendben volt minden

szakmai gyakorlat nagyfokú hiánya

több gyakorlati eset megvitatasa segitett volna
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2.6.1. Melyik felsőoktatási intézményt választaná?

 SOTE

-

BME

Budapesten található oktatási intézményt.

Corvinus Egyetem

ELTE BTK

ELTE ÁJK

PTE

Sándor Éva képzését vagy MMSZKE

Veszprém

választott szakirány függvénye
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2.6.2.1. Kérjük, fejtse ki, mi az egyéb ok, amiért nem a PTE-n tanulna:

A corvinus elismert felszámolóbiztosi végzettséget ad

Használhatatlan tudást szereztem

Nem voltam túlságosan megelégedve az oktatás színvonalával, nem azt kaptam, amit elvártam

jobb a képzés tartalma
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3. MUNKAERŐ-PIACI KILÉPÉS3. MUNKAERŐ-PIACI KILÉPÉS

3.2.A Milyen egyéb okból nem keresett munkát?

A képzés alatt találtam munkát.

GYES-en voltam

Már konkrét állásajánlattal rendelkeztem

anyai elfoglaltság

határozott idejű munkaszerződés

meg vagyok elégedve a jelenlegi munkámmal
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3.2.1.1. A végzettség megszerzése után összesen hány hónapig kereste első munkáját?

1

4

5

6 (3 előfordulás)

8

12 (2 előfordulás)
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3.2.2.A Milyen egyéb módon jutott végzettsége után első munkájához?

Fejvadász keresett meg
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3.2.4. Mi volt a legmaradandóbb élménye/legmeglepőbb kérdése az állásinterjú(ko)n!

- (2 előfordulás)

A vezérigazgató lánya angolul interjúztatott.

Az hogy 2 diploma, nyelvvizsga, jogiszakvizsga sem ért semmit, ha nincs kapcsolat.

Bár előfordul megüresedő hely, egyetlen magyartanári állást sem hirdettek meg a szűkebb régióban, így nincs pályázási lehetőség, a
jelentkezés:válasz,interjúra hívás (eredmény) nélküli.

Furcsállták, hogy előbb szereztem meg a végzettséget és nincs felszámolói gyakorlatom.

Hogy volt olyan HR vezető aki ki is mondta, hogy azért nem szeretne velem együtt dolgozni, mert "okosabb vagyok" nála többek
között a munkajog területén.

Hogy végül nem arra hallgattak meg, amire beadtam a jelentkezésem, hanem vezetői pozicióra, s olyan munkakörre, amely korábbi
15 éves tapasztalatomhoz is kapcsolódik. 

Kifejezetten meglepő kérdést nem kaptam.

Legmeglepőbb kérdés: ha nem számítana a jövedelem, milyen munkát választana?
A következő választ adtam: karitatív.
Ezen álláspályázat kapcsán nyertem is, azonban mégsem fogadtam el a lehetőséget.

Mikor tervezi a gyermekvállalást?

Miért ezt a szakot választotta?

Nem volt

Nem volt ilyen

Rákérdeztek, miből írtam a szakdolgozatomat, illetve pontosan mit takar az infokommunikációs szakjogász képzés.

nem voltam állásinterjún
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3.4.1. Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön?
Kérjük, számmal adja meg!

1

2

3

4

10
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3.4.2. Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?

0

1

4

15

44
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3.4.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!

Egyesült Királyság

Egyiptom, Argentína

Horvátország, Szlovénia, Albánia

Nagy Britannia

USA, UK, Hollandia
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4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

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

4

5

6 (2 előfordulás)
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4.5. 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.

Főkönyvi könyvelő, szakmai tanácsadó

 csoportvezető- szociális szféra

 igazságszolgáltatás

A saját kényszervállalkozásom ügyvezetője vagyok, a cég tevékenysége hirdetésszervezés

Angol tanár

Beosztott tervező, építés vezető

Bűnügyi adatkezelési ügyintéző

Fejlesztési tanácsadó

Felszámoló aszisztens

Francia-orosz szakos középiskolai tanár

Főosztályvezető

Főtanácsadó jogász

Gyógypedagógus

Gyógyszer gyártó cégnél patika látogató

Gyógyszeriparban dolgozom, belső adatvédelmi felelősként, valamint meghatározott belső szakmai működések minőségbiztosítása
érdekében tevékenykedem. Nincs beosztottam, de projektmunka esetén koordinálom más diplomások/vezetők munkáját.
Résztveszek a munkatársak szakmai kiképzésében is, meghatározott területen, ahol a belső és külső (jog)szabályok ismerete
elengedhetetlen.

HR Generalista

HR Vezető

HR igazgató

HR manager

HR menedzser

HR műkődésfejlesztési vezető

HR specialista

HR szakmai munkatárs

HR vezeto

HR vezető (5 előfordulás)

HR-menedzser

Hivatásos Katona

Hivatásos katona, protokoll tiszt

Hr munkatárs

Hr vezető

Humánpolitikai Vezető

Idősek otthona részlegvezetője

Informatikai cégnél üzletág-igazgató.

Integrált szociális intézmény intézményvezetője
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Kiadói asszisztens.

Környezetmérnökként és minőségirányítási szakmérnökként dolgozom egy környezetvédelmi és víztechnikai cégnél. 

Létesítmény üzemeltetési vezető

Magyar irodalom és magyar nyelvtan, valamint angol nyelvtanár, középiskolai tanár

Mentálhigiénés szakember - családgondozó

Minőségbiztosítási vezető ("csörgősipkás bohóc")

Minőségügyi fejlesztő mérnök

Minőségügyi mérnök

Munka-, tűz-, környezetvédelmi szakértő

Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem szakterületek irányítása egy gázipari vállalatnál

Munkaügyi kirendeltségen kirendeltségvezető.

