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EvaSys Frissdiplomás végzetti kérdőív 2019

Pécsi Tudományegyetem
Rektori Kabinet 2014-ben és 2018-ban abszolutóriumot szerzettek 

A megjelölés módja: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

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

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. 10-16 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
végzett ([PARTICIPANT_CUSTOM2]) 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 témájában 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

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

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául
szolgáló végzettséghez?   

végzettségének
megfelelő
szakterület

hasonló szakterület egészen más
szakterület
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EvaSys Frissdiplomás végzetti kérdőív 2019

TANULMÁNYOK

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

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

igen nem

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

LIFELONG LEARNING

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

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?

alapképzés (BA/
BSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

doktori képzés
(PhD, DLA)

szakirányú
továbbképzés

felsőfokú
szakképzés/
felsőoktatási
szakképzés

OKJ-s szakképzés

hatósági jellegű
szakképzés

nem szereztem
más végzettséget

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

Kapcsolódik a képzés területe a megkeresés
alapjául szolgáló felsőfokú végzettségéhez?

igen, annak a
folytatása

igen, de nem
folytatása annak

részben

nem

Miért vett részt ezen a képzésen?   
hogy jobban végezzem a munkámat igen nem
a jobb előrejutás érdekében igen nem
hogy kisebb legyen az esélye annak, hogy elveszítem a munkámat igen nem
hogy (jobb) állásba tudjak kerülni igen nem
hogy saját vállalkozást indíthassak igen nem
a munkahelyi szervezeti és / vagy technológiai változások miatt igen nem
a munkáltató, vagy a törvény megköveteli igen nem
hogy a mindennapi életben hasznosítható tudást szerezzek igen nem
hogy az engem érdeklő területen növeljem a tudásomat,
jártasságomat 

igen nem

hogy hivatalos bizonyítványt szerezzek igen nem
élvezetből, illetve hogy új emberekkel találkozzak igen nem

Részt vesz-e, vagy részt vett-e a munkáltatója a
képzés finanszírozásában?   

igen, teljes
mértékben

részben nem

nem volt a
képzésnek
költsége

nincs munkáltatóm
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LIFELONG LEARNING

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

Kapott-e ehhez a képzéshez a munkaadójától
munkaidő-kedvezményt, esetleg teljesen
munkaidőben végezte azt?   

teljes mértékben
munkaidőben,
vagy fizetett
tanulmányi
szabadság
keretében végezte

részben teljes mértékben
munkaidőn kívül
végezte

nincs munkáltatóm
Mennyire használja ön a képzésben szerzett
ismereteit a munkája során?   

teljes mértékben inkább igen inkább nem
egyáltalán nem nem dolgozom,

nincs munkám
Mennyire használja ön a képzésben szerzett
ismereteit a magánéletében?   

teljes mértékben inkább igen inkább nem
egyáltalán nem

Hozzájárult-e ez a képzés a következő dolgokhoz? 
még nem volt hatása semmire igen nem
(új) állás igen nem
magasabb fizetés/jövedelem igen nem
jobb előrejutási lehetőség igen nem
új feladatok, kihívások igen nem
a jelenlegi munkájában jobb teljesítmény igen nem
személyes jellegű „haszon” (új emberekkel találkozott, élvezte
a tapasztalatszerzést, stb.)

igen nem

egyéb kedvező hatás igen nem

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

igen nem

Milyen jellegű képzés(ek) volt(ak) ez(ek)? Az összeset jelölje!  (Több válasz lehetséges)   
nyelvtanfolyam igen nem
számítógépes tanfolyam igen nem
gépjárművezetői tanfolyam igen nem
egyéb, képesítést nem nyújtó szakmai tanfolyam igen nem
konferencia, workshop, szeminárium igen nem
tréningek (pl. csapatépítő, személyiségfejlesztő) igen nem
munkahelyen munkához kapcsolódó betanítási folyamat igen nem
egyéb igen nem
éspedig:

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?  

