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TANULMÁNYOK

A következőben a tanulmányaival kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.

TANULMÁNYOK

A következőben a tanulmányaival kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.

Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett ([PARTICIPANT_CUSTOM2]) többi diák tanulmányi eredményéhez képest az
Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt?  

n=889sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0.6%

valamivel rosszabb volt, mint a többieké 4.3%

kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 43.4%

valamivel jobb volt, mint a többieké 37.6%

sokkal jobb volt, mint a többieké 14.2%

Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?   
n=886igen 20.2%

nem 79.8%

Ezt milyen szintű képzésben végzi?
n=183alapképzés (BA/BSc) 8.2%

mesterképzés (MA/MSc) 44.3%

osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 3.3%

doktori képzés – PhD, DLA 25.1%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 6.6%

szakirányú továbbképzés 12.6%

Ez a képzés témájában hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?   
n=184végzettségének megfelelő szakterület 57.1%

hasonló szakterület 25.5%

egészen más szakterület 17.4%

Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/abszolutóriumot a képzése befejezéséig? (Kérem gondoljon a képzés előtt
megszerzett, illetve a képzés alatt felsőoktatásban megszerzett végzettségre is)   

n=883igen 27.4%

nem 72.6%
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Ezt milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget? (Kérem, amennyiben több végzettséget is szerzett, kérjük a
legmagasabb szintű végzettséget írja be)   

n=248alapképzés (BA/BSc) 44.4%

mesterképzés (MA/MSc) 15.7%

osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 2.4%

egyetemi – hagyományos képzés 5.2%

főiskolai – hagyományos képzés 21.4%

doktori képzés – PhD, DLA 1.2%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 7.3%

szakirányú továbbképzés 2.4%

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?   
n=248végzettségének megfelelő szakterület 45.2%

hasonló szakterület 30.6%

egészen más szakterület 24.2%

Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/ /abszolutóriumot a képzés megszerzése után?
n=887igen 13.1%

nem 86.9%

Ezt milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget? (Kérem, amennyiben több végzettséget is szerzett, kérjük a
legmagasabb szintű végzettséget írja be)   

n=118alapképzés (BA/BSc) 6.8%

mesterképzés (MA/MSc) 72.9%

osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0%

doktori képzés – PhD, DLA 7.6%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 3.4%

szakirányú továbbképzés 9.3%

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?   
n=118Végzettségének megfelelő szakterület 59.3%

Hasonló szakterület 29.7%

Egészen más szakterület 11%

LIFELONG LEARNING

A LIFELONG LEARNING részben a további tanulmányaival kapcsolatosan teszünk fel néhányt kérdést.

LIFELONG LEARNING

A LIFELONG LEARNING részben a további tanulmányaival kapcsolatosan teszünk fel néhányt kérdést.
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Kérjük, gondoljon vissza az összes olyan, államilag elismert végzettséget, oklevelet, bizonyítványt biztosító képzésre, amiben
Ön részt vett, vagy jelenleg részt vesz az abszolutórium megszerzése óta. 
Melyiket tartja ezek közül a legfontosabbnak?

n=885alapképzés (BA/BSc) 13.4%

mesterképzés (MA/MSc) 28.4%

doktori képzés (PhD, DLA) 4.4%

szakirányú továbbképzés 5.2%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 2.8%

OKJ-s szakképzés 3.5%

hatósági jellegű szakképzés 1%

nem szereztem más végzettséget 41.2%

A továbbiakban erre az egy kiválasztott képzésre vonatkozóan teszünk fel néhány kérdést.

Kapcsolódik a képzés területe a megkeresés alapjául szolgáló felsőfokú végzettségéhez?

n=507igen, annak a folytatása 52.9%

igen, de nem folytatása annak 20.3%

részben 14%

nem 12.8%

hogy jobban végezzem a munkámat nemigen n=500
av.=1.3
dev.=0.4

73.2%

1

26.8%

2

a jobb előrejutás érdekében nemigen n=503
av.=1.1
dev.=0.3

86.1%

1

13.9%

2

hogy kisebb legyen az esélye annak, hogy elveszítem
a munkámat 

nemigen n=481
av.=1.6
dev.=0.5

37.8%

1

62.2%

2

hogy (jobb) állásba tudjak kerülni nemigen n=500
av.=1.2
dev.=0.4

77.8%

1

22.2%

2

hogy saját vállalkozást indíthassak nemigen n=487
av.=1.7
dev.=0.5

30.4%

1

69.6%

2

a munkahelyi szervezeti és / vagy technológiai
változások miatt 

nemigen n=484
av.=1.8
dev.=0.4

19.4%

1

80.6%

2

a munkáltató, vagy a törvény megköveteli nemigen n=485
av.=1.8
dev.=0.4

23.5%

1

76.5%

2

hogy a mindennapi életben hasznosítható tudást
szerezzek 

nemigen n=496
av.=1.2
dev.=0.4

78.2%

1

21.8%

2
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hogy az engem érdeklő területen növeljem a
tudásomat, jártasságomat 

nemigen n=503
av.=1.1
dev.=0.3

92.2%

1

7.8%

2

hogy hivatalos bizonyítványt szerezzek nemigen n=489
av.=1.3
dev.=0.4

72%

1

28%

2

élvezetből, illetve hogy új emberekkel találkozzak nemigen n=485
av.=1.5
dev.=0.5

50.7%

1

49.3%

2

Részt vesz-e, vagy részt vett-e a munkáltatója a képzés finanszírozásában?   
n=521igen, teljes mértékben 10.6%

részben 6.9%

nem 54.3%

nem volt a képzésnek költsége 15.2%

nincs munkáltatóm 13.1%

Kapott-e ehhez a képzéshez a munkaadójától munkaidő-kedvezményt, esetleg teljesen munkaidőben végezte azt?   
n=451teljes mértékben munkaidőben, vagy fizetett tanulmányi szabadság keretében végezte 19.3%

részben 26.8%

teljes mértékben munkaidőn kívül végezte 46.3%

nincs munkáltatóm 7.5%

Mennyire használja ön a képzésben szerzett ismereteit a munkája során?   
n=451teljes mértékben 35.9%

inkább igen 36.6%

inkább nem 16.4%

egyáltalán nem 9.8%

nem dolgozom, nincs munkám 1.3%

Mennyire használja ön a képzésben szerzett ismereteit a magánéletében?   
n=518teljes mértékben 12%

inkább igen 48.5%

inkább nem 29.3%

egyáltalán nem 10.2%

még nem volt hatása semmire nemigen n=492
av.=1.8
dev.=0.4

22.2%

1

77.8%

2

(új) állás nemigen n=500
av.=1.5
dev.=0.5

49.6%

1

50.4%

2
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magasabb fizetés/jövedelem nemigen n=502
av.=1.5
dev.=0.5

50.6%

1

49.4%

2

jobb előrejutási lehetőség nemigen n=499
av.=1.5
dev.=0.5

54.7%

1

45.3%

2

új feladatok, kihívások nemigen n=498
av.=1.3
dev.=0.5

71.3%

1

28.7%

2

a jelenlegi munkájában jobb teljesítmény nemigen n=497
av.=1.4
dev.=0.5

61.8%

1

38.2%

2

személyes jellegű „haszon” (új emberekkel találkozott,
élvezte a tapasztalatszerzést, stb.)

nemigen n=506
av.=1.2
dev.=0.4

82.4%

1

17.6%

2

egyéb kedvező hatás nemigen n=493
av.=1.4
dev.=0.5

58.4%

1

41.6%

2

Részt vett-e Ön az abszolutórium megszerzése óta (amire a kérdőív vonatkozik) olyan tanfolyamon, képzésen, kurzuson, ami
nem biztosít államilag elismert végzettséget?   

n=870igen 25.9%

nem 74.1%

nyelvtanfolyam nemigen n=197
av.=1.5
dev.=0.5

45.7%

1

54.3%

2

számítógépes tanfolyam nemigen n=173
av.=1.7
dev.=0.5

29.5%

1

70.5%

2

gépjárművezetői tanfolyam nemigen n=174
av.=1.8
dev.=0.4

18.4%

1

81.6%

2

egyéb, képesítést nem nyújtó szakmai tanfolyam nemigen n=194
av.=1.4
dev.=0.5

57.2%

1

42.8%

2

konferencia, workshop, szeminárium nemigen n=208
av.=1.2
dev.=0.4

84.1%

1

15.9%

2

tréningek (pl. csapatépítő, személyiségfejlesztő) nemigen n=211
av.=1.3
dev.=0.4

73.5%

1

26.5%

2
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munkahelyen munkához kapcsolódó betanítási
folyamat

nemigen n=202
av.=1.3
dev.=0.5

66.3%

1

33.7%

2

egyéb nemigen n=171
av.=1.8
dev.=0.4

21.6%

1

78.4%

2

Kérjük, gondoljon vissza az összes olyan, államilag elismert végzettséget, oklevelet, bizonyítványt NEM biztosító képzésre,
amiben Ön részt vett az abszolutórium megszerzése óta. 
Melyiket tartja ezek közül a legfontosabbnak?  

n=225nyelvtanfolyam 22.2%

számítógépes tanfolyam 8.9%

gépjárművezetői tanfolyam 6.2%

egyéb, képesítést nem nyújtó szakmai tanfolyam 19.1%

konferencia, workshop, szeminárium 19.1%

tréning (pl. személyiségfejlesztő, csapatépítő) 12%

munkahelyen munkához kapcsolódó betanítási folyamat 12.4%

A továbbiakban erre az egy kiválasztott képzésre vonatkozóan teszünk fel néhány kérdést.
Kapcsolódik-e a képzés területe a megkeresés alapjául szolgáló felsőfokú végzettségéhez?   

n=223igen 43.5%

részben 30.5%

nem 26%

hogy jobban végezzem a munkámat nemigen n=219
av.=1.2
dev.=0.4

80.4%

1

19.6%

2

a jobb előrejutás érdekében nemigen n=208
av.=1.3
dev.=0.5

68.8%

1

31.3%

2

hogy kisebb legyen az esélye annak, hogy elveszítem
a munkámat 

nemigen n=197
av.=1.7
dev.=0.5

28.4%

1

71.6%

2

hogy (jobb) állásba tudjak kerülni nemigen n=203
av.=1.4
dev.=0.5

56.2%

1

43.8%

2

hogy saját vállalkozást indíthassak nemigen n=197
av.=1.8
dev.=0.4

24.9%

1

75.1%

2

a munkahelyi szervezeti és / vagy technológiai
változások miatt 

nemigen n=202
av.=1.6
dev.=0.5

37.6%

1

62.4%

2
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a munkáltató, vagy a törvény megköveteli nemigen n=205
av.=1.6
dev.=0.5

41.5%

1

58.5%

2

hogy a mindennapi életben hasznosítható tudást
szerezzek 

nemigen n=215
av.=1.2
dev.=0.4

81.4%

1

18.6%

2

hogy az engem érdeklő területen növeljem a
tudásomat, jártasságomat 

nemigen n=218
av.=1.2
dev.=0.4

83.9%

1

16.1%

2

hogy hivatalos bizonyítványt szerezzek nemigen n=196
av.=1.7
dev.=0.4

27%

1

73%

2

élvezetből, illetve hogy új emberekkel találkozzak nemigen n=205
av.=1.4
dev.=0.5

57.1%

1

42.9%

2

Részt vett a munkáltatója a képzés finanszírozásában?   
n=243igen, teljes mértékben 37.4%

részben 8.6%

nem 38.7%

nem volt a képzésnek költsége 10.7%

nincs munkáltatóm 4.5%

Részt vett a munkáltatója a képzés szervezésében?   
n=232igen, teljes mértékben 30.6%

részben 15.9%

nem 53.4%

Kapott-e ehhez a képzéshez a munkaadójától munkaidő-kedvezményt, esetleg teljesen munkaidőben végezte azt?   
n=231teljes mértékben munkaidőben, vagy fizetett tanulmányi szabadság keretében végezte 36.4%

részben 22.5%

teljes mértékben munkaidőn kívül végezte 41.1%

Mennyire használja ön a képzésben szerzett ismereteit a munkája során?   
n=242teljes mértékben 36.8%

inkább igen 38%

inkább nem 13.2%

egyáltalán nem 11.2%

nem dolgozom, nincs munkám 0.8%
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Mennyire használja ön a képzésben szerzett ismereteit a magánéletében?
n=236teljes mértékben 17.8%

inkább igen 41.5%

inkább nem 27.1%

egyáltalán nem 13.6%

Még nem volt hatása semmire nemigen n=208
av.=1.8
dev.=0.4

23.1%

1

76.9%

2

(Új) állás nemigen n=209
av.=1.7
dev.=0.4

25.4%

1

74.6%

2

Magasabb fizetés/jövedelem nemigen n=214
av.=1.6
dev.=0.5

36.4%

1

63.6%

2

Jobb előrejutási lehetőség nemigen n=212
av.=1.6
dev.=0.5

43.4%

1

56.6%

2

Új feladatok, kihívások nemigen n=218
av.=1.3
dev.=0.4

72%

1

28%

2

A jelenlegi munkájában jobb teljesítmény nemigen n=226
av.=1.3
dev.=0.5

68.6%

1

31.4%

2

Személyes jellegű „haszon” (új emberekkel
találkozott, élvezte a tapasztalatszerzést, stb.) 

nemigen n=219
av.=1.2
dev.=0.4

76.3%

1

23.7%

2

Egyéb kedvező hatás nemigen n=203
av.=1.6
dev.=0.5

44.3%

1

55.7%

2

felsőoktatási szakképzés nem szeretnékigen,ezen a
szakterületen

n=783
av.=2.7
dev.=0.6

9.7%

1

10%

2

80.3%

3

alapképzés (BA/BSc) nem szeretnékigen,ezen a
szakterületen

n=770
av.=2.9
dev.=0.4

1.9%

1

7.9%

2

90.1%

3

mesterképzés (MA/MSc) nem szeretnékigen,ezen a
szakterületen

n=798
av.=2.6
dev.=0.7

13%

1

9.5%

2

77.4%

3
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szakirányú továbbképzés nem szeretnékigen,ezen a
szakterületen

n=809
av.=2.3
dev.=0.9

30.3%

1

11.1%

2

58.6%

3

doktori (PhD, DLA) képzés nem szeretnékigen,ezen a
szakterületen

n=792
av.=2.6
dev.=0.8

17.3%

1

4%

2

78.7%

3

osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) nem szeretnékigen,ezen a
szakterületen

n=764
av.=2.9
dev.=0.3

2.4%

1

0.7%

2

97%

3

JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

Folytatott-e bevételt szerző tevékenységet a tanulmányai alatt?   
n=869igen 71.3%

nem 28.7%

Ez a munka kapcsolódott tanulmányaihoz?   teljes mértékbenegyáltalán nem n=630
av.=3.1
dev.=1.7

32.9%

1

6.5%

2

14.1%

3

12.5%

4

34%

5

Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? (Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!)   
n=882alkalmazott 79.5%

önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabadfoglalkozású, egyéni vállalkozó, nincs
alkalmazottja) 5.1%

vállalkozó (alkalmazott(ak)at foglalkoztat) 1.8%

munkanélküli 2.7%

nappali munkarenden felsőoktatási hallgató 6.5%

CSED-en, GYED-en, GYES van 3.7%

háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 0.7%

Alkalmazott esetében
n=705vezető 10.4%

beosztott diplomás 79%

beosztott, nem diplomás 10.6%

Munkaerőpiaci részvétel   
n=891jelenleg (is) dolgozik 88.6%

sose dolgozott 2.6%

most nem dolgozik, de már volt munkahelye 8.9%
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Mit ajánlana a jelenlegi hallgatóknak, ami leginkább segítheti a könnyebb elhelyezkedést?
Több választ is megjelölhet!

n=891Szerezzenek nyelvvizsgá(ka)t 71.3%

Végezzenek szakmai gyakorlato(ka)t 74.9%

Tevékenykedjenek diákszervezet(ek)ben 10.9%

Folytassanak tudományos diákköri munkát (TDK) 20.3%

Vegyenek részt külföldi képzésben 53.8%

Vállaljanak munkát 57.7%

Egyéb 3.8%

Jelenleg milyen formában dolgozik Ön?   
n=784köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő 37.9%

alkalmazott 54.7%

vállalkozó, saját vállalkozás vezetője (önfoglalkoztató) 7.4%

Az Ön munkahelye   
n=786állami szféra 47.7%

piaci szféra 45.8%

nonprofit szféra (egyház, alapítvány stb.) 6.5%

Mi az Ön munkahelyének telephelye (ahol napi szinten munkát végez/dolgozik)?   
n=780Magyarországon 93.8%

külföldön 6.2%

Kérjük, adja meg az irányítószámát!
n=7051000 0.1%

1012 0.3%

1014 0.1%

1023 0.1%

1024 0.3%

1026 0.3%

1027 0.1%

1031 0.3%

1032 0.1%

1033 0.1%

1034 0.3%

1036 0.3%

1043 0.1%

1045 0.1%

1051 0.9%

1052 0.4%

1053 0.1%

1054 0.3%

1055 0.7%

1061 0.4%

1062 0.1%
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1064 0.3%

1068 0.1%

1072 0.1%

1073 0.3%

1074 0.3%

1076 0.1%

1078 0.4%

1081 0.1%

1082 0.3%

1083 0.6%

1084 0.1%

1085 0.4%

1087 0.1%

1088 0.1%

1092 0.1%

1093 0.1%

1095 0.4%

1097 0.1%

1106 0.1%

1107 0.1%

1108 0.1%

1111 0.3%

1112 0.3%

1115 0.1%

1116 0.6%

1117 1%

1118 0.7%

1119 0.3%

1122 0.4%

1123 0.6%

1124 0.3%

1125 0.1%

1130 0.1%

1131 0.3%

1132 0.4%

1133 0.3%

1134 0.7%

1135 0.1%

1136 0.1%

1137 0.1%

1138 0.4%

1139 0.3%

1141 0.3%

1144 0.1%

1146 0.4%

1147 0.1%

1149 0.1%
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1157 0.4%

1158 0.1%

1162 0.1%

1173 0.3%

1182 0.1%

1183 0.1%

1185 0.3%

1193 0.1%

1196 0.1%

1203 0.1%

1211 0.3%

1215 0.1%

1221 0.1%

2000 0.1%

2030 0.1%

2040 1%

2051 0.3%

2060 0.1%

2072 0.1%

2094 0.3%

2113 0.1%

2132 0.1%

2143 0.1%

2162 0.1%

2174 0.1%

2220 0.1%

2310 0.4%

2316 0.1%

2336 0.1%

2340 0.1%

2360 0.1%

2364 0.1%

2400 0.7%

2440 0.1%

2484 0.1%

2500 0.3%

2600 0.1%

2626 0.1%

2660 0.1%

2800 0.4%

2840 0.3%

3170 0.1%

3200 0.1%

3250 0.1%

3300 0.1%

3580 0.1%

3756 0.1%
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4025 0.1%

4100 0.1%

4180 0.1%

4400 0.1%

4800 0.1%

5100 0.1%

5400 0.1%

5510 0.1%

5540 0.1%

6000 0.3%

6080 0.1%

6087 0.1%

6135 0.1%

6230 0.1%

6336 0.1%

6400 0.4%

6440 0.3%

6449 0.1%

6500 0.7%

6722 0.1%

6723 0.3%

6724 0.4%

6725 0.1%

6726 0.3%

6750 0.3%

6774 0.1%

6787 0.1%

6800 0.1%

6900 0.3%

7000 0.1%

7025 0.1%

7030 0.9%

7100 3.1%

7130 0.3%

7140 0.3%

7150 0.4%

7200 0.6%

7226 0.1%

7275 0.3%

7279 0.1%

7300 0.6%

7323 0.1%

7342 0.1%

7349 0.1%

7386 0.1%

7400 3.8%

7432 0.1%
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7443 0.1%

7452 0.1%

7453 0.1%

7477 0.1%

7500 0.3%

7556 0.1%

7570 0.1%

7600 0.6%

7621 3.8%

7622 2.4%

7623 2.8%

7624 6.2%

7625 1.6%

7626 1.1%

7627 0.4%

7629 0.6%

7630 0.9%

7631 0.1%

7632 3.7%

7633 2.6%

7634 0.6%

7635 0.9%

7636 0.6%

7668 0.6%

7671 0.3%

7691 0.1%

7693 0.3%

7694 0.3%

7695 0.3%

7696 0.1%

7700 0.9%

7712 0.1%

7720 0.3%

7726 0.1%

7731 0.1%

7735 0.1%

7754 0.1%

7763 0.1%

7773 0.4%

7800 0.3%

7827 0.1%

7831 0.1%

7851 0.1%

7900 0.4%

7953 0.1%

7971 0.1%

8000 2.4%
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8060 0.1%

8100 0.3%

8121 0.1%

8130 0.1%

8151 0.3%

8200 0.4%

8229 0.1%

8230 0.3%

8312 0.1%

8360 1.1%

8380 0.3%

8420 0.1%

8500 0.3%

8600 0.3%

8630 0.3%

8638 0.1%

8640 0.1%

8654 0.1%

8714 0.1%

8740 0.1%

8749 0.1%

8800 1.4%

8840 0.1%

8868 0.3%

8900 2.1%

8960 0.4%

8971 0.1%

9021 0.1%

9024 0.7%

9025 0.1%

9026 0.1%

9200 0.6%

9400 0.4%

9476 0.1%

9500 0.1%

9522 0.1%

9600 0.1%

9700 1.6%

9721 0.1%

9722 0.1%

9900 0.3%

9955 0.1%

9999 0.1%
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Kérjük válasszon, hol van ez az ország!
n=55Európai Unió 81.8%

Európa, Európai Unión kívül 7.3%

Észak-Amerika 3.6%

Dél-Amerika 0%

Afrika 0%

Ázsia 5.5%

Ausztrália 1.8%

Ha az Európai Unión belül, akkor kérjük válasszon országot!
n=37Ausztria 18.9%

Egyesült Királyság 27%

Franciaország 5.4%

Hollandia 5.4%

Málta 2.7%

Németország 29.7%

Portugália 2.7%

Románia 2.7%

Spanyolország 5.4%

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

teljes mértékbenegyáltalán nem n=782
av.=3.4
dev.=1.3

9.1%

1

15.2%

2

22.9%

3

27.7%

4

25.1%

5

Volt-e három egymást követő hónapot meghaladó munkanélküli időszaka?   
n=786igen 17.4%

nem 82.6%

Volt-e regisztrált munkanélküli / közfoglalkoztatott?   
n=137igen 59.9%

nem 40.1%

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

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=785
av.=3
dev.=1

11.1%

1

16.8%

2

37.1%

3

35%

4

Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai
előmenetel, karrierépítés szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=783
av.=2.7
dev.=1

16%

1

24.8%

2

33%

3

26.3%

4

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

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=784
av.=2.6
dev.=1

16.6%

1

28.8%

2

31.8%

3

22.8%

4

Mennyire elégedett főállású munkájával a
jövedelem és juttatások szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=785
av.=2.5
dev.=1

17.2%

1

34.4%

2

31.7%

3

16.7%

4
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Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
személyi körülményei szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=782
av.=2.9
dev.=1

10.4%

1

19.9%

2

36.1%

3

33.6%

4

Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
tárgyi körülményei szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=780
av.=2.9
dev.=1

10.8%

1

22.7%

2

35.3%

3

31.3%

4

Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
összességét tekintve?

teljes mértékbenegyáltalán nem n=777
av.=2.8
dev.=0.8

7.5%

1

22.9%

2

49%

3

20.6%

4

SZEMÉLYES ADATOKSZEMÉLYES ADATOK

Mi az Ön hivatalos családi állapota?   
n=883egyedülálló 34%

élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 37%

házas 26.5%

elvált 2%

özvegy 0.5%

Van-e 18 év alatti gyermeke?   
n=883van 17.6%

nincs 82.4%

Hány 18 év alatti gyermeke van?   
n=154egy 57.1%

kettő 33.1%

három, vagy több 9.7%

Hol lakott Ön 14 éves korában?   
n=889Magyarországon 98.9%

külföldön 1.1%

Kérjük válasszon, hol van ez az ország!
n=9Európai Unió 55.6%

Európa, Európai Unión kívül 44.4%

Észak-Amerika 0%

Dél-Amerika 0%

Afrika 0%

Ázsia 0%

Ausztrália 0%
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Ha az Európai Unión belül, akkor kérjük válasszon országot!
n=6Belgium 16.7%

Franciaország 16.7%

Horvátország 16.7%

Románia 33.3%

Románia 16.7%

Hol él Ön jelenleg? 
(Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)   

n=886Magyarországon 94.7%

külföldön 5.3%

Kérjük válasszon, hol van ez az ország!
n=49Európai Unió 77.6%

Európa, Európai Unión kívül 10.2%

Észak-Amerika 4.1%

Dél-Amerika 0%

Afrika 0%

Ázsia 6.1%

Ausztrália 2%

Ha az Európai Unión belül, akkor kérjük válasszon országot!
n=38Ausztria 18.4%

Egyesült Királyság 26.3%

Franciaország 7.9%

Hollandia 2.6%

Málta 5.3%

Németország 28.9%

Portugália 2.6%

Románia 2.6%

Spanyolország 5.3%

Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?   
n=8864 osztályos gimnázium 52.9%

6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 17.9%

szakközépiskola 25.6%

egyéb 3.5%

Mi az iskolai végzettsége az Ön édesapjának?   
n=888legfeljebb 8 általános 3.3%

szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 31%

érettségit adó középiskola (gimnázium, szakközépiskola) 31.3%

főiskola, egyetem 32.3%

nem tudja, nem ismerte, nem élt 2.1%
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Mi az iskolai végzettsége az Ön édesanyjának?
n=887legfeljebb 8 általános 7%

szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 17.1%

érettségit adó középiskola (gimnázium, szakközépiskola) 37.1%

főiskola, egyetem 38.2%

nem tudja, nem ismerte, nem élt 0.6%

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=886igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 3.7%

igen, csak a szülők között 9.9%

igen, csak a nagyszülők között 3.3%

igen, a tágabb családi körben 17.9%

nincsen 65.1%

PTE 1. részPTE 1. rész

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

nagyon jónagyon rossz n=883
av.=4
dev.=0.8

0.6%

1

2.7%

2

23.6%

3

46.4%

4

26.7%

5

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

nagyon jónagyon rossz n=875
av.=3.7
dev.=1

2.2%

1

9.5%

2

27%

3

37.5%

4

23.9%

5

a Pécsi Tudományegyetemet?
n=887Igen 96.7%

Nem 3.3%

a PTE Karát, amelyen végzett?
n=886Igen 86.6%

Nem 13.4%

azt a szakot, amelyen végzett?
n=880Igen 79.5%

Nem 20.5%

Ha most kellene választania, ismét ezt a szakot jelölné meg?
n=882Igen 70.4%

Nem 29.6%

Milyen irányban változott az Ön megítélése a Pécsi Tudományegyetemre vonatkozóan a végzést követően?
n=882Romlott a korábbiakhoz képest 12.5%

Nem változott 69.6%

Javult a korábbiakhoz képest 17.9%
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PTE 2. részPTE 2. rész

Az általam választott szakon a képzés magas
színvonalú volt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=886
av.=3.8
dev.=1

3.4%

1

7.7%

2

22.3%

3

37.7%

4

28.9%

5

Az oktatók mindent megtettek a minőségi képzés
fenntartásáért.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=883
av.=3.7
dev.=1

3.2%

1

9.4%

2

23%

3

38.8%

4

25.6%

5

Minden fontos információt időben megkaptam a
képzéssel kapcsolatosan.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=878
av.=3.5
dev.=1.2

6.6%

1

12.4%

2

25.9%

3

30.8%

4

24.4%

5

A hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat megfelelő
volt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=885
av.=4
dev.=1

2.4%

1

5.3%

2

18.4%

3

37.6%

4

36.3%

5

A választott képzéssel versenyképes diplomát
szerezhettem.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=882
av.=3.7
dev.=1.3

9.3%

1

9.2%

2

17%

3

29%

4

35.5%

5

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

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=883
av.=3.9
dev.=1.1

4%

1

7%

2

21.7%

3

34.2%

4

33.1%

5

A tantárgyak egymásra épülése logikus, jól átgondolt
volt.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=884
av.=3.5
dev.=1.1

5.7%

1

13.6%

2

25.3%

3

33.8%

4

21.6%

5

A számonkérés módja nagymértékben meghatározta
a kurzus megítélését.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=880
av.=3.7
dev.=1.1

5.6%

1

8.9%

2

26.4%

3

32.4%

4

26.8%

5

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

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=885
av.=3.6
dev.=1.1

4.6%

1

11.5%

2

24.1%

3

35.6%

4

24.2%

5

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

egyáltalán nem ért
egyet

n=886
av.=4.2
dev.=0.9

1.7%

1

3.2%

2

12.5%

3

36%

4

46.6%

5

Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi
Tudományegyetemen tanulhattam.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=884
av.=4.3
dev.=0.9

1.7%

1

2.5%

2

12.7%

3

27.4%

4

55.8%

5

A képzés gyakorlatorientált volt, így megfelelően
felkészített a munkavállalásra.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=884
av.=2.7
dev.=1.3

20.7%

1

22.4%

2

28.1%

3

19%

4

9.8%

5

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

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=875
av.=3.2
dev.=1.4

16.3%

1

14.6%

2

22.6%

3

22.2%

4

24.2%

5
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Kaphattam segítséget a kartól, ha a tanulmányaim
során nehézségekbe ütköztem.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=885
av.=3.6
dev.=1.1

5%

1

10.5%

2

27.1%

3

33.2%

4

24.2%

5

A kar biztosított lehetőséget a képességeim,
készségeim fejlesztésére is.

