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EvaSys DPR végzett blokk

Educatio DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése
2010.

Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

1.
Kedves Hallgatónk, Végzettünk!

E kérdőív kitöltésével intézményünket támogatja abban a törekvésében, hogy képzésének és
szolgáltatásainak munkaerő-piaci eredményeiről első kézből kaphasson képet. A Diplomás
Pályakövetési Programnak kulcseleme a jelenlegi és egykori hallgatók tapasztalatainak
összegyűjtése és hasznosítása annak érdekében, hogy e visszajelzések javíthassák mindazt
az ismeret-készletet, amellyel intézményünk végzettjeit felruházza. A jövőben a pályakövetési
célú megkeresések a hallgatók számára éves gyakorisággal, a végzettek számára tágabb
időközönként, de ugyancsak ciklikusan ismétlődnek, ezzel támogatva intézményünk
alkalmazkodását a képzés folyamatosan változó környezetéhez.

Amennyiben kitölti e kérdőíveket, Ön is hozzájárul az intézmény és az általa kiadott diplomák
sikeresebbé tételéhez.

Köszönjük, hogy támogatja ezt az intézményi törekvést!

1.1 Hogyan kapcsolódik a Pécsi Tudományegyetemhez?
Az intézmény hallgatója és
végzettje is vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

Az intézmény hallgatója
vagyok

Az intézmény végzettje
vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

2. Az alábbi intézmények/karok közül melyiken tanul, illetve melyiken szerzett végzettséget
(szerzett legalább abszolutóriumot)?
 

Kérem, sorra haladva jelölje be az intézmény összes olyan karát, ahol tanult, majd az azzal kapcsolatos
hallgatói státusát. A karok bejelölésének sorrendje tetszőleges.

2.1 Kar neve:
AJK AOK BTK
ETK FEEK IGYFK
KTK MK PMMK
TTK

2.2 Hogyan kapcsolódik ehhez a karhoz?
Hallgatója és végzettje is
vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

Hallgatója vagyok Végzettje vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

2.3 Kar neve:
AJK AOK BTK
ETK FEEK IGYFK
KTK MK PMMK
TTK
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2. Az alábbi intézmények/karok közül melyiken tanul, illetve melyiken szerzett végzettséget
(szerzett legalább abszolutóriumot)?
    [Folytatás]

2.4 Hogyan kapcsolódik ehhez a karhoz?
Hallgatója és végzettje is
vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

Hallgatója vagyok Végzettje vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

2.5 Kar neve:
AJK AOK BTK
ETK FEEK IGYFK
KTK MK PMMK
TTK

2.6 Hogyan kapcsolódik ehhez a karhoz?
Hallgatója és végzettje is
vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

Hallgatója vagyok Végzettje vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

2.7 Kar neve:
AJK AOK BTK
ETK FEEK IGYFK
KTK MK PMMK
TTK

2.8 Hogyan kapcsolódik ehhez a karhoz?
Hallgatója és végzettje is
vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

Hallgatója vagyok Végzettje vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

2.9 Az intézmény egyéb (korábbi) kara:

2.10 Hogyan kapcsolódik ehhez a karhoz?
Hallgatója és végzettje is
vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

Hallgatója vagyok Végzettje vagyok (legalább
abszolutóriumot szereztem)

3. Személyes adatok

3.1 Neme: Férfi Nő
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3. Személyes adatok   [Folytatás]

3.2 Születési éve:
1995 1994 1993
1992 1991 1990
1989 1988 1987
1986 1985 1984
1983 1982 1981
1980 1979 1978
1977 1976 1975
1974 1973 1972
1971 1970 1969
1968 1967 1966
1965 1964 1963
1962 1961 1960
1959 1958 1957
1956 1955 1954
1953 1952 1951
1950 1949 1948
1947 1946 1945
1944 1943 1942
1941 1940 1939
1938 1937 1936
1935 1934 1933
1932 1931 1930
1929 1928 1927
1926 1925 1924
1923 1922 1921
1920

3.3 Hol volt az Ön állandó lakóhelye (település) 14 éves korában: a település típusa?
Főváros Vidéki megyeszékhely vagy

megyei jogú város
Egyéb város

Község Külföld
3.4 Melyik megyében található?

Budapest főváros Bács-Kiskun megye Baranya megye
Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csongrád megye
Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye
Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye Pest megye Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye
Veszprém megye Zala megye Külföld

3.5 Mi (volt) a település neve?

3.6 Milyen középiskolában szerezte meg érettségi bizonyítványát?
Hagyományos, 4 osztályos
gimnázium

6 osztályos gimnázium 8 osztályos gimnázium

Kéttannyelvű középiskola Nemzetiségi gimnázium Technikum
Szakközépiskola Egyéb
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3. Személyes adatok   [Folytatás]

3.7 Amennyiben az előző kérdésnél az "Egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, milyen
középiskola volt ez:

3.8 A PTE-n kívül tanul-e más felsőoktatási
intézményben is?

Igen Nem

3.9 Milyen képzésben?
Több választ is megjelölhet!

Hagyományos egyetemi
képzés

Hagyományos főiskolai
képzés

Felsőfokú szakképzés

Bachelor képzés (BA/BSc) Egységes és osztatlan képzés
(2006. után kezdett jogász,
orvos stb. szak)

Mesterképzés (MA/MSc)

Doktori képzés (PhD/DLA) Egyéb felsőfokú képzés
3.10 Amennyiben az előző kérdésnél az "Egyéb" választ is megjelölte, kérjük, adja meg, milyen

felsőfokú képzés ez:

3.11 Tervezi-e, hogy az elkövetkező években újabb, felsőfokú vagy egyéb tanulmányokat kezd majd?
Igen, biztosan Igen, valószínű Nem valószínű
Biztosan nem

3.12 Milyen képzésben akar részt venni?
Több választ is megjelölhet!

Vállalat által szervezett
tanfolyam, tréning

Egyéb, nem akkreditált
tanfolyam, képzés

Felsőfokú szakképzés

Szakirányú továbbképzés Bachelor képzés (BA/BSc) Egységes és osztatlan képzés
Mesterképzés (MA/MSc) Doktori képzés (PhD/DLA) Szakvizsgához kapcsolódó

kötelező képzés
Egyéb képzés

3.13 Amennyiben az előző kérdésnél az "Egyéb képzés" választ is megjelölte, kérjük, adja meg, mi ez:

4.  

4.1 Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik)
településtípusa?

Főváros Vidéki megyeszékhely vagy
megyei jogú város

Egyéb város

Község Külföld
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4.     [Folytatás]

4.2 Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik) megyéje?
Budapest főváros Bács-Kiskun megye Baranya megye
Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csongrád megye
Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye
Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye Pest megye Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye
Veszprém megye Zala megye Külföld

4.3 Mi az Ön jelenlegi lakóhelye (a település, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik)?

4.4 Hány szakon végzett (szerzett legalább
abszolutóriumot) ebben az
intézményben?
Ugyanazon a területen szerzett BA és MA
végzettségek is külön kezelendőek!

Egy szakon Kettő vagy
több szakon

4.5 Kar neve:
AJK AOK BTK
ETK FEEK IGYFK
KTK MK PMMK
TTK

Milyen szakon, szakokon végzett (tett legalább abszolutóriumot) ebben az intézményben?
Ha kettőnél több szakon is végzett, a két utolsó végzettséget írja be!

4.6 1. szak neve: (AOK)
általános orvos (osztatlan)#78 fogorvos (osztatlan)#24 gyógyszerész (osztatlan)#35
orvosi biotechnológia (MA/
MSc)#1459

elméleti orvostudományok
(PhD)#1628

gyógyszertudományok (PhD)
#1632

klinikai orvostudományok
(PhD)#1640

interdiszciplináris orvostudományok
(PhD)#1643

4.7 1. szak neve: (AJK)
igazságügyi igazgatási (BA/
BSc)#40

igazságügyi ügyintézõ
(fõiskolai)#555

jogász (egyetemi)#836

jogász (osztatlan)#44 állam- és jogtudományok
(PhD)#1621



PÉLDA

PÉLDA

F4686U0P6PL0V0 2010.10.04, Oldal 6/35

EvaSys DPR végzett blokk

4.     [Folytatás]

4.8 1. szak neve: (ETK)
ápolás és betegellátás (BA/
BSc)#7

ápolás és betegellátás-ápoló
szakirány (BA/BSc)#1658

ápolás és betegellátás-
dietetikus szakirány (BA/BSc)
#1659

ápolás és betegellátás-
gyógytornász szakirány (BA/
BSc)#1660

ápolás és betegellátás-
mentõtiszt szakirány (BA/BSc)
#1661

ápolás és betegellátás-
szülésznõ szakirány (BA/BSc)
#1662

egészségügyi gondozás és
prevenció (BA/BSc)#13

egészségügyi gondozás és
prevenció-népegészségügyi ellenõr
szakirány (BA/BSc)#1663

egészségügyi gondozás és
prevenció-védõnõ szakirány
(BA/BSc)#1664

egészségügyi szervezõ (BA/
BSc)#14

egészségügyi szervezõ -
egészségbiztosítási szakirány
(BA/BSc)#14

egészségügyi szervezõ -
egészségturizmus szervezõ
szakirány (BA/BSc)#14

egészségügyi szervezõ -
egészségügyi ügyvitelszervezõ
szakirány (BA/BSc)#14

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus (BA/BSc)#79

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus - orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitika
szakirány (BA/BSc)#79

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus - képalkotó
diagnosztikai analitika
szakirány (BA/BSc)#79