nyelvtanfolyam számítógépes
tanfolyam

gépjárművezetői
tanfolyam

egyéb, képesítést
nem nyújtó
szakmai tanfolyam

konferencia,
workshop,
szeminárium

tréning (pl.
személyiségfejle-
sztő, csapatépítő)

munkahelyen
munkához
kapcsolódó
betanítási folyamat
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LIFELONG LEARNING

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

Egyéb, éspedig

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

igen részben nem

Miért vett részt ezen a képzésen? Több válasz lehetséges!
hogy jobban végezzem a munkámat igen nem
a jobb előrejutás érdekében igen nem
hogy kisebb legyen az esélye annak, hogy elveszítem a munkámat igen nem
hogy (jobb) állásba tudjak kerülni igen nem
hogy saját vállalkozást indíthassak igen nem
a munkahelyi szervezeti és / vagy technológiai változások miatt igen nem
a munkáltató, vagy a törvény megköveteli igen nem
hogy a mindennapi életben hasznosítható tudást szerezzek igen nem
hogy az engem érdeklő területen növeljem a tudásomat,
jártasságomat 

igen nem

hogy hivatalos bizonyítványt szerezzek igen nem
élvezetből, illetve hogy új emberekkel találkozzak igen nem

Részt vett a munkáltatója a képzés
finanszírozásában?   

igen, teljes
mértékben

részben nem

nem volt a
képzésnek
költsége

nincs munkáltatóm

Részt vett a munkáltatója a képzés szervezésében?   igen, teljes
mértékben

részben nem

Kapott-e ehhez a képzéshez a munkaadójától
munkaidő-kedvezményt, esetleg teljesen
munkaidőben végezte azt?   

teljes mértékben
munkaidőben,
vagy fizetett
tanulmányi
szabadság
keretében végezte

részben teljes mértékben
munkaidőn kívül
végezte

Mennyire használja ön a képzésben szerzett
ismereteit a munkája során?   

teljes mértékben inkább igen inkább nem
egyáltalán nem nem dolgozom,

nincs munkám
Mennyire használja ön a képzésben szerzett
ismereteit a magánéletében?

teljes mértékben inkább igen inkább nem
egyáltalán nem

Hozzájárult-e ez a képzés a következő dolgokhoz? 
Még nem volt hatása semmire igen nem
(Új) állás igen nem
Magasabb fizetés/jövedelem igen nem
Jobb előrejutási lehetőség igen nem
Új feladatok, kihívások igen nem
A jelenlegi munkájában jobb teljesítmény igen nem
Személyes jellegű „haszon” (új emberekkel találkozott, élvezte
a tapasztalatszerzést, stb.) 

igen nem

Egyéb kedvező hatás igen nem

Szeretne-e továbbtanulni az elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések valamelyikén?   
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LIFELONG LEARNING

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

igen,ezen a
szakterületen

igen, más
szakterületen

nem szeretnék

felsőoktatási szakképzés
alapképzés (BA/BSc)
mesterképzés (MA/MSc)
szakirányú továbbképzés
doktori (PhD, DLA) képzés
osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés)

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 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

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?

Jelenleg milyen formában dolgozik Ön?   köztisztviselő,
közalkalmazott,
kormánytisztviselő

alkalmazott vállalkozó, saját
vállalkozás
vezetője
(önfoglalkoztató)

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

F11942U0P5PL0V0 2019.05.16, Oldal 5/12



MINTA

MINTA

F11942U0P6PL0V0 2019.05.06, Oldal 6/12

EvaSys Frissdiplomás végzetti kérdőív 2019

JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

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

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

Magyarországon külföldön

Kérjük, adja meg az irányítószámát! 1000.

100.

10.