MÁV Zrt. forgalmi üzemmérnök

Mérnök

Művészettel nevelés program vezetője, művészetterapeuta, tanár (angol, kortárs gyermekirodalom és vizuális nevelés tárgyak)

Nyelvtanár

PR-szakértő, újságíró

Patikalátogató

Pedagógus

Protokoll 

Quality Management Representative

Senior QA Engineer (Promgarom tesztelése)
Scrum Master (Egy hét fős fejlesztői csapat coacholása)

Stratégiai beszerző

Szociális területen intézményvezetőként dolgozom. Civil fenntartású,  autistákat ellátó, bentlakásos  intézményt vezetek. 

Számviteli menedzser

Társadalmi kapcsolatokért és rendezvényekért felelős főelőadó a honvédségnél

angol nyelv szakos középiskolai tanár, munkaközösségvezető

angol tanár

balett tanár

bank, behajtási szakértő

bíró, bírósági vezető

büntetőbíró

családgondozó

családgondozó-megbízott intézményvezető

e-közigazgatási jogi referens

egyesületi vezető - ezt a tevékenységet meggyőződésből, önkéntesként, meggyőződésből végzem 15 éve díjazás nélkül közhasznú
civil egyesületemben rehabilitációs mentor-gazdasági tanácsadó tulajdonos gazdasági vállalkozásomban

egyetemi adjunktus

egyetemi tanársegéd

egyéni ügyvéd (2 előfordulás)
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erdőfelügyeleti koordinátor

falugazdász a hozzám tartozó járási települseken

fejlesztési munkatárs

fürdő üzemeltetési vezető

főiskolai adjunktus, mb. tanszékvezető

főkönyvelő (2 előfordulás)

gazdasági csoportvezető

gyártástervezési csoportvezető

humánigazgatási főosztályvezető

humánpolitiai szakértő (munkajog)

humánpolitikai szakelőadó

ifjúsági védőnő 

igazgatási szakértő - igazgatási-szabályozási terülten

informatikai biztonsági szakértő

informatikus-alkalmazásgazda

irodavezető

irodavezető ügyvéd

iskolavédőnő

jogi előadó

jogi referens

jogtanácsos (2 előfordulás)

jogász (cég-, munkajog, munkavédelem), rehabilitációs mentor

járási ügyészségi ügyész

katonai protokoll beosztott

kincstárnok

kommunikációs munkatárs

konduktor

kontroller

koordinátor

középiskolai olasz nyelvtanár

középiskolai szakmai tanár, szakoktató

középiskolai tanár (3 előfordulás)

középiskolai tanár, munkaközösség vezető

középiskolai tanár, szakképző iskola, magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret tanítása

matematika-fizika-német szakos tanár

minőségirányítási vezető

munkaerő-gazdálkodási osztályvezető

munkajogi tanácsadó

munkaügyi főosztályvezető
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munkaügyi specialista

munkaügyi vezető

mérnök

műszaki jellegű koordinátor

műszaki szolgáltatási szakágvezető
KIR vezető

műszaki tanár

műszaki ügyintéző, műszaki rajzoló

művelődésszervező, kulturális projektmenedzser

nemzetközi kapcsolatok referense

nemzetközi osztályvezető

nunkaügyi vezető

polgári ügyekkel foglalkozó bírósági titkár

polgármesteri hivatal, lakásügyi ügyintéző

protokoll tiszt

pénzügyi intézményben: folyamatszervező

pénzügyi nyomozó

pénzügyi szakügyintéző

rehabilitációs humánszolgáltató

rendezvényszervező, tanszéki ügyintéző 

rendészeti előadó

senior hr generalista (személyügyi szakértő/szakterületi vezető)

szakmai főtanácsadó (BM)

szakmai koordinátor projektekben

szakmai vezető

szakorvos

személyzeti vezető

tanácsadó, szakértő

tanár (2 előfordulás)

tanító

táplálkozási szakértő

vasútszakmai oktató

zenetanár

Általános iskolai tanító (2 előfordulás)

Építéshatósági ügyintéző

Építésvezető (2 előfordulás)

Ügyvédjelölt

általános iskolai igazgató helyettes

általános iskolai tanár

általános iskolában tanár
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ápoló

óvodapedagógus (4 előfordulás)

óvodapedagógus, tagóvoda-vezető, köznevelési szakértő

ügyvezető

ügyvéd (7 előfordulás)

ügyvéd (irodavezető)

ügyvédi iroda

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

közigazgatás

 Bíróság

 Szociális intézmény, fogyatékosokat ellátó lakóotthon

 ipari termelő cég

 szociális otthon

3 megye patikáit látogatom

Autóipari beszállító, prémium kategóriás autók belső kárpitozása

Autóipari termelő cég

Családok Átmeneti Otthona  - (alapítványi fenntartású)

FMCG multinacionális vállalat

Felszámoló cég.

Főiskola Gyakorló Ált. Iskolája

Gimnázium

Gyermekvédelem

Gyártó vállalat 

Hirdetésszervezéssel foglalkozó cég

Informatikai cég.

Ipar

Ipari

Ipari termelő

Ipari termelő cég (2 előfordulás)

Iskola.

Kiskereskedelem

Kormányhivatal

Kórház

Könyvkiadó

Környezettudatos kulturális alapú közösség és terület fejlesztés az egyesületben gazdasági társaság

Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató cégnél dolgozom.