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=880
av.=3.4
dev.=1.1

6.9%

1

11.7%

2

31.4%

3

31.4%

4

18.6%

5

Szívesen segítenék a karnak valamilyen módon (pl.
vendégelőadóként, mentorként, egyéb).

teljes mértékben
egyet ért

egyáltalán nem ért
egyet

n=881
av.=3.3
dev.=1.4

17.1%

1

12.5%

2

20.7%

3

20.3%

4

29.4%

5

Elméleti szaktudás alkalmazása a gyakorlatban jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=842
av.=4
dev.=1.2

7.5%

1

6.3%

2

14.4%

3

24.3%

4

47.5%

5

Meglévő: Elméleti szaktudás alkalmazása a
gyakorlatban

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=828
av.=4
dev.=0.9

1%

1

4.2%

2

21.1%

3

45%

4

28.6%

5

Idegen nyelvi tudás jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=851
av.=3.3
dev.=1.5

20.2%

1

14.7%

2

15.9%

3

14.9%

4

34.3%

5

Meglévő: Idegen nyelvi tudás teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=818
av.=3.8
dev.=1.1

5.6%

1

7.6%

2

22.9%

3

31.7%

4

32.3%

5

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=843
av.=4.1
dev.=1.1

4.6%

1

5.2%

2

16.8%

3

26.6%

4

46.7%

5

Meglévő: Képesség az újításra, új dolgok
felfedezésére

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=825
av.=4.1
dev.=0.8

0.6%

1

1.6%

2

19.8%

3

39.3%

4

38.8%

5

Íráskészség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=842
av.=4.1
dev.=1.1

4.4%

1

6.4%

2

15.3%

3

21.9%

4

52%

5

Meglévő: Íráskészség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=825
av.=4.4
dev.=0.8

0.8%

1

1.9%

2

9.8%

3

27.4%

4

60%

5

Jó prezentációs készség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=844
av.=3.8
dev.=1.3

6.5%

1

11.3%

2

19.4%

3

22.5%

4

40.3%

5

Meglévő: Jó prezentációs készség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=827
av.=3.9
dev.=1

1.3%

1

5.4%

2

24.8%

3

36%

4

32.4%

5
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Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=844
av.=4.6
dev.=0.8

0.9%

1

1.7%

2

6%

3

19.5%

4

71.8%

5

Meglévő: Kapcsolatteremtő, kommunikációs
képesség

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=824
av.=4.3
dev.=0.8

0.4%

1

2.8%

2

12.9%

3

33.6%

4

50.4%

5

Érzelmi intelligencia jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=841
av.=4.1
dev.=1.1

4.4%

1

6.4%

2

15%

3

22.6%

4

51.6%

5

Meglévő: Érzelmi intelligencia teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=829
av.=4.3
dev.=0.8

0.8%

1

2.7%

2

11%

3

33.1%

4

52.5%

5

Nonverbális kommunikáció (pl.: megjelenés,
testbeszéd)

jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=843
av.=4
dev.=1.1

4.5%

1

6.8%

2

15.9%

3

27.4%

4

45.4%

5

Meglévő: Nonverbális kommunikáció (pl.: megjelenés,
testbeszéd)

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=821
av.=4.2
dev.=0.8

0.5%

1

2.9%

2

14.3%

3

40.2%

4

42.1%

5

Udvariasság, viselkedési szabályok ismerete jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=842
av.=4.5
dev.=0.8

1.1%

1

2%

2

9.7%

3

24.1%

4

63.1%

5

Meglévő: Udvariasság, viselkedési szabályok
ismerete

teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=819
av.=4.6
dev.=0.7

0.2%

1

0.9%

2

6%

3

26%

4

66.9%

5

Konfliktuskezelési képesség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=839
av.=4.5
dev.=0.8

1.2%

1

2%

2

9.4%

3

23.8%

4

63.5%

5

Meglévő: Konfliktuskezelési képesség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=821
av.=4.1
dev.=0.8

0.6%

1

2.7%

2

17.3%

3

41.3%

4

38.1%

5

Nagy munkabírás, kitartás jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=839
av.=4.4
dev.=0.9

1%

1

3.5%

2

9.9%

3

23.6%

4

62.1%

5

Meglévő: Nagy munkabírás, kitartás teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=827
av.=4.4
dev.=0.8

0.7%

1

1.1%

2

10.5%

3

34.8%

4

52.8%

5

Csapatmunka jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=841
av.=4.2
dev.=1

2.1%

1

5.1%

2

13.1%

3

27%

4

52.7%

5
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Meglévő: Csapatmunka teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=822
av.=4.3
dev.=0.8

0.4%

1

2.7%

2

11.1%

3

35.2%

4

50.7%

5

Önállóság jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=842
av.=4.6
dev.=0.7

0.7%

1

1.2%

2

5.5%

3

25.1%

4

67.6%

5

Meglévő: Önállóság teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=820
av.=4.5
dev.=0.7

0.1%

1

0.9%

2

8.3%

3

31.8%

4

58.9%

5

Vezetői képességek jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=843
av.=3.3
dev.=1.3

13.8%

1

14.6%

2

25.9%

3

22.2%

4

23.6%

5

Meglévő: Vezetői képességek teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=822
av.=3.5
dev.=1

3.9%

1

9.7%

2

33.9%

3

34.5%

4

17.9%

5

Rugalmasság jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=837
av.=4.3
dev.=0.9

1.4%

1

3.2%

2

12.1%

3

27.7%

4

55.6%

5

Meglévő: Rugalmasság teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=818
av.=4.3
dev.=0.8

0.2%

1

1.3%

2

15.8%

3

38%

4

44.6%

5

Jó időgazdálkodás jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=836
av.=4.4
dev.=0.9

1.7%

1

2.5%

2

9.6%

3

25.2%

4

61%

5

Meglévő: Jó időgazdálkodás teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=822
av.=4
dev.=0.9

0.6%

1

4.7%

2

20.8%

3

38.9%

4

34.9%

5

Elemzés és rendszerezés képessége jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=841
av.=4.2
dev.=1

3.4%

1

3.4%

2

11.5%

3

28.3%

4

53.3%

5

Meglévő: Elemzés és rendszerezés képessége teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=823
av.=4.2
dev.=0.8

0.7%

1

2.6%

2

16%

3

37.9%

4

42.8%

5

Szervezőkészség jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=837
av.=4
dev.=1.1

4.2%

1

7.9%

2

17.1%

3

25.9%

4

44.9%

5

Meglévő: Szervezőkészség teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=817
av.=4.1
dev.=0.8

0.6%

1

2.6%

2

18.8%

3

38.8%

4

39.2%

5
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Vállalkozó szellem jelentős mértékben
szükséges

egyáltalán nem
szükséges

n=840
av.=3.6
dev.=1.3

9.4%

1

11.5%

2

22.4%

3

26.3%

4

30.4%

5

Meglévő: Vállalkozó szellem teljes mértékben
meglévő

egyáltalán nem
meglévő

n=819
av.=3.7
dev.=1

2.4%

1

6.6%

2

29.9%

3

36.5%

4

24.5%

5
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Profile

Compilation: 19DPRVegzettekPTE

Values used in the profile line: Mean

LIFELONG LEARNING

A LIFELONG LEARNING részben a további tanulmányaival kapcsolatosan teszünk fel néhányt kérdést.

LIFELONG LEARNING

A LIFELONG LEARNING részben a további tanulmányaival kapcsolatosan teszünk fel néhányt kérdést.

hogy jobban végezzem a munkámat igen nem
n=500 av.=1.3 md=1.0 dev.=0.4

a jobb előrejutás érdekében igen nem
n=503 av.=1.1 md=1.0 dev.=0.3

hogy kisebb legyen az esélye annak, hogy
elveszítem a munkámat 

igen nem
n=481 av.=1.6 md=2.0 dev.=0.5

hogy (jobb) állásba tudjak kerülni igen nem
n=500 av.=1.2 md=1.0 dev.=0.4

hogy saját vállalkozást indíthassak igen nem
n=487 av.=1.7 md=2.0 dev.=0.5

a munkahelyi szervezeti és / vagy technológiai
változások miatt 

igen nem
n=484 av.=1.8 md=2.0 dev.=0.4

a munkáltató, vagy a törvény megköveteli igen nem
n=485 av.=1.8 md=2.0 dev.=0.4

hogy a mindennapi életben hasznosítható tudást
szerezzek 

igen nem
n=496 av.=1.2 md=1.0 dev.=0.4

hogy az engem érdeklő területen növeljem a
tudásomat, jártasságomat 

igen nem
n=503 av.=1.1 md=1.0 dev.=0.3

hogy hivatalos bizonyítványt szerezzek igen nem
n=489 av.=1.3 md=1.0 dev.=0.4

élvezetből, illetve hogy új emberekkel találkozzak igen nem
n=485 av.=1.5 md=1.0 dev.=0.5

még nem volt hatása semmire igen nem
n=492 av.=1.8 md=2.0 dev.=0.4

(új) állás igen nem
n=500 av.=1.5 md=2.0 dev.=0.5

magasabb fizetés/jövedelem igen nem
n=502 av.=1.5 md=1.0 dev.=0.5

jobb előrejutási lehetőség igen nem
n=499 av.=1.5 md=1.0 dev.=0.5

új feladatok, kihívások igen nem
n=498 av.=1.3 md=1.0 dev.=0.5

a jelenlegi munkájában jobb teljesítmény igen nem
n=497 av.=1.4 md=1.0 dev.=0.5

személyes jellegű „haszon” (új emberekkel
találkozott, élvezte a tapasztalatszerzést, stb.)

igen nem
n=506 av.=1.2 md=1.0 dev.=0.4

egyéb kedvező hatás igen nem
n=493 av.=1.4 md=1.0 dev.=0.5

nyelvtanfolyam igen nem
n=197 av.=1.5 md=2.0 dev.=0.5

számítógépes tanfolyam igen nem
n=173 av.=1.7 md=2.0 dev.=0.5

gépjárművezetői tanfolyam igen nem
n=174 av.=1.8 md=2.0 dev.=0.4

egyéb, képesítést nem nyújtó szakmai tanfolyam igen nem
n=194 av.=1.4 md=1.0 dev.=0.5
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konferencia, workshop, szeminárium igen nem
n=208 av.=1.2 md=1.0 dev.=0.4

tréningek (pl. csapatépítő, személyiségfejlesztő) igen nem
n=211 av.=1.3 md=1.0 dev.=0.4

munkahelyen munkához kapcsolódó betanítási
folyamat

igen nem
n=202 av.=1.3 md=1.0 dev.=0.5

egyéb igen nem
n=171 av.=1.8 md=2.0 dev.=0.4

hogy jobban végezzem a munkámat igen nem
n=219 av.=1.2 md=1.0 dev.=0.4

a jobb előrejutás érdekében igen nem
n=208 av.=1.3 md=1.0 dev.=0.5

hogy kisebb legyen az esélye annak, hogy
elveszítem a munkámat 

igen nem
n=197 av.=1.7 md=2.0 dev.=0.5

hogy (jobb) állásba tudjak kerülni igen nem
n=203 av.=1.4 md=1.0 dev.=0.5

hogy saját vállalkozást indíthassak igen nem
n=197 av.=1.8 md=2.0 dev.=0.4

a munkahelyi szervezeti és / vagy technológiai
változások miatt 

igen nem
n=202 av.=1.6 md=2.0 dev.=0.5

a munkáltató, vagy a törvény megköveteli igen nem
n=205 av.=1.6 md=2.0 dev.=0.5

hogy a mindennapi életben hasznosítható tudást
szerezzek 

igen nem
n=215 av.=1.2 md=1.0 dev.=0.4

hogy az engem érdeklő területen növeljem a
tudásomat, jártasságomat 

igen nem
n=218 av.=1.2 md=1.0 dev.=0.4

hogy hivatalos bizonyítványt szerezzek igen nem
n=196 av.=1.7 md=2.0 dev.=0.4

élvezetből, illetve hogy új emberekkel találkozzak igen nem
n=205 av.=1.4 md=1.0 dev.=0.5

Még nem volt hatása semmire igen nem
n=208 av.=1.8 md=2.0 dev.=0.4

(Új) állás igen nem
n=209 av.=1.7 md=2.0 dev.=0.4

Magasabb fizetés/jövedelem igen nem
n=214 av.=1.6 md=2.0 dev.=0.5

Jobb előrejutási lehetőség igen nem
n=212 av.=1.6 md=2.0 dev.=0.5

Új feladatok, kihívások igen nem
n=218 av.=1.3 md=1.0 dev.=0.4

A jelenlegi munkájában jobb teljesítmény igen nem
n=226 av.=1.3 md=1.0 dev.=0.5

Személyes jellegű „haszon” (új emberekkel
találkozott, élvezte a tapasztalatszerzést, stb.) 

igen nem
n=219 av.=1.2 md=1.0 dev.=0.4

Egyéb kedvező hatás igen nem
n=203 av.=1.6 md=2.0 dev.=0.5

felsőoktatási szakképzés igen,ezen a
szakterületen

nem szeretnék
n=783 av.=2.7 md=3.0 dev.=0.6

alapképzés (BA/BSc) igen,ezen a
szakterületen

nem szeretnék
n=770 av.=2.9 md=3.0 dev.=0.4

mesterképzés (MA/MSc) igen,ezen a
szakterületen

nem szeretnék
n=798 av.=2.6 md=3.0 dev.=0.7

szakirányú továbbképzés igen,ezen a
szakterületen

nem szeretnék
n=809 av.=2.3 md=3.0 dev.=0.9

doktori (PhD, DLA) képzés igen,ezen a
szakterületen

nem szeretnék
n=792 av.=2.6 md=3.0 dev.=0.8

osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) igen,ezen a
szakterületen

nem szeretnék
n=764 av.=2.9 md=3.0 dev.=0.3
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JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

Ez a munka kapcsolódott tanulmányaihoz?   egyáltalán nem teljes
mértékben n=630 av.=3.1 md=3.0 dev.=1.7

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

egyáltalán nem teljes
mértékben n=782 av.=3.4 md=4.0 dev.=1.3

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=785 av.=3.0 md=3.0 dev.=1.0

Mennyire elégedett főállású munkájával a
szakmai előmenetel, karrierépítés 
szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=783 av.=2.7 md=3.0 dev.=1.0

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=784 av.=2.6 md=3.0 dev.=1.0

Mennyire elégedett főállású munkájával a
jövedelem és juttatások szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=785 av.=2.5 md=2.0 dev.=1.0

Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
személyi körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=782 av.=2.9 md=3.0 dev.=1.0

Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
tárgyi körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=780 av.=2.9 md=3.0 dev.=1.0

Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
összességét tekintve?

egyáltalán nem teljes
mértékben n=777 av.=2.8 md=3.0 dev.=0.8

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=883 av.=4.0 md=4.0 dev.=0.8

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

nagyon rossz nagyon jó
n=875 av.=3.7 md=4.0 dev.=1.0

PTE 2. részPTE 2. rész

Az általam választott szakon a képzés magas
színvonalú volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=886 av.=3.8 md=4.0 dev.=1.0

Az oktatók mindent megtettek a minőségi képzés
fenntartásáért.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=883 av.=3.7 md=4.0 dev.=1.0

Minden fontos információt időben megkaptam a
képzéssel kapcsolatosan.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=878 av.=3.5 md=4.0 dev.=1.2

A hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat
megfelelő volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=885 av.=4.0 md=4.0 dev.=1.0

A választott képzéssel versenyképes diplomát
szerezhettem.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=882 av.=3.7 md=4.0 dev.=1.3

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

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=883 av.=3.9 md=4.0 dev.=1.1

A tantárgyak egymásra épülése logikus, jól
átgondolt volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=884 av.=3.5 md=4.0 dev.=1.1

A számonkérés módja nagymértékben
meghatározta a kurzus megítélését.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=880 av.=3.7 md=4.0 dev.=1.1

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

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=885 av.=3.6 md=4.0 dev.=1.1

A hallgatók egymás közötti kapcsolata megfelelő
volt.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=886 av.=4.2 md=4.0 dev.=0.9

Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi
Tudományegyetemen tanulhattam.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=884 av.=4.3 md=5.0 dev.=0.9

A képzés gyakorlatorientált volt, így megfelelően
felkészített a munkavállalásra.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=884 av.=2.7 md=3.0 dev.=1.3

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

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=875 av.=3.2 md=3.0 dev.=1.4
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Kaphattam segítséget a kartól, ha a tanulmányaim
során nehézségekbe ütköztem.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=885 av.=3.6 md=4.0 dev.=1.1

A kar biztosított lehetőséget a képességeim,
készségeim fejlesztésére is.

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=880 av.=3.4 md=3.5 dev.=1.1

Szívesen segítenék a karnak valamilyen módon (pl.
vendégelőadóként, mentorként, egyéb).

egyáltalán nem
ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

n=881 av.=3.3 md=3.0 dev.=1.4

Elméleti szaktudás alkalmazása a gyakorlatban egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=842 av.=4.0 md=4.0 dev.=1.2

Meglévő: Elméleti szaktudás alkalmazása a
gyakorlatban

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=828 av.=4.0 md=4.0 dev.=0.9

Idegen nyelvi tudás egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=851 av.=3.3 md=3.0 dev.=1.5

Meglévő: Idegen nyelvi tudás egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=818 av.=3.8 md=4.0 dev.=1.1

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=843 av.=4.1 md=4.0 dev.=1.1

Meglévő: Képesség az újításra, új dolgok
felfedezésére

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=825 av.=4.1 md=4.0 dev.=0.8

Íráskészség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=842 av.=4.1 md=5.0 dev.=1.1

Meglévő: Íráskészség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=825 av.=4.4 md=5.0 dev.=0.8

Jó prezentációs készség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=844 av.=3.8 md=4.0 dev.=1.3

Meglévő: Jó prezentációs készség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=827 av.=3.9 md=4.0 dev.=1.0

Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=844 av.=4.6 md=5.0 dev.=0.8

Meglévő: Kapcsolatteremtő, kommunikációs
képesség

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=824 av.=4.3 md=5.0 dev.=0.8

Érzelmi intelligencia egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=841 av.=4.1 md=5.0 dev.=1.1

Meglévő: Érzelmi intelligencia egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=829 av.=4.3 md=5.0 dev.=0.8

Nonverbális kommunikáció (pl.: megjelenés,
testbeszéd)

egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=843 av.=4.0 md=4.0 dev.=1.1

Meglévő: Nonverbális kommunikáció (pl.:
megjelenés, testbeszéd)

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=821 av.=4.2 md=4.0 dev.=0.8

Udvariasság, viselkedési szabályok ismerete egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=842 av.=4.5 md=5.0 dev.=0.8

Meglévő: Udvariasság, viselkedési szabályok
ismerete

egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=819 av.=4.6 md=5.0 dev.=0.7

Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=839 av.=4.5 md=5.0 dev.=0.8

Meglévő: Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=821 av.=4.1 md=4.0 dev.=0.8

Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=839 av.=4.4 md=5.0 dev.=0.9

Meglévő: Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=827 av.=4.4 md=5.0 dev.=0.8

Csapatmunka egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=841 av.=4.2 md=5.0 dev.=1.0

Meglévő: Csapatmunka egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=822 av.=4.3 md=5.0 dev.=0.8

Önállóság egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=842 av.=4.6 md=5.0 dev.=0.7

Meglévő: Önállóság egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=820 av.=4.5 md=5.0 dev.=0.7

Vezetői képességek egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=843 av.=3.3 md=3.0 dev.=1.3

Meglévő: Vezetői képességek egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=822 av.=3.5 md=4.0 dev.=1.0
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Rugalmasság egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=837 av.=4.3 md=5.0 dev.=0.9

Meglévő: Rugalmasság egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=818 av.=4.3 md=4.0 dev.=0.8

Jó időgazdálkodás egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=836 av.=4.4 md=5.0 dev.=0.9

Meglévő: Jó időgazdálkodás egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=822 av.=4.0 md=4.0 dev.=0.9

Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=841 av.=4.2 md=5.0 dev.=1.0

Meglévő: Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=823 av.=4.2 md=4.0 dev.=0.8

Szervezőkészség egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=837 av.=4.0 md=4.0 dev.=1.1

Meglévő: Szervezőkészség egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=817 av.=4.1 md=4.0 dev.=0.8

Vállalkozó szellem egyáltalán nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

n=840 av.=3.6 md=4.0 dev.=1.3

Meglévő: Vállalkozó szellem egyáltalán nem
meglévő

teljes
mértékben
meglévő

n=819 av.=3.7 md=4.0 dev.=1.0
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Dual Scale Profile Line

Elméleti szaktudás alkalmazása a gyakorlatban egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=794
dev.=1.2

Idegen nyelvi tudás egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=793
dev.=1.5

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=792
dev.=1.1

Íráskészség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=793
dev.=1.1

Jó prezentációs készség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=796
dev.=1.2

Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=794
dev.=0.9

Érzelmi intelligencia egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=795
dev.=1.1

Nonverbális kommunikáció (pl.: megjelenés, testbeszéd) egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=789
dev.=1

Udvariasság, viselkedési szabályok ismerete egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=787
dev.=0.8

Konfliktuskezelési képesség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=788
dev.=1

Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=793
dev.=0.9

Csapatmunka egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=788
dev.=1

Önállóság egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=788
dev.=0.8

Vezetői képességek egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=791
dev.=1.2

Rugalmasság egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=781
dev.=0.9

Jó időgazdálkodás egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=789
dev.=1.1
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Dual Scale Profile Line

Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=791
dev.=1

Szervezőkészség egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=780
dev.=1.1

Vállalkozó szellem egyáltalán nem
szükséges

teljes
mértékben

meglévő

jelentős
mértékben
szükséges
egyáltalán nem
meglévő

-4 0 4
n=786
dev.=1.1
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Comments ReportComments Report

LIFELONG LEARNING

A LIFELONG LEARNING részben a további tanulmányaival kapcsolatosan teszünk fel néhányt kérdést.

LIFELONG LEARNING

A LIFELONG LEARNING részben a további tanulmányaival kapcsolatosan teszünk fel néhányt kérdést.

éspedig:

- (2 Counts)

.

ACC Business Coach képesítést szereztem a Coach Akadémián.

ACCA

Babamasszázs

Business Coach képzés

CSM, Peince2 Foundation, Pronce2 Practitioner, ITIL Foundation

Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

Coach képzés (2 Counts)

Ellátottjogi képvisekő tanúsítvány

Fotósiskola

Kiegészítő doktori képzés a Doktori Iskolámban folytatott államilag elismert képzés mellé, amit egy alapítvány szervezett

Kineziotape tanfolyam, KGG am Gerät, CMD, állat osteopathia, BAC terápia

Munkavédelmi technikus, Tűzvédelmi előadó, Vezetőképzés, Angol haladó

Nem

OKJs szakképzés, masszőr képzés

Online kurzus

Programozó bootcamp

Projekt meeting, steering commitee ...

Projektmenedzsment, Flow HRBP trening/coaching

Pályázatíró

RSI-képzés,  Kárhelyparancsnoki képzés

Szociális vezető alap képzés.

Terrier

akkreditált szakmai képzés

hobbimmal kapcsolatos képzés

kreatív írás, marketing

képesítést nyújtó szakmai tanfolyamok

köztisztviselőként több e-learning és személyes jelenlétet megkívánó ,képzésen vettem részt, melynek területe a közigazgatás volt,
nem a szociális ágazat.

módszertani képzések

német nyelv

német tanfolyam

six sigma yellow belt
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továbbképzések

Egyéb, éspedig

- (2 Counts)

A Business Coach képesítésemet tartom a legfontosabbnak.

A diplomámat megkaptam.

A nyelvek ismerete kiemelten fontos a mai világban.

Bim manager, project management kurzus

Brief - coaching képzés

Business Coach képzés

Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

Coach képzés

Irodalomterápiás képzés

Kiegészítő doktori képzés a Doktori Iskolámban folytatott államilag elismert képzés mellé, amit egy alapítvány szervezett

OKJs szakképzés

Online kurzus

Parasport

Prince2 Practitioner, Certified Scrum master

Programozó bootcamp

Szakmai képzések

Teradata database administration

coach, tréner képzés

e-learning képzések, közigazgatási területen, közigazgatási szakvizsgára felkészítő tanfolyam.

módszertani képzések

passzivhaz tervezoi kurzus

revit

válás csoport- és gyászcsoport vezetői képzések, veszteségfeldolgozás

Állatfizioterápia, állatosteopathia

JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

Milyen egyéb tevékenységet ajánlana?

A kapcsolataikat ápolják!

Az egyetemnek nincs haszna. Bármi mást

Diplomával kocsmáztam. Költözzetek oda, ahol megbecsülik a tudásorokat.

Egy hosszú képzés helyett több célzott tanfolyam.

Foglalkozzanak a képzéshez kapcsolódó, de abban közvetlenül nem szereplő dolgokkal is (pl. több programozási nyelv, többféle
CAD- szoftver megismerése).

Használható nyelvtudásra tegyenek szert - ez nem egyeztik meg a nyelvvizsgával feltétlenül
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ISmerjék meg a képzéssel betölthető pozíciókat és feladatokat, cégeket és az elvárásokat

IT kompetenciák magas szintű tudása

IT tudas melyitese

Kapcsolati tőkét szerezzen, de ne az egyetemi buliban...

Kapcsolatokat épitsenek

Keressenek mentort

Koncentráljanak a tanulmányaikra, induljanak szakmai versenyeken (pl. esettanulmány versenyek)

Képezzék át magukat olyan szakterületre, ahol felsőfokú mester diplomával nem nettó 180.000 forintért dolgozik a közalkalmazotti
szférában.

Messziről kerüljék el a PTE-t.

Ne jelentkezzen erre a szakra

Ne menjenek a Bölcsészettudományi Karra, mert eggyel több munkanélküli lesz.

Ne menjenek az Innoteq Kft-hez dolgozni

Ne menjenek pszichologusnak

Szerezzenek B kategóriás jogosítványt, ha korábban ezt nem tették meg

Széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése

Tudatos építsék a kapcsolati tőkéjüket.

Vegyen részt szakmai fórumokon kapcsolati tőke kialakítására, lehetősége szerint kövesse nyomon a szakmai fejlesztéseket, híreket

Vállaljanak önkéntes munkát óvodában, hogy több tapasztalatot szerezzenek

Végezzenek önkéntes tevékenységet!

jogosítvány szerzés
építsenek ki minél több kapcsolatot

olvassanak sokat az őket érdeklő témákban

szimulációk, meetupok, workshopok

Építsenek minél több kapcsolatot

Önfejlesztés

Önkénteskedjenek

Önkénteskedjenek civil szervezeteknél is - szemléletformáló, és kommunikációs készségeket javító.

Önkénteskedjenek, jàrjanak szakmai elôadásokra, szakmai képzésekre

építsenek ki kapcsolatokat és szerezzenek gyakorlatot

Mi az Ön foglalkozása, munkaköre?  

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.   

