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Pécsi Tudományegyetem
Rektori Kabinet 2015-ben és 2019-ben abszolutóriumot szerzettek

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.

Kedves [PARTICIPANT_LASTNAME] [PARTICIPANT_FIRSTNAME]!
Kitöltési útmutató

1. Kérdőívünk az Ön által [PARTICIPANT_CUSTOM1] a Pécsi Tudományegyetemen abszolutóriummal befejezett
[PARTICIPANT_CUSTOM2] képzésen folytatott tanulmányaihoz kapcsolódik.
2. A kérdőív kitöltése kb. 12-18 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 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!

TANULMÁNYOK

A következőben a tanulmányaival kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.

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

sokkal rosszabb
volt, mint a
többieké

valamivel
rosszabb volt,
mint a többieké

kb. ugyanolyan
volt, mint a
többieké

valamivel jobb volt,
mint a többieké

sokkal jobb volt,
mint a többieké

Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?   igen nem
Ezt milyen szintű képzésben végzi? alapképzés (BA/

BSc)
mesterképzés
(MA/MSc)

osztatlan képzés
(pl. jogász,
orvosképzés)

doktori képzés –
PhD, DLA

felsőfokú
szakképzés/
felsőoktatási
szakképzés

szakirányú
továbbképzés

Ez a képzés szakterületét tekintve hasonló a
kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?

végzettségének
megfelelő
szakterület

hasonló szakterület egészen más
szakterület

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)   

igen nem

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

alapképzés (BA/
BSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

osztatlan képzés
(pl. jogász,
orvosképzés)

egyetemi –
hagyományos
képzés

főiskolai –
hagyományos
képzés

doktori képzés –
PhD, DLA

felsőfokú
szakképzés/
felsőoktatási
szakképzés

szakirányú
továbbképzés
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TANULMÁNYOK

A következőben a tanulmányaival kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.   [Continue]

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául
szolgáló végzettséghez?   

végzettségének
megfelelő
szakterület

hasonló szakterület egészen más
szakterület

Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/
abszolutóriumot a képzés megszerzése után?

igen nem

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

alapképzés (BA/
BSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

osztatlan képzés
(pl. jogász,
orvosképzés)

doktori képzés –
PhD, DLA

felsőfokú
szakképzés/
felsőoktatási
szakképzés

szakirányú
továbbképzés

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául
szolgáló végzettséghez?   

Végzettségének
megfelelő
szakterület

Hasonló
szakterület

Egészen más
szakterület

KOMPETENCIA
Volt-e már olyan munkakörben alkalmazva,
amely megfelel az intézményünkben szerzett –
megkeresése során aktuális – végzettségének?

Igen, a jelenlegi
munkaköröm
megfelel a
végzettségemnek

A jelenlegi nem,
de voltam már
olyan
munkakörben
alkalmazva, amely
megfelelt – Ez
esetben kérjük,
erre vonatkozóan
válaszoljon!

Nem voltam még
ilyen munkakörben
alkalmazott

Kérjük, osztályozza az alábbi készségeket, kompetenciákat aszerint, hogy:

[1. oszlop] Mennyire van/volt rájuk szükség a (megadott végzettsége szerinti) szakmája gyakorlásában! Az 5-ös azt jelenti, hogy
nagyon nagymértékben szükséges ebben a szakmában; az 1-es azt, hogy egyáltalán nem szükséges. A közbülső értékekkel
árnyalhatja véleményét.

[2. oszlop] És mennyire rendelkezett velük Ön az adott végzettség megszerzésekor! Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon
nagymértékben rendelkezett vele, az 1-es azt, hogy egyáltalán nem rendelkezett. A közbülső értékekkel itt is árnyalhatja véleményét.

Mennyire szükséges?

Mennyire rendelkezett?