Közmű szolgáltató

Közszféra

Közszolgáltatást végző gazdasági társaság

Középfokú oktatási intézmény fenntartója

Magyar Honvédség (2 előfordulás)

Multinacionális cég

Multinacionális vállalat

Mérnöki szolgáltató

Nonprofit KFT
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PR-ügynökség

Polgármesteri Hivatal

Rendőrség

Szakközépiskola

Szociális hivatal

Szociális intézmény

Szoftver fejlesztés

Szolgáltatás

Szolgáltató központ

Telekommunikációs cég

Távközlés

bank (2 előfordulás)

bíróság (3 előfordulás)

családgondozó

egyetem (2 előfordulás)

egyetemi kar

egyéni ügyvédi iroda

egyéni ügyvédi praxis

egészség ügy

egészségügy alapellátás

felnőttképzési intézmény

felsőoktatási intézmény (2 előfordulás)

főiskola

gazdasági tanácsadás

gazdasági társaság

gimnázium (3 előfordulás)

gyermekvédelem, iskola

gyógyszergyár

hivatal

hivatal (zrt.)

honvédség

honvédség, állami szféra, rendezvényzsrevezés

idősek otthona

igazságszolgáltatás

informatikai fejlesztéssel foglalkozó cég

ipar

ipari termelo es kereskedelmi ceg

ipari termelő cég (5 előfordulás)

ipari termelő cég (fűtéstechnikai rendszerek gyártása)
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ipari termelő multinacionális cég

iskola (11 előfordulás)

kamara

katonaság

kórház

közigazgatás (3 előfordulás)

közigazgatási szerv

közigzazgatás

közlekedés

közlekedési cég

közművelődési intézmény

közoktatás (2 előfordulás)

központi közigazgatási szerv

központi államigazgatási szerv

közszféra (2 előfordulás)

középiskola (2 előfordulás)

közösségi közlekedés

közüzemi szolgáltató

külföldi tulajdonú ipari termelővállalat (autóipar)

minisztrérium

minisztérium

multinacionális kereskedelmi vállalat

nyomozó hivatal

oktatási intézmény

olajipari szolgáltató

projektmenedzsment

pénzintézet

pénzügyi intézmény

rendvédelem (2 előfordulás)

szakképző iskola

szakközépiskola

személyszállítás

szociális ellátás

szociális és gyermekvédelem

szolgáltató cég

szálláshely

telekommunikációs cég

termelő vállalat

távhő szolgáltató
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vasút

versenyszféra, gyógyszeripar

Állami 

Állami intézmény

Általános Művelődést Központ

Általános iskola (2 előfordulás)

Építőipar

Önkormányzat

Ügyvédi Iroda

állami nonprofit kft.

államigazgatás

általános iskola (3 előfordulás)

általános iskola, felnőtt szakképzés

építészet

építőipar

építőipari cég

óvoda (5 előfordulás)

ügyvédi iroda (10 előfordulás)

ügyészség
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4.14.A Milyen egyéb ágazathoz tartozik munkahelye?

...

Felszámoló.

Honvédség

Kulturális alapú városrészfejlesztés - egyesület gazdasági szervezetben ingatlan bérbeadás, hasznosítás

Környezetvédelem

Műanyag alapanyag gyártás

NAV Bűnügyi Igazgatóság

Otthont nyújtó ellátás

Rendvédelem

Vegyipari gyártó 

atomenergetika

biztonság, tűz és kárelhárítás, mintavételezés, hulladékminősítés, szerelés felügyelet, lift felügyelet, nyomdai, létesítmény
üzemeltetés, takarítás, vendéglátás, idegenforgalom, szálloda üzemeltetés-

bármelyik szakterületet felölelheti az előbbiek közül

bíróság (2 előfordulás)

jogi

radioaktív hulladékkezelés

rendvédelem

szerencsejáték szolgáltatás
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4.15.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Magyarország (10 előfordulás)

Nagy Britannia

Svájc
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4.15.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

1000

1013

1015 (2 előfordulás)

1022

1036

1037

1041

1051 (5 előfordulás)

1052

1053

1054 (2 előfordulás)

1061

1077

1078

1081

1087 (2 előfordulás)

1091

1093

1094

1096

1101

1102

1109

1112

1113

1114

1117 (2 előfordulás)

1118 (2 előfordulás)

1119

1121

1122

1126

1135

1136

1138

1139 (2 előfordulás)

1144

1149 (2 előfordulás)
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1154

1163

1188

2022

2040

2045

2112

2200

2400 (4 előfordulás)

2510

2800 (2 előfordulás)

2840

2890

3394

3525

3700

3950

4000 (2 előfordulás)

5000 (2 előfordulás)

5100 (2 előfordulás)

5600

6200 (2 előfordulás)

6334

6400

6440

6500

6721

6724

6800

7030 (2 előfordulás)

7031

7100 (3 előfordulás)

7130

7150

7200

7300 (2 előfordulás)

7400 (5 előfordulás)

7500

7570 (3 előfordulás)
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7600 (2 előfordulás)

7621 (2 előfordulás)

7622 (2 előfordulás)

7623 (3 előfordulás)

7624

7625

7626

7629 (3 előfordulás)

7630

7632 (6 előfordulás)

7633 (3 előfordulás)

7634

7636 (2 előfordulás)

7663

7690

7700 (2 előfordulás)

7761

7900

7940

7960 (2 előfordulás)

8000 (3 előfordulás)

8125

8143

8200 (2 előfordulás)

8360

8500

8600

8638

8640

8721

8800

8852

8900 (2 előfordulás)

9023

9024

9600
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4.16.1. 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

000 (2 előfordulás)

2 (2 előfordulás)

66

100 (3 előfordulás)

101

107

110 (2 előfordulás)

112

114

115

119

120 (2 előfordulás)

125 (3 előfordulás)

128

130 (3 előfordulás)

135

137 (2 előfordulás)

140 (3 előfordulás)

145 (2 előfordulás)

147

150 (4 előfordulás)

157

158

160 (5 előfordulás)

163

165 (2 előfordulás)

167 (3 előfordulás)

168

170 (2 előfordulás)

173

175 (4 előfordulás)

178

180 (5 előfordulás)

182

185 (2 előfordulás)

186
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189 (2 előfordulás)

190

200 (12 előfordulás)

203

204

206

209

210

220 (3 előfordulás)

228

229

230 (4 előfordulás)

236

240 (3 előfordulás)

247

250 (3 előfordulás)

257

260 (2 előfordulás)

270 (3 előfordulás)

273

280 (2 előfordulás)

300 (8 előfordulás)

303

305

310

320

327

330

334

335

339

340

350 (4 előfordulás)

380 (2 előfordulás)

393

400 (9 előfordulás)

405 (2 előfordulás)

420

430
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450 (2 előfordulás)

480

500 (2 előfordulás)

550

600 (2 előfordulás)

