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Pécsi Tudományegyetem DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul
2020

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Kedves [PARTICIPANT_LASTNAME] [PARTICIPANT_FIRSTNAME]!
Kitöltési útmutató

1. Kérdőívünk a Pécsi Tudományegyetem [PARTICIPANT_CUSTOM2] szakon folytatott tanulmányára vonatkozik.   Kérjük,
válaszait erre a képzésre vonatkoztatva adja meg! Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal
megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg.
2. A kérdőív kitöltése kb. 13-20 perc.
3. A kérdőív kitöltését megszakíthatja és az aktuális állapotot elmentheti, ha a lap alján található „Ideiglenes mentés”   gombra
kattint. Így lehetősége van egy későbbi időpontban a kérdőív kitöltésének folytatására.

A kérdőív mobiltelefonról nem feltétlenül jól jelenik meg, ezért a kitöltéséhez javasolt a számítógép, a kitöltéséhez javasolt
böngészők: Mozilla Firefox és Google Chrome.   Internet Explorer alatt a kérdőív egyes funkciói csak korlátozottan érhetőek el.

 Köszönjük, hogy időt szán a válaszadásra!

2. Jelenlegi tanulmányok
2.1 Milyen képzésben tanul ezen a szakon

([PARTICIPANT_CUSTOM2])?
Kérjük, válassza ki, mivel szűrőfeltétel.

Alapképzés (BA/
BSc/BProf)

Mesterképzés
(MA/MSc)

Osztatlan képzés

Felsőoktatási
szakképzés

Szakirányú
továbbképzés

2.2 Duális képzésben vesz Ön részt ebben a
képzésben?

Igen Nem

2.3 Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon ([PARTICIPANT_CUSTOM2])? 
  Kérjük, válassza ki, mivel szűrőfeltétel.

2006-ban vagy azelőtt 2007 2008
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015 2016 2017
2018 2019 2020

2.4 Várhatóan melyik évben fogja befejezni
tanulmányait ezen a szakon
 ([PARTICIPANT_CUSTOM2])?
  Kérjük, válassza ki, mivel szűrőfeltétel.

2020-ban Később

Az alábbiak közül melyek igazak Önre? Kérjük, soronként jelölje!
2.5 Kollégista Igen Nem
2.6 Szakkollégista Igen Nem
2.7 Kutatócsoport tagja, TDK-résztvevő Igen Nem
2.8 Tehetséggondozó program résztvevője Igen Nem
2.9 HÖK vagy egyéb hallgatói érdekképviselet

tisztségviselője
Igen Nem

2.10 Egyetemi sport/kulturális csoport (pl. tánckör,
zenekar, énekkar stb.) tagja

Igen Nem

2.11 Egyéb egyetemi csoport, szervezet tagja Igen Nem
2.12 Milyen más egyetemi csoport, szervezet tagja Ön?

2.13 Megszakította, passziválta valamikor a jelenlegi
felsőfokú tanulmányait legalább félévre? 

Igen, korábban Igen, jelenleg is Nem

Mennyire valószínű, hogy a jelenlegi tanulmányai során …
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2. Jelenlegi tanulmányok   [Continue]

(Szinte)
biztos

Inkább igen Inkább nem Biztosan
nem

2.14 …megszakítja a tanulmányait és ugyanezen a szakon
intézményt vált?

2.15 …megszakítja a tanulmányait és más szakot kezd el tanulni?
2.16 …végleg, vagy hosszabb időre abbahagyja a tanulmányait?
2.17 …évet halaszt, rövidebb időre abbahagyja a tanulmányait?

3. Egyéb felsőfokú tanulmányok
3.1 Tanul jelenleg más szakon is? Igen Nem
3.2 Milyen képzési területen?

Agrár Államtudományi Bölcsészettudomány
Gazdaságtudományok Hitéleti Informatika
Jogi Műszaki Művészet
Művészetközvetítés Orvos- és egészségtudomány Pedagógusképzés
Sporttudomány Társadalomtudomány Természettudomány

3.3 Milyen képzési szinten tanul ezen a szakon? Alapképzés (BA/
BSc/BProf)

Mesterképzés
(MA/MSc)

Osztatlan képzés

Felsőoktatási
szakképzés

Szakirányú
továbbképzés

Egyéb

3.4 Van már Önnek valamilyen felsőoktatásban
szerzett végzettsége?

Igen Nem

3.5 Milyen képzési területen szerezte?
Ha több is van, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!

Agrár Államtudományi Bölcsészettudomány
Gazdaságtudományok Hitéleti Informatika
Jogi Műszaki Művészet
Művészetközvetítés Orvos- és egészségtudomány Pedagógusképzés
Sporttudomány Társadalomtudomány Természettudomány

3.6 Milyen képzési formában szerezte? Alapképzés (BA/
BSc/BProf)

Mesterképzés
(MA/MSc)