1 2 3 4 5

nem tudom

Elméleti szaktudás, felkészültség
Elméleti szaktudás, felkészültség
Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban
Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban
Innovatív készség, újító szellem
Innovatív készség, újító szellem
Probléma-megoldási készség, leleményesség
Probléma-megoldási készség, leleményesség
Nagy munkabírás, kitartás
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KOMPETENCIA   [Continue]
Nagy munkabírás, kitartás
Beszédkészség
Beszédkészség
Íráskészség, fogalmazási készség
Íráskészség, fogalmazási készség
Kézügyesség
Kézügyesség
Nyelvtudás
Nyelvtudás
Számítógép-ismeret, informatikai tudás
Számítógép-ismeret, informatikai tudás
Emberi konfliktusok kezelése
Emberi konfliktusok kezelése
Együttműködés egy csapattal
Együttműködés egy csapattal
Munkaszervezés és időbeosztás
Munkaszervezés és időbeosztás
Előrelátás, tervezőkészség
Előrelátás, tervezőkészség
Mások szakmai vezetése
Mások szakmai vezetése
Gyakorlati szakismeret
Gyakorlati szakismeret
Tanulási képesség
Tanulási képesség
Precizitás, részletekre figyelés
Precizitás, részletekre figyelés
Kritikai gondolkodás
Kritikai gondolkodás
Önálló munkavégző képesség
Önálló munkavégző képesség
Alkalmazkodóképesség
Alkalmazkodóképesség
Koncentrációkészség, a figyelem összpontosítása
Koncentrációkészség, a figyelem összpontosítása
Rendszerező gondolkodás, átlátó képesség
Rendszerező gondolkodás, átlátó képesség
Tolerancia, más nézetek tisztelete
Tolerancia, más nézetek tisztelete
Fegyelem, szabályok követése
Fegyelem, szabályok követése
Általános tájékozottság, műveltség
Általános tájékozottság, műveltség
Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség
Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség
Érzelmi intelligencia
Érzelmi intelligencia
Nonverbális kommunikáció (pl.: megjelenés, testbeszéd)
Nonverbális kommunikáció (pl.: megjelenés, testbeszéd)
Udvariasság, viselkedési szabályok ismerete
Udvariasság, viselkedési szabályok ismerete
Vállalkozó szellem
Vállalkozó szellem
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JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

Folytatott-e bevételt szerző tevékenységet a
tanulmányai alatt?   

igen nem

Ez a munka mennyire kapcsolódott tanulmányaihoz?   egyáltalán
nem

teljes
mértékben

Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza?
(Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!)   

alkalmazott önfoglalkoztató,
önálló vállalkozó
(szellemi
szabadfoglalkozású,
egyéni
vállalkozó, nincs
alkalmazottja)

vállalkozó
(alkalmazott(ak)
at foglalkoztat)

munkanélküli nappali
munkarenden
felsőoktatási
hallgató

CSED-en, GYED-
en, GYES van

háztartásbeli,
egyéb inaktív
(eltartott)

Alkalmazott esetében vezető beosztott diplomás beosztott, nem
diplomás

Munkaerőpiaci részvétel   jelenleg (is)
dolgozik

sose dolgozott most nem
dolgozik, de már
volt munkahelye

Jelenleg milyen formában dolgozik Ön?   köztisztviselő,
közalkalmazott,
kormánytisztviselő

alkalmazott vállalkozó, saját
vállalkozás
vezetője
(önfoglalkoztató)

Mit ajánlana a jelenlegi hallgatóknak, ami leginkább segítheti a könnyebb elhelyezkedést?
Több választ is megjelölhet!

Szerezzenek nyelvvizsgá(ka)t Végezzenek szakmai gyakorlato(ka)t Tevékenykedjenek diákszervezet
(ek)ben

Folytassanak tudományos diákköri
munkát (TDK)

Vegyenek részt külföldi képzésben Vállaljanak munkát

Egyéb

Milyen egyéb tevékenységet ajánlana?

Mi volt a legmaradandóbb élménye/legmeglepőbb kérdése az állásinterjú(ko)n?

Az Ön munkahelye   állami szféra piaci szféra nonprofit szféra
(egyház,
alapítvány stb.)

Mi az Ön munkahelyének telephelye (ahol napi
szinten munkát végez/dolgozik)?   

Magyarországon külföldön

Kérjük, adja meg az irányítószámát! 1000th

100th

10th

1th
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
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JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.   [Continue]

Kérjük, adja meg az ország nevét!