700 (2 előfordulás)

850
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4.17.3. 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

0 (4 előfordulás)

000

1

10 (3 előfordulás)

12 (2 előfordulás)

15

21

24

26

28

30 (5 előfordulás)

36

50 (4 előfordulás)

60 (2 előfordulás)

70

80 (3 előfordulás)

85

100

120 (4 előfordulás)

132

150

153

200 (2 előfordulás)

240

300
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4.18.7.1. Melyik egyéb nyelvet használja még a munkája során?

dán, svéd, norvég

latin (4 előfordulás)

néha lovári

szerb, horvát
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6. SZEMÉLYES ADATOK6. SZEMÉLYES ADATOK

6.2. Melyik évben született Ön?

1950

1955 (3 előfordulás)

1956 (2 előfordulás)

1957 (2 előfordulás)

1958

1959 (4 előfordulás)

1960

1961 (4 előfordulás)

1962 (3 előfordulás)

1963 (3 előfordulás)

1964 (7 előfordulás)

1965 (6 előfordulás)

1966 (3 előfordulás)

1967 (12 előfordulás)

1968 (6 előfordulás)

1969 (3 előfordulás)

1970 (6 előfordulás)

1971 (5 előfordulás)

1973 (10 előfordulás)

1974 (3 előfordulás)

1975 (8 előfordulás)

1976 (13 előfordulás)

1977 (12 előfordulás)

1978 (8 előfordulás)

1979 (4 előfordulás)

1980 (8 előfordulás)

1981 (7 előfordulás)

1982 (9 előfordulás)

1983 (7 előfordulás)

1984 (3 előfordulás)

1985 (11 előfordulás)

1986 (3 előfordulás)

1987 (4 előfordulás)

1988 (2 előfordulás)

1989

1991
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6.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?

1 (49 előfordulás)

2 (32 előfordulás)

3 (9 előfordulás)
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6.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Magyarország (5 előfordulás)

Románia

magyar

7100
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6.5.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

1022 (2 előfordulás)

1024 (2 előfordulás)

1028

1031

1039

1054

1095

1111

1114

1126

1132

1136

1145

1155

1164

1171

1181

1191

1203

1222

2045

2132

2220

2400 (5 előfordulás)

2510

2531

2624

2654

2675

2700

2760

2800

2840

2900

3240

3291

3300 (2 előfordulás)

3355
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3360

3529

3530

3557

3700

3800

3950

4000

4026

4028

4352

4400 (2 előfordulás)

4456

4461

4515

5000

5100

5123

5400

5420

5600

6224

6300 (2 előfordulás)

6336

6400

6424

6430

6440

6448

6500 (2 előfordulás)

6720 (2 előfordulás)

6721

6722

6723

7012

7030 (4 előfordulás)

7098

7100 (7 előfordulás)

7130
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7131

7150

7185

7200

7300 (6 előfordulás)

7386

7400 (7 előfordulás)

7456

7516

7551

7600 (3 előfordulás)

7623 (2 előfordulás)

7624 (2 előfordulás)

7625 (2 előfordulás)

7626

7629 (3 előfordulás)

7631 (2 előfordulás)

7632 (6 előfordulás)

7633

7636 (2 előfordulás)

7718

7727

7728

7751

7753

7761

7815

7900 (2 előfordulás)

7960

8000 (3 előfordulás)

8086

8200 (2 előfordulás)

8248

8380

8400 (3 előfordulás)

8623

8630

8700 (3 előfordulás)

8782
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8851

8866

8900

8981

9081

9082

9700 (3 előfordulás)

9800

9900

9941

9944
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6.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Ausztria

Magyarország (2 előfordulás)

Magyarosrszág

Nagy Britannia

Svájc
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6.6.2. Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát:

1020

1022

1026

1027

1032

1037

1041

1043

1045

1048

1051

1054

1083

1084

1092

1096

1106

1112

1117

1118

1125

1126

1131

1132 (2 előfordulás)

1133

1136

1137

1138 (2 előfordulás)

1143

1144

1145

1148

1149

1163

1171 (2 előfordulás)

1172

1181

1185
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1188

1195

1204

2000

2022

2030

2045

2089

2094

2113

2120

2134

2146

2230

2310

2330

2400

2434

2458

2459

2461

2531

2624

2800 (2 előfordulás)

2890 (2 előfordulás)

3326 (2 előfordulás)

3526

3800

3950

4000 (2 előfordulás)

5100

5123 (2 előfordulás)

5400

5700

6000

6200

6300 (2 előfordulás)

6336

6400



PTE_DPR_Vegz_SZIT_2015

2015.06.08 EvaSys kiértékelés Oldal90

6440

6721

6724

6729

6762

7030 (2 előfordulás)

7100 (3 előfordulás)

7130

7135

7185

7192

7200

7300 (2 előfordulás)

7400 (7 előfordulás)

7472

7500

7570 (4 előfordulás)

7600 (3 előfordulás)

7621 (2 előfordulás)

7622

7623 (3 előfordulás)

7624 (3 előfordulás)

7626

7629 (3 előfordulás)

7630 (2 előfordulás)

7631 (4 előfordulás)

7632 (7 előfordulás)

7634

7635

7636 (3 előfordulás)

7677

7694

7700

7727

7751

7754

7761 (3 előfordulás)

7900 (2 előfordulás)

7960
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8000 (4 előfordulás)

8175

8200

8220

8380

8482

8600

8623

8699

8834

8852

8900

8913

9012 (2 előfordulás)

9700 (3 előfordulás)

9944
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PTE 1. részPTE 1. rész

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

 a művészeti kar

 szakmai tudás

- (4 előfordulás)

:) (2 előfordulás)

A PTE jó egyetem, rengeteg szakkal, jó feltételekkel.

A családból sokan tanultak ott.

A jó hangulatú egyetemi évek.

A klassz város!

A legjobb egyeteme az országnak.:-))

A legszebb éveim, tanulmányaim

A négy orvosi egyetem egyike.

A saját egyetemi tanulmányaim

A sok külföldi diák.