Osztatlan képzés

Felsőoktatási
szakképzés/
Felsőfokú
szakképzés

Egyetemi –
hagyományos
képzés

Főiskolai –
hagyományos
képzés

Egyéb
3.7 A korábbi végzettségét hol szerezte meg? PTE-n más egyetemen,

főiskolán
3.8 Kérjük, nevezze meg az intézményt:

4. Felsőfokú továbbtanulás, szak- és intézményválasztás
A kérdésblokk csak az első éves BA/BSc illetve osztatlan képzésen részt vevőkre vonatkozik

Sok lehetséges ok van, ami miatt valaki diplomát szeretne szerezni. Kérjük, soronként jelölje, hogy a
felsoroltak mennyiben játszottak szerepet ebben a döntésében!

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
4.1 Diplomával jobban lehet keresni.
4.2 Hogy elismert (magas presztízsű) foglalkozásom legyen.
4.3 Hogy jobb karrierlehetőségeim legyenek.
4.4 Diplomásként nagyobb fokú autonómiám lehet a munkában.
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4. Felsőfokú továbbtanulás, szak- és intézményválasztás
A kérdésblokk csak az első éves BA/BSc illetve osztatlan képzésen részt vevőkre vonatkozik   [Continue]

4.5 Diplomásként könnyebb Magyarországon munkát találni.
4.6 Diplomásként könnyebb külföldön munkát találni.
4.7 Hogy képezzem magam, elmélyítsem a tudásomat.
4.8 Minél tovább diák szerettem volna maradni.
4.9 Valamilyen felsőfokú végzettséget mindenképpen szerezni

akartam.
4.10 Családi elvárás a diploma.
4.11 Hogy sokféle kapcsolatot alakítsak ki.
4.12 Nem igazán tudtam, hogy mi legyen velem, de addig is

inkább tanulok.
4.13 Társadalmi elvárás már a diploma.
4.14 Milyen egyéb ok játszik szerepet abban, hogy diplomát akar szerezni?

Mennyire játszottak szerepet az alábbiak abban, hogy a jelenleg tanult szakot ([PARTICIPANT_CUSTOM2]) választotta?

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
4.15 Határozott elképzelésem volt arról, hogy a későbbiekben

mit szeretnék csinálni.
4.16 Tetszett ez a szakma, szakterület.
4.17 Első helyen nem erre a képzésre jelentkeztem, de csak ide

vettek fel.
4.18 A középiskolai eredményeim alapján ez a szak volt

számomra elérhető.
4.19 Ezt a szakot könnyen el lehet végezni.
4.20 Ez a szak keresett a munkaerőpiacon.
4.21 Ez a diploma szükséges a munkámhoz.
4.22 Szülői, családi indíttatás.
4.23 Korábbi saját szakmai élmény.
4.24 Ezt a szakot választotta több ismerősöm is.

Mennyire játszottak szerepet az alábbiak abban, hogy a Pécsi Tudományegyetemet választotta?

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
4.25 Közel van a lakóhelyemhez.
4.26 Az egyetemnek, főiskolának jó híre van.
4.27 Tetszik ez a város.
4.28 Ezen a szakterületen ez nagyon jó színvonalú intézmény.
4.29 Csak ebben az intézményben van ez a képzés.
4.30 Ez az intézmény jó gyakorlati képzést biztosít.
4.31 Ebben az intézményben van továbbtanulási lehetőség

(mesterképzés, PhD).
4.32 Itt van lehetőség duális képzésre.
4.33 Ide volt esélyem államilag támogatott helyre bekerülni.
4.34 Első helyen nem ide jelentkeztem, de csak ide vettek fel.
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4. Felsőfokú továbbtanulás, szak- és intézményválasztás
A kérdésblokk csak az első éves BA/BSc illetve osztatlan képzésen részt vevőkre vonatkozik   [Continue]

4.35 Mindenképpen ebben az intézményben szerettem volna tanulni.
4.36 Megfogott az intézmény a beiskolázási tájékoztatón, nyílt napon.
4.37 Megélhetési okok.

5. Továbbtanulás mesterképzésben, szak- és intézményválasztás
A kérdésblokk csak az első éves MA/MSc képzésen részt vevőkre vonatkozik

Sok lehetséges ok van, ami miatt valaki mesterképzésben szeretne diplomát szerezni. Kérjük, soronként jelölje,
hogy a felsoroltak mennyiben játszottak szerepet abban a döntésében, hogy továbbtanult mesterképzésben! 