1.
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Kérjük válasszon, hol van ez az ország! Európai Unió Európa, Európai
Unión kívül

Észak-Amerika

Dél-Amerika Afrika Ázsia
Ausztrália

Ha az Európai Unión belül, akkor kérjük válasszon országot!
Ausztria Belgium Bulgária
Ciprus Csehország Dánia
Egyesült Királyság Észtország Finnország
Franciaország Görögország Hollandia
Horvátország Írország Lengyelország
Lettország Livánia Luxemburg
Málta Németország Olaszország
Portugália Románia Románia
Spanyolország Svédország Szlovákia
Szlovénia

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 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
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
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JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

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

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!

Kérjük válasszon, hol van ez az ország! Európai Unió Európa, Európai
Unión kívül

Észak-Amerika

Dél-Amerika Afrika Ázsia
Ausztrália

Ha az Európai Unión belül, akkor kérjük válasszon országot!
Ausztria Belgium Bulgária
Ciprus Csehország Dánia
Egyesült Királyság Észtország Finnország
Franciaország Görögország Hollandia
Horvátország Írország Lengyelország
Lettország Livánia Luxemburg
Málta Németország Olaszország
Portugália Románia Románia
Spanyolország Svédország Szlovákia
Szlovénia

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

Magyarországon külföldön

Adja meg az irányítószámot

Kérjük válasszon, hol van ez az ország! Európai Unió Európa, Európai
Unión kívül

Észak-Amerika

Dél-Amerika Afrika Ázsia
Ausztrália
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SZEMÉLYES ADATOK   [Folytatás]
Ha az Európai Unión belül, akkor kérjük válasszon országot!

Ausztria Belgium Bulgária
Ciprus Csehország Dánia
Egyesült Királyság Észtország Finnország
Franciaország Görögország Hollandia
Horvátország Írország Lengyelország
Lettország Livánia Luxemburg
Málta Németország Olaszország
Portugália Románia Románia
Spanyolország Svédország Szlovákia
Szlovénia

Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett
érettségit?   

4 osztályos
gimnázium

6, 8 osztályos
középiskola,
kéttannyelvű
gimnázium

szakközépiskola

egyéb
Mi az iskolai végzettsége az Ön édesapjának?   legfeljebb 8

általános
szakmunkásképző,
szakiskola
(érettségi nélkül)

érettségit adó
középiskola
(gimnázium,
szakközépiskola)

főiskola, egyetem nem tudja, nem
ismerte, nem élt

Mi az iskolai végzettsége az Ön édesanyjának? 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!
Kérjük a szülői és nagyszülői körre 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

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

PTE 2. rész
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

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

egyáltalán
nem ért egyet

teljes
mértékben
egyet ért
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PTE 2. rész   [Folytatás]

Kérjük értékelje, hogy jelenlegi/legutóbbi munkájához mennyire szükségesek az alábbi kompetenciák, valamint
hogy Ön milyen mértékben rendelkezik velük!
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!
Elméleti szaktudás alkalmazása a gyakorlatban egyáltalán

nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Elméleti szaktudás alkalmazása a gyakorlatban egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Idegen nyelvi tudás egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Idegen nyelvi tudás egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Íráskészség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Íráskészség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Jó prezentációs készség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Jó prezentációs készség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Érzelmi intelligencia egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Érzelmi intelligencia egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

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

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

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

teljes
mértékben
meglévő

Udvariasság, viselkedési szabályok ismerete egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges
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PTE 2. rész   [Folytatás]
Meglévő: Udvariasság, viselkedési szabályok ismerete egyáltalán

nem meglévő
teljes
mértékben
meglévő

Konfliktuskezelési képesség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Konfliktuskezelési képesség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Csapatmunka egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Csapatmunka egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Önállóság egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Önállóság egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Vezetői képességek egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Vezetői képességek egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Rugalmasság egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Rugalmasság egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Jó időgazdálkodás egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Jó időgazdálkodás egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Elemzés és rendszerezés képessége egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

Szervezőkészség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Szervezőkészség egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő
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PTE 2. rész   [Folytatás]
Vállalkozó szellem egyáltalán

nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Vállalkozó szellem egyáltalán
nem meglévő

teljes
mértékben
meglévő

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

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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