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus - Orvosi
kutatólaboratóriumi analitika
szakirány  (BA/BSc)#79

rekreációszervezés és
egészségfejlesztés (BA/BSc)
#86

rekreációszervezés és
egészségfejlesztés (BA/BSc) -
rekreációszervezõ szakirány#86

rekreációszervezés és
egészségfejlesztés (BA/BSc) -
egészségfejlesztõ szakirány#86

szociális munka (BA/BSc)#93

egészségtantanár (fõiskolai)
#453

ápoló (fõiskolai)#541 dietetikus (fõiskolai)#542

egészségbiztosítási (fõiskolai)
#543

gyógytornász (fõiskolai)#546 mentõtiszt (fõiskolai)#548

orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus (fõiskolai)#550

védõnõ (fõiskolai)#551 diagnosztikai képalkotó
(fõiskolai)#552

általános szociális munkás
(fõiskolai)#590

ápoló (egyetemi)#828 ápolás (MA/MSc)#3475

egészségügyi szociális munka
(MA/MSc)#1458

4.9 1. szak neve: (FEEK)
andragógia (BA/BSc)#129 andragógia (MA/MSc)#215 emberi erõforrás tanácsadó

(MA/MSc)#216
emberi erõforrások (BA/BSc)
#16

humán szervezõ (egyetemi)
#676

informatikus könyvtáros (BA/
BSc)#42

informatikus könyvtáros
(egyetemi)#677

informatikus könyvtáros
(fõiskolai)#413

informatikus könyvtáros (MA/
MSc)#234

mûvelõdésszervezõ (egyetemi)
#683

mûvelõdésszervezõ (fõiskolai)
#417

személyügyi szervezõ
(fõiskolai)#420

tanár - andragógus tanár (MA/
MSc)#2316

tanár - könyvtárpedagógia-
tanár (MA/MSc)#2317
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4.     [Folytatás]

4.10 1. szak neve: (PMMK)
építési mûszaki ellenõrképzés
(szakirányú)#1469

építész (egyetemi)#1508 építész (osztatlan)#18

építészmérnöki (BA/BSc)#19 építészmérnöki (magasépítõ
mérnöki) (fõiskolai)#1575

építésztervezõ (szakirányú)
#1038

építõmérnöki (BA/BSc)#20 építõmérnöki (egyetemi)#750 építõmérnöki (fõiskolai)#466
építõmûvészet (BA/BSc)#358 építõmûvészet (PhD)#1552 gépészmérnöki (BA/BSc)#32
gépészmérnöki (fõiskolai)#468 ipari termék- és formatervezõ

mérnöki (BA/BSc)#43
környezetmérnöki (BA/BSc)
#55

környezetmérnöki (fõiskolai)
#472

mérnök informatikus (BA/BSc)
#63

minõségirányítási szakmérnök
(szakirányú)#3225

mûszaki informatikai
(fõiskolai)#457

mûszaki szakoktató (fõiskolai)
#480

tanár-mérnöktanár (mûszaki)
(fõiskolai)#474

településmérnöki (egyetemi)
#765

településmérnöki (fõiskolai)
#475

villamosmérnöki (BA/BSc)
#108

villamosmérnöki (fõiskolai)
#478
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4.     [Folytatás]

4.11 1. szak neve: (TTK)
gazdaságinformatikus (BA/
BSc)#31

programtervezõ informatikus
(BA/BSc)#84

sportszervezõ (BA/BSc)#90

testnevelõ-edzõ (BA/BSc)
#126

biológia (BA/BSc)#8 fizika (BA/BSc)#23

földrajz (BA/BSc)#26 kémia (BA/BSc)#48 környezettan (BA/BSc)#56
matematika (BA/BSc)#61 tanár - matematikatanár (MA/

MSc)#2271
tanár - biológiatanár (MA/
MSc)#2275

tanár - kémiatanár (MA/MSc)
#2276

tanár - fizikatanár (MA/MSc)
#2277

tanár - földrajztanár (MA/MSc)
#2278

tanár - informatikatanár (MA/
MSc)#2282

tanár - testnevelõtanár (MA/
MSc)#2283

tanár (T/D) - biológiatanár
(MA/MSc)#3831

tanár (T/D) - fizikatanár (MA/
MSc)#3838

tanár (T/D) - földrajztanár
(MA/MSc)#3839

tanár (T/D) - informatikatanár
(MA/MSc)#3846

tanár (T/D) - kémiatanár (MA/
MSc)#3849

tanár (T/D) - matematikatanár
(MA/MSc)#3858

tanár (T/D) - testnevelõtanár
(MA/MSc)#3889

rekreáció (MA/MSc)#294 biológus (MA/MSc)#296 fizikus (MA/MSc)#298
vegyész (MA/MSc)#300 geográfus (MA/MSc)#301 környezettudomány (MA/MSc)

#305
alkalmazott matematikus (MA/
MSc)#306

fizikai tudományok (PhD)
#1542

földtudományok (PhD)#1549

biológiai tudományok (PhD)
#1625

kémiai tudományok (PhD)
#1638

testnevelõ tanár (egyetemi)
#737

biológiatanári (egyetemi)#861 biológus (egyetemi)#862 fizikatanári (egyetemi)#864
informatikus fizika (egyetemi)
#866

földrajztanári (egyetemi)#868 geográfus (egyetemi)#870

kémiatanári (egyetemi)#873 környezettan-tanári (egyetemi)
#875

környezettudományi (egyetemi)
#876

matematikatanári (egyetemi)
#877

alkalmazott fizikus (fõiskolai)
#592

biológiatanári (fõiskolai)#593

biológus laboratóriumi
operátor (fõiskolai)#594

földrajztanári (fõiskolai)#596 matematikatanári (fõiskolai)
#600

technikatanári (fõiskolai)#601 vegyész-fizikus laboratóriumi
operátor (fõiskolai)#602

programozó matematikus
(fõiskolai)#458

számítástechnika-tanári (fõiskolai)
#459

fitness, aquafitness és
sportanimátor  (szakirányú)
#3242

balkán tanulmányok
(szakirányú)#3636

geopolitika (szakirányú)#3809 örökségmenedzser (szakirányú)
#3245

Európai Unió szakértõ
(szakirányú)#3176

turizmus szakértő (szakirányú)
#3415
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4.     [Folytatás]

4.12 1. szak neve: (Ha az első
legördülő menüben nem találja a szakját, válaszon a másodikból és az elsőt hagyja kitöltetlenül!)(BTK)

alkalmazott nyelvészet
(egyetemi)#668

általános szociális munkás
(fõiskolai)#590

angol nyelv és irodalom
(egyetemi)#699

angol nyelvtanári (fõiskolai)
#1597

esztétika (egyetemi)#671 filozófia (egyetemi)#674

francia nyelv és irodalom
(egyetemi)#700

horvát nemzetiségi nyelv és
irodalom (fõiskolai)#432

horvát nyelv és irodalom
(egyetemi)#716

kommunikáció (egyetemi)
#678

latin nyelv és irodalom
(egyetemi)#706

magyar mint idegen nyelv
(egyetemi)#681

magyar nyelv és irodalom
(egyetemi)#682

német nemzetiségi nyelv és
irodalom (egyetemi)#705

német nyelv és irodalom
(egyetemi)#701

néprajz (egyetemi)#685 olasz nyelv és irodalom
(egyetemi)#702

olasz nyelvtanári (fõiskolai)
#1603

orosz nyelv és irodalom
(egyetemi)#707

pszichológia (egyetemi)#688 pedagógia (egyetemi)#687

régészet (egyetemi)#689 romológia (egyetemi)#690 spanyol nyelv és irodalom
(fõiskolai)#428

spanyol nyelvtanári (fõiskolai)
#1605

történelem (egyetemi)#693 tanár (egyetemi)#696

politológia (egyetemi)#838 szociális munkás (egyetemi)
#855

szociálpolitikai (egyetemi)
#856

szociológia (egyetemi)#692 filmelmélet és filmtörténet
(egyetemi)#673

olasz nyelvtanári (fõiskolai)
#1603

német nyelvtanári (fõiskolai)
#1601

szociális munkás (egyetemi)
#855

anglisztika (BA/BSc)#5

germanisztika-német nemzetiségi
szakirány (BA/BSc)#1409

germanisztika-német szakirány
(BA/BSc)#33

magyar (BA/BSc)#60

néprajz (BA/BSc)#75 ókori nyelvek és kultúrák-
klasszika-filológia szakirány
(BA/BSc)#125

pedagógia (BA/BSc)#81

pszichológia (BA/BSc)#85 romanisztika-francia szakirány
(BA/BSc)#119

romanisztika-olasz szakirány
(BA/BSc)#120

romanisztika-spanyol szakirány
(BA/BSc)#121

romológia (BA/BSc)#89 szabad bölcsészet (BA/BSc)
#91

szlavisztika-horvát nemzetiségi
szakirány (BA/BSc)#1500

szlavisztika-horvát szakirány
(BA/BSc)#117

szlavisztika-orosz szakirány
(BA/BSc)#112
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4.13 történelem (BA/BSc)#102 történelem-régészet szakirány
(BA/BSc)#1408

kommunikáció és
médiatudomány (BA/BSc)#51

politológia (BA/BSc)#83 szociális munka (BA/BSc)#93 szociológia (BA/BSc)#95
társadalmi tanulmányok (BA/
BSc)#98