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
5.1 Mesterszakos diplomával jobban lehet keresni.
5.2 Mesterszakos diplomával inkább tudok vezetői pozíciót betölteni.
5.3 Hogy elismert (magas presztízsű) foglalkozásom legyen.
5.4 Mesterszakos diplomásként nagyobb fokú autonómiám

lehet a munkában.
5.5 Mesterszakos diplomásként könnyebb Magyarországon

munkát találni.
5.6 Mesterszakos diplomásként könnyebb külföldön munkát találni.
5.7 Hogy képezzem magam, elmélyítsem a tudásomat.
5.8 Minél tovább diák szerettem volna maradni.
5.9 A munkáltató vagy a törvény megköveteli.
5.10 Hogy sokféle kapcsolatot alakítsak ki.
5.11 Szülői, családi elvárás a mesterképzéses diploma.
5.12 Karrierterveimhez szükséges a mesterképzés.
5.13 Milyen egyéb ok játszik szerepet abban, hogy mesterképzésben szeretne diplomát szerezni?

5.14 Kapcsolódik a mesterképzés területe a korábban
megszerzett felsőfokú végzettségéhez?

Igen, teljes
mértékben

Részben Nem

Mennyire játszottak szerepet az alábbiak abban, hogy a korábbi képzéstől (részben) eltérő szakterületen 
folytatja a mesterképzési tanulmányait? 

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
5.15 Időközben rájöttem, hogy mással szeretnék foglalkozni.
5.16 A két szakterület jól kiegészíti egymást.
5.17 Ezzel a mesterszakos diplomával jobb karrierlehetőségeim

lehetnek.
5.18 A munkáltató, vagy a törvény megköveteli.
5.19 Ez a szak volt elérhető számomra a közelben, vagy a

kiválasztott intézményben.
5.20 Korábbi saját szakmai élmény.
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5. Továbbtanulás mesterképzésben, szak- és intézményválasztás
A kérdésblokk csak az első éves MA/MSc képzésen részt vevőkre vonatkozik   [Continue]
5.21 Ugyanebben az intézményben (illetve ennek

jogelődjében) végezte a megelőző felsőfokú
tanulmányait is?

Igen Nem

Mennyire játszottak szerepet az alábbiak abban, hogy a Pécsi Tudományegyetemen végzi a mesterképzést?

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
5.22 Közel van a lakóhelyemhez.
5.23 Az egyetemnek, főiskolának jó híre van.
5.24 Tetszik ez a város.
5.25 Ezen a szakterületen ez nagyon jó színvonalú intézmény.
5.26 Csak ebben az intézményben van ez a képzés.
5.27 Ez az intézmény jó gyakorlati képzést biztosít.
5.28 Itt van lehetőség duális képzésre.
5.29 Itt végeztem korábbi tanulmányaimat is.
5.30 Első helyen nem ide jelentkeztem, de csak ide vettek fel.
5.31 Mindenképpen ebben az intézményben szerettem volna tanulni.
5.32 Megfogott az intézmény a beiskolázási tájékoztatón, nyílt napon.
5.33 A korábbi intézménnyel nem voltam megelégedve, váltani

akartam.
5.34 Megélhetési okok.

6. Elégedettség
Kérjük, az egész tanévre vonatkozóan értékeljen a normál állapotra vonatkozó tapasztalatai alapján!

Mennyire érvényesek az alábbi állítások az Ön képzésére ([PARTICIPANT_CUSTOM2])?

Egyáltalán nem igaz

Inkább nem igaz

Inkább igaz

Teljes mértékben igaz
6.1 A képzés céljai és követelményei világosak.
6.2 A képzés korszerű ismereteket nyújt.
6.3 A képzés motiváló és intellektuálisan stimuláló.
6.4 Az oktatás magas szakmai színvonalú.
6.5 Az oktatók többsége jól tanít.
6.6 Az oktatók többsége szakmailag támogató, iránymutató.
6.7 Jó a kapcsolat a hallgatók és az oktatók között.
6.8 A vizsgák, számonkérések szempontjai, elvárásai előre

tisztázottak és világosak.
6.9 A vizsgák időpontja és eredményei időben, az ígért

határidővel meghirdetésre kerülnek.
6.10 A kurzusokat mindig az az oktató tartja, aki a

kurzusleírásban szerepel.
6.11 A képzésben az elmélet és gyakorlat aránya megfelelő.

Mennyire elégedett a Pécsi Tudományegyetemen az alábbiakkal?
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6. Elégedettség
Kérjük, az egész tanévre vonatkozóan értékeljen a normál állapotra vonatkozó tapasztalatai alapján!   [Continue]

Egyáltalán nem elégedett

Inkább nem elégedett

Inkább elégedett

Teljesen elégedett

Nem tudja megítélni
6.12 A termek technikai felszereltségével.
6.13 Az internet-hozzáféréssel az egyetem/főiskola épületeiben

és a tantermekben.
6.14 A felkészüléshez szükséges elektronikus tananyagokhoz,

háttéranyagokhoz való hozzáféréssel.
6.15 A könyvtár felszereltségével, szolgáltatásaival (pl.