A volt csoportom és tanáraim.. L. végzősök: JAPATE, 1983

Alapvetően egy jó képzésen vettem részt ott.

Alma Mater, munkahely, fogyatkozó hallgatók, fogyatkozó szakok, kancellári szigor

Almamáter

Az az oktatási intézmény, ahol a szakirányú továbbképzést elvégeztem. Pozitív tapasztalatokkal.

Az egyetem épülete, illetve a rektori hivatal jellegzetes épülete, valamint a budapesti Villányi úton lévő konferencia-központ ahol az
oktatások zajlottak.

Az egyetemi évek jó hangulata és a város

Az első diplomám megszerzésének évei.

Az ország egyik legnagyobb, legösszetettebb és legpiacképesebb, rugalmasabb egyeteme.

Az ország egyik legrégebbi alapítású egyeteme.

Az ország első egyeteme és jelenleg is az egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező egyetem

BTK

Bürokrácia, nehézségek

De jó volt tanulni és főiskolásnak lenni, és nem dolgozni. 

Diploma

Diplomaosztó 2010 január

Diplomás képzés

Diszkrét elegancia.

Dzsámi

Dékán botrány

Egy korszerű ismereteket biztosító iskola

Egy nívós intézet, büszkeség, hogy én is tanultam itt. :)

Egyetemi éveim
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Egyetemi évek.

Elismertség, szaktudás, kiválóság

FEEFI

Hagyomány a családunkban itt tanulni. Piacképes tudás, elismert oktatók, magas sznvonal-

Hagyomány és érték

Hallgatóbarát egyetem szép környezetben

Igényes képzés, jó közösség.

Infokommunikációs szakjogász képzés eltörlésének dilemmája.

Iskola egy hangulatos városban. Jó csapat, kellemes légkör, figyelmes tanárok.

Itt végeztem. Jóérzéssel tölt el. Bűszkevagyok rá.

Janus Pannonius

Jog

Jogi Kar

Jogi kar

Jogász és orvos képzések.

Jó egyxetem megfelelő színvonalú oktatás, hírnév és érték.

Jó hely

Jó hírnév, hagyományok, jog,  szakmai fellegvár

Jó hírű egyetem, elismert szakmai képzés.

Jó társaság, szakmai beszélgetések, kedves emberek.

Jó volt

Jó választás!

Jó érzés, büszkeség.

Jól szervezett

Jól éreztem magam egyetemi éveim alatt

Kellemes jó évek

Kellemes környezet, légkör.

Kellemes környezetben, izgalmas városban megbízható, de nem kiemelkedő tudást biztosító intézmény. Igaz, ez csak ennek a
képzésnek kapcsán gondolom, egyéb képzések tekintetében megint mást gondolok. Összességében jó véleményem van a Pécsi
Tudományegyetemről, de ez a képzés nem volt a legerősebb, igaz, maga a képzéstípus sem segítette ezt elő. 

Köszönöm az itt kapott tudást!

Legjobb egyetem

Legrégibb egyetemünk

Magas színvonal; büszkeség, hogy itt van Pécsett;

Magas színvonalú jogász képzés

Magas színvonalú oktatás

Magyarország egyik legrégibb egyeteme. Jelentős foglalkoztató. Fontos Pécs életében, a tanulók jelentős fogyasztóként jelennek
meg.

Mind a három diplomám (19 félév:-)), az összes kiemelkedő tanárom, az a gondolkodási technológia, amit ott sajátítottam el, a
(nagyon) kemény munka értelme. 

Minőség
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Minőség.

Minőségi, naprakész ismeretek átadása, magasan képzett oktatók, sok vizsga és tanulás

Műszaki képzés

Nagy múltú intézmény

Nem ismerem az egyetemet

Nem mennék oda vissza

Négy örömmel töltött félév, olyan oktatási filozófia, amellyel azonosulni tudtam.

Ott tanultam, de csak a diploma osztón láttam.

PMMIK. Közvetlen oktatók, gyakorlatias képzés.

POTE

PTE

Pollack Mihály Műszaki Kar

Pécs

Pécs (mert sokat éltem ott)  és hogy mindig is akartam ott tanulni.

Pécs városa

Pécs és az infokommunikációs szakképzésem.

Pécs2010 EKF

Rózsaszínű lufi

Sokféle alapképzési és továbbképzési lehetőség, sok kar, érdekes és nyitott / szabad gondolkodású oktatók, olyanok, akik a tananyag
leadása mellett önálló gondölkodásra is ösztönzik a hallgatót. 

Szeretem

Szerettem oda járni nagyon, csak a távolság volt nagyon nagy! Az egyik legjobb egyetemnek érzem, bár nem ott végzek majd, de a
jelenlegi szakomból is egy rövid időt Pécsett jártam, és nem bántam meg. 

Szép emlékek, jó csoport-közösség, kiváló tanárok.

Szép emlékek, kiváló tanárok, élhető város.

Színvonalas képzés. 

Színvonalas képzésben vettem részt a művészeti karon.

Tanulás

Tanulás 

Tanárképző, orvosi, jogi kar

Tradicionális egyetem

Tradíció, tudás, tudomány

Tudás

Tudásközpont 

Vizsgák, utazás, mediterrán hangulat,izgalom

Végzettségem

alma mater

az első diploma

az ország legjobbai között van

csak ajánlani tudom
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csökkenő színvonal

diploma

egyetemi éveim, 

egyetemi évek

fiatalkor

fiatalosság, rugalmasság

gondtalan évek

hagyomány

hagyomány, színvonal 

használható szaktudás, elismert diploma

hozzáértés, tudás, hírnév, barátság

infokommunikációs képzés

jog (2 előfordulás)

jogi es orvosi kar

jó hely

jó volt

kitűnő egyetem

kiváló oktatók

korrupció

korszerű ismeretek, színvonalas, humánus, korrekt

képzéseim helyszíne

legszebb éveim egyike

lehetőségek tárháza

magas szakmai színvonal

mediterrán

megbízható, használható és szükséges diploma

minőség, biztonság, törődés

modern építésű oktatási intézmény 

művészetterápia, dr. Stark András

oktatás

oktatók mint Dr. Kiss György avagy Dr. Berke Gyula tehát színvonal!