anglisztika (MA/MSc)#2323 esztétika (MA/MSc)#224

filozófia (MA/MSc)#222 francia nyelv, irodalom és
kultúra (MA/MSc)#206

horvát nyelv és irodalom (MA/
MSc)#2890

klasszika-filológia (MA/MSc)
#2848

magyar nyelv és irodalom
(MA/MSc)#191

német nemzetiségi nyelv és
irodalom (MA/MSc)#203

német nyelv, irodalom és
kultúra (MA/MSc)#202

néprajz (MA/MSc)#199 neveléstudományi (MA/MSc)
#2322

ókori nyelvek és kultúrák (MA/
MSc)#214

pszichológia (MA/MSc)#220 régészet (MA/MSc)#198

romológia (MA/MSc)#211 kommunikáció és
médiatudomány (MA/MSc)
#223

politikatudomány (MA/MSc)
#231

szociális munka (MA/MSc)
#232

szociálpolitika (MA/MSc)#233 szociológia (MA/MSc)#237

történelem (MA/MSc)#195 tanár - angoltanár (MA/MSc)
#2240

tanár - filozófiatanár (MA/MSc)
#2294

tanár - franciatanár (MA/MSc)
#2243

tanár - hon- és
népismerettanár (MA/MSc)
#2296

tanár - horvát- és
nemzetiségihorvát-tanár (MA/
MSc)#2255

tanár - latintanár (MA/MSc)
#2264

tanár - magyartanár (MA/MSc)
#2239

tanár - mozgóképkultúra és
médiaismeret tanár (MA/MSc)
#2846

tanár - német- és
nemzetiséginémet-tanár (MA/
MSc)#2242

tanár - olasztanár (MA/MSc)
#2244

tanár - orosztanár (MA/MSc)
#2249

tanár - pedagógiatanár (MA/
MSc)#2274

tanár - romológiatanár (MA/
MSc)#2248

tanár - tantervfejlesztõ tanár
(MA/MSc)#2314

tanár - történelemtanár (MA/
MSc)#2272

interdiszciplináris doktori
iskola (PhD)#1657

irodalomtudományok (PhD)
#1636

neveléstudományok (PhD)
#1647

nyelvtudományok (PhD)#1649 történelemtudományok (PhD)
#1654

néprajz és kulturális
antropológiai tudományok
(PhD)#1646

politikai tudományok (PhD)
#1650

filozófiai tudományok (PhD)
#1631

pszichológiai tudományok
(PhD)#1546
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4.14 1. szak neve: (Ha az első
legördülő menüben nem találja a szakját, válaszon a másodikból vagy a harmadikból és a másik kettőt
hagyja kitöltetlenül!)(MK)

vizuális nevelõtanár
(egyetemi)#820

szobrász (egyetemi)#813 szobrászmûvész (osztatlan)
#160

mûvészetterápia-képzõmûvészet-
terápia (szakirányú)#3693

mûvészetterápia-zeneterápia
(szakirányú)#3692

kerámiatervezés (BA/BSc)
#359

kerámiatervezés (MA/MSc)
#2928

alkotómûvészet és
muzikológia-elektronikus zenei
médiamûvész szakirány (BA/
BSc)#3469

festõ (egyetemi)#775

festõmûvész (osztatlan)#159 elõadómûvészet - klasszikus
gitár szakirány (szakirányú)
#3053

elõadómûvészet - klasszikus
gordon szakirány (szakirányú)
#3054

elõadómûvészet - klasszikus
harsona szakirány
(szakirányú)#3055

elõadómûvészet - klasszikus
hegedû szakirány (szakirányú)
#3056

elõadómûvészet - klasszikus
kürt szakirány (szakirányú)
#3057

elõadómûvészet - klasszikus
orgona szakirány (szakirányú)
#3058

elõadómûvészet - klasszikus
trombita szakirány
(szakirányú)#3059

elõadómûvészet - klasszikus
tuba szakirány (szakirányú)
#3060

elõadómûvészet - klasszikus
zongora szakirány
(szakirányú)#3061

elõadómûvészet-egyházzene
kórusvezetés szakirány (BA/
BSc)#1402

elõadómûvészet-egyházzene
orgona szakirány (BA/BSc)
#1401

elõadómûvészet-klasszikus ének
szakirány (BA/BSc)#1399

elõadómûvészet-klasszikus fagott
szakirány (BA/BSc)#1353

elõadómûvészet-klasszikus fuvola
szakirány (BA/BSc)#1369

elõadómûvészet-klasszikus gitár
szakirány (BA/BSc)#1366

elõadómûvészet-klasszikus gordon
szakirány (BA/BSc)#1361

elõadómûvészet-klasszikus
gordonka szakirány (BA/BSc)
#1360

elõadómûvészet-klasszikus
harsona szakirány (BA/BSc)
#1356

elõadómûvészet-klasszikus hegedû
szakirány (BA/BSc)#1370

elõadómûvészet-klasszikus klarinét
szakirány (BA/BSc)#1352

elõadómûvészet-klasszikus kürt
szakirány (BA/BSc)#1354

elõadómûvészet-klasszikus
mélyhegedû szakirány (BA/
BSc)#1359

elõadómûvészet-klasszikus oboa
szakirány (BA/BSc)#1351

elõadómûvészet-klasszikus orgona
szakirány (BA/BSc)#1363

elõadómûvészet-klasszikus
trombita szakirány (BA/BSc)
#1355

elõadómûvészet-klasszikus tuba
szakirány (BA/BSc)#1357

előadóművészet-klasszikus
ütőhangszer szakirány (BA/
BSc)#1358
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4.15 elõadómûvészet-klasszikus
zongora szakirány (BA/BSc)
#1362

elõadómûvészet-zenekar és
kórusvezetõ szakirány (BA/
BSc)#1400

énekmûvész, -tanár
(egyetemi)#772

ének-zene (BA/BSc)#381 ének-zenetanár, karvezetés
(egyetemi)#773

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus fagottmûvész
szakirány (MA/MSc)#1511

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus fuvolamûvész
szakirány (MA/MSc)#1512

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus gitármûvész (MA/
MSc)#2354

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus gordonkamûvész
szakirány (MA/MSc)#1514

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus gordonmûvész
szakirány (MA/MSc)#1513

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus harsonamûvész
szakirány (MA/MSc)#1516

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus hegedûmûvész
szakirány (MA/MSc)#1517

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus klarinétmûvész
szakirány (MA/MSc)#1518

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus kürtmûvész
szakirány (MA/MSc)#1519

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus mélyhegedûmûvész
szakirány (MA/MSc)#1520

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus oboamûvész
szakirány (MA/MSc)#1521

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus orgonamûvész
szakirány (MA/MSc)#1522

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus trombitamûvész
szakirány (MA/MSc)#1523

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus tubamûvész
szakirány (MA/MSc)#1524

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus ütõhangszermûvész
szakirány (MA/MSc)#1525

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus zongoramûvész
szakirány (MA/MSc)#1526

4.16 tanár - ének-zene tanár (MA/
MSc)#2280

tanár - zenetanár
(egyházzene-orgona) (MA/
MSc)#3499

tanár - zenetanár (énektanár)
(MA/MSc)#3520

tanár - zenetanár (fagott) (MA/
MSc)#3500

tanár - zenetanár (fuvola)
(MA/MSc)#3510

tanár - zenetanár (gitár) (MA/
MSc)#3504

tanár - zenetanár (gordon)
(MA/MSc)#3511

tanár - zenetanár (gordonka)
(MA/MSc)#3509

tanár - zenetanár (harsona)
(MA/MSc)#3517

tanár - zenetanár (hegedû)
(MA/MSc)#3506

tanár - zenetanár (klarinét)
(MA/MSc)#3513

tanár - zenetanár (kürt) (MA/
MSc)#3515

tanár - zenetanár
(mélyhegedû) (MA/MSc)
#3507

tanár - zenetanár (oboa) (MA/
MSc)#3512

tanár - zenetanár (orgona)
(MA/MSc)#3494

tanár - zenetanár (trombita)
(MA/MSc)#3516

tanár - zenetanár (tuba) (MA/
MSc)#3518

tanár - zenetanár
(ütõhangszer) (MA/MSc)
#3519

tanár - zenetanár
(zeneismeret) (MA/MSc)
#3521

tanár - zenetanár (zongora)
(MA/MSc)#3495
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4.17 1. szak neve: (IGYFK)
általános szociális munkás
(fõiskolai)#590

gazdálkodási (fõiskolai)#562 kommunikáció (fõiskolai)#414

magyar nyelv és irodalom
(fõiskolai)#415

óvodapedagógus (fõiskolai)
#451

német nemzetiségi
óvodapedagógus (fõiskolai)
#443

tanító (fõiskolai)#452 német nemzetiségi tanító
(fõiskolai)#447

csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ (BA/BSc)
#3490

kommunikáció és
médiatudomány (BA/BSc)#51

környezetkultúra (BA/BSc)
#383

magyar (BA/BSc)#60

óvodapedagógus-német
nemzetiségi szakirány (BA/
BSc)#149

tanító-német nemzetiségi
szakirány (BA/BSc)#142

óvodapedagógus (BA/BSc)
#80

tanító (BA/BSc)#97 szociális munka (BA/BSc)#93 turizmus-vendéglátás (BA/
BSc)#103

neveléstudományi (MA/MSc)
#2322

komplex rehabilitációs mentor
(szakirányú)#3149

szociálgerontológia (szakirányú)
#3156

gyógytestnevelés tanítására
felkészítõ (szakirányú)#3800

4.18 1. szak neve: (KTK)
közgazdász-gazdálkodási
(egyetemi)#845

gazdálkodási (fõiskolai)#562 alkalmazott közgazdaságtan
(BA/BSc)#1

gazdálkodási és
menedzsment (BA/BSc)#28

kereskedelem és marketing
(BA/BSc)#49

pénzügy és számvitel (BA/
BSc)#82

gazdaságinformatikus (BA/
BSc)#31

gazdaságinformatikus (MA/
MSc)#239

közgazdasági elemzõ (MA/
MSc)#1451

marketing (MA/MSc)#2212 Master of Business
Administration (MBA) (MA/
MSc)#2213

pénzügy (MA/MSc)#2215

vezetés és szervezés (MA/
MSc)#2222

regionális és környezeti
gazdaságtan (MA/MSc)#2216

gazdálkodás- és
szervezéstudományok (PhD)
#1548

közgazdaság-tudományok (PhD)
#1642

gazdálkodási és
menedzsment angol (BA/BSc)
#28

vezetés és szervezés angol
(MA/MSc)#2222

4.19 1. szak - Képzési szint:
Hagyományos egyetemi  -
megszerzett diploma

Hagyományos egyetemi –
csak államvizsga

Hagyományos egyetemi –
csak abszolutórium
(végbizonyítvány)