kölcsönzés, fénymásolás, távoli elérés).
6.16 A képzéshez szükséges egyéb felszerelések (labor,

eszközök stb.) elérhetőségével.
6.17 A központi (intézményi, kari) adminisztráció segítőkészségével.
6.18 A tanszéki, intézeti adminisztráció segítőkészségével.
6.19 A hallgatói szolgáltatásokkal (pl. esélyegyenlőségi

támogatás, életvezetési, karrier- és tanulmányi tanácsadás).
6.20 A képzési program egészéről nyújtott tájékoztatással.
6.21 A saját tanrend összeállításához biztosított segítséggel.
6.22 A tanulmányi költségek megfizethetőségével (tandíj,

könyvek, tanfolyamok stb.).
Tapasztalt-e a képzéséhez kötődően nehézségeket az alábbi okok miatt ebben a tanévben?

Igen
Nem

6.23 A magas tanulmányi követelmények miatt (nehéz vizsgák,
beadandók, prezentációk, gyakori zárthelyi dolgozatok)

6.24 Az intézményen belüli szervezési nehézségek miatt
(órarendtervezés, létszámkorlát a kurzusokon, kötelező
órai részvétel stb.)

6.25 Az adminisztratív ügyek miatt (megkésett jegybeírás,
kreditátvitel hosszadalmas ügyintézése, nehézkes tárgy-
és vizsgafelvétel stb.)

6.26 Egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó ügyek miatt
6.27 Anyagi nehézségek miatt
6.28 A fizetett munkámmal kapcsolatos kötelezettségek miatt
6.29 Gyermeknevelési teendők vagy várandósság miatt
6.30 Egészségügyi, mentálhigiénés okok, fogyatékosság vagy

baleset miatt
6.31 A motivációm hiánya miatt
6.32 Más személyes okokból (pl. családi okok)
6.33 A képzés helyszínének az otthonomtól vagy a

lakóhelyemtől való távolsága miatt
Mennyire elégedett a Pécsi Tudományegyetemen nyújtott alábbi támogatásokkal? 

Egyáltalán nem elégedett

Inkább nem elégedett

Inkább elégedett

Teljesen elégedett

Nem veszi igénybe
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6. Elégedettség
Kérjük, az egész tanévre vonatkozóan értékeljen a normál állapotra vonatkozó tapasztalatai alapján!   [Continue]

6.34 Tanulmányokat támogató szolgáltatások (pl. szervezett
tutorálás, felzárkóztató kurzusok)

6.35 Kortárssegítés, mentorálás
6.36 A tanulmányok és a tanulmányok melletti fizetett munka

egyensúlyának támogatása
6.37 Hallgatóbarát intézményi infrastruktúra (pl. hallgatói

közösségi terek, tanulásra alkalmas helyek, étkezési
lehetőségek, egyéb szolgáltatások, baba-mama szoba stb.)

6.38 Támogatás a munka világába való (jövőbeli) átlépéshez
6.39 Támogató szolgáltatások fogyatékossággal élők számára
6.40 Ha újra kezdhetné a felsőfokú tanulmányait,

mennyire valószínű, hogy ismét a Pécsi
Tudományegyetemet választaná?

Biztosan ugyanezt
választanám

Valószínűleg
ugyanezt
választanám

Valószínűleg
mást választanék

Biztosan mást
választanék

6.41 Ha újra kezdhetné a felsőfokú tanulmányait,
mennyire valószínű, hogy ugyanezt a szakot
([PARTICIPANT_CUSTOM2]) választaná?

Biztosan ugyanezt
választanám

Valószínűleg
ugyanezt
választanám

Valószínűleg
mást választanék

Biztosan mást
választanék

7. Jelenlegi munkavállalás és munkával kapcsolatos attitűdök
Dolgozik-e Ön ebben a tanévben az alábbi munkatípusokban? 

Igen
Nem

7.1 Az egyetemen belül asszisztensi, gyakornoki,
demonstrátori, fizetett mentori stb. munka

7.2 Hallgatók számára meghirdetett vállalati program
keretében végzett munka

7.3 Duális képzés részeként végzett munka
7.4 Vállalatnál, cégnél végzett fizetett gyakornoki munka
7.5 Vállalatnál, cégnél végzett nem fizetett gyakornoki munka
7.6 Saját/családi vállalkozásban végzett munka (egyéni

vállalkozóként, vagy cégben (társ)tulajdonosként)
7.7 Egyéb munka
7.8 Milyen egyéb munkát végez?