presztízs, magas szintű képzés, kutatás, disszemináció, mediterrán, kultúra

profi oktatók

remek képzés, gyönyörű váűros

szakirányú végzettség megszerzése

szakma

szakmai fejlődés

szakmailag jól felkjészült oktatók, hasznosan eltöltött tanulmányi idő

szeretem (3 előfordulás)
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számtalan, minden igényt kielégítő tanulási lehetőség

színvonalas elméleti oktatás

színvonalas munka, rendkívüli oktatók, rend, hangulat, boldogság, fiatalos

tanulmányok és a város maga

tanulás

tanárképzés

tudás (2 előfordulás)

tudás 

vízfejűség

Átfogó képzés

Életem egyik legboldogabb időszaka, jó barátok, jó tanárok, jó kapcsolatok. Csodás épület, élmények.

életem egyik legjobb öt éve::))

én is jártam oda

1367
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A PTE-s végzettségének birtokában, visszatekintve mit üzen a jelenlegi hallgatóknak?

 Itt korszerű tudást, színvonalas oktatást, " emberközeli" segítséget kapnak a végzettség megszerzéséhez.

- (6 előfordulás)

:) (2 előfordulás)

A PMMIK jó választás.

A diploma mellett figyeljenek oda arra, hogy idegen nyelvet is tanuljanak.

A jó tanároktól sokat lehet tanulni

A képzés nem adott plusz ismereteket, már nem jelentkeznék rá.

A munka világában jól használható ismereteket lehet szerezni az egyetemen.

A nyelvtudás hasonlóan fontos mint a szaktudás

A szakmai nyelvtudás nélkülözhetetlen a mai munkaerő piacon! 

Aki angolul beszél sokkal többet ér. 

Az orvosi egyetemi képzés messzemenően a legjobb képzés.

Azt gondolom, érdemes ott tanulni, hajrá! :)

Becsüljék meg, hogy oda járhatnak, és a tanulmányaikat ne húzzák el.

Bulizzanak sokat míg főiskolások, mert után nem lesz rá nagyon lehetőség, mert egy mókuskerékbe fognak élni. 

Bátran válasszák az Egyetemet

Csak akkor érdemes elvégezni, ha valóba van gyakorlati jelentősége a munkában, egyéb esetben érdemes más képzést keresni. 

Csak az alapos, mélyreható elméleti tudás birtokában lehet a gyakorlatban megfelelően boldogulni.

Csak olyan szakokat válasszanak és végezzenek el, amivel el tudnak helyezkedni.

Csak ügyesen!

Egymástól is lehet tanulni, érdemes közösséget építeni.

Előre kell gondolkodni, mit szeretnének dolgozni, el tudnak-e majd helyezkedni.

Erre az egyetemre jelentkezzenek

Fontos a gyakorlati-empírikus tudás szervezett elméleti és képzett tudással történő kiegészítése

Ha oda jártok akkor jó helyen vagytok

Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Hajrá! (2 előfordulás)

Hajrá! A tudás hatalom. :)

Használjanak ki minden lehetőséget, amit az egyetem nyújt, legyenek kíváncsiak és kezdeményezők!

Használjanak ki minden lehetőséget, amit az iskolában megszerezhetnek. Becsüljék meg a szakmailag jól felkészült és kreatív,
gyakorlati módszereket is adó tanáraikat!

Használjanak ki minden pillanatot, amely arra jut, hogy szakértő tudást kapjanak.
Merjenek kérdezni.
Ha nem érdekli olyannyira egy téma őket, akkor is próbálják ebben a témában is megtalálni azt az információt, ami motivációt adhat
az érdeklődésre és a tudás elsajátításra.
A szakirányú tudásnak csak akkor van élő léte, ha utána azt a munkában is tudjuk használni.

Használják ki a külföldi ösztöndíj lehetőségeket

Használják ki az adódó lehetőségeket.

Használják ki az egyetem által nyújtott lehetőségeket! - élethosszig tartó tanulás

Igyekezzenek minél többmindent megtanulni már az egyetemi évek alatt.

Inkább gyakorlatorientált képzést válasszanak
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Jó a hely, élvezzék, amíg ott vannak.

Jó szakot válasszanak.

Jó választás volt!

Kitartás

Kitartás!

Kitartást

Kitartást!

Készüljenek a szakmai specializálódásra.

LLL, a tanulást nem szabad egy pillanatra sem abbahagyni! Maximalizmus, színvonal, igényesség önmagukhoz és a választott
szakirányhoz

Legkésőbb másodévtől dolgozni kell egyetem mellett azon a területen, ahol a jövőt elképzelik, akár ingyen is. A megszerzett
tapasztalat a legfontosabb a diploma mellett.

Legyenek büszkék a sulijukra akkor is ha mások nem így éreznek iránta.

Legyenek büszkék rá, hogy a PTE diákjai, tanuljanak és töltsék hasznosan diákéveiket.

Lelkiismeretesség, kitartás, szorgalom

Lesz jövőjük. Bizzanak önmagukban. A szakma birtoklása a legfontosabb. A nyelvtudás alap készség.

Megéri elvégezni bármilyen szakot, színvonalat oktatáson lehet így részt venni.

Megéri tanulni! A megfelelő tudást kapjátok!

Minél szélesebb körű idegennyelvi ismeret megszerzése és nagy hangsúlyt adni a szakmai gyakorlat idő eltöltésére, a hely
kiválasztására.

Nagyon jó egyetemet választottak

Ne elégedjenek meg elméleti ismereteikkel, minél több gyakorlati képzésen vegyenek részt.

Ne hagyják abba. 

Nem fogják megbánni, hogy a PTE -n tanulnak!

Nem kell "megijedni"az egyetemtől.

Nyelvet tanuljanak.