(Erősáramú) Villamos és irányítástechnikai tervező

Accounts Receivable Administrator - kimenő, vevői számlák kezelésével foglalkozó terület közép menedzsere

Adatelemző

Adatvédelmi szakértő

Adóellenőr

Adóügyi kiemelt főreferens
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Agile Product Owner

Agrár és vidékfejlesztést támogató kérelemkezelési szakreferens. Területalapú támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Alapkezelő Sales

Aljegyző

Alkalmazás fejlesztő

Alkalmazástechnikus

Analitikai és mikrobiológiai laboráns

Angol multinacionális vállalat jogtanácsosa

Angol nyelvtanár

Angol tanár

Asszisztens

Asszisztens orvos

Asszisztens orvos ("rezidens")

Auditor

Autóipari gyárban gépkezelő, oktató, minőségellenőr

Autóipari minőségellenőr

BIM modelező

BIM modellező

BIM tanácsadó, Implementációs építész

Back Office Engineer - Technikai vevőtámogatás

Back office vezető egy biztosítónál

Banki hitel monitoring munkatárs

Banki számviteli jelentéskészítő

Baranya Megyei Kormányhivatalba vagyok Kormánytisztviselő, ügyintézői státuszba.

Szívesen mentem volna egyetemre is, de a PTE BTK IDI-n pofára adják a helyeket

Belső üzleti folyamatok átalakítása Közép-Kelet és Dél Európában

Beosztott gyógyszerész (3 Counts)

Beosztott gyógyszerész (gyógyszertárban)

Beosztott zenesz vagyok katonazenekarban.

Beszámolási szakértő

Bim kunzulens, tréner

Biorobotikai és Mérnökinformatikus kutató

Biostatisztikus

Bolti eladó

Business Analyst

Bussiness manager

Bérelszámoló

Bérszámfejtési és HR kontrolling vezető

Bírósági titkár
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Bírósági ügyintéző

Bölcsőde etető helyettes

CH szállítási szakmérnök - szénhidrogének tárolásanak, szállításának folyamatában résztvevő munkavállalók EBK és HR ügyeinek
koordinálása

Cash posting specialist

Clinical research associate

Country manager és fordító

Családok Átmeneti Otthona   szakmai vezető

Családsegítő (2 Counts)

Csecsemo es kisgyermeknevelo

Csecsemő es kisgyermeknevelő

Csecsemő-és kisgyermeknevelő, bölcsődevezető

Cukrász szakoktató, Közgazdásztanár

Data Analyst

Department manager, sportleader

Diagnosztikai képalkotó szakasszisztens

Diplomás diagnosztikai képalkotó analitikus

Diplomás szülésznő

Diplomás ápoló kórház

Disability Employment Consultant

Diszponáns, telefonos  időpont egyeztetés német ügyfelekkel

Diák koordinátor, ügyintéző, szervező

Donorvizsgáló

EGÉSZSÉGÜGYI ADMINISZTRÁTOR

Edző

Egy pénküldéssel foglalkozó intézmény jogi osztályán dolgozom, mint tranzakció-analista.

Egyetemi tanársegéd

Egyéni vállalkozó - Facebook Messenger chatbot fejlesztő

Egyéni vállalkozó, gyógyszerész nem saját gyógyszertárban

Egészségügyi szervező finanszírozási osztály

Elektromos projektvezető

Employer branding munkatárs

Experienced Cloud Administrator

Export Manager

Felszolgáló.

Felsővezetői munkaerőpiaci szakértő, vagyis Executive Researcher.

Fenntartási művezető

Foglalkozási rehabilitációs szakügyintéző

Fogorvos (5 Counts)

Fémipari cég termelésirányítója
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Geocycle Koordinátor: Alternatív tüzelőanyagok és alternatív nyersanyagok koordinálása

Grafikus reklám iparban

Gyakornok, könyvelőirodában

Gyermekfogorvos

Gyártástervezö, projekt menedzser, kapcsolat épitö, kapcsolattarto

Gyártástámogató folyamatmérnök

Gyógyszeripari technológus

Gyógyszerészi feladatok ellátása közforgalmú patikában

Gyógytornász (11 Counts)

Gyógytornász - fizioterapeuta

Gyógytornász-fizioterapeuta

Gépészmérnök vagyok egy lemezmegmunkáló üzemben. Feladatköröm: gyártáselőkészítés, technologizálás, CAM programozás,
árajánlatok készítése.

HR

HR Business Partner

HR Coordinator

HR menedzser, HR uzleti partner

HR vezető

HR vezető
HR vezető (Gépgyártás)

HT katona, vezető kiemelt főtiszt, költségvetési, számviteli osztály

Haemodinamikai laborasszisztens

Hardver / beágyazott szoftver fejlesztő

Hatósági és műszaki előadó

Hegedűtanár

Hitelkockázat elemző

Honvédelmi alkalmazott, főelőadó, szakreferens

Horvát- nemzetiségi horvát nyelv- és kultúra tanára, osztályfőnök. (felső tagozat)

Hostess, újságíró

Hulladékkezelő Központ telepvezető

Humán szervező

Humán- és állatfizioterapeuta

IT Automatizálás / fejlesztés

IT Business analyst

IT Engineer

IT Professional

IT Project Manager

IT Project manager

IT Service Desk Analyst

IT biztonsági tanácsadó / kiberelemző / információbiztonsági szakember
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IT szoftverfejlesztő

IT üzleti tanácsadó

Igazgatási ügyintéző, intézeti adminisztrátor

Igazságügyi szakértő jelölt

Illetmény számfejtési referens

Indirect Tax Specialist

Informatikabiztonsági application administrator

Informatikai asszisztens, szoftverfejlesztési koordinátor, szoftverfejlesztők, rendszergazdák munkájáért felelek, koordinálom és
ellenőrzöm a napi munkavégzést.

Informatikai referens

Informatikus (2 Counts)

Informatikus üzemeltetés

Insight Researcher (piackutató)

Intézményi irodavezető

Intézményvezető

Intézményvezető egyházi intézményben.

Ipari tervezőmérnök, építészmérnök

Irodai adminisztrátor

Irodavezető

Iskolavédőnő

It development project manager

Java Fejlesztő

Java engineer/team lead

Jogi előadó

Jogi igazgato

Jogi referens

Jogi és Igazgatási Főosztály koordinációs referens

Jogász (2 Counts)

Junior SAP ABAP developer

Junior Shop Manager HU

Junior Shop Manager HU

Junior marketing menedzser

Járási hivatalnál hatósági osztályon szabálysértési szakügyintézőként szabálysértési feljelentések elbírálása,szabálysértési
végrehajtási eljárások lefolytatása

Jógaoktató

Kalkulációs mérnök

Kari innovációs kontakt

Kereskedelemfejlesztési referens, titkár, tanácsadó, projekt menedzser

Kerékpár értékesítés, tanácsadás

Keszletgazdalkodas munkatárs
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Kirakatrendező

Kirándulásokat szervező iroda ügyintézője

Kisgyermeknevelő

Kisgyermeknevelő - bölcsődevezető helyettes

Kiszolgáló és pénztáros

Klarinét tanár

Klinikai kutatasi adminisztrator,

Klinikai szakpszichológus jelölt, pszichológus

Kormanytisztviselo

Kormányablak osztályvezető

Kupon megfelelőségi menedzser (marketing)

Kutatási asszisztens (biológus)

Kutatási kapcsolattartó, szakmai szolgáltató

Kutató biológus

Kutatóorvos

KÖNYVTÁROS TANÁR

Képalkotó diagnosztikai osztály, CT asszisztens

Képzésmódszertani specialista felnőttképzés vállalati belső képzés területen

Kónyvelő

Kórházhigiénés szolgálatnál népegészségügyi ellenőr (közeg. járványügyi felügyelő)

Költségkontroller

Könyvelő (5 Counts)

Könyvtáros

Könyvvizsgáló asszisztens (2 Counts)

Környezetvédelmi hatósági szakügyintéző

Követeléskezelő

Közjegyzőhelyettes (2 Counts)

Közlekedéstudomány

Központi gyakornok - egyetemi utánpótlás

Középiskolai tanár (2 Counts)

Logisztikai analitikus

Logopédus

M&A tancsadó

Magyar Honvédség, osztályvezető helyettes

Magyar irodalom és nyelv, hon-és népismeret és drámapedagógia szakos tanár

Magyar és angol tanar

Marketing asszisztens
Marketing asszisztens

Marketing projekt menedzser

Marketing szakértö, grafikus, fotós
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Masszőr

Master Data Administrator

Matematik-fizika tanár

Meg tanulok. Szakmai gyakorlatot vegzek business and project management pozicioban.

Megbízott irodavezető geotechnikai cégnél

Mentor coach

Mentálhigiénés egészségnevelő

Mentőtiszt (3 Counts)

Mentőállomás vezető

Mentőállomás vezető mentőtiszt

Microsoft Dynamics Navision pénzügyi konzulens

Minőségbiztosítási mérnök

Minőségügyi vezető

Munkakörelemző

Mérnök

Műszaki előkészítő

Műszaki szakértő

Műszaki ügyintéző

Művezető -szennyvíz közmű üzemeltetés, fenntartás

Nagybőgőművész

Nappali ellátás vezető Idősek Otthonában

Nemzetközi toborzási szakértő

Neurológus

Nyelvtanar

Nyelvtanár

Német nemzetiségi óvodapedagógus (3 Counts)

Német, spanyol szakos középiskolai tanár

Német-angol nyelvű kapcsolattartó

Népegészségügyi Koordinátor

Okleveles építészmérnök

Okleveles építészmérnök, felelős tervező

Okleves fizioterápeuta MSc (gyógytornász)

Oktatási Referens és Adatvédelmi Tisztviselő

Online marketinges

Online szerkesztő, lektor

Order Management Specialist

Orvos (4 Counts)

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, klinikai laboratóriumi kutató

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, állatorvosi laboratóriumban
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Osztalyos dietetikus

PLC programozó

PMJV Polg. Hiv. Adóügyi Osztály - jogász

PTE - Ügyviteli alkalmazott

Pathologus rezidens

Pedagógus

PhD hallgató

PhD hallgató PTE-KTK (Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)

Pincér

Plazmaadóban dolgozom, donorvizsgáló orvosként.

Polgármesteri Hivatalnál hatósági ügyintéző

Programozó - frontend fejlesztő

Projekt koordinátor

Projekt koordinátor (IT szakterületen)

Projektasszisztens

Projektmanager asszisztens

Projektmenedzser

Projektmérnök

Projektvezető munkaerő kölcsönző cégnél

Projektvezető mérnökszolgáltatásoknál

Pszichológus (3 Counts)

Purchasing Assistant

Pályázati szakértő- projektmenedzsment- jogi asszisztens

Pályázatíró

Pécsi Rendőrkapitányság, segédelőadó munkakör, szabálysértési ügyekkel foglalkozom

Pénzügyi asszisztens (2 Counts)

Pénzügyi elemző

Pénzügyi tanácsadó

Pénzügyi tanácsadó, bank és biztosítás

Pénzügyi-számviteli csoportvezető helyettes

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

QC analitikus, minőségbiztosító

R&D Csoportvezető

Radiológus rezidens

Rajztanár

Recepcios

Rendszeradminisztrátor

Rendőr, bűnügyi szaknyomozó

Rezidens
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Rezidens ortopéd traumatologus

Rezidens orvos (8 Counts)

Régész Technikus (terepi)

Régész, múzeológus

Régész-muzeológus

Röntgen asszisztens

SAP ABAP fejlesztő

SAP Developer

SAP Teszt automatizáló mérnök

SAP fejlesztő

Sales Manager építőipari területen

Sales Planning asszisztens

Sales account IT területen

Sales assitant

Security Aplication Administrator

Semmelweis Egyetem, szakképzésből érkező tanulók, és a felsőoktatásból érkező hallgatók számára gyakorlatvezető,
oktatásszervező,

Senior IT Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Specialist application administrator, teradata database

Sport és rekreáció felelős

Sportoktató

Statikus tervező

Stratégiai Beszerző

Study director

Szakfordító (IT)

Szakfordító-tolmács

Szakmai vezető

Szakmai vezető Felbőttképző szervezetnél

Szakoktató

Szakszervezeti vezető

Szakértő gyakornok egy bankinformatikával foglalkozó cégnél

Szakértői bizottsági pszichológus

Szarul fizetett szociális munkás vagyok, Orbán Viktor bolsevik elemekkel tűzdelt populista-fasiszta országában.

Szenior projektvezető (kereskedelmi ingatlanpiaci kivitelezéseken)

Szerkezet tervező - A cég fő profiloja: Alumínium homlokzati elemek tervezése, gyártása és kivitelezése.

Szerkezettervező építészmérnök, épületszerkezettani konstruktőr, szerkesztő

Szervezetfejlesztési tanácsadó

Szerződésíró

Szociális alapellátást biztosító intézmény vezetője
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Szociális munkás

Szociális szakugyintezo

Szoftver teszt mérnök

Szoftverfejleszto

Szoftverfejlesztő (2 Counts)

Szoftvertesztelő (kereskedelmi banknál)

Szolgálari mobiltelefonos vagyok a Magyar Posta Zrt. Humánügyfélszolgálatánál. Országosan én foglalkozom a posta internet és
telefonszámlák kontírozásával.

Számadó
Számadó- és jegypénztáros

Számviteli üzleti partner - Tárgyi eszközök számvitele

Számítástechnikai alkalmazás adminisztrátor

Számítógép Hálózatos rendszermérnök

Számítógépes rendszerüzemeltető.

Szülész nőgyógyász rezidens

Talent Engagement Specialist

Tanszéki mérnök (2 Counts)

Tanár (4 Counts)

Tanár igazgató helyettes

Tanársegéd-gyakornok, ügyvívő-szakértő PTE

Tanító

Tanító, napközis nevelő

Technical order management associate

Technikai vezető

Technológus

Tengerentúli Szàllìtmànyozàsi Menedzser

Termekmenedzser

Termelés tervező

Tervező

Tervező èpítészmérnök

Tervező építész

Tervező építészmérnök egyéni vállalkozó

Tervező építészmérnök, látványtervező

Területi képviselő

Testnevelés, biológia, gyógytestnevelés tanár

Tesztautomatizáló informatika területen

Titkárnő

Titkárság vezető

Tronbitatanár

Tulajdonos, üzletvezető
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Turisztikai koordinátor

Térinformatikai Területi Referens

Térinformatikai szakasszisztens

Történelem, és hon-és népismeret tanár

Történelem-angol középiskolai tanár

Történelem-földraj szakos tanár

Történelem-magyartanár

Tűz- és munkavédelmi asszisztens

Tűzvédelmi Szolgáltató

Uzletvezeto helyettes

Vagyonvédelmi szakmai szolgáltató munkatárs

Vevői kapcsolattartó (acéliparban)

Vezető

Vezető asszisztens

Vezető ápoló (2 Counts)

Vill.mérnök

Vállalkozás vezető, speciális szaképítés, szakképzés, vizsgáztatás

Vállalkozási mérnök, vezető elemző

Védőnő (4 Counts)

Vízilabda edző

Zenekari zenész

Zongoratanár

adatbázis referens, könyvtáros

adminisztrátor

adminisztrátor logisztikai szakterületen

aktuárius

alkalmazott ügyvéd

alkalmazás adminisztrátor

angoltanár

anyagvizsgáló

back-end fejlesztő

banki szerődésíró munkatárs

beiskolázási koordinátor

belügyminisztériumi alkalmazott, főreferens

beosztott gyógyszerész

beszerzési ügyintéző

biológia-földrajz szakos gimnáziumi tanár, könyvtárpedagógus-tanár

biztonságtachnia tervezőmérnök, gyengeáramú rendszerek és beépített automatikus tűzjelző rendszer tervezőmérnök

bírósági tisztviselő
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bírósági ügyintéző

call center német nyelven

coach, tréner

családi bölcsőde szolgáltatást nyújtó

családsegítő (2 Counts)

csecsemő és kisgyermeknevelő

customer service representative

dietetikis p

dietetikus (4 Counts)

egyetemi könyvtár igazgató-helyettes

egyetemi tanarseged

egyetemi tanársegéd (2 Counts)

egyéni vállalkozó alkalmazott grafius

egészségfejlesztő pályázati szakmai koordinátor

elektronikai fejlesztő mérnök

ellenőrzési osztályvezető-helyettes

ellenőrzési referens

ellenőrzési referens, Kincstár

elméleti szaktanar

elsősegélynyújtó

energetikai cégnél engedélyezési szakértő

epitomernok es epiteszmernok

esetmenedzser

esetmenedzser - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

eü.osztályvezető

fejlesztési szakértő (HR)

feldolgozó könyvtáros

földhivatali szakügyintéző

főiskolai tanársegéd

főkönyvelő

főosztályon gépjármű igazgatási szakügyintéző

gazdasági elemző (2 Counts)

gazdasági elemző banknál; munkakör: ügyfélminősítés és minőségbiztosítás

gazdasági főmunkatárs

gazdasági koorditátor

gazdasági ügyintéző

gitártanár

grafikus (2 Counts)

grafikus, fotós, operatőr
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gyermekvédelmi gyám

gyógypedagógus-logopédus

gyógyszertár vezető

gyógyszerész

gyógytornász (2 Counts)

gyógytornász-gyógymasszőr

hajbeültető orvos

hatósági családtámogatási kormánytisztviselő

hatósági szakügyintéző

hatósági ügyintéző

hivatalosan segédápoló, de szakápolói feledatokat is ellátok

hivatásos katona (2 Counts)

humánpolitikai szakértő

hírközlési építmény engedélyezés

idős gondozó

idősgondozó

informatikai beszerzésekkel foglalkozó munkatárs

informatikus könyvtáros

intézeti menedzser

intézményvezető, tanár

irodai adminisztrátor, könyvelő

irodai adminisztrátor, villamos tervező mellett

irodalmi folyóiratszerkesztő, könyvkiadó sorozatszerkesztője, író, művészetelméleti író, forgatókönyvíró, néprajzkutató,
szociálantropológus, irodavezető ügyvéd

irodavezető és nyelvtanár

iskolai-óvodai szociális munkás

jegyyző

jegyző (2 Counts)

jegyző, hivatalvezető

jelzálog szakérto egy banknál

jogi munkatárs

jogi szakügyintéző

jogi ügyintéző

jogász

junior consultant

járási hivatal hatósági osztály szakügyintézője

kisgyermeknevelő

klasszikus zongoratanár

klinikai vizsgálati project manager

klinikai-kórházi gyógyszerész



19DPRVegzettekPTE

2019.12.03 EvaSys Evaluation Page 47

kockázatkezelési asszisztens

kollégiumi pedagógus - napközis nevelő

kontrolling vezető

korai fejlesztő gyógytornász

kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztály jogi szakügyintéző

kutato

kutatások etikai engedélyeztetésének koordinátor

kutató biológus

kábeltévé szerelő

képzési referens

képzőművész-tanár

kórház-klinikai szakgyógyszerész rezidens

könyvelő (2 Counts)

könyvesbolti eladó

könyvtáros (5 Counts)

könyvtáros, szaktájékoztató, könyvtárvezető

könyvtárostanár

közbeszerzési ellenőrzési referens

közegészségügyi-járványügyi felügyelő

közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző

közismereti tantárgyakat (történelem-angol) oktató középiskolai tanár

közismereti tanár

közlekedésbiztonsági előadó

közoktatási külügyi koordinátor

központi oprvosgyakornok

középiskolai informatika tanár

középiskolai tanár

laboratóriumi technikus

magyartanár

marketing munkatárs

mesteroktató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar)

munkaerő-piaci mentor, pénzügyi asszisztens

munkaerőpiaci tanácsadó

munkaügyi előadó (2 Counts)

munkaügyi ügyintéző

mérlegképes könyvelő

műszaki előkészítő

műszaki előkészítő mérnök

nemzetiségi német tanár
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neuroimaging kutató biológus

nyelvoktató+ kapcsolattartó (cégek külkereskedelmének intézése: levelezés, tolmácsolás, fordítás)

nyelvtanár

nyomozó vagyok, de hiába a diploma, nincs ismeretségem és előrelépési lehetőségem, ezért felmondtam

nyomozótiszt

nézőtéri munkatárs

oktatási referens

orvosdiagnosztikai analitikus, immunhisztokémiai szakasszisztens

osztályvezető ápoló

pedagógiai asszisztens

pedagógus (3 Counts)

produkciós asszisztens - kortárstánc társulatnál

projekt koordinátor

projektasszisztens

projektmenedzsment asszisztens

pszichológiai asszisztens, mint óraadó

pszichológiai tanácsadó

pszichológus (klinikán)

pénzügyi elemző

pénzügyi főmunkatárs

pénzügyi ügyintéző

rajzoló, kivitelezés, árubeszerezés, látványok, modellezés

recruiter

recruitment consultant

református hittantanár

rendszergazda

rendszerszervezési osztályvezető

rendszerüzemeltetó és kommunikációs munkatárs

rendőr

rezidens

régiós élelmezési koordinátor

régész

régész, projektmenedzser

régésztchnikus

sales koordinátor

segédápoló

senior pénzügyi/számviteli ügyintéző

senior rendszermérnök (3rd level alkalmazás support linux alapú rendszereken)

sitemanager
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szakoktató (2 Counts)

szaktanácsadó

szenior tervező építész

szociális csoportvezető

szociális és mentálhigiénés munkatárs

szociális ügyintéző

szociálismunkás

szoftverfejlesztő (3 Counts)

szoftverfejlesztő cég, projektmenedzser

szoftverfejlesztő mérnök autóipari területen

színházi nézőtéri munkatárs

tanulmányi ügyintéző

tanácsadó (szervezeti, stratégiai, kommunikációs) + pszichológus (3szakterületem integrálása jogi szakokleveles közgazdász+
pszichológus), többféle tev-et végzek

tanár (6 Counts)

tanársegéd

tanító

telefonos ügyfélszolgálat utazási irodánál

települési főépítész, településtervező, energetikai tanúsító

termékvezetői asszisztens

tervező gépészmérnök: célgép tervezés, munkaállomás tervezés, műszaki rajzolás, gép összeszerelés

tervező építészmérnök (3 Counts)

területi védőnő

titkársági referens, mentálhigiénés tanácsadó, andragógus

transzfúziológiai asszisztens

transzlációs kutató-monitor, ezen kívül vállalkozásom is van pénzügyi területen

tudomanyos munkatars orvosi egyetem/magataratastudomanyi intezet- pszichologus (oktatas es klinikai tanulmany koordinalasa/
diagnosztika)

tudományos segédmunkatárs (3 Counts)

tudományos segédmunkatárs (közgazdász), egyetemi tanársegéd (közgazdász)

tudományos segédmunkatárs, doktorandusz hallgató

tudományos segédmunkatárs, pszichológus, kutató

tájékoztató könyvtáros

vegyésztechnikus

vezetői ügyintéző

vállalati jogász

vállalatirányítási asszisztens autóipar fejlesztési osztály

városfejlesztési irodavezető

védőnő (5 Counts)

Általános iskolai tanító
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Általános iskolai történelemtanár

Ápolási igazgató

Ápoló

Áruház igazgató - Kereskedelem

Árvízvédelmi referens

Élelmezésvezető-dietetikus

Élelmiszeripari operátor/Ipari csomagológép kezelő/karbantartó

Énekkari tag

Építésvezető (2 Counts)

Építész

Építész munkatárs

Építészeti tervdokumentációk készítése

Építömérnök, szereksztö

Épületgépész kivitelező

Épületgépészet tervezés

Épületgépészeti munkák kivitelezése

Értékesítési asszisztens

Értékesítési képviselő (2 Counts)

Értékesítési és műszaki tanácsadó épületgépészeti rendszerekkel dolgozom Geberit de most kezdtem, továbbiak is erre vonatkoznak

Értékesítő

Értékpapír-forgalmazási referens

Éttermi eladó,pultos,üzletvezető helyettes

Óraadó oktató (pénzügyi számvitel, digitális transzformáció pénzügyi elemzése kurzusok)

Óvodapedagógus (4 Counts)

Újságíró

Úszásoktató, Aquafitness oktató

Ügyfélszolgálati és kintlévőség kezelési csoportvezető

Ügyintéző

Ügyvezető

Ügyvezető, épületgépészeti kivitelezések, tervezés, létesítményenergetika

Ügyvivő szakértő (2 Counts)

Ügyvédjelölt (2 Counts)

Üzemi kontroller

államigazgatási osztályvezető

általános iskolai magyartanár

általános ügyintéző engedélyeztetés

ápoló - fekvőbeteg ellátás

élelmezésvezető

építésfelügyeleti szakügyintéző
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építésvezető

építész

építész tervező (2 Counts)

építész, műszaki előkészítő, műszaki rajzoló

építész-műszaki tervező és energetikai tanúsító

építészeti műszaki rajzolás

építészmérnök (8 Counts)

építőipar, szaktanácsadó, kalkuláció készítés, értékesítés,

épületgépészeti kereskedő

értékesítés és szakszerviz

óvodai és iskolai szociális segítő (2 Counts)

óvodapedagógus (2 Counts)

ügyintéző (2 Counts)

ügyintéző, igazgatási ügyek vitele

ügykezelő

ügyvezető

ügyvivő szakértő (3 Counts)

ügyvivő szakértő - marketing asszisztens

ügyvivő szakértő tanulmányi hivatalban

ügyvivő szakértő, egyetemi tanársegéd

ügyvéd

ügyvédjelölt, polgári joggal foglalkozó nemzetközi ügyvédi irodában

ügyészségi megbízott

üzletfejlesztési tanácsadó, régióvezető (DACH)

Ėpítèsz munkatárs

1087

1138

7030

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 (4 Counts)

--- NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

0 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

000 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

107 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

119 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

120 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (7 Counts)

121 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

123 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)
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125 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

128 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

129 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

130 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (13 Counts)

132 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

133 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (6 Counts)

134 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

135 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (6 Counts)

136 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

139 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

140 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (15 Counts)

142 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

144 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

145 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

146 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

147 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (5 Counts)

149 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

150 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (26 Counts)

152 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

153 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

155 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

156 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

157 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

158 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

159 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

160 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (16 Counts)

161 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

162 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

163 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

164 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

165 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

166 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (11 Counts)

167 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

168 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

169 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

170 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (13 Counts)

171 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

172 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

173 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)
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174 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

175 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

176 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

177 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

178 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

179 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

180 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (21 Counts)

181 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

182 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

183 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

184 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

185 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (12 Counts)

186 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

187 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

188 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

189 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

190 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (5 Counts)

192 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

193 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

194 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

195 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

197 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

198 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (6 Counts)

199 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

200 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (25 Counts)

201 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

202 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

204 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

205 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

206 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

207 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

208 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

209 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

210 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (10 Counts)

212 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

215 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

217 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

219 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

220 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (17 Counts)
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222 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (5 Counts)

224 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

225 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

230 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (17 Counts)

232 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

234 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

235 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

236 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

237 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

238 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

239 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

240 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (15 Counts)

242 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

245 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

247 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

250 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (24 Counts)

252 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

256 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

260 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (10 Counts)

261 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

262 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

266 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

270 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (6 Counts)

274 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

275 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

280 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (16 Counts)

282 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

285 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

286 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

288 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

289 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

290 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

297 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

300 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (31 Counts)

302 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

305 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

306 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

307 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

308 NETTÓ, Ezer Ft/hónap
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310 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (8 Counts)

316 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

318 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

319 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

320 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (8 Counts)

323 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

325 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

329 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

330 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

338 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

340 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

342 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

35 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

350 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (12 Counts)

360 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (5 Counts)

362 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

363 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

365 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

367 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

370 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

374 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

375 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

380 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

383 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

385 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

390 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

391 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

400 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (17 Counts)

410 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

420 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (5 Counts)

430 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

440 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

45 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

450 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (10 Counts)

460 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (3 Counts)

465 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

466 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

470 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

478 NETTÓ, Ezer Ft/hónap
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480 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

482 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

5 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

500 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (8 Counts)

508 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

510 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

520 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

522 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

525 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

530 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

540 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

550 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (5 Counts)

555 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

557 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

57 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

580 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (2 Counts)

60 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

600 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (6 Counts)

610 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

614 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

650 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

660 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

70 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

700 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

715 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

72 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

723 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

73 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

80 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

800 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (4 Counts)

806 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

850 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

880 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

89 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

90 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

900 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

913 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

93 NETTÓ, Ezer Ft/hónap

98 NETTÓ, Ezer Ft/hónap
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999 NETTÓ, Ezer Ft/hónap (8 Counts)

SZEMÉLYES ADATOKSZEMÉLYES ADATOK

Adja meg az irányítószámot!

0000 (3 Counts)

0123

76..