Hagyományos főiskolai -
megszerzett diploma

Hagyományos főiskolai – csak
államvizsga

Hagyományos főiskolai – csak
abszolutórium (végbizonyítvány)

Bachelor képzés (BA/BSc) –
megszerzett diploma

Bachelor képzés (BA/BSc) –
csak államvizsga

Bachelor képzés (BA/BSc) –
csak abszolutórium
(végbizonyítvány)

Egységes és osztatlan
képzés – megszerzett diploma

Egységes és osztatlan
képzés – csak államvizsga

Egységes és osztatlan
képzés – csak abszolutórium
(végbizonyítvány)

Mesterképzés (MA/MSc) –
megszerzett diploma

Mesterképzés (MA/MSc) –
csak államvizsga

Mesterképzés (MA/MSc) –
csak abszolutórium
(végbizonyítvány)
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4.20 1. szak - Képzési terület:
Agrártudományi Bölcsészettudományi Gazdasági
Informatikai Jogi és igazgatási Műszaki
Művészeti Művészetközvetítői Nemzetvédelmi és katonai
Orvos- és egészségtudományi Pedagógiai Sporttudományi
Társadalomtudományi Természettudományi Egyéb, máshová nem

besorolható
4.21 1. szak - Államvizsga éve:

2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996 1995
1994 1993 1992
1991 1990 1989
1988 1987 1986
1985 1984 1983
1982 1981 1980
Régebben

4.22 1. szak - Tagozat:
Nappali tagozat Esti tagozat Levelező tagozat
Távoktatás

4.23 Kar neve:
AJK AOK BTK
ETK FEEK IGYFK
KTK MK PMMK
TTK

4.24 2. szak neve: (AOK)
általános orvos (osztatlan)#78 fogorvos (osztatlan)#24 gyógyszerész (osztatlan)#35
orvosi biotechnológia (MA/
MSc)#1459

elméleti orvostudományok
(PhD)#1628

gyógyszertudományok (PhD)
#1632

klinikai orvostudományok
(PhD)#1640

interdiszciplináris orvostudományok
(PhD)#1643

4.25 2. szak neve: (AJK)
igazságügyi igazgatási (BA/
BSc)#40

igazságügyi ügyintézõ
(fõiskolai)#555

jogász (egyetemi)#836

jogász (osztatlan)#44 állam- és jogtudományok
(PhD)#1621
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4.26 2. szak neve:(ETK)
ápolás és betegellátás (BA/
BSc)#7

ápolás és betegellátás-ápoló
szakirány (BA/BSc)#1658

ápolás és betegellátás-
dietetikus szakirány (BA/BSc)
#1659

ápolás és betegellátás-
gyógytornász szakirány (BA/
BSc)#1660

ápolás és betegellátás-
mentõtiszt szakirány (BA/BSc)
#1661

ápolás és betegellátás-
szülésznõ szakirány (BA/BSc)
#1662

egészségügyi gondozás és
prevenció (BA/BSc)#13

egészségügyi gondozás és
prevenció-népegészségügyi ellenõr
szakirány (BA/BSc)#1663

egészségügyi gondozás és
prevenció-védõnõ szakirány
(BA/BSc)#1664

egészségügyi szervezõ (BA/
BSc)#14

egészségügyi szervezõ -
egészségbiztosítási szakirány
(BA/BSc)#14

egészségügyi szervezõ -
egészségturizmus szervezõ
szakirány (BA/BSc)#14

egészségügyi szervezõ -
egészségügyi ügyvitelszervezõ
szakirány (BA/BSc)#14

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus (BA/BSc)#79

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus - orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitika
szakirány (BA/BSc)#79

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus - képalkotó
diagnosztikai analitika
szakirány (BA/BSc)#79

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus - Orvosi
kutatólaboratóriumi analitika
szakirány  (BA/BSc)#79

rekreációszervezés és
egészségfejlesztés (BA/BSc)
#86

rekreációszervezés és
egészségfejlesztés (BA/BSc) -
rekreációszervezõ szakirány#86

rekreációszervezés és
egészségfejlesztés (BA/BSc) -
egészségfejlesztõ szakirány#86

szociális munka (BA/BSc)#93

egészségtantanár (fõiskolai)
#453

ápoló (fõiskolai)#541 dietetikus (fõiskolai)#542

egészségbiztosítási (fõiskolai)
#543

gyógytornász (fõiskolai)#546 mentõtiszt (fõiskolai)#548

orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus (fõiskolai)#550

védõnõ (fõiskolai)#551 diagnosztikai képalkotó
(fõiskolai)#552

általános szociális munkás
(fõiskolai)#590

ápoló (egyetemi)#828 ápolás (MA/MSc)#3475

egészségügyi szociális munka
(MA/MSc)#1458

4.27 2. szak neve:(FEEK)
andragógia (BA/BSc)#129 andragógia (MA/MSc)#215 emberi erõforrás tanácsadó

(MA/MSc)#216
emberi erõforrások (BA/BSc)
#16

humán szervezõ (egyetemi)
#676

informatikus könyvtáros (BA/
BSc)#42

informatikus könyvtáros
(egyetemi)#677

informatikus könyvtáros
(fõiskolai)#413

informatikus könyvtáros (MA/
MSc)#234

mûvelõdésszervezõ (egyetemi)
#683

mûvelõdésszervezõ (fõiskolai)
#417

személyügyi szervezõ
(fõiskolai)#420

tanár - andragógus tanár (MA/
MSc)#2316

tanár - könyvtárpedagógia-
tanár (MA/MSc)#2317
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4.28 2. szak neve:(PMMK)
építési mûszaki ellenõrképzés
(szakirányú)#1469

építész (egyetemi)#1508 építész (osztatlan)#18

építészmérnöki (BA/BSc)#19 építészmérnöki (magasépítõ
mérnöki) (fõiskolai)#1575

építésztervezõ (szakirányú)
#1038

építõmérnöki (BA/BSc)#20 építõmérnöki (egyetemi)#750 építõmérnöki (fõiskolai)#466
építõmûvészet (BA/BSc)#358 építõmûvészet (PhD)#1552 gépészmérnöki (BA/BSc)#32
gépészmérnöki (fõiskolai)#468 ipari termék- és formatervezõ

mérnöki (BA/BSc)#43
környezetmérnöki (BA/BSc)
#55

környezetmérnöki (fõiskolai)
#472

mérnök informatikus (BA/BSc)
#63

minõségirányítási szakmérnök
(szakirányú)#3225

mûszaki informatikai
(fõiskolai)#457

mûszaki szakoktató (fõiskolai)
#480

tanár-mérnöktanár (mûszaki)
(fõiskolai)#474

településmérnöki (egyetemi)
#765

településmérnöki (fõiskolai)
#475

villamosmérnöki (BA/BSc)
#108

villamosmérnöki (fõiskolai)
#478
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4.29 2. szak neve:(TTK)
gazdaságinformatikus (BA/
BSc)#31

programtervezõ informatikus
(BA/BSc)#84

sportszervezõ (BA/BSc)#90

testnevelõ-edzõ (BA/BSc)
#126

biológia (BA/BSc)#8 fizika (BA/BSc)#23

földrajz (BA/BSc)#26 kémia (BA/BSc)#48 környezettan (BA/BSc)#56
matematika (BA/BSc)#61 tanár - matematikatanár (MA/

MSc)#2271
tanár - biológiatanár (MA/
MSc)#2275

tanár - kémiatanár (MA/MSc)
#2276

tanár - fizikatanár (MA/MSc)
#2277

tanár - földrajztanár (MA/MSc)
#2278

tanár - informatikatanár (MA/
MSc)#2282

tanár - testnevelõtanár (MA/
MSc)#2283

tanár (T/D) - biológiatanár
(MA/MSc)#3831

tanár (T/D) - fizikatanár (MA/
MSc)#3838

tanár (T/D) - földrajztanár
(MA/MSc)#3839

tanár (T/D) - informatikatanár
(MA/MSc)#3846

tanár (T/D) - kémiatanár (MA/
MSc)#3849

tanár (T/D) - matematikatanár
(MA/MSc)#3858

tanár (T/D) - testnevelõtanár
(MA/MSc)#3889

rekreáció (MA/MSc)#294 biológus (MA/MSc)#296 fizikus (MA/MSc)#298
vegyész (MA/MSc)#300 geográfus (MA/MSc)#301 környezettudomány (MA/MSc)

#305
alkalmazott matematikus (MA/
MSc)#306

fizikai tudományok (PhD)
#1542

földtudományok (PhD)#1549

biológiai tudományok (PhD)
#1625

kémiai tudományok (PhD)
#1638

testnevelõ tanár (egyetemi)
#737

biológiatanári (egyetemi)#861 biológus (egyetemi)#862 fizikatanári (egyetemi)#864
informatikus fizika (egyetemi)
#866

földrajztanári (egyetemi)#868 geográfus (egyetemi)#870

kémiatanári (egyetemi)#873 környezettan-tanári (egyetemi)
#875

környezettudományi (egyetemi)
#876

matematikatanári (egyetemi)
#877

alkalmazott fizikus (fõiskolai)
#592

biológiatanári (fõiskolai)#593

biológus laboratóriumi
operátor (fõiskolai)#594

földrajztanári (fõiskolai)#596 matematikatanári (fõiskolai)
#600

technikatanári (fõiskolai)#601 vegyész-fizikus laboratóriumi
operátor (fõiskolai)#602

programozó matematikus
(fõiskolai)#458

számítástechnika-tanári (fõiskolai)
#459

fitness, aquafitness és
sportanimátor  (szakirányú)
#3242

balkán tanulmányok
(szakirányú)#3636

geopolitika (szakirányú)#3809 örökségmenedzser (szakirányú)
#3245

Európai Unió szakértõ
(szakirányú)#3176

turizmus szakértő (szakirányú)
#3415
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4.30 2. szak neve: (Ha az első
legördűlő menüben nem találja a szakját, válaszon a másodikból és az elsőt hagyja kitöltetlenül!)(BTK)