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.   

egyáltalán
nem

kevéssé közepes
mértékben

nagymér-
tékben

teljes
mértékben

Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a
kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított
tudást, megszerzett készségeket?   
Mennyi az Ön átlagos havi nettó bevétele? 
Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg!   

Volt-e három egymást követő hónapot
meghaladó munkanélküli időszaka?   

igen nem

Volt-e regisztrált munkanélküli / közfoglalkoztatott?   igen nem

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai
előmenetel, karrierépítés szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és
juttatások szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi
körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi
körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
összességét tekintve?

SZEMÉLYES ADATOK
Mi az Ön hivatalos családi állapota?   egyedülálló élettársi vagy

tartós együttélési
kapcsolatban él

házas

elvált özvegy
Van-e 18 év alatti gyermeke?   van nincs
Hány 18 év alatti gyermeke van?   egy kettő három, vagy több
Hol lakott Ön 14 éves korában?   Magyarországon külföldön
Adja meg az irányítószámot!
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SZEMÉLYES ADATOK   [Continue]
Kérjük, adja meg az ország nevét!

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

Magyarországon külföldön

Adja meg az irányítószámot

Kérjük, adja meg az ország nevét!

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

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

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

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!   

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

PTE 1. rész
Mi jut elsőként eszébe, ha azt hallja: Pécsi Tudományegyetem?

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

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

nagyon rossz nagyon jó

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

nagyon rossz nagyon jó

a Pécsi Tudományegyetemet? Igen Nem
a PTE Karát, amelyen végzett? Igen Nem
azt a szakot, amelyen végzett? Igen Nem
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PTE 1. rész   [Continue]
Ha a fenti három kérdés közül valamelyikre nemmel válaszolt, kérjük, fejtse ki röviden, hogy miért nem ajánlaná:

Ha most kellene választania, ismét ezt a szakot
jelölné meg?

Igen Nem

Milyen irányban változott az Ön megítélése a
Pécsi Tudományegyetemre vonatkozóan
a végzést követően?

Romlott a
korábbiakhoz
képest

Nem változott Javult a
korábbiakhoz
képest

Mennyire ért egyet a következő állításokkal? 
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!
Az általam választott szakon a képzés magas színvonalú volt. egyáltalán

nem ért egyet
teljes
mértékben
egyet ért

Az oktatók mindent megtettek a minőségi képzés fenntartásáért. egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

Minden fontos információt időben megkaptam a képzéssel
kapcsolatosan.

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

A hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat megfelelő volt. egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

A választott képzéssel versenyképes diplomát szerezhettem. egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

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

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

A tantárgyak egymásra épülése logikus, jól átgondolt volt. egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

A számonkérés módja nagymértékben meghatározta a kurzus
megítélését.

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

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

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

A hallgatók egymás közötti kapcsolata megfelelő volt. egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi Tudományegyetemen tanulhattam. egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

A képzés gyakorlatorientált volt, így megfelelően felkészített a
munkavállalásra.

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

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

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

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

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

A kar biztosított lehetőséget a képességeim, készségeim
fejlesztésére is.

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért
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PTE 1. rész   [Continue]
Szívesen segítenék a karnak valamilyen módon (pl.
vendégelőadóként, mentorként, egyéb).

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért

PTE 2. rész
Ön jelenleg home office-ban/otthoni munkavégzésben
dolgozik (akár részben, akár időszakosan is)? 

