
A válaszadás önkéntes! 

Felvételizők kérdőíve 

 

Kedves Felvételiző! 
A Pécsi Tudományegyetem a felvételizők körében végzett megkérdezések alapján szeretne 
információkat szerezni a jelentkezés hátteréről, az Egyetem megítéléséről, a tájékoztatás 
minőségéről. Az összegyűjtött vélemények hozzásegítik egyetemünket ahhoz, hogy jobban 
megfeleljen a jelentkezők, így az Ön elvárásainak. Előre is köszönjük segítségét! 
 
1.a. Milyen mértékben használja a felvételi döntés meghozatalában az alábbi információforrásokat? 
Kérjük, hogy az iskolai osztályzatok szerint értékelje 1 és 5 között (1=Egyáltalán nem, 2=Kevésbé, 3=Átlagos 
mértékben, 4=Többször, 5=Nagyon gyakran használja az adott forrás! (Kérjük, írja be a táblázatba!) 

 Tényezők Osztályzat 

1.  Felvi.hu oldala 1-2-3-4-5 

2.  A pte.hu felvételi oldala  1-2-3-4-5 

3.  Az adott kar weboldala 1-2-3-4-5 

4.  Irányapte Facebook oldal  1-2-3-4-5 

5.  Más internetes oldalak, például:……………………………….. 1-2-3-4-5 

6.  EDUCATIO kiállítás 1-2-3-4-5 

7.  Nyílt napok 1-2-3-4-5 

8.  Középiskolai tájékoztatók, látogatások 1-2-3-4-5 

9.  Az egyetemek/főiskolák felvételi tájékoztató kiadványai 1-2-3-4-5 

10.  Az intézmény hallgatója 1-2-3-4-5 

11.  Barátok, ismerősök 1-2-3-4-5 

12.  Tanárok 1-2-3-4-5 

13.  Szülők, családtagok 1-2-3-4-5 

14.  Újságcikkek, kiadványok:…………………………………….. 1-2-3-4-5 

15.  Egyéb forrás, például:………………………………………… 1-2-3-4-5 

 
1.b. A felsoroltak közül melyeket tartja leginkább hasznosnak? 

(Maximum hármat írjon! A sorszám is elegendő!) 
 
 1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. 
 
2. Mennyire ért egyet azzal, hogy továbbtanulásának a célja: 

(Jelölje a megadott skálán! 1=Egyáltalán nem, 5= Teljes mértékben) (Kérjük, karikázza be az értékelését!) 

Tényezők Osztályzat 

Diplomaszerzés, társadalmi megbecsülés 1-2-3-4-5 

Családi elvárás 1-2-3-4-5 

Karrier, jó állás lehetőség 1-2-3-4-5 

Egyéni motiváció, önmegvalósítás 1-2-3-4-5 

Tudományos pálya 1-2-3-4-5 

Hallgatói életbe való bekerülés 1-2-3-4-5 

Még nem szeretnék dolgozni 1-2-3-4-5 

Egyéb, éspedig ……………………………………………………. 1-2-3-4-5 

3. Kinek a véleményét hallgatja meg a felvételi döntés meghozatalához? 
(Jelölje a megadott skálán, 1=Egyáltalán nem, 5=Nagymértékben!) (Kérjük, karikázza be az értékelését!) 

Befolyásoló személyek Értékelés 

Szülő(k) 1-2-3-4-5  

Testvér 1-2-3-4-5  

Középiskolai tanár 1-2-3-4-5  

Barát vagy barátnő 1-2-3-4-5  

Felsőoktatási intézmény oktatója, dolgozója 1-2-3-4-5  

Akivel együtt jelentkezik 1-2-3-4-5  

Aki jelenleg az intézmény hallgatója 1-2-3-4-5  

Aki az intézményben végzett 1-2-3-4-5  

Egyéb, éspedig ……………………………………………… 1-2-3-4-5  
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4. Hányadik helyre tenné (az 5 helyből) az alábbi szempontokat a felvételi döntés során? 
(Kérjük, írja az alábbi szempontok mellé a megfelelő helyezéseket! 1. hely=Legmeghatározóbb, 5. 
hely=Legkevésbé meghatározó!) 
 

Érdeklődési körnek megfelelő szak(ok)  

Piacképes diploma  

Az előző évek ponthatárai alapján biztosabb bejutás lehetősége  

Város  

Egyetem/Főiskola/Kar  

 
5.a. Milyen fontossági tényezők szerint választ felsőoktatási intézményt, és mennyire igazak a felsoroltak 
a Pécsi Tudományegyetemre? Kérjük, értékelje az iskolai osztályzatoknak megfelelően (1=Egyáltalán nem 
fontos/igaz, 5=Nagyon fontos/igaz)! (Kérjük, írja be az értékelést a táblázatba!) 