7.9     Milyen formában dolgozik Ön szorgalmi időszakban? (Több válasz lehetséges!)    
Nem dolgozom Teljes munkaidőben, alkalmazottként Részmunkaidőben, alkalmazottként
Alkalmi munkavégzéssel,
megbízási jogviszonyban

Saját/családi vállalkozásban

7.10 Ez a munka kapcsolatban van az Ön által
végzett szakkal? (Amennyiben több munkája
van, a legjellemzőbbet jelölje!)

Szorosan
kapcsolódik a
szakomhoz

Részben
kapcsolódik a
szakomhoz

Egyáltalán nem
kapcsolódik a
szakomhoz

7.11 Az alábbiak közül melyik jellemzi legjobban
az Ön jelenlegi helyzetét? 

Elsősorban diák
vagyok, és
mellette
dolgozom is.

Elsősorban
dolgozom, és
munkám mellett
felsőfokú
tanulmányokat
végzek.

Mennyire jellemzik a következő állítások az Ön helyzetét?
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7. Jelenlegi munkavállalás és munkával kapcsolatos attitűdök   [Continue]
Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Teljes mértékben
7.12     A megélhetési költségeim fedezése érdekében dolgozom.
7.13     Azért dolgozom, hogy munkatapasztalatot szerezzek.
7.14 Tanulmányaim és munkám összehangolása nehézségekbe

ütközik.
7.15 Munkám és tanulmányaim mellett elegendő idő jut a

kikapcsolódásra, szórakozásra.
Most a képzés elvégzése utáni munkavállalással kapcsolatban kérdezzük. Kérjük, a következő állítások
mindegyikéről mondja meg, hogy mennyire fontosak azok az Ön számára egy állás esetén! Az iskolai
osztályzatnak megfelelően értékeljen: adjon 1-est, ha egyáltalán nem fontos, és 5-öst, ha nagyon fontos az
Ön számára, a közbülső értékek átmenetet jelölnek.

Egyáltalán
nem 

2 3 4 Nagyon
fontos (5)

7.16 Állásbiztonság
7.17 Magas kereset
7.18 Jó béren kívüli juttatások
7.19 Jó és gyors előrejutási lehetőségek
7.20 Vezetői pozíció
7.21 Érdekes munka
7.22 Önálló (autonóm) munka
7.23 Olyan munka, amivel másoknak tud segíteni
7.24 Olyan munka, ami hasznos a társadalomnak
7.25 Olyan munka, ami lehetőséget ad arra, hogy fejlessze a

képességeit
7.26 Lehetőség új dolgok tanulására, továbbképzések
7.27 Lehetőség a munka és a magánélet összehangolására
7.28 Rugalmas munkaidő
7.29 Távmunka (home office) lehetősége
7.30 Csapatmunka
7.31 Jó céges hírnév
7.32 Külföldi tapasztalatszerzés lehetősége
7.33 Magas társadalmi státusz, presztízs
7.34 Valós teljesítmény elismerése, hiteles teljesítményértékelés
7.35 Kellemes munkahelyi környezet

8. Végzősök 
A kérdésblokk csak azokra vonatkozik, akik 2020-ban végeznek alap-, mester vagy osztatlan képzésben

Véleménye szerint jelenlegi tanulmánya mennyire készíti fel Önt a későbbi ...

Egyáltalán nem készít fel

Inkább nem készít fel

Inkább felkészít

Nagyon jól felkészít
8.1 …magyarországi munkaerőpiaci érvényesülésre?
8.2 …külföldi munkaerőpiaci érvényesülésre?

Milyen típusú munkahelyen szeretne dolgozni diplomásként? 
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8. Végzősök 
A kérdésblokk csak azokra vonatkozik, akik 2020-ban végeznek alap-, mester vagy osztatlan
képzésben   [Continue]
8.3 Ön inkább ... állami/

önkormányzati
szektorban
alkalmazott, vagy

magánszektorban
alkalmazott, vagy

önálló (vállalkozó)
lenne?

egyéb válasz
8.4 Milyen egyéb munkát végezne?

8.5 Ön inkább egy ... kisebb cégnél
(legfeljebb 50
fő), vagy egy

nagyobb cégnél
(több mint 50 fő)
dolgozna?

8.6 Ön inkább egy ... multinacionális
cégnél, vagy

egyéb külföldi
cégnél vagy egy

hazai cégnél
dolgozna?

Hol szeretne dolgozni területileg?

Itt biztos nem szeretne

Itt inkább nem szeretne

Inkább itt szeretne

Mindenképpen itt szeretne
8.7 Budapesten
8.8 Gyerekkori lakóhelyén vagy annak környékén (Akkor is

jelölje, ha ez Budapest)
8.9 Az egyetem/főiskola környékén (Akkor is jelölje, ha ez Budapest)
8.10 Külföldön
8.11 Tervezi-e, hogy a diploma megszerzése

után külföldön (is) fog hosszabb-rövidebb
időre munkát vállalni?

Igen, tartósan Valószínűleg
igen, de csak
átmenetileg

Nem valószínű,
de előfordulhat

Nem
8.12 Tegyük fel, hogy eldönthetné, hogy teljes-

vagy részmunkaidőben dolgozzon a végzés
után. Melyiket választaná inkább?