Nyelvtanulás mindenekfelett. Szakmai előadásokra és konferenciákat látogatni.

Olvassanak minnél többet, bővítsék látókörüket

PTE végzettség önmagában is jó belépő a munkaerő piacra

PTE-n tanulni jó! 

Próbáljanak meg minél több gyakorlati tudásra szert tenni az egyetem alatt!

Próbáljanak valahogyan több gyakorlati tudásra szert tenni, élőben dolgozni terapeuták mellett. Kérjenek több gyakorlati órát/
foglalkozást tanáraiktól. Lehetőség szerint külföldi terapeuták workshopjaira feltétlenül menjenek el, ha van rá mód.

Pécs igazi egyetemi város

Remélem, ők is hasonlóan jó élményekkel távoznak majd az egyetemről. Én határozottan visszamennék valamilyen további képzésre,
ha tehetném.

Semmit

Sok kitartást, megéri!

Szerencsés emberek, becsüljék meg az intézményt, az oktatást/oktatókat.

Szerettem az egyetemi éveket, a tanárok felkészültségét, az ismeretek átadásának módját.

Szerezzenek meg minől több európában és a világban is használható ismeretet.

Szép emlékeim vannak az ott töltött időkről, szívesen újrakezdeném. 
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Szívják magukba az elméleti tudást és egészítsék ki a gyakorlati tapasztalattal/építsék rá a gyakorlatot.

Tanuljanak

Tanuljanak bármit, amit lehet

Tanuljanak folyamatosan, a mai világban nem elég a diploma megszerzését követően "leülni, majd lesz valami". Sokan mondják:
"Majd amerre sodor az ár." Ami igaz is, de el is sodorhat oda, ahonnét már nehéz, vagy nem is tud visszakapaszkodni.

Tanuljanak inkább külföldön, ha tehetik-vagy orvosnak, ne bölcsésznek

Tanuljanak sokat,lelkiismeretesen, mert csak megfelelő tudással és diplomával lehet előrelépni.

Tanuljanak, megéri!

Tanuljatok !

Tanuljatok! 

Tanulni és a lehető legtöbb tudást megszerezni az egyetemen

Tanulni! És minden szakmai előrelépést segítő lehetőséget kihasználni.

Tanulás!!!

Tanulásra és munkatapasztalat szerzésre figyeljenek. 

Tekintsék megtisztelőnek, hogy arra az egyetemre járnak.

Tombolják ki magukat. Tanuljanak idegen nyelveket. Legyenek bent az összes gyakorlati órán és legyenek nagyon lelményesek, mert
az iskolában nem lehet és nem is fognak mindent megtanítani.

Vegyék komolyan a tanulmányaikat!

Vegyék komolyan tanulmányaikat

Válasszanak más egyetemet

Válasszák ezt az egyetemet, mert itt piacképes végzettséget kapnak, igen magas szaktudású tanároktól.

Végezzenek el annyi szakot, amennyit csak lehet.

a PR-szakértő szakot csak ajánlani tudom

a tudás elvehetetlen az embertől

a tudást te magad tudod megszerezni

az első diploma megszerzése nem munka mellett történjen 

az ottani egyetemi oktatók színvonala, a diákbarát környezet, a kisebb lépték miatt újra Pécset választanám. Bp-et nem javasolom. 

biztosak lehetnek benne, hogy jól választottak, amikor ezt az egyetemet választották

go

hajrá (2 előfordulás)

használjanak ki minden ott eltöltött percet és kössenek annyi barátságot amennyit csak tudnak

használjátok ki a lehetőségeket

hogy tanuljanak sokat

igyekezzenek minél több tudást elsajátítani és egyúttal élvezzék ki a munkavállalás előtti éveket

járjanak művészetterápiás önismereti csoportra sajátélmény-szerzési és önismereti célból

jó helyen vannak 

jól választottak

kitartás

körültekintően válasszanak tanulmányaik elvégéséhez szakterületet

legyenek büszkék arra, hogy a PTE hallgatói :)
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megéri

nagyon felkészült oktatóktól tanulhatnak

nagyon jó helyen tanulnak

nekik is szép emlék lesz

nincs üzenetem

olyan szakot válasszanak, amellyel el tudnak helyezkedni

tanuljanak

tanuljanak nyelveket.

tanuljanak, és igen, ami szakmaiatlannak látszik, az is.

tényleg szükség van ennyi mindent megtanulni, mert szükség bármikor lehet rá

vegyék komolyan a tanulást és még diploma előtt szerezzenek minimum 1 középfokú nyelvvizsgát különben keveset ér a diploma.

válasszák bátran

váltsatok pályát

xxx

Éljenek az Egyetem nyújtotta képzés valamennyi lehetőségével, használják ki azt a körülményt, hogy ebben az intézményben valódi
tudásra tehet szert a hallgató! 

Éljenek az egyetemi és a város adta lehetőségekkel! 

Éljenek, hogy megismerjék önmagukat és tanuljanak, hogy megismerjék a világot!

Élvezzék az ott töltött időszakot, s mélyen véssék eszükbe az idősebb tanárok bölcseleteit!

Én a felnőtt továbbképzésben vettem részt; a felnőtteknek nem hiszem, hogy kellene üzenni, mi elszántak és céltudatosak voltunk,
munka mellett szükség is volt erre az eltökéltségre. A fiatal hallgatóknak azt kívánom, hogy válasszanak jól szakot és legyenek
nyitottak, aktívak és próbálják meg élvezni  a tanulást.

Érdemes

Érezzék jól magukat ez egyetemen és teljesítsenek.

Érezzék jól magukat, szerezzenek tudást és tapasztalatot.

éljenek a lehetőségekkel

élvezzék a tanulást!

élvezzék ki a lehetőségeket

érdemes tanulni

örökre szép emlékek maradnak azok az évek :)

ők is szeressék :)
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Ha a fenti három kérdés közül valamelyikre nemmel válaszolt, kérjük, fejtse ki röviden, hogy miért nem ajánlaná:

-

Az oktatók többsége képzetlen vagy túlterhelt, a szakmai anyagok idejét múltak.