alkalmazott nyelvészet
(egyetemi)#668

általános szociális munkás
(fõiskolai)#590

angol nyelv és irodalom
(egyetemi)#699

angol nyelvtanári (fõiskolai)
#1597

esztétika (egyetemi)#671 filozófia (egyetemi)#674

francia nyelv és irodalom
(egyetemi)#700

horvát nemzetiségi nyelv és
irodalom (fõiskolai)#432

horvát nyelv és irodalom
(egyetemi)#716

kommunikáció (egyetemi)
#678

latin nyelv és irodalom
(egyetemi)#706

magyar mint idegen nyelv
(egyetemi)#681

magyar nyelv és irodalom
(egyetemi)#682

német nemzetiségi nyelv és
irodalom (egyetemi)#705

német nyelv és irodalom
(egyetemi)#701

néprajz (egyetemi)#685 olasz nyelv és irodalom
(egyetemi)#702

olasz nyelvtanári (fõiskolai)
#1603

orosz nyelv és irodalom
(egyetemi)#707

pszichológia (egyetemi)#688 pedagógia (egyetemi)#687

régészet (egyetemi)#689 romológia (egyetemi)#690 spanyol nyelv és irodalom
(fõiskolai)#428

spanyol nyelvtanári (fõiskolai)
#1605

történelem (egyetemi)#693 tanár (egyetemi)#696

politológia (egyetemi)#838 szociális munkás (egyetemi)
#855

szociálpolitikai (egyetemi)
#856

szociológia (egyetemi)#692 filmelmélet és filmtörténet
(egyetemi)#673

olasz nyelvtanári (fõiskolai)
#1603

német nyelvtanári (fõiskolai)
#1601

szociális munkás (egyetemi)
#855

anglisztika (BA/BSc)#5

germanisztika-német nemzetiségi
szakirány (BA/BSc)#1409

germanisztika-német szakirány
(BA/BSc)#33

magyar (BA/BSc)#60

néprajz (BA/BSc)#75 ókori nyelvek és kultúrák-
klasszika-filológia szakirány
(BA/BSc)#125

pedagógia (BA/BSc)#81

pszichológia (BA/BSc)#85 romanisztika-francia szakirány
(BA/BSc)#119

romanisztika-olasz szakirány
(BA/BSc)#120

romanisztika-spanyol szakirány
(BA/BSc)#121

romológia (BA/BSc)#89 szabad bölcsészet (BA/BSc)
#91

szlavisztika-horvát nemzetiségi
szakirány (BA/BSc)#1500

szlavisztika-horvát szakirány
(BA/BSc)#117

szlavisztika-orosz szakirány
(BA/BSc)#112
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4.31 történelem (BA/BSc)#102 történelem-régészet szakirány
(BA/BSc)#1408

kommunikáció és
médiatudomány (BA/BSc)#51

politológia (BA/BSc)#83 szociális munka (BA/BSc)#93 szociológia (BA/BSc)#95
társadalmi tanulmányok (BA/
BSc)#98

anglisztika (MA/MSc)#2323 esztétika (MA/MSc)#224

filozófia (MA/MSc)#222 francia nyelv, irodalom és
kultúra (MA/MSc)#206

horvát nyelv és irodalom (MA/
MSc)#2890

klasszika-filológia (MA/MSc)
#2848

magyar nyelv és irodalom
(MA/MSc)#191

német nemzetiségi nyelv és
irodalom (MA/MSc)#203

német nyelv, irodalom és
kultúra (MA/MSc)#202

néprajz (MA/MSc)#199 neveléstudományi (MA/MSc)
#2322

ókori nyelvek és kultúrák (MA/
MSc)#214

pszichológia (MA/MSc)#220 régészet (MA/MSc)#198

romológia (MA/MSc)#211 kommunikáció és
médiatudomány (MA/MSc)
#223

politikatudomány (MA/MSc)
#231

szociális munka (MA/MSc)
#232

szociálpolitika (MA/MSc)#233 szociológia (MA/MSc)#237

történelem (MA/MSc)#195 tanár - angoltanár (MA/MSc)
#2240

tanár - filozófiatanár (MA/MSc)
#2294

tanár - franciatanár (MA/MSc)
#2243

tanár - hon- és
népismerettanár (MA/MSc)
#2296

tanár - horvát- és
nemzetiségihorvát-tanár (MA/
MSc)#2255

tanár - latintanár (MA/MSc)
#2264

tanár - magyartanár (MA/MSc)
#2239

tanár - mozgóképkultúra és
médiaismeret tanár (MA/MSc)
#2846

tanár - német- és
nemzetiséginémet-tanár (MA/
MSc)#2242

tanár - olasztanár (MA/MSc)
#2244

tanár - orosztanár (MA/MSc)
#2249

tanár - pedagógiatanár (MA/
MSc)#2274

tanár - romológiatanár (MA/
MSc)#2248

tanár - tantervfejlesztõ tanár
(MA/MSc)#2314

tanár - történelemtanár (MA/
MSc)#2272

interdiszciplináris doktori
iskola (PhD)#1657

irodalomtudományok (PhD)
#1636

neveléstudományok (PhD)
#1647

nyelvtudományok (PhD)#1649 történelemtudományok (PhD)
#1654

néprajz és kulturális
antropológiai tudományok
(PhD)#1646

politikai tudományok (PhD)
#1650

filozófiai tudományok (PhD)
#1631

pszichológiai tudományok
(PhD)#1546
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4.32 2. szak neve: (Ha az első
legördűlő menüben nem találja a szakját, válaszon a másodikból vagy a harmadikból és a másik kettőt
hagyja kitöltetlenül!)(MK)

vizuális nevelõtanár
(egyetemi)#820

szobrász (egyetemi)#813 szobrászmûvész (osztatlan)
#160

mûvészetterápia-képzõmûvészet-
terápia (szakirányú)#3693

mûvészetterápia-zeneterápia
(szakirányú)#3692

kerámiatervezés (BA/BSc)
#359

kerámiatervezés (MA/MSc)
#2928

alkotómûvészet és
muzikológia-elektronikus zenei
médiamûvész szakirány (BA/
BSc)#3469

festõ (egyetemi)#775

festõmûvész (osztatlan)#159 elõadómûvészet - klasszikus
gitár szakirány (szakirányú)
#3053

elõadómûvészet - klasszikus
gordon szakirány (szakirányú)
#3054

elõadómûvészet - klasszikus
harsona szakirány
(szakirányú)#3055

elõadómûvészet - klasszikus
hegedû szakirány (szakirányú)
#3056

elõadómûvészet - klasszikus
kürt szakirány (szakirányú)
#3057

elõadómûvészet - klasszikus
orgona szakirány (szakirányú)
#3058

elõadómûvészet - klasszikus
trombita szakirány
(szakirányú)#3059

elõadómûvészet - klasszikus
tuba szakirány (szakirányú)
#3060

elõadómûvészet - klasszikus
zongora szakirány
(szakirányú)#3061

elõadómûvészet-egyházzene
kórusvezetés szakirány (BA/
BSc)#1402

elõadómûvészet-egyházzene
orgona szakirány (BA/BSc)
#1401

elõadómûvészet-klasszikus ének
szakirány (BA/BSc)#1399

elõadómûvészet-klasszikus fagott
szakirány (BA/BSc)#1353

elõadómûvészet-klasszikus fuvola
szakirány (BA/BSc)#1369

elõadómûvészet-klasszikus gitár
szakirány (BA/BSc)#1366

elõadómûvészet-klasszikus gordon
szakirány (BA/BSc)#1361

elõadómûvészet-klasszikus
gordonka szakirány (BA/BSc)
#1360

elõadómûvészet-klasszikus
harsona szakirány (BA/BSc)
#1356

elõadómûvészet-klasszikus hegedû
szakirány (BA/BSc)#1370

elõadómûvészet-klasszikus klarinét
szakirány (BA/BSc)#1352

elõadómûvészet-klasszikus kürt
szakirány (BA/BSc)#1354

elõadómûvészet-klasszikus
mélyhegedû szakirány (BA/
BSc)#1359

elõadómûvészet-klasszikus oboa
szakirány (BA/BSc)#1351

elõadómûvészet-klasszikus orgona
szakirány (BA/BSc)#1363

elõadómûvészet-klasszikus
trombita szakirány (BA/BSc)
#1355

elõadómûvészet-klasszikus tuba
szakirány (BA/BSc)#1357

előadóművészet-klasszikus
ütőhangszer szakirány (BA/
BSc)#1358
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4.33 elõadómûvészet-klasszikus
zongora szakirány (BA/BSc)
#1362

elõadómûvészet-zenekar és
kórusvezetõ szakirány (BA/
BSc)#1400

énekmûvész, -tanár
(egyetemi)#772

ének-zene (BA/BSc)#381 ének-zenetanár, karvezetés
(egyetemi)#773

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus fagottmûvész
szakirány (MA/MSc)#1511

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus fuvolamûvész
szakirány (MA/MSc)#1512

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus gitármûvész (MA/
MSc)#2354

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus gordonkamûvész
szakirány (MA/MSc)#1514

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus gordonmûvész
szakirány (MA/MSc)#1513

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus harsonamûvész
szakirány (MA/MSc)#1516

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus hegedûmûvész
szakirány (MA/MSc)#1517

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus klarinétmûvész
szakirány (MA/MSc)#1518

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus kürtmûvész
szakirány (MA/MSc)#1519

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus mélyhegedûmûvész
szakirány (MA/MSc)#1520

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus oboamûvész
szakirány (MA/MSc)#1521

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus orgonamûvész
szakirány (MA/MSc)#1522

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus trombitamûvész
szakirány (MA/MSc)#1523

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus tubamûvész
szakirány (MA/MSc)#1524