Igen Nem

Mennyire ért, illetve nem ért egyet az alábbi állításokkal a home office-t/otthoni munkavégzést illetően? 
(1=egyáltalán nem ért egyet, 5=teljes mértékben egyetért, NT/NV=nem tudom/nem válaszolok)
A munka és a szabadidő határai egyértelműek Egyáltalán

nem értek
egyet

Teljes
mértékben
egyetértek

NT/NV

Kezelhető a stressz Egyáltalán
nem értek

egyet

Teljes
mértékben
egyetértek

NT/NV

Rugalmas a munkaidő-beosztás Egyáltalán
nem értek

egyet

Teljes
mértékben
egyetértek

NT/NV

Jól tervezhető a munka Egyáltalán
nem értek

egyet

Teljes
mértékben
egyetértek

NT/NV

Sok a zavaró tényező a munkavégzés során Egyáltalán
nem értek

egyet

Teljes
mértékben
egyetértek

NT/NV

Lehetőség van a feladatok megbeszélésére Egyáltalán
nem értek

egyet

Teljes
mértékben
egyetértek

NT/NV

Erősek a személyes (munkatársi) kapcsolatok Egyáltalán
nem értek

egyet

Teljes
mértékben
egyetértek

NT/NV

Zavaróak a gyakori munkahelyi megbeszélések Egyáltalán
nem értek

egyet

Teljes
mértékben
egyetértek

NT/NV

Home office-ból dolgozva, munkája végzésekor milyen mértékben jelenten(én)ek problémát az alábbiak?
(1=egyáltalán nem jelent problémát, 5=komoly problémát jelent, NT/NV=nem tudom/nem válaszolok)
Munkából adódó pszichés megterhelés Egyáltalán

nem jelent
problémát

Komoly
problémát
jelent

NT/NV

A megfelelő tárgyi eszközök hiánya Egyáltalán
nem jelent
problémát

Komoly
problémát
jelent

NT/NV

A megfelelő tájékoztatás hiánya Egyáltalán
nem jelent
problémát

Komoly
problémát
jelent

NT/NV

Munkahelyi konfliktusból adódó megterhelés Egyáltalán
nem jelent
problémát

Komoly
problémát
jelent

NT/NV

Rossz munkahelyi légkör Egyáltalán
nem jelent
problémát

Komoly
problémát
jelent

NT/NV

Rossz kapcsolat a vezetőkkel Egyáltalán
nem jelent
problémát

Komoly
problémát
jelent

NT/NV
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PTE 2. rész   [Continue]
Nincsen napi személyes kontakt a
munkatársaival

Egyáltalán
nem jelent
problémát

Komoly
problémát
jelent

NT/NV

Milyen gyakran használja Ön a mindennapi munkában valamelyiket a következők közül? Mennyire elégedett azzal,
ahogyan az eszköz segítségével képes kommunikálni? 
(1=egyáltalán nem használom/egyáltalán nem vagyok elégedett, 5=gyakran használom/teljes mértékben elégedett
vagyok, NT/NV=nem tudom/nem válaszolok)

Telefon Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

Telefon Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

Honlap Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

Honlap Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

Fórumok (pl. Neptun MeetStreet) Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

Fórumok (pl. Neptun MeetStreet) Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

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

használom

Gyakran
használom

NT/NV

E-mail alapú kapcsolattartás (Outlook, Gmail stb.) Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

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

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

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

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

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

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

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

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

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

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV
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PTE 2. rész   [Continue]
Projektmenedzsment platform (Asana,
Trello, Monday.com, Jira stb.)

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

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

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

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

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

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

Egyáltalán
nem

használom

Gyakran
használom

NT/NV

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

Egyáltalán
nem vagyok

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett
vagyok

NT/NV

El tudná-e fogadni, hogy a továbbiakban home
office-ban/otthoni munkavégzésben dolgozzon?

Igen Nem Nem tudom
megítélni

Véleménye szerint milyen menedzseri kompetenciák fejlesztésére lenne szükség a digitális kapcsolattartás
hatékony működtetéséhez? 

Információ- és kommunikáció
technológiai kompetenciák
(szoftverhasználat, platformok
ismerete stb.)

Digitális tananyagfejlesztési
kompetenciák (tanulási kocka
kialakítás, strukturálás stb.)

Online módszertani kompetenciák
(flipped classroom, gamification stb.)

Kreativitás, új látásmód Érzelmi intelligencia Nonverbális kommunikáció
Konfliktuskezelési képesség Csapatmunka Rugalmasság
Jó időgazdálkodás Elemzés és rendszerezés képessége Szervezőkészség

Válaszait köszönjük! 

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.

Jelige:

Jelszó:

Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban. 

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