1021

1025

1028

1036

1038

1039

1048

1051

1054

1061

1071

1086

1094

1106

1111

1113

1115

1116

1118 (2 Counts)

1122

1123

1131 (3 Counts)

1132

1134

1135

1138

1147

1156

1158

1161

1162

1163 (2 Counts)
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1164

1165

1171

1173

1174

1193

1205

1211 (3 Counts)

1214 (2 Counts)

1225

2011

2017

2030

2038

2040

2051

2073

2085

2089

2094 (2 Counts)

2100 (2 Counts)

2111

2112

2113

2119 (2 Counts)

2132

2141

2200 (2 Counts)

2220 (2 Counts)

2310

2314

2315

2340

2360

2370

2400 (14 Counts)

2421 (2 Counts)

2440 (2 Counts)

2458
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2461

2462 (2 Counts)

2463

2484

2500

2509

2600 (3 Counts)

2625

2626

2660

2675

2685

2691

2700

2767

2800 (4 Counts)

2840 (3 Counts)

2855

2881

2883

2900

3177

3240

3300 (2 Counts)

3400

3526

3529

3647

3700

3756

3780

3821

4028

4030

4033

4138

4300

4400 (2 Counts)

4465
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4700 (3 Counts)

5000

5055

5100

5310

5400

5510 (3 Counts)

5600 (3 Counts)

5820

5900

5940

6000 (4 Counts)

6041

6060

6076

6080

6087

6100

6135 (2 Counts)

6235

6237

6328

6353

6400 (6 Counts)

6433

6435

6440

6449 (3 Counts)

6500 (10 Counts)

6522

6527

6528

6723 (2 Counts)

6724 (2 Counts)

6725 (2 Counts)

6726 (2 Counts)

6727

6760

6774
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6800 (4 Counts)

6900

6932

7000

7003

7013

7020 (3 Counts)

7025 (2 Counts)

7030 (9 Counts)

7056

7081

7084 (2 Counts)

7092 (2 Counts)

7095

7100 (18 Counts)

7121

7130 (3 Counts)

7132

7133 (2 Counts)

7140 (6 Counts)

7143

7144

7150 (10 Counts)

7158

7159

7172

7173

7187 (2 Counts)

7191 (3 Counts)

7193 (2 Counts)

7200 (9 Counts)

7226

7255

7257

7260

7275

7279 (2 Counts)

7300 (10 Counts)

7342 (2 Counts)
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7351

7354

7355

7361

7370 (2 Counts)

7386 (2 Counts)

7394

7400 (44 Counts)

7431

7439

7442

7443

7453

7465

7473

7477 (2 Counts)

7478

7500 (4 Counts)

7511

7521

7530

7533

7535 (2 Counts)

7541

7555 (2 Counts)

7570 (4 Counts)

7585

7600 (4 Counts)

7621 (12 Counts)

7622 (2 Counts)

7623 (9 Counts)

7624 (16 Counts)

7625 (11 Counts)

7626 (4 Counts)

7627 (10 Counts)

7628 (2 Counts)

7629 (4 Counts)

7630 (9 Counts)

7631
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7632 (31 Counts)

7633 (7 Counts)

7634 (4 Counts)

7635 (7 Counts)

7636 (11 Counts)

7666

7668 (3 Counts)

7671 (3 Counts)

7673

7675

7691 (3 Counts)

7693 (3 Counts)

7694 (3 Counts)

7695 (6 Counts)

7700 (13 Counts)

7711

7712

7718 (2 Counts)

7720 (2 Counts)

7732

7733

7741 (3 Counts)

7744

7745

7753

7754 (5 Counts)

7759 (2 Counts)

7761 (4 Counts)

7763

7766

7768 (3 Counts)

7773 (2 Counts)

7775

7796

7800 (7 Counts)

7815 (4 Counts)

7817

7822

7824
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7827

7831 (2 Counts)

7833 (2 Counts)

7851

7854

7900 (5 Counts)

7960

7968

7971

7977

8000 (19 Counts)

8044

8060

8081

8082

8083

8092

8100 (3 Counts)

8130 (3 Counts)

8137

8143

8174

8191

8196

8200 (7 Counts)

8227

8230 (2 Counts)

8246

8272

8295

8297

8300

8311

8315

8330

8341

8360 (3 Counts)

8373

8380 (3 Counts)
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8394 (2 Counts)

8400

8420 (2 Counts)

8494

8582

8600 (4 Counts)

8630 (3 Counts)

8638

8640

8646

8654

8660

8693 (2 Counts)

8697

8700 (4 Counts)

8710

8711

8721

8722

8724

8725

8743

8747

8769

8796 (2 Counts)

8800 (22 Counts)

8831

8832

8840 (3 Counts)

8863

8864

8868 (3 Counts)

8878

8900 (7 Counts)

8921

8935

8948

8960 (4 Counts)

8969
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8971 (2 Counts)

8992

8999 (2 Counts)

9011

9024

9081

9173

9200 (3 Counts)

9228

9300

9400 (2 Counts)

9475

9476

9483

9500

9522 (2 Counts)

9523

9600 (2 Counts)

9631

9665

9685

9700 (10 Counts)

9730

9742

9763

9771

9900

9909

9944

9970

9983

Adja meg az irányítószámot

0000

Pécs

7

0123

1011

1012

1013
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1023 (2 Counts)

1024

1025

1027

1031

1033

1035

1036

1039

1042

1043

1051 (2 Counts)

1052

1053 (2 Counts)

1055 (3 Counts)

1061

1062

1064 (2 Counts)

1066 (2 Counts)

1067

1071 (2 Counts)

1072

1074 (2 Counts)

1075

1076

1077

1078 (4 Counts)

1081 (2 Counts)

1082

1083

1086

1088

1089

1091

1092

1094

1095 (2 Counts)

1096

1101
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1105

1106

1107 (2 Counts)

1111

1112 (3 Counts)

1113

1114 (2 Counts)

1115

1116 (3 Counts)

1117 (6 Counts)

1118 (2 Counts)

1119

1121

1122 (2 Counts)

1123 (2 Counts)

1124 (2 Counts)

1125

1131 (3 Counts)

1134 (5 Counts)

1135 (4 Counts)

1136 (3 Counts)

1138

1139 (6 Counts)

1141

1142

1143 (2 Counts)

1144 (3 Counts)

1146

1148 (2 Counts)

1149

1151

1152

1153

1157 (3 Counts)

1158

1162

1163 (2 Counts)

1171

1173 (3 Counts)
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1181

1185 (2 Counts)

1193

1194

1195

1201 (2 Counts)

1203

1204

1205 (2 Counts)

1211 (2 Counts)

1214 (2 Counts)

1221 (2 Counts)

1225 (2 Counts)

1238

2011

2014

2016

2030 (4 Counts)

2038

2040 (3 Counts)

2051 (2 Counts)

2052

2053

2066

2072

2089

2092

2094 (2 Counts)

2100

2113 (2 Counts)

2119 (2 Counts)

2120

2132

2162

2174

2220 (2 Counts)

2310

2314 (2 Counts)

2315
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2316

2335

2337

2340

2360

2364

2400 (4 Counts)

2458

2459

2462

2481

2484

2500

2509

2522

2600 (2 Counts)

2621

2626

2660 (2 Counts)

2700

2721

2800 (2 Counts)

2840 (3 Counts)

2890

3170

3271

3300 (3 Counts)

3526

3580

4002

4100

4200

4400

4700

5100

5400

5600

5820

6000 (2 Counts)
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6080

6087

6135

6230

6336

6353

6400 (4 Counts)

6449 (3 Counts)

6500 (5 Counts)

6527

6722

6723 (3 Counts)

6724 (2 Counts)

6725

6726 (3 Counts)

6728

6750

6774

6783

6800 (2 Counts)

6900

6932

7000

7003

7020 (3 Counts)

7025

7026

7030 (6 Counts)

7090

7092

7100 (14 Counts)

7130 (4 Counts)

7132 (2 Counts)

7140 (3 Counts)

7150 (7 Counts)

7187 (2 Counts)

7191

7193 (2 Counts)

7200 (4 Counts)
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7226

7279 (2 Counts)

7300 (6 Counts)

7342

7351

7354

7355

7370 (2 Counts)

7386 (2 Counts)

7400 (28 Counts)

7431

7443

7444

7452

7477

7500 (2 Counts)

7521 (2 Counts)

7570 (2 Counts)

7585

7600 (6 Counts)

7621 (12 Counts)

7622 (7 Counts)

7623 (20 Counts)

7624 (29 Counts)

7625 (19 Counts)

7626 (8 Counts)

7627 (6 Counts)

7628 (3 Counts)

7629 (2 Counts)

7630 (5 Counts)

7631 (2 Counts)

7632 (43 Counts)

7633 (31 Counts)

7634 (7 Counts)

7635 (8 Counts)

7636 (8 Counts)

7666 (3 Counts)

7668 (4 Counts)

7671 (2 Counts)
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7673 (3 Counts)

7678

7691

7693

7694 (2 Counts)

7695 (6 Counts)

7700 (8 Counts)

7711

7712

7718

7720 (3 Counts)

7733

7741 (3 Counts)

7744

7754 (4 Counts)

7761 (4 Counts)

7763

7766

7768

7800 (3 Counts)

7815 (2 Counts)

7827

7831 (3 Counts)

7834

7851

7900 (3 Counts)

7940 (2 Counts)

7951

7960

7968

7971

7977

8000 (14 Counts)

8060

8071

8082

8096

8100

8105
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8121

8130

8143

8151

8200 (5 Counts)

8220

8230

8272

8330 (2 Counts)

8360 (6 Counts)

8380 (3 Counts)

8391

8420

8500

8600 (2 Counts)

8630

8638

8640

8695

8698

8790

8800 (11 Counts)

8831

8840

8864

8868

8871

8878

8900 (10 Counts)

8921

8925

8944

8948

8949

8960

8971

8999

9011

9024 (2 Counts)
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9025 (2 Counts)

9026

9028

9122

9173

9200 (3 Counts)

9228

9400

9475

9476 (2 Counts)

9483

9500

9522

9531

9600 (2 Counts)

9631

9665

9700 (8 Counts)

9721 (2 Counts)

9730

9763

9909

9955

PTE 1. részPTE 1. rész

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

"Korrupció korrupció baby..."

#mindenkipécsiakarlenni
A Dunántúl első bölcsészkara, Magyarország első egyetene, mediterrán hangulat

- (11 Counts)

--

----

. (2 Counts)

...

0123

1367, nemzetközi

1367-ben alapították

1367. Nagy Lajos király, Magyarország első egyeteme.

30y, Kispál és a Borz, Szenes, alter

A BTK, mert oda jártam, illetve a csoporttársak, akikkel azóta is tarjuk a kapcsolatot.
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A Bölcsészettudományi Kar híres-neves boltíve.

A Dunántúli régió meghatározó felsőoktatási intézménye

A KTK épülete

A KTK épülete.

A POTE, a családias légkör, a színes multikultúrális atmoszféra, az orvosképzés feledhetlen alapozó modulja és a klinikai modulban
szerzett tapasztalatok, a Medikus Kupa és a TDK konferenciák.

A PTE logo, illetve, hogy egy ügyfelünk, plusz a kapcsolódó emlekeim.

A Pollack a világ legjobb intézménye!

A Pécsi Tudományegyetem a felsőoktatás szempontjából kiváló intézmény remek képzésekkel és kiváló oktatókkal.
Munkavállalás szempontjából a "toxic workplace" kifejezéssel jellemezném.

A Zeneakadémiàn tapasztalt lelki terror után felüdülést jelentett más egyetemen folytatnom a tanulmányaimat. Pécs pedig a
Zeneművészeti egyik tanára miatt lett a választásom. Lazasàga, tudatosságra nevelése feloldott, melynek köszönhetően a
szakmámban vetett hitemet adta vissza

A biztos kiindulópont, a szakmai alapok biztosítója, az egyetemistaként szerzett élményeim, a munkahelyem.

A diplomám, illetve, hogy jelenleg is hallgatója vagyok.

A fiatalságom.

A főiskolán töltött évek nagyon kellemes emlékeket idéznek, egy nagyon jó társaság, a tanárok magas szintű képzettsége,
embersége. A hozzáállásuk maximális volt abban a tekintetben, hogy minél több tudást adjanak át.

A hely ahol tanultam

A hely, ahol tanultam, tanulok jelenleg, és terveim szerint még a doktori végzettséget is megszerzem. Az egyetem, amit nem váltanék
le, és büszke vagyok, hogy a hallgatójának mondhatom magam.

A jogi kar, ahol végeztem és a közgáz, ahol az unokahúgom és az öcsém végzett.

A kellemes és kedves intézmény. A gyakorlatias oktatók

A kollégium, amiben laktam

A kultúra, mivel ez az egyetem az ország egyik legrégebbi és leghíresebb felsőoktatási intézménye

A legfontosabb entitás, amely elválasztja Pécs gazdaságát az összeomlástól.

A legjobb

A legjobb egyetem. Fantasztikus, odafigyelő előadókkal, segítőkész oktatási munkatársakkal

A legszebb és legtanulságosabb évek

A legszebb éveim.

A magánéletem központja, az otthonom után a második legfontosabb hely az életemben. Alma mater és kenyéradó gazda, aki
partnerként kezel és munkáltatóként ad a véleményemre. Érzelmileg elkötelezett és elfogult vagyok vele kapcsolatban.

A második otthonom.

A mérnöki karok közül a 2-3. legerősebb Egyetem

A múltam

A műszaki karon végeztem, anno azért választottam a Pécsi Tudományegyetemet, mert azt hallottam ismerősöktől, hogy ezen a
szakon jobb a szerkezeti képzés, mint más egyetemeken.

A nagyon kellemes egyetemi időszak!

A régi szép idők

A szakmai életre történő felkészülésem intézete.

A tanulmányiam alatt Pécsen eltöltött idő(iskola, barátok, egyetemi évek stb.)

A tudás megszerzésének legjobb helyszíne

A város képe, a hegyek, az iskola épülete, fehér falak, fiatal tanárok, makett, tervezés
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A város szépsége és a tanulás.

A város, órák, emberek

AOK

Adósság.

Ahová jártam.

Alapképzés, tudásszerzés, Ifjúság útja, Tudásközpont

Alma Mater (3 Counts)

Alma Mater, egyetemi évek, életem egyik legjobb időszaka

Alma mater (5 Counts)

Alma mater, Koltai Dénes :)

Alma mater, Magyarország első egyeteme

Alma mater, Pécs

Alma mater.

Alma mater. Az ország első egyeteme. Magasfokú szakmai kompetencia.

Almamater (2 Counts)

Almamáter.

Amelett, hogy bármikor szívesen visszamennék akár látogatóba, akár tanulni is, és számos kedves elmék van tanárokkal,
diákrásakkal együtt, sajnos vannak rossz emlékeim is. Főként az ok nélkül megnehezített tantárgyak, és az oda nem illő, és tanítani
nem tudó tanár(ok).

Apa, Gyetván Ferenc

Az Anglisztika Intézetben végzett tanulmányaim és eddigi tudományos munkám, amelyet a jövőben folytatni is szándékozom. Ezeken
belül elsősorban az angol nyelvű irodalommal kapcsolatos egyes kurzusaim, olvasmányaim, esszéim, prezentációim és publikációim
azok, amiket az intézmény nevének hallatán azonnal fel tudok magamban idézni.

Az Orvosi Kémia és Biokémia Intézet, ahol a doktori képzést el fogom kezdeni és ahol nagyon jól éreztem magam a tanulmányain
során.

Az egyetem, ahol oklevelet szereztem.

Az egyetem, ahol tanultam.

Az egyetemen szerzett baráti kapcsolatok, illetve a megszerzett tudás és annak érdekessége. Az egyetemi polgári státusz társadalmi
életben gyakorolt hatása.

Az egyetemen töltött időszak (jó is rossz is).

Az egyik legregibb egyetem es a biologia szak.

Az első oktatási intézmény, ahol olyan oktatókkal kerültem kapcsolatba, akik inspiráltak, így elsőre ez a pozitív, támogató közösség jut
eszembe. Lelkesedésük magával ragadott, minden támogatást megkaptam tanulmányaim sikeres folytatásához.

Az eltelt idő mindent megszépít.... sokszor ezt mondják az emberek nekem még nem telt el annyi idő hogy mindent szépnek
láthassak!

Az felnőtt életemet meghatározó diákévek felejthetetlen színhelye

Az mester képzést végeztem ott. Sok jó embert ismertem meg, emellett nagy szakmai tudást szerezhettem a mentortanáromtól és a
főtárgy tanáraimtól. És a fáradtság. :) Ezek a legelsők.

Az ország egyik olyan vidéki városban működő egyeteme, amely az első között igyekezett felzárkózni a piaci körülményekhez. Az
egyetem által biztosított szakmai gyakorlat - illetve a gyakorlatiasabb órák - hiányát kiemelném, mert sajnos hosszú éveken át azt
tapasztaltam, hogy emiatt rekedt meg a karrierem, holott a külföldi környezetben szerzett angol jó nyelvtudással rendelkezem.

Az ország első egyeteme (2 Counts)

Az ország első egyeteme.

Az ország leginnovatívabb,kultúrállam széleskörű,oktatási intézménye,ahol a hallgató alkalmazható és valós tudást szerez és a
logikus,érvalapú gondolkodást támogatják.
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Az ország legrégebbi egyeteme

Az ország legrégibb egyeteme.

Az ott töltött tanulmányaim.

Az életem egyik legjobb döntése!

Az életem egyik legszebb időszaka, felkészült, inspiráló és motiváló oktatói szemlélet. Imádtam suliba járni, a környezetet, a
csoporttársaimat, az oktatókat. Felnőttként érdeklődésemnek megfelelő végzettséget szereztem és mindig hálával gondolok az
egyetemi életre.

Az én iskolám

Az öcsém. (Ott doktorált.)

Az,  hofy szerettem.

Az, hogy ott tanultam és szereztem végzettséget, diplomát.

Baratok, jo társaság, programok

Baráti, családias közeg

Barátok

Barátok, emlékek, lehetőségek

Barátok, gondatlan diák évek

Barátok, kaland, szerelem, buli

Barátságok, újjászületés, szabadság, vizsgaidőszak

Barátságos egyetem jó oktatókkal

Barátságos légkör, minőségi oktatás

Befogadó, színes egyetem

Boldog évek

Boldogság, büszkeség, elégedettség, szép emlékek,

Bonyolult.

Btk

Buli

Bölcsészet

Bürokrácia. :) Őszintén szólva az imázs-keresés, de külsősként is a rengeteg irány között el-el vesző lényeg. Úgy értem, hogy a PTE,
olyan nagy polippá nőtte ki magát, ami talán ennyi szinten nem tud megtöltődni igazi tartalommal, gondolok itt például a csökkenő
hallgatói létszámra.
De legyen valami pozitív: Szakmaiság, stílus, nívó. Ezek lennének a jeligéim.

Bürökrácia

Büszke vagyok arra, hogy a PTE-n végeztem. Nagyon szeretem, szívesen ajánlom. Nagyon hiányzik.

Büszke vagyok rá, hogy ide jártam, egy jó része az életemnek

Büszke vagyok,hogy oda járhattam.Jó hírnévvel rendelkező felsőoktatási intézmény,teljes körű tudász,szakmai tapasztalatot kínál.

Büszkeség (2 Counts)

Büszkeség, hogy ott szereztem két diplomát is.

Csak elmélet, semmi gyakorlat.

Család

Családias hangulat

Családias hangulat és kellemes környezet.

Családias kozeg
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Családias légkör

Családias légkör, jó közgáz egyetem

Családias, jó hangulat

Családias, segítőkész környezet

Diploma (6 Counts)

Diplomáim megszerzésének alma mater-e, meghatározó tanáregyéniségek, diákévek, szaktudás, szakmai kapcsolatok,

Diák-tömeg

Diákévek, baráti kapcsolatok

Dundi Pocak

ETK

Egy erős közepes intézmény, viszont remek volt ott diáknak lenni , de utána nem sok mindent nyújt a város sajnos.

Egy fantasztikus időszak. Naprakész, felkészült, türelmes oktatók. Sajnálom, hogy már vége lett.

Egy jó főiskola.

Egy jó ki múltbéli kaland. :)

Egy jó választás

Egy nagy család

Egy nagy komplexum.

Egy életérzés. Jó a PTE kötelékében dolgozni, de sajnos vannak problémák.

Egyetem

Egyetemi elet, Kultúra, Szekszárd, Pécs

Egyetemi élet, közösség

Egyetemi élet.

Egyetemi élet. Társaság

Egyetemi évek, buli, gólytábor, nincsen hangotok, barátok, Pécs

Egyetemi évek, bulik, csalódások

Egyetemváros (2 Counts)

Egyetemváros, pezsgő egyetemi élet, színvonalas oktatás, színvonalas és szakmailag megfelelő képzések, lehetőségek.

Egyrészt boldog nosztalgia, hogy az egyetem hallgatója lehettem, mert nagyon aktív, pozitív élményekkel teli évek voltak, másrészt
pedig csalódottság, amiért az elsajátított szakmában megélhetési szempontok miatt a főiskola után nem tudtam sokáig
dolgozni.(Diplomásként nettó 84.000 Ft-ból kellett volna megélnem két nyelvvizsgával, albérlőként, ami élhetetlen állapot volt már
2014-ben is.)

Egész jo volt a 4 év, amit ott töltöttem, de nem tanulnék ott még egyszer.

Egészségtudományi Kar

Egészségtudományi Kar-Kaposvári Képzési Központ-családi légkör

Egészségügy

Elismert egyetem

Elismert egyetem, minőségi oktatás.

Elismert, biztos szaktudás, felkészült oktatók.

Elismert, népszerű egyetem, Pécs mint egyetemváros

Elismerés

Első egyetem
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Elsődlegesen a POTE.

Elsőként a kollégium, jó értelemben. Másodsorban pedig az órák és a gyakorlatok a város több pontján folytak, így gyorsan
megismertük a gyönyörű Pécset is, ahová máig örömmel látogatók vissza.

Elsősorban a saját egyetemi éveim.

Emberség

Erõs képzés, jó oktatók, magas szinvonal

Erős egyetemi színvonal

Eszembe jut, hogy ennek én is részese voltam

Etk

Felnőtté válás

Felsőfokú képzésem, az oktatásban részt vett előadók, a csoporttársak,a szakmai tanulmányok

Fiatalság

Fiatalság, barátság, tanulás, szabadság.

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Francia szak

Frufru

Fárasztó órák, barátok.

Fészek

Germanisztika, színvonal, motiváció.

Gyakorlat orientált oktatás

Gyakorlatias, diákközpontú

Gyarapodó tudás tárháza, bsokszínűség. Az egyetlenegy nagy problémát a rengeteg külföldi diákban látom, akik a magyar diákok
életét gyakran ellehetetlenítik. Az albérlet árak fizethetetlenek a magyaroknak, a kollégiumokat, szakokat pedig megtömik
külföldiekkel. Az oktatók pedig lepasszolják több esetben az angolul jól beszélő diákoknak őket, mert nekik nincs idejük. ( PTE - MK )

Gyógyszerészet

Gönyörű táj, egyetemváros.

Ha folytatom a tanulmányaimat, biztosan nem a PTE-n. Az angol képzésen a tanárok egy része nem beszél angolul. Az egyik
konkrétan 3 nyelven adta le az anyagot, a másiknak az idegennyelvi mellett a pedagogiai skillje is hiányzik. Nem pedagógus, tudom,
de jobban átvizsgálnám, ki tanít. Nem csak a tudás, hanem az is számít, képws-e azt átadni. Főleg angolul.

Hagyomány (3 Counts)

Hallgató barát, színvonalas oktatás. Elismerés,

Hallgatói élet.

Hangulat, komolyság, múlt

Hiányzik

Hogy itt voltam egyetemista

Hogy milyen jó, hogy nincs több vizsgaidőszak.

Honvágy

Hálás vagyok, hogy ott szerezhettem meg a diplomámat. Remélem lesz még lehetőségem valamilyen képzésen ott részt venni.

Híres iskola

Ide jártam/járok egyetemre. Büszke vagyok arra, hogy felvételt nyertem ide, különösen a választott szakomra. Az egyetem mellett a
várost is nagyon megszerettem.

Imádtam, családias, fiatalos, fejlődő
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Inspiráló volt, szerettem oda járni!

Iskola (3 Counts)

Iskola ahova jártam

Iszonyatosan rossz oktatás

Itt szereztem DIPLOMÁT!

JPKSZ

JPKT Radiológia

Janus Pannonius

Jogi kar

Jó !

Jó csapat, kemény munka, sok tanulás, jó tanárok, családias környezet, segítőkész dolgozók.

Jó diákévek, viszont a megszerzett tudás inkább elméleti, mintsem gyakorlati megközelítésű.

Jó egyetem

Jó emlékek

Jó hangulat.

Jó hogy vége

Jó képzési színvonal

Jó közösség

Jó minőségű oktatás

Jó oktatók.
Kellemes atmoszféra.
Kisebb-nagyobb problémák a szervezettsèggel, adminiszttációval.

Jó tanárok

Jó tanárok, jó társaság.

Jó tanárok, kellemes légkör

Jó volt itt hallgatónak lenni.

Jó volt.

Jó élmények, egyetemi barátok.

Jó érzés, jó hangulat, kapcsolatépítés, nagyon jó érzés visszagondolni az ott töltött talulmnyi évekre...

Jövőre viaszamegyek

KTK (2 Counts)

KTK, Szakkoli

Katasztófa.

Kedvenc városom egyeteme

Kellemes emlékek, egyetemi évek, szakkollégium, konferenciák, professzorok

Kerényi Károly Szakkollégium, aktív hallgatói élet.

Kicsi, összetartó, szabad közösség

Király

Kiváló felsőoktatás Pécsett

Kiváló lehetőség. Jövő építés.
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Kiváló oktatók, csodás élmények, inspiráció

Klinikák

Kozgaz, a varos jo habgulata, par jo tanarom (Kaposi, Hausman, Mellar, Deutsch)

Kritikán aluli

Ktk (2 Counts)

Kutatás

Könyvtár

Közel

Közgáz

Közgáz :)

Közgáz.

Közösség (2 Counts)

Közösség, család, barátok, kiskorsó

Közösség, érték.

Különösebben semmi más, Pécs és az Egyetemváros.

Küzdelem, lehetőségek

Kűzdelem

Legjobb diákévek

Legjobb egyetem (2 Counts)

Legjobb egyetem, kiváló oktatók, gyakorlatiasság, örök barátságok, élmények

Legrégebbi egyetem

Lehetőség (5 Counts)

Lehetőségek egyeteme, számomra visszaigazolás arról, hogy felnőttként is lehet tanulni, és érdemes is.

Lehetőségek tárháza.

Magas szintű oktatás

Magas színvonalú felsőoktatás

Magas színvonalú képzés

Magas színvonalú képzés. Országosan elismert iskola

Magas színvonalú oktatás, kiváló tanárok

Magas színvonalú, minőségi oktatás, amit nemcsak én hanem számos ismerősöm is hangoztat. Egy nemzetközileg is elismert
egyetem, ezért is jelentkeztem oda mesterképzésre. Jó hangulatú egyetem, rengeteg programmal és lehetőséggel. Imádtam.

Magasszintű oktatás

Magyarország 1. egyeteme

Magyarország első egyeteme (9 Counts)

Magyarország első egyeteme, ma is az egyik legnagyobb az országban.

Magyarország első egyeteme. (2 Counts)

Magyarország első egyeteme. Idejártam én is. Sajnálom, hogy el kellett költöznöm Baranyából, mert ott nem találtam állást. Baranya
színfoltja a Pécsi Tudományegyetem.

Magyarország legjobb és első egyeteme

Magyarország legrégebbi egyeteme.
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Magyarország legrégebbi egyeteme. Nagy elismertségű oktatási intézmény.

Marketing

Mediterrán hangulat, nyugodt légkör, lehetőség.

Megbízhatóság, tradíció, minőség

Megbízhatóság.

Megdobban a szívem, jóérzést kelt, életem egyik legszebb időszaka volt. Kiváló Tanárokkal, jó szakmai képzést adva. Új baráti
kapcsolat kialakulása.

Megfelelő elméleti képzés.

Megfelelő tudás, jó környezet.

Megszűnt a kar, ahol tanultam. A képzés azóta a harmadik karon kap már helyet. Elég hányattatott sors.