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus ütõhangszermûvész
szakirány (MA/MSc)#1525

klasszikus hangszermûvész-
klasszikus zongoramûvész
szakirány (MA/MSc)#1526

4.34 tanár - ének-zene tanár (MA/
MSc)#2280

tanár - zenetanár
(egyházzene-orgona) (MA/
MSc)#3499

tanár - zenetanár (énektanár)
(MA/MSc)#3520

tanár - zenetanár (fagott) (MA/
MSc)#3500

tanár - zenetanár (fuvola)
(MA/MSc)#3510

tanár - zenetanár (gitár) (MA/
MSc)#3504

tanár - zenetanár (gordon)
(MA/MSc)#3511

tanár - zenetanár (gordonka)
(MA/MSc)#3509

tanár - zenetanár (harsona)
(MA/MSc)#3517

tanár - zenetanár (hegedû)
(MA/MSc)#3506

tanár - zenetanár (klarinét)
(MA/MSc)#3513

tanár - zenetanár (kürt) (MA/
MSc)#3515

tanár - zenetanár
(mélyhegedû) (MA/MSc)
#3507

tanár - zenetanár (oboa) (MA/
MSc)#3512

tanár - zenetanár (orgona)
(MA/MSc)#3494

tanár - zenetanár (trombita)
(MA/MSc)#3516

tanár - zenetanár (tuba) (MA/
MSc)#3518

tanár - zenetanár
(ütõhangszer) (MA/MSc)
#3519

tanár - zenetanár
(zeneismeret) (MA/MSc)
#3521

tanár - zenetanár (zongora)
(MA/MSc)#3495
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4.35 2. szak neve:(IGYFK)
általános szociális munkás
(fõiskolai)#590

gazdálkodási (fõiskolai)#562 kommunikáció (fõiskolai)#414

magyar nyelv és irodalom
(fõiskolai)#415

óvodapedagógus (fõiskolai)
#451

német nemzetiségi
óvodapedagógus (fõiskolai)
#443

tanító (fõiskolai)#452 német nemzetiségi tanító
(fõiskolai)#447

csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ (BA/BSc)
#3490

kommunikáció és
médiatudomány (BA/BSc)#51

környezetkultúra (BA/BSc)
#383

magyar (BA/BSc)#60

óvodapedagógus-német
nemzetiségi szakirány (BA/
BSc)#149

tanító-német nemzetiségi
szakirány (BA/BSc)#142

óvodapedagógus (BA/BSc)
#80

tanító (BA/BSc)#97 szociális munka (BA/BSc)#93 turizmus-vendéglátás (BA/
BSc)#103

neveléstudományi (MA/MSc)
#2322

komplex rehabilitációs mentor
(szakirányú)#3149

szociálgerontológia (szakirányú)
#3156

gyógytestnevelés tanítására
felkészítõ (szakirányú)#3800

4.36 2. szak neve:(KTK)
közgazdász-gazdálkodási
(egyetemi)#845

gazdálkodási (fõiskolai)#562 alkalmazott közgazdaságtan
(BA/BSc)#1

gazdálkodási és
menedzsment (BA/BSc)#28

kereskedelem és marketing
(BA/BSc)#49

pénzügy és számvitel (BA/
BSc)#82

gazdaságinformatikus (BA/
BSc)#31

gazdaságinformatikus (MA/
MSc)#239

közgazdasági elemzõ (MA/
MSc)#1451

marketing (MA/MSc)#2212 Master of Business
Administration (MBA) (MA/
MSc)#2213

pénzügy (MA/MSc)#2215

vezetés és szervezés (MA/
MSc)#2222

regionális és környezeti
gazdaságtan (MA/MSc)#2216

gazdálkodás- és
szervezéstudományok (PhD)
#1548

közgazdaság-tudományok (PhD)
#1642

gazdálkodási és
menedzsment angol (BA/BSc)
#28

vezetés és szervezés angol
(MA/MSc)#2222

4.37 2. szak - Képzési szint:
Hagyományos egyetemi  -
megszerzett diploma

Hagyományos egyetemi –
csak államvizsga

Hagyományos egyetemi –
csak abszolutórium
(végbizonyítvány)

Hagyományos főiskolai -
megszerzett diploma

Hagyományos főiskolai – csak
államvizsga

Hagyományos főiskolai – csak
abszolutórium (végbizonyítvány)

Bachelor képzés (BA/BSc) –
megszerzett diploma

Bachelor képzés (BA/BSc) –
csak államvizsga

Bachelor képzés (BA/BSc) –
csak abszolutórium
(végbizonyítvány)

Egységes és osztatlan
képzés – megszerzett diploma

Egységes és osztatlan
képzés – csak államvizsga

Egységes és osztatlan
képzés – csak abszolutórium
(végbizonyítvány)

Mesterképzés (MA/MSc) –
megszerzett diploma

Mesterképzés (MA/MSc) –
csak államvizsga

Mesterképzés (MA/MSc) –
csak abszolutórium
(végbizonyítvány)
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4.38 2. szak - Képzési terület:
Agrártudományi Bölcsészettudományi Gazdasági
Informatikai Jogi és igazgatási Műszaki
Művészeti Művészetközvetítői Nemzetvédelmi és katonai
Orvos- és egészségtudományi Pedagógiai Sporttudományi
Társadalomtudományi Természettudományi Egyéb, máshová nem

besorolható
4.39 2. szak - Államvizsga éve:

2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996 1995
1994 1993 1992
1991 1990 1989
1988 1987 1986
1985 1984 1983
1982 1981 1980
Régebben

4.40 2. szak - Tagozat:
Nappali tagozat Esti tagozat Levelező tagozat
Távoktatás

4.41 Volt állandó munkahelye az első
végzettség (abszolutórium)
megszerzése óta?

Nem volt Volt

5. Állandó munkahelyre vonatkozó kérdések

5.1 Az első végzettség (legalább abszolutórium) megszerzése óta hány állandó munkahelye volt (a
mostanit is beleértve)?
Kérjük, állandó munkahelyként vegye figyelembe a foglalkoztatott státus mellett azt is, ahol hosszú távon,
folyamatosan egy megbízónak dolgozott, még akkor is, ha ez nem alkalmazottként történt.

5.2 Jelenleg rendelkezik állandó, illetve alkalmi munkahellyel?
Igen, cégnél, intézménynél
teljes munkaidőben dolgozom

Igen, cégnél, intézménynél
teljes munkaidőben dolgozom,
de mellette egyéb munkákat is
végzek

Igen, elsősorban alkalmi vagy
szerződéses munkákat
végzek, nem kötelezem el
magam teljesen egy céghez,
intézményhez sem

Igen, saját vállalkozásomat
irányítom

Igen, de jelenleg inaktív
státuszban vagyok
(egészségügyi ok, GYES/
GYED)

Nem, jelenleg munkanélküli
vagyok

Nem, jelenleg nappali
tagozaton tanulok

Az alábbiakban a jelenlegi, vagy ha jelenleg nincs, a legutolsó munkahelyével kapcsolatban
teszünk fel kérdéseket. Amennyiben egyidejűleg több munkahelye is van/volt, kérjük, a válaszai
arra vonatkozzanak, amelyiket főmunkahelynek gondol/gondolt!
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5.3 Az alábbi lehetőségek közül kérjük, válassza ki jelenlegi/utolsó munkahelye ágazatát. Alkalmi-
megbízásos munkavégzés esetén: a fő megbízó(k) ágazatát.

Mezőgazdaság, vad-, erdő-,
halgazdálkodás

Bányászat Feldolgozóipar

Villamosenergia-, gáz-, gőz-,
vízellátás

Építőipar Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás

Szállítás, raktározás, posta,
távközlés

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyek, gazdasági
szolgáltatás

Közigazgatás-védelem; kötelező
társadalombiztosítás

Oktatás

Egészségügyi, szociális
ellátás

Egyéb közösségi, személyi
szolgáltatás, egyéb
tevékenység

Egyéb

5.4 Amennyiben az előző kérdésnél az "Egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez az ágazat?

5.5 Mi az Ön jelenlegi/utolsó munkahelyének cégformája?
Ha több is jellemzi az ön munkahelyét, azt válassza, amelyik a cég hivatalos cégformájaként a
nevében is szerepel!

Egyéni vállalkozó,
önfoglalkoztató

Bt. Kft.

Zrt., nyrt. Kht. Állami
Önkormányzati Nonprofit szervezet

(alapítvány, egyesület)
Egyéb

5.6 Kérjük, amennyiben az előző kérdésnél az "Egyéb" választ jelölte meg, adja meg, mi ez a
cégforma:

5.7 Tudomása/becslése szerint milyen a jelenlegi/utolsó munkahelyén a külföldi tőke aránya?
Kérjük, válaszát számokkal adja meg! Ha nincs külföldi tőke a cégben, akkor írjon „0”-t!

5.8 Hány alkalmazottja van a cégnek/intézménynek (legutolsó munkahely esetén: volt akkor, amikor
Ön ott dolgozott)?
Kérjük a legnagyobb, teljes (anya)vállalatot érintő létszámot adja meg! Tehát pl. nagyvállalat,
multinacionális cég esetében nem a telephely, hanem az egész vállalat munkavállalói létszámát adja meg!
Ha ön egyéni vállalkozó, vagy önfoglalkoztató, kérjük, az 1. válaszlehetőséget jelölje meg!

1–2 fő 3–4 fő 5–9 fő
10–19 fő 20–49 fő 50–99 fő
100–249 fő 250–999 fő 1000 főnél több

5.9 Milyen beosztásban dolgozik jelenlegi/dolgozott utolsó munkahelyén?
Ha több is volt, a legutolsó beosztást jelölje meg!

Felső vezető Középvezető Egyéb vezető
Alkalmazott Egyéni vállalkozó,

önfoglalkoztató
5.10 Melyik településen van a jelenlegi /utolsó munkahelye?

Több telephely esetén a munkavégzés konkrét helyszínét adja meg!
Ha egyéni vállalkozóként, vagy távmunkában dolgozik, akkor azt a települést említse, ahol a
munkavégzés jelentős része folyik!
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5.11 A település típusa?
Főváros Vidéki megyeszékhely vagy

megyei jogú város
Egyéb város

Község Külföld
5.12 A település melyik megyében található?