Teljes
munkaidőben
(heti legalább 40
óra) dolgozna

Részmunkaidőben
(heti 20-30 óra)
dolgozna

Kevesebb, mint
heti 20 órában
dolgozna

Egyáltalán nem
dolgozna

8.13 Miért nem dolgozna végzés után?

A következő kérdések azokra vonatkoznak, akik várhatóan 2020-ban végeznek BA/BSc-képzésekben
8.14 A tanulmányai végeztével szeretne

továbbtanulni mesterképzésen? 
Igen Nem Nem tudom még

Mekkora szerepet játszanak az alábbiak abban, hogy nem szeretne továbbtanulni mesterképzésben?

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
8.15 Nem látom a felsőbb tanulmányok hozzáadott értékét.
8.16 A mostani végzettségemmel is tudok állást találni.
8.17 Nem tehetem meg, hogy továbbra is tanuljak.
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8. Végzősök 
A kérdésblokk csak azokra vonatkozik, akik 2020-ban végeznek alap-, mester vagy osztatlan
képzésben   [Continue]
8.18 Nehezen tudom/tudnám a munkát és a tanulmányokat

összeegyeztetni.
8.19 Csalódás volt a képzés.
8.20 Fontosabb a munkatapasztalat-szerzés, mint a mesterdiploma.
8.21 Már van egyetemi szintű vagy mesterképzéses diplomám.

Kérjük, soronként jelölje, hogy a felsoroltak mennyire játszanak szerepet abban, hogy Ön mesterszakon
szeretne továbbtanulni!

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
8.22 Mesterszakos diplomával jobban lehet keresni.
8.23 Mesterszakos diplomával inkább tudok vezetői pozíciót betölteni.
8.24 Hogy elismert (magas presztízsű) foglalkozásom legyen.
8.25 Mesterszakos diplomásként nagyobb fokú autonómiám

lehet a munkában.
8.26 Mesterszakos diplomásként könnyebb Magyarországon

munkát találni.
8.27 Mesterszakos diplomásként könnyebb külföldön munkát találni.
8.28 Hogy képezzem magam, elmélyítsem a tudásomat.
8.29 Minél tovább diák szeretnék maradni.
8.30 A munkáltató, vagy a törvény megköveteli.
8.31 Hogy sokféle kapcsolatot alakítsak ki.
8.32 Szülői, családi elvárás a mesterképzéses diploma.
8.33 Karrierterveimhez szükséges a mesterképzés.
8.34 Milyen egyéb ok játszik szerepet abban, hogy mesterképzésben szeretne diplomát szerezni?

8.35 Tervei szerint kapcsolódni fog a mesterszakos
képzése a jelenlegi képzési területhez?

Igen, teljes
mértékben

Részben Nem

Miért szeretné a jelenlegitől (részben) eltérő szakterületen folytatni mesterképzési tanulmányait? Mennyire
játszanak szerepet ebben az alábbiak? 

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
8.36 Időközben rájöttem, hogy mással szeretnék foglalkozni.
8.37 A két szakterület jól kiegészíti egymást.
8.38 Ezzel a mesterszakos diplomával jobb karrierlehetőségeim

lehetnek.
8.39 A munkáltató, vagy a törvény megköveteli.
8.40 Ez a szak érhető el számomra a közelben, vagy a

kiválasztott intézményben.
8.41 Magyarországon, vagy külföldön szeretne

mesterképzésben továbbtanulni?
Magyarországon Külföldön Nem tudom még

8.42 Ugyanebben az intézményben szeretne
mesterképzésben továbbtanulni, ahol
jelenleg is tanul?

Igen Nem Nem tudom még

Mennyire játszanak szerepet az alábbiak abban, hogy melyik intézményben tervezi a mesterszakos tanulmányait? 
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8. Végzősök 
A kérdésblokk csak azokra vonatkozik, akik 2020-ban végeznek alap-, mester vagy osztatlan
képzésben   [Continue]

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Nagyon nagy mértékben
8.43 Közel legyen a lakóhelyéhez.
8.44 Az egyetemnek, főiskolának jó híre legyen.
8.45 Tetsszen a város, ahol az intézmény van.
8.46 Ezen a szakterületen jó intézménynek számítson.
8.47 Az intézmény jó gyakorlati képzést biztosítson.
8.48 Legyen lehetőség duális képzésre.
8.49 Ugyanaz az intézmény legyen, ahol jelenleg is tanulok.
8.50 Semmiképp ne az az intézmény legyen, ahol jelenleg is tanulok.
8.51 Megélhetési okok.