Messze van

Mesterképzés

Minden emlékem róla.

Minden körülményt összevetve az ország legjobb egyeteme.

Mindenki pécsi akar lenni!

Mindenki pécsi akar lenni! :)

Mindenki pécsi akar lenni,
Az egyetemi éveim

Minőség (6 Counts)

Minőségi jogász képzés

Minőségi képzések (2 Counts)

Minőségi képzést adó egyetem.

Minőségi oktatás, szervezettség, segítőkész tanárok.

Minőségi oktatás, értékkel bíró diploma, elismertség.

Mordor

Munkaadóm, tanulmányaim helyszíne.

Mérnöktanár

Műszaki kar

Művészet

Nagxszerű egyetemi közösség

Nagy egyetem, ahol nincs mód foglalkozni az egyéni személyiségfejlődéssel.

Nagy egyetem, sok hallgató

Nagy közösség, Pécs városa

Nagy múltra tekint vissza, minőségi képzés

Nagy múlttal rendelkezik,Magyarország első egyeteme,minőségi képzés.

Nagy múlttal rendelkező Egyetem, ahol humánus hozzáállás mellett oktattak. Emellett néhány szép év, széles látókörű megközelítése
a különféle témáknak stb..

Nagyon jó légkör, szakmailag felkészült oktatók, jó egyetemi partik, felszerelt kolik, megfelelő szakkolis légkör feelinges város,
bármikor visszamennék.

Nagyon keveset jártam oda ahhoz, hogy erre mondani tudjak vmit.

Nagyon szerettem a PTE-re járni! 2011-ben kezdtem! ‘12-ben megszületett a kislányom, építkeztünk és nagyon sok mindent vállaltunk
be plusszként, amit egyedül, segítség nélkül oldottunk meg a párommal! ‘15-ben visszamentem dolgozni, és az államvizsgám
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letételére nem maradt erőm, időm! A diplomámat be akarom fejezni!A nyelvvizsgám is megszereztem! Már csak ez hiányzik a
minőségibb munka eléréséhez!

Nagyon szerettem ide járni. Bizonyos nyitott eseményekre, rendezvényekre még mindig visszajárok azokkal a barátaimmal, akikkel
szaktársak voltunk.

Nehéz Pécsen elhelyezkedni, hacsak nem műszaki végzettséged van.

Nehéz helytállni, sok erő és kitartás kell, hogy diplomát szerezzen valaki, ugyanakkor jó légkör, szakmailag élen jár.

Nehéz próbatétel

Nehéz államvizsga

Nem bántam meg soha, hogy ott tanultam. Kis Rókus, élhető egyetemista város. Sok emlék.

Nem kaptam a szakmában olyan tudást amivel érvényesülni tudnék.

Neves főiskola

Neves intézmény komplexum

Nosztalgia, öröm, büszkeség. Sajnálom, hogy nem indul a képzés, sokaknak ajánlottam, volt is, aki jelentkezett, de nem indult el a
szak.

Nosztalgia. Szerettem oda járni, de elég volt.

Nyelvvizsgát kellene tennem.

Nyugodt, csendes környezet, jó fekvésű város. Szakmaiság, elmélet-orientáltság, együttműködő oktatók.

Nívó, változatosság, sokoldalú képzés, felkészült oktatók

Okes

Oktatás

Olasz szak

Országosan szinvonalas intézmény

Orvosi

Orvosi egyetem, egyetemi évek, barátságok.

Orvosi képzés

Orvosképzés (3 Counts)

Orvostudomány

Orvostudományi kar

Osztálytársak,közös élmények,demonstráció terem,TDK

Ott végeztem!

Otthon

Otthon, Képzések, tanulás, fejlődés.

Otthon, a barátaim.

Otthon, biztonság, tanulás

Otthon, büszkeség

Otthon.

PEN (3 Counts)

PEN :)

PEN, egyetemista élet

PEN, koncert, Művészeti Kar, Zsolnay negyed

PEN, orvosi kar épülete, sok lehetőség előre lépésre
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PTE TTK. Életem legszebb és legjobb három éve. Kedvenc városom, kedves emberek, csodás környezet. Csak szép emlékek és jó
dolgok.

PTE, Pécs

PTE-család

PTSD

Pen

Pezsgő diáklét

Pezsgő hallgatói élet, jó infrastruktúra, élmények.

Pollack (6 Counts)

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Pollack Mihály Műszaki Kar

Pollack Mihály műszaki kar, orvostudományi kar, egyetemi élet

Pollack épülete a hegyoldalban

Pollack, mérnöktanár, módszertan

Precíz, megbízható, magas minőségű oktatás

Professzionalitas

Pszichológia

Pte

Pècs városa, lehetősègek, sokszínűsèg, magas színvonalú oktatás

Pécs (15 Counts)

Pécs első Egyeteme, megfelelő ismeretek és készséges és képességek elsajátításának a helye. A szakmaiság magas színvonala.

Pécs elsőszámú egyeteme

Pécs hangulata áthatja az egyetemi légkört is, ami nekem családiassá tette az ott töltött éveket.

Pécs leginnovatívabb intézménye, a vidéki egyetemek között összességében magas presztízs, külföldi hallgatók

Pécs legnagyobb foglalkoztatója.

Pécs nagyon szép város.

Pécs remek hely, az egyetem is jó

Pécs városa (2 Counts)

Pécs városa, a régi emlékek

Pécs városának életbentartója

Pécs, Mecsek

Pécs, buli, egyetemi évek

Pécs, diploma, 5 év

Pécs, egyetemi város, fiatalság, nagy egyetem, sok diák

Pécs, elméleti oktatás, kellemes környezet, barátok, kollégium, néhány szeretett tanár, prezentálások, vaskos könyvek, az első
vizsgaidőszak,

Pécs, gondtalan fiatalkorom, sok buli

Pécs, és hogy mennyi kellemes emlékem fűzüdik a városhoz.

Pécs,hidrobi,barátok

Pécs. Egészségügyi kar. Pszichológia.
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Pécs. Élhető város, szép környezet, az egyetemek közül van,ami korszerűbb, de van néhány kevésbé felszerelt.

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi hétvégék (levelező oktatás). Jó hangulat az iskolában és esténként a többiekkel. Fiatal tanárok, jó feladatok. PEN, FOO.

Pécsiközgáz (2 Counts)

Rajzolás, éjszakázás,tanulás

Rengeteg egyetemi év

Rengeteg minden, de leginkább a gyakorlatban is használható tudás

Rockstar élet

Régi híres egyetem.

Rókus

SZENES

SZUPER volt.Embernek tekintettek

Semmi.

Siker

Sok lehetőség

Sok szak, jó felszereltség.

Sok tanulás

Sokrétűség

Sokszínűség

Sportmenedzser képzés

Stresszes időszak volt. De megszépül az emléke idővel.

Szabadság (3 Counts)

Szabadság, tudás

Szakemberek által közvetített tudás.

Szakmai fejlődés

Szakmai gyakorlat.

Szakmailag felkészült, jó oktatók.

Személyes emlékek

Szenes, közösség, könyvtár

Szerelem,egyetem,élet, pszichológia, sport

Szeretem a várost

Szeretem, barátság

Szeretet

Szerettem

Szerettem ide járni.

Szerettem itt tanulni

Szerettem odajárni

Szerettem ott lenni!

Szerettem ott tanulni
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Szerettem!

Szerintem egy nagyon színvonalas egyetem

Szervezetlenség, jó tanárok, szakmai fejlődés

Szimpatikus tapasztalt oktatók, csodás környezet, jó társaság és bulik!

Szinvonalas képzés, humánum

Széles körű képzési lehetőségek

Széles spektrumú képzési kínálat, megbízható, rugalmas, szakmai kapcsolatok.

Szép emlék

Szép emlékek (2 Counts)

Szép emlékek, megfelelő képzési színvonal, jó város

Szép emlékek.

Szép város

Szép város Pécs.

Szép város, amely könnyen bejárható és minden viszonylag gyorsan elérhető például boltok szempontjából is.

Szép épület, környezet; közvetlen, segítőkész oktatók; összetartó társaság; színvonalas szakmai előadások, programok

Színvonal

Színvonalas iskola és oktatók, jó közösségépítő programok.

Színvonalas oktatás

THIS IS POLLAAACK és a szuper egyetemi évek : )

TTK

Tancz Tünde

Tanulmányok

Tanulás (6 Counts)

Tanulás, munka , nem mennék vissza

Tanulás, stressz, áttanult éjszakák, jó közösség.

Tanulás, tudás (2 Counts)

Tanulás, tudás, Alma Mater

Természetesen maga az egyetem és az ott eltöltött évek, hogy milyen sokat kellett utaznom.

Tradició, magas színvonalú oktatás

Tradíció

Tradíció, magas elvárások

Tradíció, presztízs, elismerés

Tradíció, tudás

Tudas,gyermekeim is oda jarnak

Tudomány, kutatás

Tudás (3 Counts)

Tudás, hitelesség, önismeret, kitartás

Tudás, jó oktatók, családias hangulat

Tudás, jövő... szervezetlenség, jó közösség.
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Tudás, lehetőség, tanulás egy életen keresztül, korszerű ismeretek, fantasztikus tanárok, szuper előadások, közösségi élmények,
barátságok.
A mindennapi munkámban tereptanárként, mentorként dolgoztam. Így a közel 30 éves szakmai tapasztalatomból, attitűdömből,
szakmai értékrendemből a jövő generációjának is tudtam átadni. Nagy örömet okozott az értékátadás.

Tudás, magas színvonalú képzés

Tudás-információ

Tudás.

Történelem, Minőség, Nyitottság

Túlértékel

Versenyképes tudás, magas szakmai színvonal,

Vidámság

Vidék

Vidéki egyetem. Elhivatottság. Egyetemi élet.

Vizsga

Volt iskolám

Városom

Zalaegerszeg

Zsolnay negyed.

a legjobb egyetem az országban

a pszichológia intézet épülete

a saját egyetemi éveim, fejlődés

a saját tanszékemen remek tanárok

a tudás szimbóluma számomra (tudós professzoraim, tanáraim)

alma mater

alma mater, egyetemi évek, nosztalgia, szeretem

almamáter

az egyetemem

burokrácia, nehéz diplomát szerezni

bürokrácia, szervilizmus, korrupció

büszkeség

csaaaaaalááááááád

család (2 Counts)

családias légkör

családias légkör, sok lehetőség

cshalád.

csodás évek, sok buszozás, sok tanulás, jó baráti kapcsolatok

diploma, amivel el tudok helyezkedni

diploma, barátok

diákévek, új ismeretek, magas szintű képzés, nyitottság

egyetem (3 Counts)

egyetemi diákévek
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elavult

elismert iskola

elismertség

emlékek

fejlődés, Pécs, oktatás, színvonal, FEEK, hallgatói élet, programok, kollégium

fiatalság

gyakorlatiasabb tudást ad, mint a többi egyetem

gyakorlatorientált képzés

hallgatói élet

használható szaktudás

impulzusmomentum

inkabb nem irom le

inspiráló, fiatalos közeg

ismert, népszerű

jó diploma

jó emlékek, Pécs, barátok

jó hangulat

jó hangulat, sok tudás, bürokrácia,

jó oktatók, szép város, nyüzsgő egyetemi élet

jó suli

kedves emlékek és tudás

kinlodas, de amugy jo hely

korrekt elvárások, teljesíthetőség, barátságos, közvetlen környezet, kis létszám miatt hatékony az oktatás. Pozitív dolgok: szerettem
odajárni.

káosz

költségtérítés

közgáz, tudás

közösség, kreativitás

közösség, tudás, lehetőség

legjobb döntés

legkedvesebb képzési helyem

legszebb éveim

lehetőség, vizsga, tudás, kapcsolat

lehetőség,fejlődés

magas követelmények, szervezetlenség

magas színvonalú képzés, Magyarországon elismert diploma, amellyel könnyű elhelyezkedni

megfelelő oktatási intézmény

mindenhol elismert diploma, kiváló képzés

múlt, jelen, jövő

művészeti kar
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nagy múlt, épülő jövő

nagyon jó döntés volt ide jönni.

otthon

otthon, barátok, Alma Mater

pezsgő diákélet

pollack

pte

pécs városa, egyetemi évek, barátok, család

rengeteg lehetőség

rugalmatlanság

segítőkész oktatók

siker (2 Counts)

sokféle képzés jellemző a PTE-re, az egészségügyi képzéseknél elég jó a gyakorlati feltételek, bár a gyakorlati órák nagyon kevés
volt.
Rengeteg hallgató van a PTE-n, sok külföldi, sok emberrel ismerkedtem össze. Viszont a kollégiumielhelyezkedése katasztrofális.

szabadidős programok

szabadság

szakmailag elismert tanárok, piacképes képzés

szakértelem, színvonal, Orvosi Egyetem

szeretett iskolám, nívós egyetem

szociológia szak

színvonal

színvonal, tökéletes környezet

színvonalas oktatás

tanulás (3 Counts)

tanulás, diploma

továbbtanulási lehetőség kellemes környezetben

tudás (4 Counts)

tudás, barátok, csak a föci!!!

tudás, közösség, jó (kicsit családias) hangulat

tudás, vizsgák

vidéki egyetem

ÁJK

ÁOK

ÁOK Barátok Anatómia

Ájk Höt

Élet

Életem legjobb döntése

Életem legjobb időszaka, az volt az a közeg - itt a szaktársakra gondolok - amikor azt csináltam, amit igazán szerettem.

Életem legjobb évei
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Életem legkellemesebb intellektuális élménye.

Életem legszebb 3 éve, a mai napig visszavágyom.

Életem legszebb időszaka :)

Életre szóló barátságok, fantasztikus 3 év

Élmény, Jó kollégiumok, kulturális színes, változatos programok, sok diákmunka-lehetőség, BTK - nyugodt, kellemes környezet,
relaxáció
Elméleti orientált oktatás, Inkább történelmi múlt, mint hasznos, gyakorlati tudásszerzés, egyetemi oktatáson kívüli jó hallgatói campus
élet

Érdekes előadások és tárgyak, kiváló tanárok.

Érdekes előadások, vizsgaidőszak, örök barátok

Érték

Évekig tartó szenvedés, feszültség, információk áramlásának teljes hiánya, TO-sokkal való hadakozás, embertelen tanárok, pofára
való osztályozás, alapvizsgán direkt tömeges megbuktatás, majd kirugás, államvizsgáig folyamatos buktatók, személyeskedések,
szakdolgozat direkt jogtalan megbuktatása, megalázás, hallgatók kihasználása a pótvizsgadíjakkal, idegi alapú betegségek
kialakulása hallgatóknál

Évszázados hagyomány

Öreg hírnév

Öröm, boldogság, büszkeség, jövő.

Összességében szerettem a PTE hallgatója lenni, a mai napig büszke vagyok rá. Ugyan voltak negatívumok, mindig vannak, de
nagyon sok tudást és tapasztalatot adott, amiért hálás vagyok.

Összetartó közösség, színvonalas oktatás, jóhírű, szakképzett oktatók

Összetartó közösség,kiemelkedő színvonalú oktatás.

Új barátságok, Perényi László mint a legszínvonalasabb tanárom tanulmányaim során

Új lehetőséget és teljeskörű tudás a szakmám illetőleg.

élmény

építőmérnök

650

1367 (11 Counts)

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

"Non scholae..."

"Per aspera ad astra"

(Diàk)szervezetek, Nyelvtudás, Tapasztalat

- (18 Counts)

--

-----

. (4 Counts)

..

...

0123

6 év alatt végezzenek, hogy mindenre legyen idejük, nem kell sietni. Éljenek, sportoljanak, tanuljanak, építsetek kapcsolatokat.

A  legjobb ha a PTE hallgatójaként tartozhatunk, pécshez és az egyetemhez.

A buli mellett néha tanuljanak is :D
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A diploma előnyt jelent minden területen

A diploma után menjenek külföldre dolgozni.

A felsőfokú tanulmányok kitágítják a világnézetet

A gondolkodásmódot sajátítsd el a tanáraidtól, ne a tankönyvet.

A gyakorlatias képzés miatt nagy előnnyel indulhatsz a munkaerő piacon.

A gyakorlatra helyezzék a hangsúlyt

A kemény munka meghozza gyümölcsét

A kitartás és a szorgalom meghozza a gyümölcsét, ezért ne adják fel soha, bármilyen nehéz is. A megszerzett tudás csak az övék,
ami előbb vagy utóbb, de mindenképpen hasznukra fog válni a jövőben.

A képzés alatt próbáljanak minél több munkatapasztalatot szerezni.

A képzés elvégzése önmagában nem feltétlenül lesz elég..

A képzés gyakorlati részén legyenek aktívak, főként azokra az oktatókra figyeljenek, akiknek gyakorlati tapasztalatuk is van a
tantárgyukhoz.

A külföldi ösztöndíjprogramokat használják ki.

A legjobb döntés volt egyetemet végezni, és a szakmában elhelyezkedni. Viszont egy csupasz diploma önmagában kevés nyelvtudás,
ambíciók és alázat nélkül.

A legjobb egyetem.

A legjobb helyen vagytok!

A legjobb helyen, a legjobbaktól tanulnak!

A legjobb èvek, èlvezzèk ki minden pillanatát. Èletre szóló èlmènyekkel gazdagodunk, barátokat szerzünk
, miközben felkèszülünk az èletre egy olyan hivatás tanulása közben, amire mindig is vágytunk

A legrosszabb kurzusokra emlékszünk vissza utólag a legvidámabban. Reménytelen helyzet nincs, amíg körülvesz minket a PTE
családja. Tanulni mindig kell, de szakítsatok időt a kikapcsolódásra is, hiszen az egyetem mindig szervez programokat, hogy
kiadhassátok a fáradt gőzt!

A látszólag haszontalan óráknak és kötelező olvasmányoknak később lesz felismerhető haszna. Használjátok ki az egyetemen töltött
időt, ragadjatok meg minden lehetőséget, hogy magatokba szívjátok a tudást, a közösséget, az élményeket. Később erre már
másképp lesz lehetőség, töltsetek sok időt az egyetemi barátaitokkal, élvezzétek a városi és egyetemi programokat, szép lesz rájuk
vissza emlékezni. Ha úgy érzitek, valami nem megy vagy nehéz, ne féljetek segítséget kérni a tanáraitoktól, csoporttársaitoktól.
Inkább mindig kérdezzetek többet, kérjetek segítésget, illetve mindig szóljatok és álljatok ki magatokért, ha valami bánt, nem esik jól!

A megfelelő szaktudás megszerzése rendkìvül fontos alapja a későbbi pályán töltött évek munkájának sikereihez.

A megszerzett elméleti tudás sok-sok év gyakorlati munkája során válik tapasztalattá.

A munka meghizza gyümölcsét

A munkahelyen tanulják meg a szakmát.

A nehézségek ellenére is élvezni fogják minden percét

A nyelvtanulás elengedhetetlen. Sajnos én későn eszméltem, mennyire kedvező árakkal tanulhat nyelvet aki hallgatói jogviszonyban
áll a PTE-vel. Ez egy olyan lehetőség, amit mindenképp meg kell ragadni.

A nyelvtudásra és a gyakorlati tudásra összpontosítsanak

A nyelvvizsga és a szakmai életben való részvétel fontossága.

A releváns szakmai gyakorlat nagyon fontos.

A saját céljaik mentén tanuljanak, ne az elvárások szerint.

A szakmai gyakorlati időnél hosszabb gyakorlatot javasolok nekik.

A szakmai gyakorlatot is vegyék komolyan és külföldre is menjenek ki tanulni legalább fél évet.

A szakmai nyelv nagyon fontos.

A szakmai tapasztalat sokkal fontosabb mint a végzettség. Előrejutásnál a munkateljesítménynél sokkal fontosabb a seggnyalás. A
lojalitást egy cég sem díjazza. Mindig a saját érdekeidet nézd, ne a cégét mert mocskosul ki fognak használni. Plusz munkát csak
plusz pénzért vállalj.
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A szorgalmi időszakban is üljenek le tanulni, kevesebb lesz a vizsgaidőszakra.

A szórakozás mellett olvassatok sokat és tanuljatok nyelveket, zenéljetek, menjetek ki külföldre gyakorlatra. Csak magatokkal
törődjetek, használjatok ki minden lehetőséget, hogy amikor családot alapítotok, teljes önzetlenséggel tudjátok nevelni a gyerekeitek.
Mert azt másképp nem lehet.

A tanulmányaik mellett ha lehetőség van rá vállaljanak a szakmájukban munkát, illetve diákmunkát.

A tanulmányaik mellett, közben és után menjenek nemzetközi szférába SZAKMAI munkatapasztalatot szerezni, és tanuljanak idegen
nyelveket, mert sajnos vagy nem, de ez a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen, enélkül kiváló minősítésű diplomával sem fognak tudni jó
megfelelő helyen elhelyezkedni, akkor hiába fektettek időt, pénzt és energiát a szellemi oktatásba, ami sajnos túlságosan elméleti. A
mai világban viszont nem ezt várják. A legtöbb külföldi felsőoktatási intézmény sokkal gyakorlatiasabb, rengeteg otthoni és külföldi
szakmai gyakorlati lehetőséget kínál, emellett idegen nyelveket oktatnak, így azt ott végzett hallgatók, ha nem is jó vagy jeles
eredménnyel végeznek, de mégis sokkal jobb munkahelyekre jutnak be.

A tanulmányok alatt éljenek a lehetőséggel és menjenek külföldi egyetemre. A különbséget meg kell tapasztalni.

A tanulás meghozza a gyümölcsét :)

A tudást senki nem veheti el, csak élni kell vele !!!

A valóság ennél keményebb.

A végzettség csak a kezdő, szükséges lépés. A gyakorlat hozza az igazi, hasznos tudást.

Addig válasszanak élhető szakmát, amíg még van államilag finanszírozott félévük egy olyan képzést abszolválni, amelyre jövőkép
építhető.

Adjanak mindent bele a tanulásba és kapcsolatépítésbe

Ahol csak tudják, használják ki a gyakorlati ismeretek megszerzésére szolgáló lehetőségeket, vegyenek részt külföldi
csereprogramokban

Ahova csak tudnak menjenek gyakorlatra, szerezzenek tapasztalatot, menjenek terepre, mert azt az egyetemi képzés egyáltalán nem
nyújt sajnos.

Aki jogi tanulmányokat szeretne végezni, kizárólag a PTE-t ajánlom!

Aktivitás, kezdemènyezőkèszsèg fontossága.

Alakítsanak ki minél több ismertséget. Éljenek aktív életet.

Amennyiben van rá lehetőségük menjenek el minden nyáron gyakorlatra. Ez nagyban megkönnyíti az elméleti anyagok gyakorlatbeli
felfogását és segít megérteni a későbbiekben az egyes tárgyak egymásra épülését, összefüggését.

Ami igazán érdekli őket, azokat a tárgyakat mindenképpen vegyék komolyan, mert egy-egy szakterület jó szakértőjeként remek
lehetőségeik lesznek.

Amíg lehet folytassák tanulmányaikat, minél több tudást megszerezve. Amint kilépnek a munka világába kevesebb lehetőség lesz a
továbbfejlődésre ilyen szempontból. (Aktív munkavállalóként nehezebb visszarázódni a tanulásba.)

Aurea mediocritas.

Az egyetem mellett vállaljanak munkát, aktívan vegyenek részt szakmai gyakorlatokon, mert az egyetemi diploma a való életre csak
hallomásból készít fel, általános szakmai tudással bővül csak az ember ismerete a diploma megszerzésével. Kezdőként ne számítson
senki több százezres fizetésekre, a megbecsülésért és a garantált bérminimumnál nagyobb fizetés csak a szakma iránti alázattal és
szorgos munkával érhető el. Egyértelműen csak az évek hozzák meg a rutint és a kívánt fizetést.

Az egyetem olyan, mint az érettségi. Azt hisszük, hogy a legnagyobb kihívás, de ami utána jön, az sokkal komolyabb.

Az egyetemen nem nagyon tanítanak meg semmit, nektek kell megtenni. Általában a tananyagok nem koncentráltak az adott
szakterületre, rengeteg a töltelék, illetve a kb 20 évvel a valósághoz lemaradt tantervek sem segítenek, és ez nem PTE specifikus,
mindenhol ez van. Szerezz diplomát, mert jól jön, ha megnézi a HR-es, de tanuld azt amit szeretnél csinálni, a többivel pedig ne
törődj.

Az egyetemi évek alatt érdemesebb kinél több szakmai gyakorlati tapasztalatot gyűjteni, mert erre a képzés nem készít fel

Az ember holtáig tanul.

Az iskolában nem tanulhattok meg mindent, de egy fontos és jó alapot szerezhettek a jövőre nézve. A javát majd az élet és a munka
során fogjátok megtanulni.

Az ország egyik legjobb intézményébe járnak, ahol nagyon jó az atmoszféra, kiválóak az oktatók. Ne fecséreljék el ezeket az éveket,
legyenek nyitottak és legyenek büszkék, hogy PTE-hallgatók.

Az osztatlan jogász végzettséggel jobban el lehet helyezkedni, én bíróságon dolgozom és pl. a mi bíróságunkon sajnos nem igazán
ismerik el ezt az alapképzést, csak a jogász diplomát. Amennyiben újra kezdhetném biztosan inkább az osztatlan 5 éves jogász
képzést választanám, mert sokkal jobban elismert és csak két év plusz.
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Az államvizsga tételekre már az elejétől készüljenek.A nyelvvizsgára szintén,nem jó,ha államvizsga utánra halasztják.

Az életérzés miatt megérte az a 4-5 év

Az én időszakomban a pécsi egyetem erős felsőoktatási intézménynek minősült. Bátran ajánlom továbbtanulás szempontjából.
Leginkább amin a hallgatóknak el kell gondolkodniuk, hogy az a szak, amelyen tanulnak piacképes-e, s a későbbiekben lehetséges-e
elhelyezkedést követően viszonylag normális egzisztenciát kiépíteni általa.

Az építész szakon belüli szubjektíven értékelendő tantárgyakat végezzük el a tanárok elvárásai szerint, viszont ne csodálkozzunk, ha
majd a való életben teljesen mások az elvárások!

Az érettségi előtt és azt követően jól gondolják át, hogy milyen szakra jelentkeznek. Akarnak e egyáltalán felsőoktatásban tanulni,
illetve biztosan olyan szakra jelentkeznek, ami őket érdekli és abban szertenének elhelyezkedni.

Azt hogy élvezzék ki minden pillanatát azoknak az éveknek

Azt, hogy a legjobb döntés amit hozhatnak, az, hogy a PTE-t választják

Azt, hogy a munkerőpiacot a versenyszférában a munkatapasztalat érdekli, esetleg a releváns végzettség, illetve a gyakorlatban
használható nyelvtudás. Sokkal gördülékenyebben épült volna a karrierem, ha az egyetemi tanulmányaim alatt dolgoztam volna a
versenyszférában. Nem lett volna számomra ismeretlen a kultúra, elhittem volna, hogy az állami szféránál jobb is van. Azt
tanácsolom, hogy helyezkedjenek el egy állásban a tanulmányaik alatt rugalmas és/vagy részmunkaidőben a versenyszférában,
preferáltan multinacionális cégeknél. Az egyetem ebbe a világba nem nyújt betekintést, az oktatók többsége a BTK-n "belterjes," nem
ismerik a piacot, és sosem próbálták ki magukat az állami szférán kívül, amire elvileg a hallgatóikat készítik fel a tanulmányaik során.
A képzéseknek a legnagyobb értéke a kompetenciafejlesztés, ebben a PTE egészen jól teljesít, viszont a versenyszférával alig
vannak piaci kapcsolatai, a BTK-nak szinte egyáltalán nincsenek. Lenne mit tanulnia a többi egyetemtől.

Azt, hogy használják ki a képzés nyújtotta lehetőségeket, mert a PTE valóban nagy tudást nyújt, emellett pedig utánozhatatlan az
egyetemi légkör.

Azt, hogy járjanak órákra, tanuljanak és építsenek kapcsolatokat.

Azt, hogy megéri itt tanulni, de olyan szakmát válasszanak, ahol a fizetés is megfelelő.

Azt, hogy élvezzék az itt töltött időt

Azt, hogy érdemes a pte-n tanulni, mert sok tudást ad.

Becsüljék meg a tanáraikat, járjanak előadásra, és tanuljanak.

Becsüljék meg az egyetemi éveket.

Becsüljék meg az ottani oktatást, mert ritka.