Budapest főváros Bács-Kiskun megye Baranya megye
Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csongrád megye
Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye
Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye Pest megye Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye
Veszprém megye Zala megye Külföld

5.13 Az Ön jelenlegi/utolsó munkahelye ugyanazon a településen van, mint ahol egyetemre/főiskolára
járt?
Ha különböző településeken járt egyetemre/főiskolára, akkor azt vegye figyelembe, amelyik közelebb van
a jelenlegi munkahelyéhez!

Igen, ugyanazon a
településen

Nem, de közel, a közvetlen
vonzáskörzetében

Nem, máshol

Nem, munkavégzésemnek
nincs állandó helyszíne

5.14 Mennyi idő alatt ér/ért oda átlagosan a lakásától a munkahelyére?
Kérjük, az időtartamot percben adja meg! Ha a munkahelye otthon van/volt, mert pl. döntően
távmunkában dolgozik, vagy munkavégzésének helyszíne változó, írjon 0-t!

5.15 Röviden, néhány szóval mondja el, mit csinál a munkahelyén, mivel foglalkozik (mivel foglalkozott
legutolsó munkahelyén)!

Mennyire elégedett Ön jelenlegi/utolsó munkájával az alábbi szempontok szerint?
5.16 a munka szakmai, tartalmi része egyáltalán nem teljes mérték-

ben
5.17 szakmai előmenetel, karrierépítés egyáltalán nem teljes mérték-

ben
5.18 szakmai presztízs egyáltalán nem teljes mérték-

ben
5.19 jövedelem, juttatások egyáltalán nem teljes mérték-

ben
5.20 a munka személyi körülményei egyáltalán nem teljes mérték-

ben
5.21 a munka tárgyi körülményei egyáltalán nem teljes mérték-

ben

5.22 Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége szerinti munkája melyik végzettségéhez kapcsolódik leginkább?
Elsőként szerzett
végzettségemhez

Másodikként szerzett
végzettségemhez

Mindkettőhöz egyaránt

Egyikhez sem kapcsolódik
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5.23 Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége szerinti munkája milyen mértékben kapcsolódik a
végzettségéhez?
Ha több végzettsége is van ugyanebben az intézményben, akkor ahhoz, amelyikhez nagyobb mértékben
kapcsolódik!

Nagyon nagy mértékben Nagymértékben Kismértékben
Egyáltalán nem

5.24 Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége mely képzési terület szerinti végzettségéhez kapcsolódik
leginkább?

Agrártudományi Bölcsészettudományi Gazdasági
Informatikai Jogi és igazgatási Műszaki
Művészeti Művészetközvetítői Nemzetvédelmi és katonai
Orvos- és egészségtudományi Pedagógiai Sporttudományi
Társadalomtudományi Természettudományi

6. Képzési területi blokk

6.1 Agrártudományi képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely agrárium:  multinacionális
szektor (nagybirtok,
multigazdaság)

agrárium:  szövetkezeti
szektor (részvénytársaság,
kisebb termelői csoport)

agrárium:  magánszektor
(családi gazdaság)

agrárium:  egyéb

élelmiszeripar:  multinacionális
szektor (nagybirtok,
multigazdaság)

élelmiszeripar:  szövetkezeti
szektor (részvénytársaság,
kisebb termelői csoport)

élelmiszeripar:  magánszektor
(családi gazdaság)

élelmiszeripar:  egyéb ipar:  multinacionális vállalat ipar:  egyéb nagy- és
középvállalat

ipar:  kisvállalkozás, saját
vállalkozás

ipar:  egyéb igazgatás:  kamara

igazgatás:  szakigazgatási
szerv

igazgatás:  mezőgazdasági
hivatal, vidékfejlesztési
ügynökség, önkormányzat,
minisztérium, minisztériumi
háttérintézmény

igazgatás:  egyéb

6.2 Amennyiben az "agrárium: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez:

6.3 Amennyiben az "élelmiszeripar: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez:

6.4 Amennyiben az "ipar: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez:

6.5 Amennyiben az "igazgatás: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez:
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6.6 Bölcsészettudományi képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely közoktatási intézmény
szakmai tanácsadó intézet,
cég

média területe könyvtár, levéltár, múzeum

könyvkiadó nyelviskola fordító iroda vagy tolmácsolást
végző cég

egyéb:  multinacionális vállalat egyéb:  hazai nagyvállalat egyéb:  hazai közép- és
kisvállalat

egyéb:  állami intézmény egyéb:  önkormányzati
intézmény

egyéb:  non-profit szervezet
(egyesület, alapítvány)

a fentiekbe nem sorolható
egyéb munkahely-típus

6.7 Amennyiben  "a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus" választ jelölte meg, kérjük, adja
meg, mi ez:

6.8 Társadalomtudományi képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely közoktatási intézmény
szakmai tanácsadó intézet,
cég

média területe könyvtár, levéltár, múzeum

könyvkiadó nyelviskola fordító iroda vagy tolmácsolást
végző cég

egyéb:  multinacionális vállalat egyéb:  hazai nagyvállalat egyéb:  hazai közép- és
kisvállalat

egyéb:  állami intézmény egyéb:  önkormányzati
intézmény

egyéb:  non-profit szervezet
(egyesület, alapítvány)

a fentiekbe nem sorolható
egyéb munkahely-típus

6.9 Amennyiben  "a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus" választ jelölte meg, kérjük, adja
meg, mi ez:

6.10 Gazdaságtudományi képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely pénzügyi területen:  bank
pénzügyi területen:  egyéb
pénzintézet

pénzügyi területen: 
biztosítótársaság

pénzügyi területen:  pénzügyi
tanácsadó, könyvvizsgáló cég

pénzügyi területen:  könyvelő
iroda

pénzügyi területen:  pénzügyi
ágazaton belül egyéb cég,
intézmény

nem a pénzügyi területen: 
multinacionális vállalat

nem a pénzügyi területen: 
hazai nagyvállalat

nem a pénzügyi területen: 
hazai közép- és kisvállalat

nem a pénzügyi területen: 
állami intézmény

nem a pénzügyi területen: 
önkormányzati intézmény

nem a pénzügyi területen: 
non-profit szervezet
(egyesület, alapítvány)

nem a pénzügyi területen: 
egyéb
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6.11 Amennyiben a "pénzügyi területen: egyéb pénzintézet" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez:

6.12 Amennyiben a "pénzügyi területen: pénzügyi ágazaton belül egyéb cég, intézmény" választ jelölte
meg, kérjük, adja meg, mi ez:

6.13 Amennyiben a "nem a pénzügyi területen: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez:

6.14 Informatikai képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely informatikai cég fejlesztő
részlege

ipari (termelő) vállalkozás,
üzem

alkalmazásértékesítés- és
bevezetés

közigazgatás

non-profit szervezet
(egyesület, alapítvány)

önfoglalkoztató (pl. konkrét
projektekben dolgozó
informatikus)

egyéb

6.15 Amennyiben az informatikai képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja
meg, mi ez:

6.16 Műszaki képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely informatikai cég fejlesztő
részlege

ipari (termelő) vállalkozás,
üzem

alkalmazásértékesítés- és
bevezetés

közigazgatás

non-profit szervezet
(egyesület, alapítvány)

önfoglalkoztató (pl. konkrét
projektekben dolgozó
informatikus)

egyéb

6.17 Amennyiben a műszaki képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi
ez:

6.18 Jogi és igazgatási képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely bíróság
ügyészség ügyvédi iroda közjegyzői iroda
államigazgatás (központi
közigazgatás, regionális,
megyei szervezetek)

önkormányzati (megyei,
települési) igazgatás

gazdálkodó szerv, cég,
vállalat

civil szervezet egyéb
6.19 Amennyiben a jogi és igazgatási képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja

meg, mi ez:
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6.20 Orvos- és egészségtudományi képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely klinika, országos intézet
állami/önkormányzati kórház állami/önkormányzati rendelői-

ntézet, egyéb szakorvosi
intézmény

körzeti orvosi ellátó intézmény

magán egészségügyi/szociális
intézmény

multinacionális vállalat magyar vállalkozás, vállalat

államigazgatás, adminisztráció egészségügyi- és
egészségügyhöz kapcsolódó
szakmai kamarák,
szövetségek, egyesületek,
társaságok

társadalmi vagy civil
szervezetek

egyéb
6.21 Amennyiben az orvos- és egészségtudományi képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte

meg, kérjük, adja meg, mi ez:

6.22 Pedagógiai képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely állami, önkormányzati óvoda
magánóvoda alapítványi óvoda egyházi óvoda
állami, önkormányzati iskola magániskola alapítványi iskola
egyházi iskola speciális iskola nevelési tanácsadó,

családsegítő, támogató
szolgálat

egyéb
6.23 Amennyiben a pedagógiai képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg,

mi ez:

6.24 Természettudományi képzési terület
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be!

természettudományi területen: 
egyetem, főiskola

természettudományi területen: 
kutatóintézet, kutatóműhely

természettudományi területen: 
gyógyszergyár

természettudományi területen: 
múzeum, közgyűjtemény

természettudományi területen: 
közoktatási intézmény

természettudományi területen: 
bank, pénzintézet, biztosító
társaság

természettudományi területen: 
regionális igazgatóság,
nemzeti park

természettudományi területen: 
egyéb

nem a természettudomány
területén:  multinacionális
vállalat

nem a természettudomány
területén:  hazai nagyvállalat

nem a természettudomány
területén:  hazai közép- és
kisvállalat

nem a természettudomány
területén:  állami intézmény

nem a természettudomány
területén:  önkormányzati
intézmény

nem a természettudomány
területén:  non-profit szervezet
(egyesület, alapítvány)

nem a természettudomány
területén:  egyéb
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6. Képzési területi blokk   [Folytatás]

6.25 Amennyiben a "természettudományi területen: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez:

6.26 Amennyiben a "nem a természettudomány területén: egyéb"  választ jelölte meg, kérjük, adja meg,
mi ez:

6.27 Művészeti képzési terület
Kérjük, írja le röviden, néhány szóval annak a munkahelynek a típusát, ahol dolgozik/utoljára
dolgozott! 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát adja meg!