 Tényezők 
Választási szempont 

fontossága 
(1-5) 

PTE-re 
vonatkozóan 

(1-5) 

1.  Jó hírű intézmény   

2.  Ismertek, elismertek az oktatók   

3.  Könnyű bekerülni   

4.  A diploma jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít   

5.  Az intézmény közel van a lakóhelyéhez    

6.  Az érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok   

7.  Tehetségekkel való foglalkozás   

8.  Széles képzési kínálattal rendelkező intézmény   

9.  Nem kell sokat tanulni, könnyű elvégezni    

10.  A környezet, szülők elvárásai alapján   

11.  Ösztöndíjak (tanulmányi, szociális)   

12.  Állami ösztöndíjas helyek száma    

13.  Az önköltség mértéke   

14.  Alacsony megélhetési költségek (pl. kollégium, utazás)   

15.  Nemzetközi kapcsolatok, külföldi tanulási lehetőségek   

16.  A város, ahol az egyetem van, vonzó    

17.  Pezsgő egyetemi élet, az intézmény légköre   

18.  A barátai is azt az intézményt választják   

19.  Munkalehetőség, pénzkereseti lehetőség tanulás mellett   

20.  
Egyetem/főiskola által biztosított, karriertervezést segítő 
szolgáltatások 

  

21.  Szabadidős és versenysport lehetőségek   

22.  Különböző felsőoktatási rangsorok (HVG, Heti Válasz …)   

23.  Egyéb: ..........................................................................   

5.b. Mi a legfontosabb tényező, amit elvár egy felsőoktatási intézménytől? 

 .................................................................................................................................  
6. Mi jut eszébe először a Pécsi Tudományegyetemről? 

 .................................................................................................................................  
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HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 
 
Részt vesz-e idén felvételi eljárásban?  (1) Igen (2) Nem  

A felvételi során az első három helyen melyik intézményt tervezi megjelölni? 

 1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. 

Miért tervezi megjelölni az első helyen közölt intézményt?     

    

Milyen szakra, képzési területre jelentkezik?    

Milyen képzési ciklusban tervezi folytatni a tanulmányait? (Több választ is megjelölhet!) 

Felsőoktatási szakképzés (FOKSZ) (2 év)     

Alapképzés (BA/BSc) (3-4 év)    

Osztatlan képzés (5-6 év)    

Mesterképzés (MA/MSc) (diplomásoknak)    

Szakirányú továbbképzés (diplomásoknak)    

PhD program (diplomásoknak)     

Milyen finanszírozási formában tervezi folytatni tanulmányait? (Több választ is megjelölhet!) 

 Állami ösztöndíjas    Önköltséges  

Neme: (1) Férfi (2) Nő   

Állandó lakhely, megye: .........................................................................................  

Lakhely: (1) Főváros (2) Nagyváros (3) Kisváros (4) Falu   

Jelenleg mivel foglalkozik? (Kérjük, húzza alá a megfelelő részt!) 

Tanuló gimnáziumban/szakközépiskolában/szakiskolában 

Főiskolai/egyetemi hallgató 

Dolgozik 

Egyéb, éspedig  ...........................................................................................  

Milyen a családjának a jövedelmi helyzete?  

Jelentősen átlag alatti  

Átlag alatti  

Átlagos  

Átlag feletti  

Jelentősen átlag feletti   

Érettségi éve:  ………………. 

Köszönjük válaszait! 

 

Szeretne további információt kapni a PTE felvételi híreiről? Ha igen, kérjük, adja meg e-mail címét:  
 

…………. .........................................................................................................................  
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Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra vonatkozó kérdések 
 
 
 
7. Milyen céllal kereste fel a Pécsi Tudományegyetem standját? 
(Értékelje iskolai osztályzatoknak megfelelően!) (1=Egyáltalán nem igaz, 5=Teljes mértékben igaz) (Kérjük, 
karikázza be az értékelését!) 
 

Tényezők Osztályzat 

Tájékozódni akartam a felvételi eljárásról 1-2-3-4-5 

Információt akartam gyűjteni a PTE képzéseiről 1-2-3-4-5 

Figyelemfelkeltő volt a stand 1-2-3-4-5 

Benyomásokat kívántam szerezni az intézményről 1-2-3-4-5 

Egy jót szerettem volna játszani 1-2-3-4-5 

Találkozni szerettem volna az intézmény képviselőivel 1-2-3-4-5 

Érdekelt, mi minden zajlik itt 1-2-3-4-5 

A pályaorientációs tanácsadás érdekelt 1-2-3-4-5 

Tetszettek az ajándéktárgyak 1-2-3-4-5 

Egyéb, éspedig ……………………………………………………. 1-2-3-4-5 

 
8. Milyen benyomást szerzett az intézményről a standnál tett látogatásakor? 
(Jelölje a megadott skálán! 1=egyáltalán nem jellemző, 5=teljes mértékben jellemző) 
 

Megfelelt előzetes elvárásaimnak, érdekes és informatív volt 1-2-3-4-5 

Segített a felvételihez szükséges ismeretek megszerzésében 1-2-3-4-5 

Segített a szak és intézményválasztásban 1-2-3-4-5 

Segített a PTE képzéseinek feltérképezésében 1-2-3-4-5 

Segített a pályaválasztásban, pályaorientációban 1-2-3-4-5 

Pozitívan befolyásolta a PTE-ről alkotott véleményemet 1-2-3-4-5 

 

 
 

 