Bulizzatok, aludjatok, élvezzétek a szabadságot ;)

Bátran ajánlom a PTE közgazdaságtant. Ad egy szemléletmódot, amit későbbiekben alkalmazni tud.

Csak a tanulással és a tapasztalatszerzèssel foglalkozzanak, de akarjanak önállóan lábra állni!

Csak akkor tegyenek meg érte mindent, ha doktori iskolába akarnak menni. Azon kívül meg semmi értelme.

Csak előre

Csak előre!

Csak is a PTE.

Csak keményen!

Csak olyat tanuljanak, ami valójában érdeklő őket.

Csak így tovább! Becsüljétek meg az egyetemi éveket!

Csak ügyesen!

Csinálják azt, amit szeretnek és szeressék azt, amit csinálnak!

Csűrjétek!

Diploma után Baranyában alig van állás. Többre megy az ember szakmunkával.

Dolgozni a szakterületen  a képzés alatt fontos. Kapcsolatokat építeni (akár nemzetközi szinten) szintén az.

Dolgozzanak az egyetem mellett, hogy a végzettség megszerzése után, tapasztalattal rendelkezzenek.

Dolgozzanak az egyetem mellett, különben nagyon nehéz lesz a munkavállalás!
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Dolgozzanak egyetem alatt

Dolgozzanak egyetem alatt BÁRMIT, mert mindenféle gyakorlat jobban mutat az önéletrajzban, mint a semmi.

Dolgozzanak egyetem mellett, a tapasztalat jobban kell mint a diploma

Dolgozzanak minél előbb.

Dolgozzanak már egyetemista korukban a végzettségük szerint. Pl. tanárok tartsanak táborokat, magánórákat, önkénteskedjenek,
mert így tudjak tapasztalatokat szerezni.

Dubidu.

ERŐT ÉS KITARTÁST, szakdolgozatot időben elkezdeni, államvizsgára már az első évtől készülni, sok gyakorlat

Egy PTE-s diplomával a zsebükben nagyobb esélyeik vannak a munkaerőpiacon

Egyetem mellett szerezzenek szakmai jellegű tapasztalatot.

Egyetemi tanulmányaitok során ne csak a minimális követelményeket teljesítsétek, ha építészmérnöki szakon vagytok, menjetek
minél többet építkezésekre, tervező irodai szakmai gyakorlatokra.

Elszántság, kitartás, szorgalom!!!!

Elsősorban azt, hogy tanuljanak nyelvet, igen nagy szomorúsággal töltött el, amikor megkérdőjeleződött az Idegennyelvi Lektorátus
léte, gondolom én a hallgatók hiányára hivatkozva. Tanuljanak nyelvet, de ezt nem a nyelvtanulás szeretetéért javaslom, hanem azon
praktikus okból kifolyólag, hogy a nyelvtanulás második foka a külföldi egyetemen eltöltött szemeszter. Ezt ne hagyják elveszni!

Elvégezhető

Erasmust ne hagyjátok ki, tanuljatok nyelveket!

Erdemes tanulni es energiat , penzt fektetni a kepzettsegbe.

Ez egy nagyon jó képzés, rengeteg lehetőséget ad a későbbi elhelyezkedéshez.

Fedezzék fel a várost, használják ki a lehetőségeket, legyenek koncentráltak és elhivatottak.

Fejezzek be amit elkezdtek

Felejtsék el az olasz szakot, úgysem találnak vele munkát.

Figyeljenek a gyakorlatokon, mert az életben nem minden úgy történik, ahogy a nagy könyvben meg van írva.

Foglalkozzanak a szakirányukon kívüli dolgokkal, például dolgozzanak diákmunkában vagy az egyetemen teljesen más szakterülete
(ke)n is mint amit tanulnak, hogy legyen minél szélesebb körű rálátásuk a világra mielőtt megszereznék végzettségüket. Minden
tapasztalat számít.

Folyamatos tanulás

Folyamatosan fejlődő felsőoktatási intézmény, úgyhogy érdemes ezt a képzőhelyet választani.

Folyamatosan tanulni kell, mert nem a vizsga a fontos, hanem a szakmai tudás.

Fontos a megszerzett végzettség birtokában a nyitottság, az idegennyelv ismerete és a bátroság, hogy merjünk olyan dolgokat
elkezdeni, amiben csak mi hiszünk!

Fontos, hogy az egyetemen megtanultakat otthon, saját szorgalomból is próbáljátok ki, gyakoroljátok, mert az egyetemi képzés csak
az irányt mutatja meg, de gyakorlatot csak saját munka árán tudtok szerezni.

Fussatok bolondok!

Gondolja meg hogy orvos legyen e

Gondoljanak a jövőjükre és szerezzenek minél több szakmai gyakorlatot. A tudományos okoskodás, ami az egyetem nevel élvezetes
ugyan, de alulértékelt a munkaerőpiacom.

Gondolkodjanak előrelátóan

Gondosan válasszanak gyakorlati helyet, lehetőleg olyat, ahol a végzettséget követően valószínűleg alkalmazni fogják.
Pályakezdőként, munkatapasztalat nélkül még egy egyszerű irodai alkalmazottnak sem vesznek fel...

Gondoskodjanak későbbi elhelyezkedésükről már a diploma megszerzése előtt.

Gyakorlati tudást kapnak. Figyeljenek az órákon

Gyakorlati tudást várnak mindenhol, ezt a PTE-n nagyon keveset adnak. Erre fel kell készülni
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Gyakorlatot kell szerezni, ha lehet, külföldön is.

Gyujtsenek minel tobb relevans szakmai tapasztalatot.

Gyűjtsenek pénzt, hogy ha úgy alakul lakhelyüktől távol eső városban is tudjanak munkát vállalni,amikor végeznek.

Ha Pécsen akarnak elhelyezkedni, akkor sürgősen gondolják át, hogy buztosan negfelelő-e ez a szak nekik.

Ha eldöntötték milyen pályán szeretnének dolgozni, tanulmányaik alatt minél több gyakorlati tapasztalatot gyüjtsenek és minél több
szakmába vágó programot ismerjenek meg legalább felhasználói szinten.

Ha feladod kudarcot vallottál. A sikeres abszolválás, csak a hozzáálláson múlik.

Ha igazán komolyan veszik az itteni tanulmányaikra épülő jövőképüket és az annak megvalósítása érdekében teendő lépéseket,
akkor ne érjék be az alapképzésen (BA, BSc) szerzett diplomával és végzettséggel: a mesterképzés - habár minden lehetséges
szállal az előzőhöz kapcsolódik - nagyságrendekkel értékesebb tudással vértezi fel a résztvevőit, bármilyen szakterületről legyen is
szó. Az MA és az MSc az az időszak, amikor a hallgató kap egy saját arcot - és számtalan vele járó lehetőséget.

Ha lehetőségük van rá már a tanulmányaik alatt végezzenek szakmai munkát valamilyen vállalatnál olyan területen amilyenen
szeretnének a jövőben dolgozni, akár részmunkaidőben is.

Ha magától nem szerez nyelvvizsgát, soha nem kap diplomát

Ha nekik tetszik ez az egyetem akkor csinálják végig a képzést

Ha szeretnének tisztességesen megélni a havi keresetükből majd a jövőben, akkor képezzék át magukat. A másik hogy még a
szakmai gyakorlatok előtt bátran menjenek ki védőnői körzetekbe és nézzenek körül a saját szemükkel, beszéljenek az ott dolgozó
kolleginákkal

Ha tehetik kerüljék el messzire az Egészségtudományi Kart.

Ha valóban a választott szakmában szeretnének elhelyezkedni, ne elégedjenek meg magával az egyetemi képzéssel, képezzék
magukat is, mivel egyes oktatók felkészültsége nem elégséges. Az idő és a pénz pedig ezen kurzusok hallgatására is ugyanúgy
rámegy, csak épp értelmük nincs.

Ha van célod, eléred, ha nincs, járhatsz bárhova.

Ha van egy kitűzött céljuk, ne adják fel, de mellette nyissanak más lehetőségek felé is. Ha tudnak vegyenek részt más irányú
kutatásban vagy csereprogramban, éljenek az egyetem adta lehetőségekkel.

Hajrá (3 Counts)

Hajrá! (2 Counts)

Hajrá, nem feladni, minden percét megéri!

Hasznalhatobb diplomat szerezzenek

Használj ki minden lehetőséget, minden területen.

Használja az egyetemet kapcsolatépítésre, szakmai gyakorlatszerzésre

Használjak ki az egyetem adta lehetőségeket, építsenek ki kapcsolatokat, barátságokat, tanuljanak nyelveket és menjenek
Erasmusra! Koncentráljanak a tanulányaikra, járjanak be a kurzusokra, hiszen azért vannak ott, sose lehet tudni mire lesz később
szükségük!

Használjanak ki minden lehetőséget

Használjanak ki minden lehetőséget (diákmunka, diákszervezetek, karrier iroda).

Használjanak ki minden lehetőséget, amit az egyetem biztosít- csak az előnyükre válhat!

Használjanak ki minden lehetőséget, legyen akár iskolai, akár magánéleti!

Használjanak ki minden pillanatot, mert ha dolgozni fognak, nem lesz sose annyi idejük mint akkor

Használjanak ki mindent amit az egyetem nyújtani tud és élvezzék a tanulást.

Használjatok ki minden lehetőséget! (2 Counts)

Használjatok ki minden lehetőséget, amit nyújt az egyetem. Hajrá!

Használjatok ki minden olyan lehetőséget, ami előre visz Titeket és ne legyetek lusták és félősek! A legszebb éveitek ezek, később
nem lehet már bepótolni!

Használják a lehetőségeiket, amíg ott vannak.

Használják ki a PTE-s lehetőségeket
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Használják ki a gyakorlati képzés minden pillanatát, próbáljanak külföldi képzéseken részt venni.

Használják ki a külföldi tanulmányi és szakmai gyakorlati lehetőséget 4-évben.

Használják ki a lehetőségekwt

Használják ki a lehetőséget, a PTE mint oktatási intézmény sokszínű képzést nyújt, felkészült professzorokkal és támogatja az
extrakurrikuláris tevékenységeket.

Használják ki a tanulás lehetőségét, lehető legjobban.

Használják ki az Erasmus ösztöndíjat.

Használják ki az egyetem adta lehetségeket

Használják ki az egyetem nyújtotta rengeteg lehetőséget!

Használják ki az egyetem sokszínűségét, tágabb körben érdeklődjenek az egyetemi élet programjaival.

Használják ki az egyetem által biztosított lehetőségeket. Tanulmányi, szabadidő, stb.

Használják ki az egyetem által nyújtott legtöbb lehetőséget.(Erasmus,TDK stb.)

Használják ki az összes az egyetem adta lehetőséget, teremtsék meg azt a szellemi tőkét, amire a XXI. században szükségük van.
Éljenek minden segítséggel, amit kapnak, ne hagyjanak elveszni semmit. Tanuljanak, gondolkodjanak és élvezzék is mindezt!

Használják ki ezt az időszakot a TUDÁS megszerzéséhez, beszélgessenek minél többet tanáraikkal. GONDOLKODJANAK együtt!

Használják ki jobban a választható tantárgyak kínálta lehetőségeket, és a szubjektív pontozásokat (félévi munkák, házi feladatok)
tekintetében ne vegyék túl komolyan. (De azért a tantárgyat nagyon is!)

Használják ki okosan az egyetemi éveket. Kutassák fel és éljenek a lehetőségekkel (ösztöndíj, gyakornoki munkák). Emellett élvezzék
a legjobb éveket és szerezzenek sok barátot.

Használjátok ki az egyetem által nyújtott lehetőségeket.

Használjátok ki ezt az időt maximálisan és a lehető legtöbb tudást szívjatok magatokba.

Használjátok ki. Az egyetemi évek bulizásra való, persze mellette tanuljatok is.

Haszálják ki az egyetem adta lehetőségeket

Hernádi tanárúr óráira kezdjenek el tanulni a szorgalmi időszak első napján

Hiteles,precíz és naprakész tudást nyújtó intézmény

Hogy a gyakorlati tudás, ami hasznos. Az élet máshogy működik.

Hogy amibe belekezdenek azt vigyék is végig, de közben ne féljenek új területekre bepillantani, mindig tágítsák a perspektívájukat!

Hogy használják ki az egyetem nyújtotta lehetőségeket, menjenek utána, menjenek külföldre tanulni, vegyenek részt minél több
szakmai programban és még több szabadidősben.

Hogy képezzék magukat, nehogy pofára essenek diploma után, mert akármennyit dolgoztak érte az nem kulcs a karrierhez, csupán
annak bizonyítéka, hogy öt évet rászántak a tanulásra.

Hogy ne pazarolják az idejüket az anglisztika mesterképzésekkel mert sme akkor, sem most nincs semmi értelmük.

Hogy sok szakmai tevékenységben vegyenek részt, olvassanak sok külföldi szakirodalmat, online oldalakat, menjenek ösztöndíjjal
külföldre és amint lehet költözennek külföldre, mert itt kevés a megbecsülés emberi és anyagi értelemben is.

Hogy éljenek minden tanulási, fejlődési lehetőséggel a kötelező képzési elemeken kívül, mert sokszor ezek a leghasznosabbak.

Idegen nyelv fejlesztése a legfontosabb.

Idoben kezdjenek el keszulni a vizsgakra

Időben, csúszás nélkül végezzék el az egyetemet, ebben a szakmában az idő pénz.

Igyekezzenek minél több egyetemen kívüli szakmai tevékenységbe belekóstolni.

Ismerjék meg a világot.

Ismerkedjenek, építsenek kapcsolati hálót, legyenek nyitottak, végezzenek szakmai gyakorlatot, tanuljanak meg CAD tervező
programot használni, használják ki a nyelvi kurzusokat és ha van rá mód angol és német nyelven is minimum közép szinten
szerezzenek gyakorlatot.

Just do it!
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Járjabak be órára, minél hamarabb nyelvvizsgázzanak.

Járjanak be órára, készüljenek rendszeresen és szerezzenek nyelvtudást mellé.

Járjanak diákszervezetekbe, válalljanak szakmához kapcsolódó munkát az egyetem alatt, utazzanak, barátkozzanak.

Járjatok nyitott szemmel, használjátok ki az Egyetem és a város adta lehetőségeket, mert rengeteg olyan tapasztalathoz juthattok,
amelynek birtokában az abszolutórium megszerzése után könnyebben vehetitek az akadályokat. :)

Jó egyetemet választottak, használják ki mindazon lehetőségeket, amelyeket felkészült, elhivatott tanáraik biztosítanak számukra.

Jó egyetemet választottak, kiváló tanárokkal, akik át tudják adni a tudást, tehát tanuljanak,mert csak így tudják elérni céljaikat.

Jó gyakorlati helyekre menjenek ahol sokat lehet tanulni. Az elmélet csak az alapokat adja

Jó hely

Jó helyen Vagytok!

Jó helyen vagytok, tanulni, tanulni, tanulni és nem utolsó sorban de szórakozni

Jó helyen vagytok.

Jó helyen vannak, de szedjék össze magukat ;)

Jó helyen vannak.

Jó tanulást!

Jó tanulást, jó bulit.

Jó választás volt, nem kell bizonytalannak lenniük. Szakmai gyakorlat nagyon fontos!

Jó és szép emlékeket idéz amikor visszagondolok az ott töltött évekre, élvezzék ki minden pillanatát!

Jó úton járnak.

Jól döntöttek, hogy a PTE-t választották, használják ki az itt töltött éveket!

Jól döntöttek, hogy a Pécsi Tudományegyetemet választották

Jól meg kell gondolni, hogy milyen szakot választ az ember.

Jól osszák be az idejüket, rendszeresen járjanak az órákra, a szorgalmi időszakokban is tanuljanak, kutassanak.

Jól térképezzék fel a munkaerőpiaci igényeket, minél előbb próbáljanak meg elhelyezkedni, akár gyakornokként is a tanulmányok
mellett.

Jól választottak.

Jól választottatok, tartsatok ki!

Kapcsolatépítésre fel!

Keressék a szakmai gyakorlat lehetőségét

Kevesebb henyélés és több tanulás. A lehetőségek adottak a PTE-n a sikerre!

Kevesebb munka több tanulás.

Kezdjenek el dolgozni.

Kezdjenek el tanulni már az első félévben.

Kitartas

Kitartàs

Kitartás (8 Counts)

Kitartás a tanuláshoz! Megéri! Jók az oktató.

Kitartás! (3 Counts)

Kitartás! Elhivatottság kell ehhez a munkához. Sok türelem.

Kitartás! Megéri
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Kitartás, bulizzatok éljetek, mert ezek az évek nem jönnek vissza! Viszont nagyon érdemes alázattal lenni és tisztelni az órákat,
tantárgyakat és előadókat, mert sokat lehet tanulni az előadóktól és megéri a bekefetett idő, tanuljatok rendszeresen.

Kitartás, csak rosszabb lesz!

Kitartás, megéri

Kitartás, mert megéri a sok tanulás!

Kitartás, mindent meg lehet tanulni!

Kitartás,ne adják fel,meg lehet csinálni csak szorgalmasnak kell lenni.

Kitartással, szorgalommal mindent elérhetnek

Kitartást (2 Counts)

Kitartást a hátralévő kurzusok teljesítéséhez.

Kitartást mert megéri.

Kitartást!

Kitartást! :)

Kitartást! Ez még csak a kezdet.

Kitartást! Megéri készülni! Légy naprakész!

Kitartást,

Kitartást, tanuljanak sokat, és ne stresszeljenek ez a szak egy kis odafigyeléssel és kis munkával könnyen elvégezhető

Kitartást.

Kitartást. A való világ az egyetem falain kívül kezdődik.

Koncentráljanak a nyelvtanulásra, szerezzenek minél több hazai és külföldi tapasztalatot.

Koncentráljanak jobban és ragadják meg a lényeget.

Kostoljanak bele minel tobb diakszervezetbe

Kulcskérdés a nyelvismeret (angol) és az informatikában, valamint az emberi kapcsolatokban való jártasság, nyitottság.

Kétszer is gondold meg

Kösd fel a gatyád .. :)

Küzdeni és kitartani a céljaink mellett. Merni nagyot álmodni és kockáztati. Kimozduli a komfortzónánkból és kimenni külföldre
ösztöndíjjal.

Lassan vége

Legalább 2 nyelven beszéljenek folyékonyan és kezdjenek bele új nyelv tanulásába még ezen felül.

Legalább egy alapképzés tekintetében mindenképpen megéri a PTE-n tanulni, de ha fiatalabb korban kezdem a tanulmányaimat,
akkor biztos mesterképzésen folytatom.

Legyenek büszkék arra, hogy Pécsett tanulhattak.

Legyenek büszkék az egyetemre!

Legyenek büszkék és élvezzék azt, hogy az Egyetem hallgatói lehetnek. Vegyenek részt a szakmai fejlődésüket biztosító számtalan
magas minőségű rendezvényen. Kössenek életre szóló barátságokat.

Legyenek kitartóak

Legyenek kitartóak a szortírozó tantárgyakkal, amiknek később semmi haszna nem lesz.

Legyenek kitartóak mert megéri tanulni és fejlődni egyetemi évek alatt.

Legyenek kitartóak!

Legyenek kitartóak, és elérik azt a célt, ami szeretnének.

Legyenek kitartók, ne adják fel.
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Legyenek kovetkezetesek! Kis orszag, kis szakterulet...

Legyenek szervezettek, tervezzenek előre, és kérdezzenek, járjanak utána, ha valamit nem értenek.

Legyenek szorgalmasak, kitartóak és csinálják meg tisztességgel a szakmai gyakorlatot. Ott tanulhatnak a legtöbbet a
mentortanárjuktól, valamint a még nem dolgozók kipróbálhatják magukat a nagybetűs élet előtt.

Legyenek önálló gondolataik, saját véleményük, legyenek gyakorlat-orientáltak

Legyetek kitartóak.

Legyetek nyitottabbak a világra és a szakmátokra. Ne legyetek szakzsargonok!

Lehetne rosszabb is.

Lehetőség szerint töltsenek külföldön egy kis időt, Erasmus, vagy más hasonló pályázat keretében.

Lifelong learning :)

Meg kell csinálni!

Megéri küzdeni!

Megéri tanulni.

Megérte :)

Menekülj, amíg lehet!

Meneküljetek! Ebben az országban csak megdögleni lehet. Nincs pénzed normális kajára, nincs pénzed nyaralásra, pihenésre.
Leépülsz. Több helyen is dolgozol, csak hogy megélj valahogyan. Ha megbetegedsz, jó eséllyel hullazsákban jössz ki a kórházból. Ha
valami csoda folytán eljutsz a nyugdíjig, akkor onnantól kezdve deficit vagy az államnak és az állam gondoskodik arról, hogy ha
kórházba kerülsz, akkor dögölj is ott meg. Még ha túl is éled a műtétet, belehalsz a kórházi fertőzésekbe, mert olyan állapotok vannak.
Robotolhatsz egész életedben a nagy semmiért, hitelek meg a kispénz, az emberi kapcsolatok szart se érnek ma már. Ha kimész
külföldre, az se sokkal jobb, de ott talán valamennyivel jobban tudsz élni, nem kell a szart enned, a boltban az első utad nem a közeli
lejáratú kajákhoz vezet majd. Tanulj sok nyelvet és menekülj. Magyarország egy förtelmes szarkupac lett, egy kb 2 milliós agymosott
horda uralkodik felettünk. A fidesz már lassan nem tud mit ellopni, mert mindent ellopott már... Meneküljetek. Süllyed a hajó. A nemzet
halott. Olcsó rabszolgák lettünk, hogy az Orbán-Mészáros tengelyt kiszolgáljuk.
Meneküljetek. Itt csak megdögleni lehet, egy mocskos kórházi folyóson beszarva, behúgyozva.
Meneküljetek amíg még nyitva vannak a határok.

Menj az ELTE-re!

Menjenek ERASMUS-ra és használjanak ki minden szakmai lehetőséget, amit az egyetem kínál. És ne bagatellizálják el a networking
jelentőségét. Ápoljanak jó kapcsolatot a hallgató társaikkal és oktatóikkal egyaránt.

Menjenek Erasmus program keretén belül külföldre.

Menjenek Erasmusra és CampLeadersre.

Menjenek külföldre

Menjenek külföldre tanulni

Menjenek külföldre tapasztalatot szerezni

Menjenek külföldre, szerezzenek ott diplomát és később munkatapasztalatot is! Nem érdemes itthon maradni.

Menjenek sokat külföldre, csináljanak szakmai gyakorlatokat és ne ragadjanak le a magyarországi lehetőségeknél.

Menjenek ösztöndíjjal külföldre.

Menjetek gyakorlatot szerezni, amint lehet.

Menjetek külföldre!!! Tanuljatok és telepedjetek le ott

Merjék magukat minél több helyzetben kipróbálni, gyűjtsenek sok tapasztalatot egyetemi éveik alatt, használják ki az egyetem adta
lehetőségeket teljes mértékben.

Minden jót...

Minden lehetőség adott ahhoz, hogy egy olyan diplomát kapjanak, amivel a világ bármely részén helyt tudnak állni. Csak rajtuk áll,
hogy ezzel élni tudjanak.

Minden lehetőséget ki kell használni, nem szabad lustának lenni. Megéri .

Minden, őket érdeklő foglalkozást látogassanak, intenzíven vegyenek részt a hallgatói életben, szerezzenek tanulmányaik alatt minél
több munkatapasztalatot, tanuljanak nyelveket.
"A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak,
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akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük." /Darren Shan/

Mindenki időben kezdjen el készülni az atlétikára.

Mindenkinek kell egyszer egyetemistának lennie, az egyéni gondolkodásmódot és az életszemléletet nagyon szépen építi.

Mindenképp megéri!

Mindenképpen  tanuljanak mellette másik nyelvet, mert ez egy nagy előny lehet nekik, illetve, hogy ha tudnak dolgozzanak mellette,
mert furcsa lesz első körben megszokni egy munkahelyet és az elvárásokat.

Mindenképpen a Pécsi Tudományegyemet választanám, ha újra kellene válasszak. Nagyon sok lehetőséget és megfelelő színvonalú
oktatást adnak az egyetemenek a hallgatóknak.

Mindenképpen nagy hangsúlyt fektessenek a nyelvtudások elsajátítására, aki Pécsen szeretne maradni, főleg németre koncentráljon.
Mindenképpen éljenek az Erasmus programok adta lehetőségekkel, és próbáljanak proaktív egyetemi életet élni a tanulás mellett.
Akár diákmunkával, akár önkénteskedéssel kapcsolatokat szerezni az adott szakterületen.

Mindenképpen érdemes értékelhető módon tanulni, a (diák)város által biztosított lehetőségek, helyek, programok, teljes kihasználása
mellett

Mindent bele!

Mindent időben kell megkérdezni.

Mindig gondolkodjanak egy lépéssel előre a tanulmányaik során, mindig legyen B akár C terv mindenre.

Minel tobb lehetoseget ragadjanak meg az egyetem alatt es utan is arra, hogy gyakorlati tudast szerezzenek. Vegyenek reszt extra,
nem kotelezo egyetemi tevekenysegekben, pl konferenciak, versenyek, BEDS vallalkozadfejlesztesi program, kqri napok, stb.

Minél előbb legyen nyelvvizsgájuk

Minél előbb szerezzenek piaci tapasztalatokat.

Minél előbb vállaljanak munkát, és alázattal dolgozzanak

Minél hamarabb próbálj ki olyan munkát, ami érdekelhet. Ha ismersz olyat, akinek szimpatikus az élet- és munkavitele, kérdezd meg,
mit dolgozik.

Minél hamarabb vállaljanak munkát/szakmai gyakorlatot, illetve idegen nyelv (elsődlegesen angol) nélkül ne is próbálkozzanak
komolyabb pozíciókra jelentkezni.

Minél több gyakorlati tudásra próbáljanak szert tenni.

Minél több nyelvet tanuljanak meg, és vegyenek részt a diákszervezeti életben.

Minél több szakmai gyakorlatban való részvétel, a kötelező gyakorlaton kívül is!!

Minél több szakmai tapasztalatot szerezzenek, több területen tanuljanak és minél több nyelvet tanuljanak meg.

Minél több tapasztalatot kell szerezni.

Munka mellett végezzék el az egyetemet, így egy teljesen más rálátást kapnak a szakmára és máshogyan viszonyulnak a
képzésekhez.

Munkába állni minél előbb!

Más karra/ egyetemre jelentkezzenek.

Még az egyetemi felvételi előtt szerezzenek nyelvvizsgát!

Nagy felkészülést, fegyelmezett tanulást igénylő egyetem, amely nagy tudást, tapasztalatot ad a hallgatóknak.

Ne a papírért járjanak, hanem vegyenek részt az órákon, mert meglepően sok "hasztalan infó" később megtérül a magánéleti
problémák kezelésekor.

Ne adják fel

Ne adják fel, mert mindegy, hogy állami vagy egyházi a felsőoktatás...embereken (oktatók, TO-sok) múlik hogy jól vagy rosszul érzik
magukat.

Ne adjátok fel!

Ne adjátok fel! És sose hagyjátok abba az önmagatok továbbfejlesztését.

Ne azért tanulj, mert kell, hanem élvezetből és érdeklődésből. Tanulj nyelvet, találd meg azt az iparágat, ami a legjobban vonz. Ne a
pénzre hajts, hanem arra, hogy teremts és szebbé tedd a világot. Mindig maradj ember, és csak utána üzletember.
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Ne csak elméleti fejlesztés, gyakorlati perspektíva szélesítése.

Ne elégedjenek meg az alapszakkal menjenek mesterszakra. Mélyítsék el a tudásukat amig van ra lehetőségük.

Ne elégedjenek meg egy diplomával, vegyenek részt több képzésen.

Ne essenek kétségbe, ha semmi tervük nincs egyetem utánra. A szívük mélyén van egy hang, ami megsúgja, hogy mit kell tenniük
diploma után. Nekem azt súgta, hogy legyek egyéni vállalkozó, és foglalkozzak egy feltörekvő szakággal. Ebben nagy segítségemre
volt a szakdolgozatom és a konzulensem.

Ne ezt a képzést válasszák, nagyon szűk az ehelyezkedési lehetőség.

Ne fektessenek bele túl sok energiát, nem éri meg.

Ne féljenek az új dolgoktól és minden egyetemi eseményre menjenek el.

Ne görcsöljenek rá az eredményekre, egyetem után senki se kérdezi, nem számít

Ne hagyják abba a tanulást, folytassák lehetőségeik szerint.