6.28 Művészetközvetítői képzési terület
Kérjük, írja le röviden, néhány szóval annak a munkahelynek a típusát, ahol dolgozik/utoljára
dolgozott! 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát adja meg!

6.29 Sporttudományi képzési terület
Kérjük, írja le röviden, néhány szóval annak a munkahelynek a típusát, ahol dolgozik/utoljára
dolgozott! 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát adja meg!

6.30 Nemzetvédelmi és katonai képzési terület
Kérjük, írja le röviden, néhány szóval annak a munkahelynek a típusát, ahol dolgozik/utoljára
dolgozott! 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát adja meg!

7.  

7.1 Jelenleg van olyan mellékállása, alkalmi munkája, rendszeres megbízásos szerződéses munkája,
ami valamilyen mértékben köthető a jelen megkereséshez kapcsolódó szakon szerzett
végzettségéhez?

Van Nincs
7.2 Ez a mellékállás, alkalmi munka, rendszeres megbízásos szerződéses munka milyen mértékben

kapcsolódik az Ön végzettségéhez?
Ha több végzettsége is van ugyanebben az intézményben akkor ahhoz, amelyikhez nagyobb mértékben
kapcsolódik!

Nagyon nagy mértékben Nagymértékben Kismértékben
Egyáltalán nem

7.3 Minden fő- és melléktevékenységet figyelembe véve jelenleg mennyi az Ön átlagos havi nettó
összjövedelme (ami adózás után marad)?
Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg, és a jövedelme mellett havi szintre lebontva vegye
figyelembe a természetbeni juttatások pénzbeli értékét, az esetleges bónusz juttatásokat, jutalmat is!
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7.     [Folytatás]

7.4 Mennyi az Ön háztartásának egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme (ami adózás után
megmarad)?
Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg, és a jövedelme mellett havi szintre lebontva vegye
figyelembe a természetbeni juttatások pénzbeli értékét, az esetleges bónusz juttatásokat, jutalmat is!

Tartja Ön jelenleg a kapcsolatot valamilyen formában a következő csoportokkal/szervezetekkel?
Ha igen, milyen jellegű (inkább) ez a kapcsolat:?

7.5 Volt oktatóval:
Igen Nem

7.6 Volt oktatóval a kapcsolat jellege:
Szakmai Baráti Egyéb jellegű

7.7 Volt évfolyamtársakkal/csoporttársakkal:
Igen Nem

7.8 Volt évfolyamtársakkal/csoporttársakkal a kapcsolat jellege:
Szakmai Baráti Egyéb jellegű

7.9 Más hallgatókkal:
Igen Nem

7.10 Más hallgatókkal a kapcsolat jellege:
Szakmai Baráti Egyéb jellegű

7.11 Karrierirodával:
Igen Nem

7.12 Karrierirodával a kapcsolat jellege:
Szakmai Baráti Egyéb jellegű

7.13 Hallgatói önkormányzattal:
Igen Nem

7.14 Hallgatói önkormányzattal a kapcsolat jellege:
Szakmai Baráti Egyéb jellegű

7.15 Öregdiák/alumni szervezettel (ha van):
Igen Nem

7.16 Öregdiák/alumni szervezettel a kapcsolat jellege:
Szakmai Baráti Egyéb jellegű

7.17 Egyéb szervezettel tartja a kapcsolatot? Igen Nem
7.18 Ezzel a szervezettel a kapcsolat jellege:

Szakmai Baráti Egyéb jellegű
7.19 Kérjük, adja meg, mi ez a szervezet:
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7.     [Folytatás]

7.20 Az Ön tudomása szerint működik-e az egyetemen/főiskolán öregdiák/alumni szervezet?
Igen Nem

7.21 Tagja Ön az egyetemen/főiskolán működő öregdiák/alumni szervezetnek?
Igen Nem

8. Végzett PTE 1.rész

8.1 Milyen képzési formában tanult? államilag tám-
ogatott képzési
formában

költségtérítéses
képzési formá-
ban

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

8.3 Mi a véleménye a Pécsi
Tudományegyetem jelenlegi hírnevéről? 
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja
meg, ahol 1 jelenti, hogy nagyon rossz, 5
pedig, hogy nagyon jó a PTE hírneve,
megítélése!

nagyon rossz nagyon jó

8.4 Mi a véleménye a PTE azon Karának
jelenlegi hírnevéről, amelyen tanult? Ha
több Karon is tanul jelenleg, akkor az
elsőként megadott szakhoz tartozó Karra
vonatkozóan adja meg értékelését! Kérjük,
hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg,
ahol 1 jelenti, hogy nagyon rossz, 5 pedig,
hogy nagyon jó a kar hírneve, megítélése!

nagyon rossz nagyon jó

Ajánlaná-e barátainak, ismerőseinek…
8.5 a Pécsi Tudományegyetemet? igen nem
8.6 a PTE Karát, amelyen a diplomáját

szerezte?
igen nem

8.7 azt a szakot, amelyen a diplomáját
szerezte?

igen nem

8.8 Milyen irányban változott az Ön
megítélése a Pécsi
Tudományegyetemre vonatkozóan a
diploma kézhezvételét követően?

romlott a
korábbiakhoz
képest

nem változott javult a
korábbiakhoz
képest

9. Végzett PTE 2.rész

Mennyire ért egyet a következő állításokkal?
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg, ahol 1 jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet, 5 pedig,

hogy teljes mértékben egyet ért!
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9. Végzett PTE 2.rész   [Folytatás]

9.1 Az általam választott szakon a képzés
magas színvonalú volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

9.2 Az oktatók mindent megtettek a minőségi
képzés fenntartásáért.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

9.3 Minden fontos információt időben
megkaptam a képzéssel kapcsolatosan.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

9.4 A hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat
megfelelő volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

9.5 A választott képzéssel versenyképes
diplomát szerezhettem.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

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

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

9.7 A tantárgyak egymásra épülése logikus, jól
átgondolt volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

9.8 A számonkérés módja nagymértékben
meghatározta a kurzus megítélését.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

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

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

9.10 A hallgatók egymás közötti kapcsolata
megfelelő volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

9.11 Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi
Tudományegyetemen tanulhattam.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

9.12 A képzés gyakorlatorientált volt, így
megfelelően felkészített a munkavállalásra.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

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

egyáltalán nem
ért egyet

teljes mérték-
ben egyet ért

10. Végzett PTE 3.rész

10.1 Mit tett Ön személy szerint azért, hogy a diploma átvételét követően könnyebben
elhelyezkedhessen? Több választ is megjelölhet!

Nyelvvizsgá(ka)t szereztem Szakmai gyakorlato(ka)t
végeztem

Diákszervezet(ek)ben tevéke-
nykedtem

Tudományos diákköri munkát
folytattam

Kiemelkedően magas
tanulmányi átlagot értem el

Külföldi tanulmányi ösztöndíjat
nyertem

Munkát vállaltam Egyéb, nevezetesen:
10.2 Egyebet, nevezetesen:

10.3 Mit ajánlana a jelenlegi hallgatóknak, ami leginkább hozzásegíthet a könnyebb elhelyezkedésben? 
Több választ is megjelölhet!

Szerezzenek nyelvvizsgá(ka)t Végezzenek szakmai
gyakorlato(ka)t

Tevékenykedjenek diákszervezet
(ek)ben

Folytassanak tudományos
diákköri munkát

Vegyenek részt külföldi
képzésben

Vállaljanak munkát

Egyebet, nevezetesen:
10.4 Egyebet, nevezetesen:
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10. Végzett PTE 3.rész   [Folytatás]

10.5 Mennyire volt könnyű Önnek a diploma átvételét
követően elhelyezkednie? Kérjük, hogy válaszát
ötfokozatú skálán adja meg, ahol 1 jelenti, hogy
nagyon nehéz, 5 pedig, hogy
nagyon könnyű volt az elhelyezkedés!

11. Végzett PTE 4.rész

Mennyire szükségesek munkájához az alábbi kompetenciák?
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg, ahol 1 jelenti, hogy egyáltalán nem szükséges, 5 pedig,

hogy jelentős mértékben szükséges!

11.1 Nyelvtudás egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.2 Innovatív készség egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.3 Íráskészség egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.4 Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.5 Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.6 Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.7 Együttműködés egy csapattal egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.8 Elméleti szaktudás egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.9 Mások irányítása egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.10Rugalmasság egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.11Fogalmazási készség egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.12Számítógépes tudás egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges
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11. Végzett PTE 4.rész   [Folytatás]

11.13Jó prezentációs készség egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.14Jó munkaszervezés, időgazdálkodás egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.15Önállóság egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.16Monotonitás tűrés egyáltalán nem
szükséges

jelentős mér-
tékben szük-
séges

11.17Amennyiben bármilyen egyéb javaslata, észrevétele van a kérdőívben leírt területek fejlesztésével,
vagy a kérdőív kitöltésével kapcsolatban, kérjük, írja le röviden:

12.  

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívünket!

Amennyiben szívesen részt venne NYEREMÉNYJÁTÉKUNKBAN, az alábbiakban kérjük adjon meg
egy jeligét és egy jelszót. (Ezt a sorsolásig javasoljuk feljegyezni. )

A kisorsolt jeligéket honlapunkon a http://www.pte.hu/DPR menüpontja alatt tesszük közzé és a
nyereményeket az Ön által megadott jelszóval tudja majd átvenni.

12.1 Jelige:

12.2 Jelszó:

Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban.

Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat.
Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését!