9. Személyi adatok
9.1 Milyen típusú középiskolai osztályban

szerzett érettségit?
Gimnázium –
hagyományos 4
osztályos

Gimnázium – 5
osztályos,
idegen nyelvi
előkészítő évvel

6, 8
osztályos vagy
kéttannyelvű
gimnázium

Szakgimnázium
(korábban
szakközépiskola)

Egyéb

9.2 Mi az Ön családi állapota? Egyedülálló Élettársi vagy
tartós együttélési
kapcsolatban él

Házas

Elvált Özvegy
9.3 Van Önnek 18 év alatti gyermeke? Van Nincs
9.4 Milyen településen volt az állandó

lakóhelye, amikor Ön 14 éves volt?
Budapest Megyeszékhely,

megyei jogú város
Más város

Nagyközség
vagy község

Külföldi település

9.5 Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai
végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

Legfeljebb 8
általános

Szakmunkásképző,
szakiskola
(érettségi nélkül)

Érettségit adó
középiskola
(gimnázium,
szakközépiskola)

Főiskola, egyetem Nem tudja, nem
ismerte, nem élt

9.6 Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai
végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

Legfeljebb 8
általános

Szakmunkásképző,
szakiskola
(érettségi nélkül)

Érettségit adó
középiskola
(gimnázium,
szakközépiskola)

Főiskola, egyetem Nem tudja, nem
ismerte, nem élt

9.7 Van a családjában az Önéhez hasonló
szakterületen végzettséget szerzett, e
szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne
a végzettség szintjére, hanem az esetleges
szakmai kapcsolódásra gondoljon! 

Igen, szülők és
nagyszülők közt
is van kapcsolódó
szakmájú
családtag

Igen, csak a
szülők között

Igen, csak a
nagyszülők között

Igen, a tágabb
családi körben

Nincsen

Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből?
Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol 1=Nem ismeri, 5=Nagyon jól ismeri!
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9. Személyi adatok   [Continue]

Nem ismeri (1) 2 3 4

Nagyon jól ismeri (5)

Anyanyelve
9.8 Angol
9.9 Német
9.10 Francia
9.11 Olasz
9.12 Spanyol
9.13 Orosz
9.14 Más idegen nyelv
9.15 Milyen más idegen nyelven beszél, ír, olvas Ön?

10. PTE 1. rész
10.1 Milyen módon oldja meg az oktatás

székhelyén (Pécs, Szekszárd, Szombathely,
Zalaegerszeg stb.) való tartózkodását?

Saját lakás Szülőkkel Kollégium
Albérlet Bejáró közeli

településről
Egyéb

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

nagyon rossz nagyon jó

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

nagyon rossz nagyon jó

Ajánlaná-e barátainak, ismerőseinek...
10.4 a Pécsi Tudományegyetemet? Igen Nem
10.5 a PTE Karát, amelyen a diplomáját szerzi? Igen Nem
10.6 azt a szakot, amelyen a diplomáját szerzi? Igen Nem
10.7 Ismeri-e az Alumni (örediák) Iroda által

menedzselt öregdiák szervezetet, a Pécsi
Diplomások Körét?  

Igen Nem

10.8 Tudomása szerint működik-e alumni
szervezet a saját karán? 

Igen Nem

10.9 Csatlakozott–e tagként a Pécsi Diplomások
Köréhez? 

Igen Nem

10.10Az alábbi alumni/öregdiák szolgáltatások közül melyiket ismeri?
Több választ is megjelölhet!

Tagkártya Magazin Egyetemi emlékgyűrű
Online hírlevél PTE ajándéktárgyak értékesítése Alumni Akadémia (tréning,

kurzus, előadás)
www.alumni.pte.hu portál Kari alumni portál www.pte.hu/en_is_pecsett odal

(ÉN is PÉCSETT...)
Évfolyamtalálkozó szervezése

10.11Milyen egyéb szolgáltatás igényelne majd a végzést követően:

11. PTE 2. rész
Kérjük értékelje, hogy Ön milyen mértékben rendelkezik az alábbi kompetenciákkal, valamint, hogy milyen
mértékben segíti ezek fejlesztését az adott karon folyó oktatás és elérhető szolgáltatás. 
  Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!
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11. PTE 2. rész   [Continue]
11.1 Elméleti szaktudás alkalmazása a gyakorlatban egyáltalán

nem meglévő
teljes
mértékben
meglévő

11.2 Elméleti szaktudás alkalmazása a gyakorlatban egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.3 Idegen nyelvi tudás egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.4 Idegen nyelvi tudás egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.5 Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.6 Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.7 Íráskészség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.8 Íráskészség egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.9 Jó prezentációs készség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.10Jó prezentációs készség egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.11 Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.12Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.13Érzelmi intelligencia egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.14Érzelmi intelligencia egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.15Nonverbális kommunikáció (pl.: megjelenés, testbeszéd) egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.16Nonverbális kommunikáció (pl.: megjelenés, testbeszéd) egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.17Udvariasság, viselkedési szabályok ismerete egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.18Udvariasság, viselkedési szabályok ismerete egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.19Konfliktuskezelési képesség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő
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11. PTE 2. rész   [Continue]
11.20Konfliktuskezelési képesség egyáltalán

nem fejleszti
a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.21Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.22Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.23Csapatmunka egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.24Csapatmunka egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.25Önállóság egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.26Önállóság egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.27Vezetői képességek egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.28Vezetői képességek egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.29Rugalmasság egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.30Rugalmasság egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.31Jó időgazdálkodás egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.32Jó időgazdálkodás egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.33Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.34Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.35Szervezőkészség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.36Szervezőkészség egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar

11.37Vállalkozó szellem egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

11.38Vállalkozó szellem egyáltalán
nem fejleszti

a kar

nagymértékben
fejleszti a kar
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12. PTE 3. rész
Milyen gyakran kommunikál az oktatóival a következők eszközök közül? Mennyire elégedett azzal, ahogyan
az eszközön képes kommunikálni? 
(1-es egyáltalán nem használom/egyáltalán nem vagyok elégedett, 5-ös gyakran használom/teljes mértékben
elégedett vagyok, NT/NV= nem tudom/nem válaszolok) 

12.1 Telefon Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

12.2 Telefon Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

12.3 Fórumok (pl. Neptun MeetStreet) Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

12.4 Fórumok (pl. Neptun MeetStreet) Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

12.5 Neptun Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

12.6 Neptun Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

12.7 E-mail alapú kapcsolattartás (Outlook,
Gmail stb.)

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

12.8 E-mail alapú kapcsolattartás (Outlook,
Gmail stb.)

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

12.9 Chat alapú kapcsolattartás (Messenger,
Microsoft Teams, Skype, Slack stb.)

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

12.10Chat alapú kapcsolattartás (Messenger,
Microsoft Teams, Skype, Slack stb.)

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

12.11Telekonferencia szoftver (Zoom, Microsoft
Teams, Skype, Cisco Webex stb.)

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

12.12Telekonferencia szoftver (Zoom, Microsoft
Teams, Skype, Cisco Webex stb.)

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

12.13Projektmenedzsment platform (Asana,
Trello, Monday.com, Jira stb.)

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

12.14Projektmenedzsment platform (Asana,
Trello, Monday.com, Jira stb.)

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

12.15Közös tárhely (Dropbox, OneDrive,
Google Drive stb.)

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV
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12. PTE 3. rész   [Continue]
12.16Közös tárhely (Dropbox, OneDrive,

Google Drive stb.)
Egyáltalán

nem vagyok
elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

12.17Egyéb kollaborációs szoftver (Office365,
Google Docs, Miro stb.)

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

12.18Egyéb kollaborációs szoftver (Office365,
Google Docs, Miro stb.)

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

12.19Amennyiben erre volt lehetőségük, a digitális
órán, hogyan kommunikáltak Önnel az oktatók?

Csak írásban Többségében
írásban

Vegyesen, írásban
és szóban is

Inkább szóban Csak szóban
12.20Amennyiben problémai adódtak a digitális oktatás során, azok mire vezethetőek vissza?

(Több válasz is megjelölhető.)
Nem volt problémám Akadozott nálam az internetkapcsolat Akadozott az oktatóknál az

internetkapcsolat
Nem megfelelő eszközt használtam Nem megfelelő eszközt

használtak az oktatók
Kevés technikai ismerettel
rendelkeztem/rendelkezek még

Kevés technikai ismerettel
rendelkeztek/rendelkeznek még
az oktatók

Nem tudom Egyéb okra vezethető vissza

12.21Milyen egyéb okra vezethető vissza a digitális oktatással kapcsolatos problémája, kérjük fejtse ki röviden:

12.22Véleménye szerint a COVID-19 járvány hatására,
miként alakul a hallgatók PTE oktatási
tevékenységének (online és offline) megítélése?

Nagyon nagy
mértékben romlik

Nagy mértékben
romlik

Inkább romlik

Változatlan marad Inkább javul Nagy mértékben
javul

Nagyon nagy
mértékben javul

12.23Az Ön meglátása szerint a jövőben
mennyiben tevődik át a hangsúly a személyes
oktatásról a digitális alapú formákra?

Nagyon sok új
ilyen program lesz

Kissé átalakul a
digitális
módszerek felé

Marad minden a
régiben, ez csak
egy egyszeri
hatás, tartósan
csökken a digitális
oktatás szerepe a
válság után

Nem lesz releváns
a jövőben sem

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! 

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

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

12.24Jelige:
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12. PTE 3. rész   [Continue]
12.25Jelszó:

Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban.

   Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat. 
   Kérjük, várja meg amíg átirányítjuk az alumni.pte.hu oldalra!
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