Ne hagyják félbe a tanulmányaikat és tanuljanak angolul.

Ne hagyják ki az Erasmust!

Ne hagyják, hogy a beragadt motiválatlan oktatók letörjék őket és keressék és fogjanak meg minden lehetőséget a tanulásra és
szakmai fejlődésre!

Ne halogassák a nyelvvizsga megszerzését!

Ne halogassák a szükséges nyelvvizsgák megszerzését

Ne igyátok szét az agyatokat, tanulni sem árt, mert utána láb-lógatva lehet pénzt keresni. + Az álmok megálmodásának és a tetteknek
a helyes és ideje az egyetem. Tegyetek önmagatokért, és hajrá!

Ne lopják a napot, mert az a munkavégzés során ki fog bukni.

Ne menjenek a PTE Zeneművészeti kar hegedű szakára

Ne menjenek a psziochológia szakra. Nehéz, majdnem lehetetlen normális állást találni vele.

Ne menjenek pszichológiára, sehol, nem csak Pécsen

Ne tanuljanak és dolgozzanak annyit mint én és élvezzék, hogy egyetemisták mert utána nem lesz rá idejük, hogy annyit
kikapcsokódjanak. A tanári fizetés és munka mellett sokat fognak aggódni, élvezzék ki az  egyetemet.

Ne tanuljon ezen a szakon

Nem a lexikális tudás a fontos, hanem a gyakorlati.

Nem biztos hogy a diplomáddal helyezkedsz el, ami nem baj. Ezért élvezd ki minden percét az egyetemnek és a kapott
lehetőségeknek.

Nem elég "közepesen" tudni, mert azzal nem érjük el álmainkat, csak vegetálunk!

Nem elég az egyetem, menjetek utazni és szakmai gyakorlatokra, ott tényleg olyan tudást szereztek, amit gyakorlatban is lehet
használni.

Nem feltétlenül a megszerzett tudás a fontos. Sokkal értékesebb a problémamegoldás és az, hogy tudjuk hol keressük a választ a
felmerült kérdésekre.
Mindkettőre felkészít az egyetem, ha a hozzáállásunk is megfelelő.

Nem kell elhinni a vizsgákról szóló rémhíreket! Tanuljatok és sikerült fog a vizsga! :) Illetve, hogy élvezzék ki az egyetemi éveket,
járjanak társaságba, koncertekre, bulizzanak sokat, mert ha elkezdenek dolgozni, azért elmúlik az a nagy szabadság!

Nem lehet jobban elhelyezkedni a Népegészségügyi mesterképzéssel, mint a BSC-vel.

Nem szabad feladni. A kitűzött célokért küzdeni kell.

Nem volt könnyű, és sokat kell tanulni, de nagyon megéri. Amint meghallják, hogy itt végzett az ember, rögtön elismerően dicsérnek.

Nyelvek! Erasmus!

Nyelvizsga!

Nyelvtanulás

Nyelvtanulás nagyon fontos, a gyakorlati tudás még jobban.
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Nyelvtanulás és szakmai gyakorlat fontossága

Nyelvtudás szükséges, hogy állásinterjún komolyan vegyék az embert. A külföldi tanulási lehetőségeket mindenképpen érdemes
kihasználni, mert sokkal szélesebb látókört ad.

Nyelvtudás!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nyelvtudáson és szakmai tapasztalaton legyen a hangsúly

Nyelvvizsgát időben szerezzék meg

Nyitottan járjanak be órára és csak olyan szakot válasszanak, amiben kitudnak teljesedni, ami valóban érdekli őket.

Néha azt gondoltuk, hogy felesleges dolgokat kell megtanulni, de idővel szakmán belül felhasználható a tudás.

Piacképes szakmát válasszanak, ne feltétlenül azt ami a szenvedélyük

Próbálja mindenki a lehető legtöbb releváns szakmai és idegennyelvi tudást magába szívni, kapcsolatokat kiépíteni, az egyetemi
szociális élet nem elhanyagolása mellett..

Próbáljanak minél több emberi-szakmai kapcsolatot kiépíteni és külföldi gyakorlatokon részt venni.

Pécs első Egyetemén tanuló hallgatók, legyenek szorgalmasak, készüljenek folyamatosan, hisz így lehet csak megszerezni az általuk
tanult szakterülethez szükséges ismereteket, készségeket és képességeket. A mentőtiszt hallgatók a tanulmányaik mellett
mindenképpen helyezkedjenek el az egészségügyi szférában.

Pécsen mindig jobb

Pécsett kevés a munkalehetőség, így jobban járnak, ha a főváros felé orientálódnak.

Sajnos a magyarországi közoktatás és felsőoktatást elindult a lejtőn. Drasztikusan csökken a színvonala, sok jó, nagytudású oktató
elment a létszámleépítések miatt (is). Inkább tanuljanak külföldön, ha tehetik.

Sajnálom, hogy Baranyában nem találtam állást, nem szívesen mentem 300 km-re, távol élek az idős édesanyámtól. Sajnos a mai
világban oda kell menni dolgozni, ahol munka van. Külföldre nem mennék dolgozni.

Sancho

Semmi különöset.

Sikeresen elvégezhető

Soha ne adják fel!

Soha ne elégedjenek meg a középszerű teljesítménnyel! Törekedjenek arra, hogy valamiben kitűnjenek a társaik közül - akár a
kötelező tantárgyaik keretében nyújtott teljesítményükkel, akkor a kötelező tantárgyakon túlmutató szakmai aktivitással. (pl.
szakkollégium, TDK, szakmai versenyek) Sose féljenek kérdezni, és ne hagyják békén a tanáraikat addig, amíg nem segítenek nekik
az általuk vágyott többlettudás megszerzése érdekében.

Sohasem késő belevágni a tanulásba, merni kell nagyot álmodni, bátornak kell lenni : 52 éves elmúltam, amikor belevágtam a
képzésbe: "szerelemből" . Mindig vágytam rá, hogy tanulhassak, mindkét gyermekünknek van diplomája. Nekem ekkor jött el az én
időm, ekkor indult be ez a szak, erre vártam éveken keresztül, ehhez értek, ez a hivatásom. Legyenek büszkék magukra, hogy itt
végeztek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sok erő, kitartás meghozza gyümölcsét

Sok síkert és kitartást.

Sok tanulásra van szükség, kitartás, szorgalom enélkül nincs eredmény

Sok- sok gyakorlaton vegyenek részt, az összes előadásra járjanak be.

Sokat kérdezzenek, és figyeljék a válaszokat!

Szakmai gyakorlat nagyon fontos

Szakmai gyakorlatban mindenképpen részt kell venni. Gyakornoki programok stb

Szakmai tapasztalat, külföldi tanulmányok.

Szakmám alapján (építészmérnök), nem az jegyek számítanak, hanem a tudás. Érdemes minél több tapasztalatot szereznia
szakmában, nem érdemes bsc után msc-re menni, ha megvan a tudás, msc nélkül is nagyon könnyű elhelyezkedni. ÉS mindenki
menjen ERASMUSRA aki teheti! életem legjobb döntése volt! :)

Szakon belül: Sok terepi tapasztalat/gyakorlat szerzése, ha terepen akar dolgozni.   Nyelvvizsga időbeni megszerzése, mert munka
mellett nehezebb.

Szart se ér olyasmit tanulni amit nem szeret teljes szívéből az ember, a diákhitel meg nem éri meg
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Szedj össze annyi tudást, amennyit tudsz, mert később nem lesz időd megtanulni, és kelleni fog.

Szemlélődjenek a külföldi munkák után

Szerezenek nyelvvizsgát minél hamarabb.Éljenek az Erasmus programmal.

Szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat, menjenek külföldre egy-egy félévre, semmiképp se a tankönyvekre helyezzék a fókuszt.
Persze az is szükséges, de önmagában semmit sem ér.

Szerezzenek gyakorlatot, munkahelyi tapasztalatot, amint lehet; tanuljanak további nyelveket és hasznos programokról / szoftverekről
/ módszerekről.

Szerezzenek legalább egy piacképes diplomát.

Szerezzenek minnél több tapasztalatot az tanulás mellett is , mind munkákban , mind emberekkel és ha végeztek költözzenek egy
élhetőbb városba!

Szerezzenek minél több szakmai tapasztalatot, lehetőleg külföldön

Szerezzenek minél több szakmai tapasztalatot,mert a jövőbeli munkáltatók legnagyobb részben ezt ismerik el.

Szerezzenek minél több tudást, mert nem lehet tudni, hogy mikor használja fel az ember azt az információt, amit hall.

Szerezzenek nyelvvizsgát

Szerezzenek nyelvvizsgát és külföldi tapasztalatokat

Szerezzenek szakmai gyakorlatot a tanulmányok alatt, tanuljanak 1,de inkább 2 idegen nyelvet, és legfőképp emellett élvezzék az
egyetemi éveket, mert semmihez sem hasonlítható.

Szerezzenek szakmai tapasztalatot az egyetem alatt, mert a diploma önmagában keveset ér.

Szerezzenek tapasztalatokat külföldön

Szerezzenek tapasztalatot.

Szerezzenek élményeket és e mellett mindenféle tapasztalatot!

Szervezzenek maguknak ÖNÁLLÓAN minél több szakmai és terepgyakorlatot Magyarországra és külföldre (tanáraik bevonásával),
mert egy hét terepgyakorlat 1-2 szemeszternyi lexikális tananyag gyakorlati hasznával gyarapítja ismereteiket. Amit mi geográfusként
kaptunk terepgyakorlatok címén, az siralmasan kevés (10 szemeszter alatt összesen 1 hét külföldön, és kb. ugyanennyi belföldön)!

Szorgalmasan járjanak be az órákra, mert hasznos.

Szorgalmasan tanuljanak, és helyezkedjenek el a pályán

Szép szakma, bár nem mindenhol kifizetődő dolgozni, mint azt én fiatalként hittem. Sok programot érdemes tudni. Jó a nagy tudás,
saját vállalkozás a cél.

SÖR!

Találjanak olyan helyet ahol látják mit miért tanulnak, külföldi tanulásra, ha van lehetőség menjenek.

Találjatok egy olyn munkahelyet suli mellett, ahol az elméletet a gyakorlatban már tudjátok használni, mert annak így van igazi értéke!

Talán már nekik érdemes tanulni, és fejezzék be mihamarabb tanulmányaikat.

Tanulható meg mindent a módszertanokból!

Tanulj nyelvet

Tanuljanak (7 Counts)

Tanuljanak becsületesen, mert a tudás el nem vehető. Vizsgákon csak a tudásukat adják, ne használjanak "puskákat"

Tanuljanak becsülettel!

Tanuljanak folyamatosan idegennyelvet (min. 2 re szükség lehet)
Még a képzési időszak alatt végezzenek vagy diákmunkát, vagy bármely leendő szakmájukhoz kapcsolódó gyakorlatot - bármi áron
A cél az legyen hogy ne úgy kerüljenek ki a munkaerő-piacra, hogy csak diploma van a kézben.
Ne menjenek haza hétvégente, hanem töltsenek minél több időt a város, és a város adta lehetőségek megismerésével

Tanuljanak folyamatosan,ne csak vizsgaidőszakban.

Tanuljanak idegen nyelveket!

Tanuljanak mert megéri.
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Tanuljanak min. 3 hónapot külföldön is, próbálják ki, milyen kint. Éljenek az egyetem külföldi kapcsolataival is.

Tanuljanak mindenképpen nyelvet, de ne az utolsó pillanatban, illetve vállaljanak munkát a tanulás mellett. Ha nem is feltétlenül
szakterületen, de könnyebben jutnak munkához az egyetem elvégzése után.

Tanuljanak minél többet!

Tanuljanak normálisan.

Tanuljanak nyeleket

Tanuljanak nyelveket

Tanuljanak nyelveket és élljenek a lehetőségekkel.

Tanuljanak nyelveket, es mindenkeppen menjenek Erasmusra.

Tanuljanak nyelveket, utazzanak az egyetemi lehetőségeket kihasználva, és szerezzenek minél szélesebb körű szakmai gyakorlatot/
tapaszttalatot már az egyetem alatt, nem feltétlen csak a hallgatott szakterületen.

Tanuljanak nyelveket,olvassanak

Tanuljanak nyelvet és legyenek nyitottak.

Tanuljanak rendületlenül, használjanak ki minden alkalmat a szakmai fejlődésre, és építsenek ki minél több jó kapcsolatot
kortársaikkal, és az oktatókkal.

Tanuljanak sokat

Tanuljanak sokat, de élvezzék is az egyetemi éveket.

Tanuljanak sokat, mert megéri

Tanuljanak sokat, próbáljanak meg szakmai területbe illő diákmunkát végezni vagy önkénteskedni. Vegyék komolyan a statisztikát.

Tanuljanak szakmát, levelezőn végezzenek egyetemet.

Tanuljanak szorgalmasan

Tanuljanak szorgalmasan, tegyenek szert minél több gyakorlatra.

Tanuljanak szorgalmasan, és ne féljenek a tanult szakon túl, egyéb szakok kapcsán tapasztalatot szerezni az egyetem ideje alatt.
Törekedjenek a sokszínűségre.

Tanuljanak többet mint én és ne izgulják túl az egyetem után dolgokat. Álljanak ki magukért és legyenek céltudatosak.

Tanuljanak többet és körültekintőbben

Tanuljanak többet, mint ami a könyvekben van!

Tanuljanak és használják ki a felkínált lehetőségeket

Tanuljanak, a közigazgatásban munkaerő hiány van.

Tanuljanak, abba ássák bele magukat ami érdekli őket.

Tanuljanak, bővítsék ismereteiket.

Tanuljanak, időben szerezzenek nyelvvizsgá/ka/t.

Tanuljanak.

Tanuljananak idegen nyelvet, legyen használható számítógépes ismerete.

Tanuljatok nyelveket!

Tanuljatok sokat

Tanuljatok, vegyetek részt az egyetem életében, ismerjetek meg sok embert, Tájékozódjatok!

Tanuljátok a tanulás módszertanát. Gimnáziumból kikerülve a legelső,amot meg kellett tanulnom az volt,hogy HOGYAN kell tanulni.

Tanulmányaik alatt is vállaljanak munkát, minél több tapasztalatot szerezzenek.

Tanulmányi idejük alatt minél több külföldi szakmai  tanulmányúton vegyenek részt. A nyelvismeret nagyon fontos.

Tanulni mindig érdemes
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Tanulni!

Tanulni, nyelv-vizsgázni, szakmai gyakorlatot vállalni, informatikai ismereteket szerezni.

Tanulni, tanulni, tanulni!

Tanulni,külföldi gyakorlatra menni,gyakorolni a választott szakiranyt

Tanulás mellett a tudományos életetekkel is foglalkozzatok.

Tartsa szem előtt, hogy felnőttképzési intézményben tanul, ahol egyenértékű emberi jogai vannak az oktatókkal. Kezelje távlataiban
az oktatás nyújtotta lehetőségeket, gondolkodjon hosszú távon, és ne engedje, hogy szorongásban tartsa egy adott félév rossz
eredménye, akár sikertelensége, valamely más érdemes lehetőség ellenében. Gondolkodjon nyitottan, ne féljen néha megszegni a
szabályokat. Igyekezzen minél több érdemi kapcsolatot kiépíteni és ápolni azokat. Becsülje meg az idejét és szabjon határt a
pótcselekvésekre szánt időnek. Ne hagyja, hogy elkedvetlenítsék az esetleges bürokráciai nehézségek, az egyes diák- és egyetemi
szervezetek inkompetens felépítése, tartsa személyes motivációját szem előtt. Béküljön meg és tanuljon a kudarcokból. Engedje meg
magának, hogy fontossági sorrendet állítson az egyes tanulmányi tárgyak között és ennek megfelelően súlyozzon az azokra szánt
saját kapacitása tekintetében.

Tartsanak a fiókban 1-2 doboz nyugtatót, mert szükségük lesz rá.

Tartsanak ki és ne adják fel, amikor igazságtalanságok érik őket, mert ez a pár év az életük kis részét teszi csak ki.Ne hagyják letörni
az önbizalmukat.

Tartsanak ki, mert megéri.

Tartsatok ki! Egyszer vége lesz...

Tegyenek szert minél több gyakorlatra az egyetemi évek alatt, mert az egyetem által nyújtott lexikálos tudás nem sokat ér ebben a
szakmában.

Tegyenek szert minél több gyakorlatra.

Tegyétek magatokat próbára, vegyetek részt amiben csak lehet -legyen az szakmai program, önkéntesség, munka, baráti programok-,
és ami a legfontosabb, élvezzétek!

Teljesen felesleges dolgoznotok az egyetemért. Sajnos a korrupció, ami ott van esélytelenné tesz a továbblépésbe. Vagy megtanultok
segget nyalni, vagy fel is út le is út....

Teljesen mindegy hol végez, 5 perc alatt talál munkát.

Teljesen mindegy, melyik egyetemen szerzed a végzettséged.

Több Erasmus, több gyakorlat

Több alázat, több tisztelet!

Több lábon álljanak, nyelveket tanuljanak. Kapcsolatok építsenek. 2 különböző alapszakot vinnék ha újra kezdhetném.

Több lábon állni, szakmai tapasztalatok, nyelv

Tökmindegy hol végez, és mit tanul. Sok érdekes dolgot tanultam itt, de kevés hasznosat. Amiből most élek, azt azóta sajátítottam el
önszorgalomban, illetve munkahelyen szereztem a tapasztalatot.

Türelem és kitartás

Türelem, kitartás, nyitottság.

Vagy tanuljanak rendesen, vagy inkább hagyják az egészet és inkább dolgozzanak helyette

Valamiben különlegesnek kell lenni a jó jegyek mellett.

Valasszanak normalis minort, ne nehezitseg meg vele a sajat dolgukat (film)

Vegyenek erőt magukon és csinálják végig az egyetemet, lehet nem fognak túl sok mindent használni az egyetemi tanulmányaiból és
nem a papír a legfontosabb, de jó referenciát és biztonságot ad + tárgyalási alap a későbbi bértárgyalásokon az elvégzett egyetemi
diploma/diplomák.

Vegyenek fel bátran szabadon választható tárgyakat, használják ki az ingyenes sportolási lehetőségeket és a könyvtárhasználatot

Vegyenek részt a kar működésében, -szorosabb kapcsolat a tanárokkal.

Vegyenek részt a tudományos rendezvényeken, TDK-n, valamint ha megoldható dolgozzanak a tanulmányaik mellett.

Vegyenek részt aktívan az órákon, használják ki a Tudásközpont adta lehetőségeket.

Vegyenek részt kutatómunkában, vállaljanak több helyen szakmai gyakorlatot.

Vegyenek részt minden egyetemi szervezésű programon és építsenek kapcsolatokat.
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Vegyék komolyan a tanulást azt a pár évet , mert minél később tudnak elkezdeni munkát keresni annál nehezebb dolguk lesz. És , ha
tehetik menjenek külföldre nézzék meg milyen ott.

Vegyék komolyan a tanulást, és értékeljék, hogy az egyetem hallgatói lehetnek.

Vegyék komolyan hogy mit és miért tanulnak.

Visszatekintve izgalmas volt (ma is látom magam előtt a mindig napos folyosót, a tantermet, hálával gondolok az oktatókra, akik néha
szigorúak, néha engedékenyek voltak, a megkönnyebbülésre a kegyelem kettes után, vagy az ötössel zárt kurzus után érzett
sikerélményre, emlékszem a záróvizsgára, olyan izgatott voltam, hogy beszélni is alig tudtam, de egy-két kérdés átlendített és sikerrel
vizsgáztam). KÖSZÖNÖM!

Vágjanak bele, tartsanak ki a végéig, fejezzék be.

Válasszatok olyan szakmát inkább, amiből meg lehet élni.

Válasszatok olyan szakot ami gyakorlatiasabb.

Válasz olyan szakmát amit keresnek, mérnők, orvos stb. Sajnos ez az ország a Bölcsész karon végzetteket nem becsüli.

Vállaljanak a szakmai gyakorlatot, minden lehetőséget ragadjanak meg, használják ki az egyetemi éveiket.

Vállaljanak minél több pluszt (gyakorlat, munka, versenyek)

Vállaljanak munkát, ha lehet. Vegyék komolyan a tanulmányaikat és ne halasszák a befejezését későbbre, mert sokkal nehezebb lesz
elvégezni.

Vállaljanak több önkéntes munkát az egyetem berkein belül, építsenek kapcsolatokat.

Váltsanak egyetemet.

\m/

a kézbe kapott eszközzel bármit elérhetsz, ha jól használod

a legjobb egyetemen tanulnak

a szakmaspecifikus tárgyakat tanulják meg jól, a PTE-s programokat használják ki, amíg lehet, ennyi nem megy a tanulás rovására :)
(nálunk EFEN, Medikus kupa....)

becsüljék meg, hogy felvették őket Pécsre

csapatmunka

hajrá

hajrá! (2 Counts)

kitartas

kitartás, megéri :)

kitartás, mindjárt vége?!?

kitartást (2 Counts)

kitartást a tanuláshoz

legyenek körültekintőbbek és tájékozotabbak

legyenek nyitottak és gondoljanak a jövőre, használják ki a lehetőségeiket!

menjenek Erasmusra, ne hagyják ki

menjenek külföldre

mindig kövessétek a tantervet! mindig tegyétek fel a kérdéseiteket, ha valaki nem tud választ adni kérdezzetek meg mást! ne váltsatok
szakot, szakirányt stb! ne bukjatok meg!

mindig nyitott szemmel figyeljék a lehetőségeket, a végzettség nem minden

ne adják fel

ne adjátok fel

ne alapozzanak az egyetemi oktatásra

ne stresszelj, hogy mi leszel. élvezd ki amíg tart.
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nem a kitűnő diploma számít a későbbiekben, hanem a szakmai tapasztalat és a szorgalom

nem kell pánikolni

nem olyan nehéz

nyelvi képzések, szakdolgozás fontossága

próbáljanak rendszeresen tanulni,ne csak a vizsgákra, kérdezzenek sokat

semmi sem lehetetlen

semmit

sok sikert.......

szerezzetek tudást, éljetek

szokjanak hozzá az állandó változáshoz, tanuljanak nyelveket, merjenek váltani/ legyenek bátrak

tanuljanak

tanuljanak idegen nyelveket és próbáljanak szakmai gyakorlatot szerezni a tanulás mellett is

tanuljanak mindent, bármi hasznos lehet, sose tudni előre...

tanuljanak nyelveket

tanuljanak nyelvet, menjenek erasmus-szal külföldre, majd költözzenek külföldre

tanuljanak sokat, mert most van az ideje es sok kitartast!

tanuljanak, hogy jó eredményeket érjenek el, ezzel is kitűnve a tömegből, aki teheti dolgozzon iskola mellett mert szakmai
tapasztalattal sokkal könnyebb megérteni a tananyagot is

tanulni jó

több gyakorlati órát vegyenek, és biztosabbra menjenek a gyakorlati tudás szempontjából, mert pályakezdőként első munkahely
kereséskor borzasztóan nehéz bejutni bárhova is, mivel alapból már gyakorlatot követelnek, nagyon nagyon kevés a pályakezdő állás,
illetve ott siralmas a fizetés.

ugyan remek képzéssel rendelkezik az egyetem, de ha meg szeretnének élni, akkor a pénzügy világában gondolkozzanak vagy
külföldi munkában

van élet Pécsen kívül is

vegyék komolyan, legyenek nyitottak és találják meg ami tényleg érdekli őket

válasszák nyugodt szívvel a történelem szakot

Általánosságban: tanuljatok nyelveket akkor is, ha Magyarországon szeretnétek maradni; a bölcsészek pedig próbáljanak szakmát
szerezni a diplomájuk mellé!

Éld át minden egyes percét. Életed egyik legszebb időszaka lesz!

Élettan, kórélettan, hatástan,gyógyszerügyi ismeretek  tárgyak alapos elsajátítása

Életük legjobb 6 éve

Éljenek a PTE lehetőségeivel és építsenek hazai és nemzetközi kapcsolatokat.

Éljenek a lehetőségeikkel és legyenek aktívak.

Éljenek a lehetőségekkel!

Éljenek az egyetem által nyújtott lehetőségekkel (Erasmus, hallgatói pályázatok, stb.).

Éljenek az egyetem által nyújtott számos lehetőséggel.

Éljenek! Semmit sem szabad kihagyni, mert nagyon hamar vége lesz életük legjobb időszakának!

Élvezd az életet

Élvezd!

Élvezed! Nincs ennél jobb esélyed eltölteni az egyetemi éveidet!

Élvezz ki minden pillanatot, amit ott tölthetsz.
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Élvezzék az egyetem nyújtotta lehetőségeket, itt értve a sok közösségi programot, a sport programokat és örüljenek, hogy a PTE-n
tanulhatnak, mert annál jobb dolog nincs.

Élvezzék az egyetemi létet és a jó iskolát, a megszerzett tudás pedig hasznukra lesz.

Élvezzék az egyetemi életet

Élvezzék az egyetemi éveket, használjanak ki minden lehetőséget.

Élvezzék ezt a pár évet, a papír meglesz, a jegyek nem fontosak. Próbáljanak ki minél több dolgot.

Élvezzék ezt az időszakot!

Élvezzék ki amíg lehet

Élvezzék ki az egyetemi élet előnyeit.

Élvezzék ki az egyetemi élet minden percét!

Élvezzék ki az egyetemi éveket, ameddig csak lehet, még akkor is, ha nem tűnnek mindig önfeledtnek. Hozzák ki belőle a legtöbbet;
tudományos tevékenységeken, nyelvvizsgákon és persze a diploma minősítésén is múlhat az álommunka megszerzése.

Élvezzék ki az egyetemista korukat

Élvezzék ki azt az időt, amit ott tölthetnek.

Élvezzék ki ezeket az éveket

Élvezzék ki minden percét! Nagyon hamar elröppennek a jó évek!

Élvezzék és értékeljék a diákévek minden egyes percét.

Élvezzétek a Pécsiközgázt, az egyetemi életet, találjátok meg az egészséges egyensúlyt a tanulás és a szórakozás között. Ki ne
hagyjátok az Erasmust...

Élvezzétek amíg lehet, gyorsan elmúlnak az egyetemi évek.

Építsenek kapcsolatokat, tanuljanak meg profi szinten angolul, lehetőleg menjenek Erasmusra vagy más külföldi képzésre. Fölösleges
minden áron a legjobb jegyekre hajtani, de hozzanak egy erős négyes színvonalat

Érdemes elvégezni a PTE-t.

Érdemes részt venni minden hallgatoi es egyetemi programon. Hatalmast pluszt tudnak adni a kesobbiekben.

Érdemes tanulni. Főleg a gyakorlati tárgyakkal érdemes sokat foglalkozni, mert megtérülhet a befektetett energia, a szakmában
elhelyezkedés után.

Érdemes véghez vinni, amit elkezdtél

Érdemesebb a hosszú távon is használható tárgyakra fókuszálni. Kerüljék el azokat a választható tárgyakat amiket könnyű teljesíteni,
desemmit nem adnak hozzá a szakmai rálátáshoz

Érezzék jól magukat

Érezzék magukat szerencsésnek, hogy ott tanulhatnak.

Értékeljék minden percét, mert kesőbb csak rosszabb lesz!

Örülj, hogy tanulhatsz!

élvezd

élvezzék ahogy én tettem

érdemes oda járni

írják meg a szakdolgozatot :D

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

- (5 Counts)

1. Nem jól felszerelelt. 2. Egyes oktatók elvárása magával szemben jóval alacsonyabb, mint a hallgatókkal szemben támasztott
követelmények.

5 ev alatt tul sok elmelet, keves gyakorlat. A valodi tudast fele ennyi ido alatt megtanulhattuk volna
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A Kar maga teljesen megvaltozott (akkori FEEK) atszervezesek miatt

A PTE-n nem igazán segítenek eligazodni az adminisztrációs kérdésekben. A dolgozók sokszor nem saját hibájukból de
tájékozatlanok, nem tudnak válaszolni a hallgatók kérdéseire, nem túl segítőkészek, valamint nem mernek felelősséget vállalni a
hallgatóknak adott információért. Bár szerintem ez tényleg nem az ő hibájuk, egyszerűen rossz a szervezés az egyetemen. A tanárok
is túlterheltek.

A diákok segítése támogatása, a tanárok elérhetősége  nem megfelelő.