Az új dékánról megjelent negatív hírek, és a negatív megítélése miatt nem ajánlanám.

Csak és kizárólag amiatt, mert a szakkal már nagyon nehéz elhelyezkedni, és a végzettség megszerzése is igen költséges.

Gyakorlati tudás átadásának hiánya nagy hiányosság, illetve "töltelék tantárgyak helyett" az ISO 9001, 14001, OSHAH, autóipari
szabvány, ISF, 22000 oktatására kellene nagy hangsúlyt fektetni!!!!!!!

Kevés területen használható tudást nyújt igazából, munkaerő-piaci relevanciája igen csekély, bár tény, hogy többnyire éveztem a
képzést, de végén mégsem voltam vele elégedett. Elsősorban akkor jó, ha érdekel a jog, de egy hosszabb képzés már nem fér bele.
A gyakorlati relevanciák nagyon hullámzóak, ilyen célú képzések esetében jóval gyakorlatorientáltabb képzésre volna szükség, és
nem frontális oktatásra. Kicsit pénzízű a képzés, bár ettől függetlenül az órák többsége érdekes és élvezhető volt. 

Leépítések, szakmaiatlanság, belterjesség

Mer' nem adott semmi tudást! Azér'!

Nagyon esetleges a képzés minősége, a tanártól függ. De úgy vélem, ez más egyetemen is így van.

Nem voltam megelégedve a színvonallal

Néhány oktató kivételével katasztrofális színvonalú előadások

Rossz oktatási színvonal , korszerűtlen tudásanyag átadás, elméleti oktatás gyakorlati helyett.

Rugalmatlanság, bürokrácia, felesleges elvárások munka, gyerekek, család mellett

Sajnos ezen a területen vannak magasabb színvonalú képzések

Szervezési anomáliák miatt nem azt a végzettséget adta amit ígért

Szűkek a lehetőségek főállásra e területen.

nagyon szűk az elheyezkedési lehetőség

nem piacképes a balkán tanulmányok, ha nincs már ebben a körben munkája, nem ezzel fog bekerülni. de, ha csak az ismeret miatt
és a balkán imádat miatt megy valaki, akkor megéri. nem is vagyok benne biztos, hogy van-e még ez a képzés. 

országosan gyenge a szakma jövedelmezősége

több tanár nem vette komolyan a képzést, esetenként nem jelent meg előadáson, elavult tananyagot adott le, vagy irreleváns előadást
tartott (szakma helyett sztori), vagy nem gyakorlatorientált megközelítést alkalmazott, vagy nem volt felkészült; a képzések
szervezése esetenként szervezetlen volt; a diplomamunkát alulértékelték (nincs védés, kis súllyal számít a diploma értékébe). Több
előadónál volt egy "csak le akarják tudni" érzés. A tananyag esetenként nem volt átgondolt (számos előadó panaszkodott hogy a
szakterületére kevés óraszám esett, ahelyett hogy ahhoz igazította volna a tananyagot)
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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 kötelező szakmai gyakorlat azért volt fontos, mert kipróbálhattuk az elméletben tanultakat."
nem volt kötelező szakmai gyakorlat a képzésen

- (4 előfordulás)

4.16.1 pont nem működik

5 féléves volt a képzésünk, nem volt ilyen opció a kérdőívben

A kérdőív profi munka

A kötelező gyakorlatra vonatkozó kérdésre nem tudtam valós választ adni, mert ilyen nem volt a képzésemben.

A szervezők nagyon készségesek voltak, mindenben számíthattunk rájuk. Az előadók nagyrészt lebilincselőek és kiválóak voltak.

A végzettségénél nem szerepel a 4 osztályos kétttanynelvű oktatás (pedig Pécsett is van ilyen!)
Minden egyébnél lehessen odaírni, hogy mit takar.

A térképes jelöléseket nem sikerült megvalósítani.

Az értelmes, és a mindennapokban szükséges, mély gyakorlati tudás átadását javasolom.

Hiányzott a szakirányú továbbképzés neve, amelyen végeztem ( kriminalisztikai rendvédelmi szakember szak)

Javaslom, hogy a képzés során készítsenek munkajogi dokumentumokat is.

Jobban be kellene épülni az Egyetemnek a Pécsett működő for profit-non profit szervezetek életébe

Művészetterápia képzés kimeneteli kompetenciái szerint, csak team munkában végezhetek művészetterápiás munkát.E szerint
pedagógiai intézményekben sem vezethetek önállóan, művészetterápiás gyerekcsoportot. Így nem használhatom a képesítésemet,
pedig nagy szükség lenne rá, preventív jelleggel.  (MOME művészettel nevelés okj-s képzése kimeneteli kompetenciája önálló
művészetterápiás csoport vezetésére tesz alkalmassá kevesebb tudással.) ROSSZ A PTE-MK KIMENETELI KOMPETENCIÁK
MEGFOGALMAZÁSA!

Nekem a gyakorlati példák hiányoztak. Bár voltak aktív felszámoló tanárok, de a képzés inkább jogászos volt. 

Nem az oktatás hibája lehetett a végzettség elismerésének problémái, feltehetően politikai okok motiválták a kialakult helyzetet

Nem volt kötelező szakmai gyakorlat a képzésben.

Nálunk nem volt kötelező szakmai gyakorlat. Ezt nem tudtam jelölni a kérdőívben.

TÖBB GYAKORLAT A MOSTANI HALLGATÓKNAK FONTOS LENNE!
PSZICHOLÓGIAI MÉRÉS/ ALKALMASSÁGI VIZSGA A GYEREKEKKEL FOGLALKOZÓKNAK

Unalmas lehet egy ilyen kérdőívet kiértékelni. ...csakhogy feldobjam a hangulatot:
 A székely este kimegy az udvarra.
 Kis idő múltán visszajön, a nadrágszára vizes.
- Esik? - kérdi az asszony.
- Nem. Fúj. 

nincs megjegyzés

nincsen egyéb javaslatom