A földrajz végzettséghez nagyon-nagy szerncse kell, hogy munkát találjon az ember. Röviden piacképtelen a diploma.

A gazdinfó átkerült a TTK-ra. Én közgazdász vagyok, és a KTK-t ajánlom mindenkinek.

A hallgatók társasági élete hiányos.

A hallgatókat kevésbé vonják be a kutatásba, nem ad hasznosítható tudást, bármit, amit jelenlegi tanulmányaim vagy munkám alatt
használok, magamtól vagy egy másik tanszéken tanultam.q

A kar megszűnt, a képzés pedig nem annyira versenyképes szakmát adott.

A kar megszűnt, a szakot pedig emiatt szép lassan kivéreztetik. Az látszik, hogy nincs indíttatás a képzés színvonalának fenntartására
vagy emelésére.

A kar már nem létezik. (FEEK)

A korai  tanítási gyakorlat, isklolai életbe való bevonás  és az elméleti tudás párhuzamos ötvözése nagy mértékben hozzájárulna a
használható tudás megszerzéséhez és a valódi piaci helyzetre való felkészítésre.

A korábbiakhoz képest változásokon ment keresztül ez a kar, amik véleményem szerint negatív változások.

A képzés a magyarországi igényt elégíti ki. Sokszor tùl fiatalok és szakmai tapasztalattal nem rendelkező oktatókat alkalmaznak.
Elveszik a fizioterápia sokszínűsége. Külföldre nem ad elég tudást.

A képzés kevésbé gyakorlatorientált, pedig ezen a szakterületen ez nagyon fontos (informatika).

A képzés során nem éreztem megfelelőnek a tantárgyak arányát, sok volt a felesleges elmélet, sok tárgy tudását nem tudom
hasznosítani tanári pályám során.

A képzés teljesen elméleti alapokra épül, minden gyakorlati tudásomat külföldi tanulmányaim során szereztem. Sokkal
gyakorlatiasabbnak kellene lennie az oktatásnak a kezdetektől fogva, és nem kellene a rengeteg, sokszor elavult és gyakorlatban már
nem alkalmazott elméleti anyagot tényként tanítani.

A képzésen elsajátítható tudás színvonala évről évre csökken. A kifejezetten szakmai tárgyakat megszüntették, "töltelék" kurzusokkal
helyettesítik. A szakmai gyakorlat minősége alacsony a képzőhely és a gyakorlat helye közti rossz kommunikáció miatt. A szakma
társadalmi megbecsültsége, illetve a jövedelem nagyon alacsony. Ezen okok miatt évről évre csökken a hallgatók létszáma.

A környezettan szak mindenfajta természettudományi területet érintett az előadások során,de egyik területet sem tudtuk értékelhető
módon megismerni, csak szeleteket belőle.

A közgáz csak arra jó hogy casht keressenek vele a tanárok és arcolni tudjon a diplomájával aki elvégzi de nem igazán tanít semmi
életszerűre, van néhány hasznos tárgy de a tanárok akkora faszok hogy örökre megutálja az ember az egész szakot az egész témát
és ha tudnám, visszaadjám a diplomámat a befizetett tandíjak visszautalásáért cserében

A magyar képzések kevésbé jó hírneve miatt.

A magyar munkaerőpiacon szerintem nincsenek biztosítva a körülmények a megfelelő elhelyezkedéshez.

A nem pécsi képzési központok hiányosságait, igényeit nem veszik figyelembe.

A szak piacképtelen, nehéz elhelyezkedni vele a munkaerőpiacon. Ha újra kezdeném már szakot választanék, mellyel könnyebb
elhelyezkedni.

A szakmai lehetőségek miatt inkább másik szak választását ajánlanám.

A szakmai tudásom nem lett sokkal szélesebb körű, nem vette figyelembe a munkahelyem a végzettségemet.

A szakmaiság süllyed. Egyre fiatalabbak a tanárok (vagyis egyre kevesebb a tapasztalatuk) Kevés a tanár, kicsi a fizetes. Úgy néz ki
mintha le akarnák építeni vagy bezárni ezt a kart.

A tanterv elmaradott, keves hasznalhato gyakorlati okatatas. Nem keszit fel a piaci elvarasokra.

A tanári pálya nagyon nehéz, nem megbecsült, csak annak ajánlom, akinek ez az életcélja.

A tanárok nem megfelelően tanítanak

A társadalmi megbecsülés és a fizetések színvonala nagyon alacsony.

A többi egyetemhez képest, nagyon túl vannak gondolva a számonkérések. Részben feleslegesek. Volt, hogy heti 9.
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A versenyszférában a szakmai út elkezdését, a karrier elindítását a BTK semmivel sem támogatta akkor, amikor odajártam. Nem
voltak gyakornoki lehetőségek az állami szférán kívül, nem volt elérhető személyiség- és kompetenciafejlesztő tréning (át kellett
mennem érte a Közgazdaságtudományi Karra a KÖSZI csapatához). Ha kiépítene a kar kapcsolatokat multinacionális cégekkel
országszerte, és keresné a lehetőségeket a gyakornoki programok megvalósítására, akkor ajánlanám másoknak is.

Ajánlom azoknak akik elszántak a szakmával kapcsolatban, viszont nagyon a túlképzés és jobban megéri informatika irányba
képzettséget szerezni.

Alapképzésben (anglisztika BA), és a másik elvégzett mesterképzésemen (angoltanár MA -- a PTE-n anglisztika MA-ra jártam, tehát
angolos voltam mindenhol) másik egyetemre jártam (tehát van konkrét tapasztalati összehasonlítási alapom), és az sokkal jobb volt,
inkább azt ajánlanám.

Az ETK egy nagy csalódás, inkorrekt és inkompetens vezetőséggel.

Az alapvető elméleti tudást el lehet ugyan sajátítani, de a gyakorlatban szükséges tudásanyagról csak messziről hallani. Bizonyos
dolgok részletes ismeretére jobban ki van hangsúlyozva a képzés, ami alapvetően nem lenne rossz, de teljességgel hiányzik a
szakmagyakorláshoz szükséges jogi ismeretek átadása. A szakmai irányelvekkel, előírásokkal és jogszabályokkal nincsenek tisztában
a végzettek, de még azzal se, hogy hol kell ezeknek utánanézni. Az iskola legtöbbször nem támogatta a kísérletezést, csak az oktatók
stílusának megfelelő munkákat tudták elfogadni, beskatulyázott és ugyanarra az elvre épülő munkák készültek. A munkahelyen
folyamatosan olyan diplomatervekkel futunk össze, amik átgondolatlanok és se funkcionálisan, se épületszerkezetileg nem állnák meg
a helyüket a vló világban - csak a papíron mutatnak jól a szép grafikának köszönhetően.

Az egészségügy egy rendkívül mostohán kezelt terület, aminek bár társadalmi relevanciája kiemelkedő, sokszor szociális és anyagi
elismertsége méltatlanul alacsony. Az iskolát illetően pedig a mélyre hatoló elméleti tudás mellett a képzés második felében teljesített
gyakorlati képzések zöme haszontalan időpazarlásnak tekinthető.

Az oktatás minősége, szervezettsége nem megfelelő.

Az oktatás színvonala 0. Személyeskedésből fakadó lehúzások vizsgákon, diplomán. Az órák nincsenek megtartva. Komolytalan
kurzusok és tulajdonképpen bárkit felvesznek, akinek 2 keze van,emiatt demotivalo környezet. Az emberek 70 százaléka műveletlen
és ostoba

Az oktatás tessék lássék módjára történt. (Tisztelet a kivételnek.)

Az oktatói gárdát az előző dékán tönkre tette.

Azért nem ajánlanám, mert csak kevéssé készített fel, a jelenlegi munkahelyemen elvárt szakmai feladatokra.

Azért nem ajánlom ezt a szakot ezen az egyetemen, mert a tananyag elavult és a tanárok is. Az informatika az a terület ami a
legdinamikusabban fejlődik és ez a fajta fejlődés nincs jelen ezen a szakon.

Azért, mert ha valaki teljesítménykényszeres és jó eredménnyel szeretne tanulni, azt a hallgatót nagyon könnyen kikészítik az
értelmetlenül magas elvárásokkal és követelményekkel.

Bizonyos jogterületeken erős a Kar, de bizonyos mlt területeken más Karok hallgatói jobb képzést kapnak.

Bizonyos tanárok közti ellentétek miatt igen megnehezült a felhőtlen munkavégzés.

Bizonytalan a szak sorsa tudomásom szerint.

Borzasztóan nehéz volt, többi egyetemhez képest sokkal többet követelnek

Bár a kérdésben szak szerepelt, nem pedig "képzési forma", összességében elmondhatom, hogy sajnos a Bölcsészkar - kimondottan
annak magyar szakja - csak a megfelelő szakpárral és képzésben (tanári) lehet kifizetődő.

Bölcsészkarhoz méltatlanul gyenge a nyelvoktatási kínálat (nem nyelvszakra, hanem a felvehető nyelvórákra gondolok).
Elhatalmasodó bürokrácia a kutatás/oktatás rovására. Gyakorló iskolai kínálat szűkülése.

Ebben a szakmában nincs megfizetve az ember, tehát hosszútávon nem ad biztos megélhetést. Talán a legkevesebbet keresők között
vagyunk. Így egy idő után a fiatalok elhagyják a szakmát.

Egy mondvacsnált kar, ahol olyan képzéseket indítanak ami igazából diplomás munkanélkülieket képez, a szakleírás sem fedi a
valóságot, informatikus könyvtároskét csak könyvtáros volt 1892-beli tananyagokkal, informatikus rész egyáltalán nem. Igazából akik
ismerősök maradtak azok sem vagy csak kis százalékban dolgoznak a szakmában. Nincs igazán a felvevő piachoz kiszámolva hány
fős képzést kéne indítani.

Egyik képzési ága sem biztosít piacképes, megélhetést biztosító szakmát

Elavult oktatás,kevés, szervezetlen gyakorlat

Ezen a szakon nagyobb hangsúlyt fektetnék a gyakorlati tudás építésére, mivel a megszerzett lexikális tudás nagy aránya a
gyakorlatban kevésbé hasznosítható, de ez leginkább az adott képzés BSc alapképzésére vonatkozik.

Ezen a területen másik egyetem magas szintű oktatása miatt inkább azt ajánlanám

Fejetlenség, szervezetlenség, alkalmatlan tanárok, szar ahogy van

Fentebb kifejtettem.
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Fentebb már kifejtettem, hogy legalábbis a mi környékünkön nem igazán elismert ez a szak, sőt nem is ismerik, hogy mi az.

Gyakorlatban szuper, de az elméleti tudást messze nem lehet azon a szinten elsajátítani, mint akár a fővárosban, ugyanezen
alapszakon.

Gyenge a szak amin végeztem

Idióta, belterjes tanári kar

Igennel válaszoltam

Inkább nem

Jelenleg nincs ilyen kepzes

Kevés elhelyezkedési lehetőség az országban.

Kevés elhelyezkesési lehetőség

Kevés gyakorlatot biztosítottak, a vizsgák megítélése szubjektív volt, rengeteg kivételezés történt.

Kevés volt a tényleges szakmai gyakorlat, illetve bizonyos fontos területeket, csak felületesen tanultunk.

Kevésbé tartom versenyképes tudást adó karoknak az POTE-n kívüli karokat

Kicsit haszontalannak éreztem a szakot. Semmiféle gyakorlati alapja nem volt.

Kommunikáció és Médiatudomány szaknak az égadta világon semmi értelme nem volt, azon felül, hogy van felsőfokú végzettségem
Kommunikáció és Médiatudomány szaknak nem volt semmi értelme, semmilyen használható tudást nem kaptam.

Konkurens karokat javasolnék. Pl. Szegedi TE

Káosz, átláthatatlan követelmények, agyondolgoztatott dolgozók

Képtelenség elhelyezhedni benne. Nincs operaénekesekre szükség. Túltelített a pálya. Ha pedig zenetanárnak készül, rá fog jönni,
hogy nincs növendék. Ergo nem lesz munkája és 3 diploma után ott áll pályakezdőként és az érettségijével keres valami jól fizető civil
munkát, melyből meg tud reményei szerint élni.

Könyvtárosok átlagfizetése és társadalmi megbecsülése alacsony.  A szakma érdekérvényesítő képessége is minimális. Nehéz lesz
ebből a zsákutcából kitörni.

Lehetetlen megélni a könyvtáros fizetésből, előrelépési lehetőség nem sok van, hamar ki lehet égni.

Lehetett volna sokkal gyakorlatorientáltabb a képzés. Mióta végeztem, sok dolog megváltozott a tanszéken (pl. elmentek azok a
tanárok, akiket jó szívvel ajánlottam volna).

Maga az egyetem és a kar jó. Az alacsony hallgatószám miatt (ahogy visszahalottam) az egyes szakok megegyező tantárgyait
összevonták, amely nem feltétlenül előnyös. Pl.: egy építésznek/művésznek nem kell annyira tisztában lennie a statikával, mint egy
építőmérnöknek. Emellett, mikor még oda jártam kivettek kurzusokat a tantervből, amelyeken a későbbiekben a munkákban is nagy
hasznát vettem.

Magyarországon egyedül a fővárosban és környéken van működő gazdaság

Magát Pécset nem ajánlanám, nagyon messze van, és kicsi, hosszútávon unalmas város. Az egyetemet szerettem, de a városban
rossz volt élni.

Majdnem lehetetlen tárgyi követelések, túl sok tantárgy egy félévben

Megszünt az a szak..

Megszüntették a képzést.

Mert Magyarországon eg, bóvónő éhen hal, és sosem alszik.

Mert Pécsett nem piacképes. Sajnos városunkban nagyon kevés szociológus tud elhelyezkedni.

Mert a családias légkör, amit a legjobban hirdet az egyetem és a kar az szerintem nem úgy valósul meg, ahogy kéne.

Mert a diákokat csúnyán kihasználják...Az elvárják hogy öregbítsd az egyetem jó hírét, és papolnak a tiszta versenyről. De amikor
olyan embert vesznek fel a doktori iskolába, akinek se előadása, se TDK-ja, se publikációja...te meg végiggürcölted az éveket, akkor
bizony átverve érzed magad.

Szóval végezzétek el, élvezzétek ki a meghosszabbított gyerekkort és utána irány az élet. Vagy ha hamar rájöttök irány egy
értelmesebb, piacképes szak

Mert a munkaerőpiacon értéktelen diplomát ad, munkát találni vele lehetetlen.

Mert a vizsgákon nem a tudásomra voltak kíváncsiak
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Mert ahogy beleláttam egy félig kihaló, félig átalakuló szakról van szó, amelyet nem fizetnek meg eléggé

Mert ha valaki tanárnak megy, itthon valószínűleg soha nem fog tudni félretenni, normálisan egy életet kezdeni, vagy ha megpróbál
egyedül boldogulni, éhen fog halni a fizetéséből.

Mert már mindenkit felvesznek, lecsökkent a színvonal, sok jó oktató már nem tanít az egyetemen.

Mert már nem indul

Mert nagy a kuszaság a karon, kevés a megbízható tanár.

Mert nagyon kevésre becsült szakma

Mert nem a tudást mérik ,hanem szimpátiát

Mert nem lehet vele elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Mert nem sok haszna van a geográfus diplomának, ennél vannak sokkal verseny- és piacképesebb szakok.

Mert nem tartanak órákat, felcserélik a féléveket, nagyképűek, ostobák, egyesek alkoholisták. A kutatás neves vezetője egy egész
kurzust másfél óra alatt tudott le és még sorolhatnám...

Mert nincs megfizetve.

Mert pénzkidobás oda járni

Mert rossz.

Minden tanar szakkepzett, de nem minden tanar tud tanitani

Már nem azon a karon van a képzés

Máshol több a lehetőség.

Nagyobb a híre, mint a valóság...

Nagyon fárasztó, sok olyan elméleti tudással, amit nem lehet felhasználni a gyakorlatban. A képezés egésze frontális oktatás,
miközben elvárás, hogy ne csak frontálisan tanítsunk. Csak akkor ajánlanám, ha valaki mindenképpen tanítani szeretne állami
intézményben.

Nagyon keveset nyújt a mesterképzés, ha ezt tudom, másik egyetemet kerestem volna, pedig az alapképzéssel nem volt ilyen
problémám.

Nagyon nehéz vele elhelyezkedni.

Nehéz az elhelyezkedés az adott szakterületen.

Nehéz az elhelyezkedés.

Nehéz jó állást találni ezzel a végzettséggel. Főként a fizetéssel vannak problémák.

Nehéz vele elhelyezkedni.

Nehéz volt válaszolni, mert már nem Magyarországon élek, nem tudom, milyen hírneve van az egyetemnek.
A szakot pedig a mai magyarországi pedagógus helyzet miatt nem ajánlanám, maga a képzés nagyon jó volt, amikor oda jártam, azt
magát szívesen ajánlanám.
A következő kérdésre csak azért igen a válasz, mert nem változtatnék azon, hova jutottam a szak és a PTE révén, de érdemesebb
lenne más szakra jelentkezni...

Nem csak a PTE-t, hanem egyáltalán bármiféle egyetemi képzést nem tudnék jó szívvel ajánlani, mert sok esetben azt látom, hogy
egy szakma megszerzésével jobb lehetőségek nyílnak meg az ember előtt, mint egy diplomával.

Nem egészen azt tanultam amit szerettem volna. Specializáció egyedül a szakfordítás volt, mint lehetőség.

Nem elég gyakorlatias az oktatás, nem adott kellő tudást munkavégzéshez.

Nem gyakorlat orientált. Magyarországon több, ennél magasabb minőséget képviselő kar illetve szak van ezen a területen.

Nem hiteles a szakmai oktatas, frissen vegzett nappalis hallgatok adjak le az anyagokat, akik csak a kotelezo gyakorlatokon
talalkoztak betegekkel. Sokszor nem tudnak valaszolni a feltett kerdesekre, stb. Nincsenek megfelelo kialakitasu demonstrltori termek,
az eszkozpark (pl.: RR mero, fonendoszkop) hianyos

Nem hozott szakmai tapasztalatot, sokkal többet tanultam a munkahelyemen. Kiforratlan.

Nem ismerik a munkáltatók, ezért nem is akarnak alkalmazni.

Nem kapjuk meg a megfelelo szakmai tudast ami szukseges lenne a munkahoz.
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Nem készíti fel a hallgatókat a Pénzügy és Számvitel képzés a való életbeli könyvelési, könyvvizsgálati stb. munkára.

Nem könnyű elhelyezkedni ezzel a végzettséggel, a munkáltatók sokszor nem is tudják mit takar ez a szakma

Nem lehet elhelyezkedni, csak ismeretség által. Az Etk-nak nincs jó híre a többi kár között.

Nem lehet jobban elhelyezkedni a Népegészségügyi mesterképzéssel, mint a BSC-vel.

Nem lehet vele könnyen elhelyezkedni

Nem lehetek testnevelő tanár, testnevelő-edző BSc diplomával.

Nem nyújt olyan specifikust tudást, mint mondjuk a pénzügy vagy a marketing szak. Nekem nagyon általános volt.

Nem piacképes

Nem tartottam elég színvonalasnak, mely vélhetően azért volt, mert az első turizmus és vendéglátás szakos hallgatók voltunk.

Nem vagyok elégedett a képzés minőségével, mivel a szakmai területek az átadott tudás 5-10%-át használják maximum a
gyakorlatban, nagyon nagyon kevés volt a gyakorlati érték és tudás, amire ténylegesen szükség lett volna munkavállalóként a
szociális szférában. Gyakorlatilag teljesen kezdőként mélyvízbe kerültem egyből és nem tudtam abból a tudásból meríteni, amit ott
szereztem meg, mert a gyakorlat teljesen más képet adott, mint az egyetem által átadott elméleti anyagok.

Nem volt megfelelő a tematika

Nem válaszoltam nemmel mert már szerveztem be több ismerősömet is az egyetemi képzésemre.

Nem életképes a szak

Nem érzem úgy, hogy használható tudást szereztem volna. Fontos lenne, hogy olyan ismereteket is adjanak a hallgatóknak, ami egy
gyakorlati szakmában is releváns, ez a magyar szakon jelenthetne pl. korrektúrázási vagy kiadvány szerkesztési gyakorlatokat. A
jelenlegi tanterv kizárólag azoknak kedvez, akik tudományos szinten szeretnének a szakhoz kapcsolódó témákkal foglalkozni.

Nem, mert tanárként rosszak az elhelyezkedési lehetőségek. Érdemes valami mást tanulni mit tanárit.

Nincs a szakmának semmilyen megbecsülése ma Magyarországon, és ezzel a diplomával nem lehet külföldön elhelyezkedni B
tervként.

Nincs biztosított szakmai gyakorlat, kívülről pedig nehezen, sőt egyáltalán nem engednek be a munkáltatók. Egy 40 éven felüli MA/
MSC hallgatónak pedig esélye sincs az elméleti képzéshez céges szakmai gyakorlatot szerezni, mert pl. Ausztriával, illetve más
országokkal ellentétben (baráti körömben van jó tapasztalatom erről) Magyarországon 40 éven felül nem fogadnak szakmai
gyakorlatra. Szinte csak a 20-25 éveseket fogadják.

Nincs gyakorlat, nincs felszerelés, tanárok nem adják át tudásukat

Nincs munkaerőpiaci értéke.

Nincs perspektíva, nincs szakmai beajánlás. Ha eleve nincsen ismeretséged, felesleges elvégezni. Nem innen veszik fel a legtöbb
embert az állami szférába

Nincs sok értelme, nem lehet vele boldogulni

Nincs társadalmi megbecsülése a közszférában dolgozóknak!

Nincsen biztosítva a diploma utáni elhelyezkedés a szakterületen

Nyilván nem jó a kérdés, amennyiben obejktivizál egy teljesen szubjektív témát, jelesül adott ismerősömnek ajánlanám, de
mindenképpen fenntartásokkal. Akin nem látom a szakmaiság iránti oszthatatlan lelkesedést, annak értelemszerűen nem ajánlom,
ezért összességében nem.

Oktatói apátia és intézetközötti kommunikáció teljes hiánya, továbbá a gyógynövényes kötelező tárgyakból 5 szemeszter van míg
hasznos tudást adó targyakból 1 szemeszter mint pl.: Kórélettan ahol egy előre kiadott tesztvizsgán kell átmenni...

Osztatlan képzésre mennék

Rengeteg külföldi diák, kevés figyelem az oktatók felől (természetesen van kivétel is)

Rengeteget kell dolgozni, nem marad sok szabadidő munka mellett.

Rosszul szervezett, sokszor olyan tanárok taníottak akiknek inkább nem kellett volna

Régész szakmai berkeken belül a jelenlegi Tanszék vezetéséről, kollégákkal való együttműködéséről, kollégákhoz való hozzáállásáról
aggasztó híreket hallani. Tudomásom szerint az országban jelenleg a pécsi régészet tanszék hírneve, illetve színvonala a
legrosszabb.

Sajnos a szaknak a mai társadalmi beágyazottsága nem kiemelkedő új munkavállalási helyzet megteremtésében.

Sajnos nagyon nehéz az elhelyezkedés ezen a területen és nem igazán megbecsült szakma, anyagilag főleg. Alig van előrejutás ...
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Sajnos nem adott piacképes végzettséget.Konkrétaj egy állásinterjú alkalmával megkérdezték hogy komolyan gondoltam az életem
amikor jelentkeztem erre a szakra? Felálltam és eljöttem. Lejet hogy nem adott versenyképes végzettséget, de én büszke vagyok rá
hogy a PTE.n végeztem.

Sok volt a töltelék tárgy, ami nem vitt előrébb sem szakmailag és a hallgatók látókörét sem sikerült tágítani. Több alapozó ismeret,
keményebb számonkérés fontos tárgyakból jobb lenne.

Sokszor hatalmas a fejetlenség, az illetékes személyek sem tudnak segíteni az adott probléma megoldásában.
A szakmát azért nem ajánlanám, mert nagyon nehéz érvényesülni benne. Ha valaki nem szívvel-lélekkel csinalja, akkor el se kezdje.
Nincs megbecsülve ez a szama és ez szomorú, annak ellenére, hogy nagyon hasznos.

Szerintem sok a felesleges elmélet és kevés a lehetőség a beszéd gyakorlására idegen nyelven

Szervezetlenség, átláthatatlanság, fejetlenség jellemzi mind az oktatást, mind a gyakorlati részeket.

Szinte csak fiatal oktatók vannak, hiányzik a tapasztalat..

Szinte kizárólag elméleti képzés folyik, ami nagyon megnehezíti a későbbi munkavégzést és nem is ad kellő tájékoztatást arról, hogy
mely területen milyen feladatok várnak az ott dolgozókra.

Számomra meglepetés volt, másképp képzeltem el az egész szak felépítését. Ha egy fokkal gyakorlatiasabb lenne és egy nyelvi
szakon pl lennének szóbeli vizsgák vagy esetleg több olyan tantárgy amik hasznosak a hétköznapokban akkor biztos hogy ajánlanám.
Az oktatók szakmai felkészültségével nincs probléma, érdekes órákon ültem, de sajnos ezt a jelenlegi munkámban nem igazán tudom
kamatoztatni.

Számomra teljesen haszontalan képzés volt, de nem én/mi választottuk.

Számos ok miatt nagyon csekély a csúszás nélkül végzettséget szerzők száma

Számos olyan oktató és vezető van ezen a szakon akit nem illet meg ez a munkakör, sem szakmailag, sem emberileg.

Színvonaltalan, sokszor felesleges ismeretek, a tanárok nagyrésze nem szakképzett oktató és a szakmájában sem jó.

Tudtommal már megszűnt az egészségfejlesztő szakirány.

Tul nagy hangsulyt fektetek az alapozo tantargyakra.  Elveszi az energiat/idot, az ugazan fontosaktol (pl.  Vedonoknel a szoptatas)

Többet mutat a kar magáról, mint ami valós  tartalom van mögötte valójában.

Túl fontos eleme lett a képzésnek a szubjektíven megítélhető tantárgyak szerepe, valamint a gyakorlati képzés folyamatosan gyengül.

Túl sok tantárgynak nincs haszna a gyakorlatban

Túlképzés van.

Túlzottan elmélet központú egy alapvetően gyakorlat orientált területen.

Tútltelített szakma

Valahogy a marketing nekem jobban megtetszett azok alapjan amit a marketinges csoporttarsaim meseltek, tobb volt a haszna mint a
gazdmenes targyaknak

Visszatekintve, elég rosszul szervezett az oktatás, egyes témákat sokkal jobban meg lehet érteni egy fél órás youtube videóból mint
egy fél éves tantárgyból... Javaslom az ilyen videók használatát vagy legalább a stílus átvételét az oktatásban, az ember figyelmét is
jobban lekötik mint egy 1,5 órás előadás

Volt két inkongruens oktató, akik a felvételin és az államvizsgán egyaránt a számukra szimpatikus alanyoktól bármilyen feleletet
elfogadtak.

Véleményem szerint a PTE informatika/programozás oktatás elavult dolgokat tanít, amiket nehezen lehet gyakorlatba átültetni.

a jelenlegi piaci környezetben haszontalan ismereteket oktat, hallgatóit nem készíti föl a gyakorlati problémák megoldására.

inkorrekt, leterehelő, nem ad valós tudást, rabszolga lelkületet ad

jobb az elte

mert nem megfelelő az oktatás minősége és a tanári kar nagy részének a magatartása sem

más egyetemek azonos szakával összehasonlítva sokkal kevesebb érdekes kurzus/szakirány, sokkal kevesebb gyakornoki és
egyetemi projekt lehetőség

nagyon szük karrierlehetöség van benne

nehéz munka és nem becsülik meg eléggé

nem eleg szinvonalas

nem jó irányba alakultak a dolgok, miután végeztem.
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nincs értelme földrajzon belül a térinformatikának inkább menjen el informatikusnak könnyeben lesz neki ha térinformatikával akar
foglalkozni

sok a nem hasznosítható "tudás", kevés a hasznosítható, az oktatóknak vannak fontosabb dolgaik, mint képzett szakemberek
kinevelése

túl sok a dietetikus végzettségű szakember.

Állami szférában lehet vele elhelyezkedni leginkább, és a fizetesből meg éhen halni lehet leginkább.

Államvizsga miatt!!!!!!

Úgy hallottam, hogy több negatív változás következett be, mióta végeztem. Amennyiben az az állapot maradt volna, akkor igen lenne
mindenhova a válaszom.


