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EvaSys DPR 2010-ben végzettek hallgatók blokkja

Pécsi Tudományegyetem DPR felmérés, 2010-ben végzett hallgatók 
2011

Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

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

1. BEVEZETŐ

Kitöltési útmutató
 
1. Az alábbiakban az Ön által 2010-ben a Pécsi Tudományegyetemen abszolutóriummal befejezett képzésére 
vonatkozóan teszünk fel kérdéseket.
2. A kérdőív kitöltése kb. 15-20 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.
 
Köszönjük, hogy időt szán a válaszadásra!

 

2. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI
Kérjük, amennyiben ebben az évben több szakon is szerzett abszolutóriumot az intézményben, az alábbi
kérdésekre következetesen az Ön számára fontosabbnak tartott végzettségére vonatkoztatva válaszoljon! 

2.1 1.1. Az intézmény melyik karán végzett? 
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az
adott évben több szakon is szerzett
abszolutóriumot az intézményben, arra
gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)  

AJK AOK BTK
ETK FEEK IGYFK
KTK MK PMMK
TTK

2.2 1.2.1. Milyen szakon végzett ebben az
intézményben? 
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az
adott évben több szakon is szerzett
abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet
fontosabbnak, főszakjának tart!) (AJK)

igazságügyi iga-
zgatási (BA/
BSc) 

 igazságügyi
ügyintézõ (fõisk-
olai) 

 jogász
(egyetemi) 

 jogász
(osztatlan) 

 állam- és
jogtudományok
(PhD)

2.3 1.2.2. Milyen szakon végzett ebben az
intézményben? 
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az
adott évben több szakon is szerzett
abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet
fontosabbnak, főszakjának tart!) (AOK)

általános orvos
(osztatlan) 

 fogorvos
(osztatlan) 

 gyógyszerész
(osztatlan) 

 orvosi
biotechnológia
(MA/MSc) 

 elméleti
orvostudományok
(PhD) 

 gyógyszertudo-
mányok (PhD) 

 klinikai
orvostudományok
(PhD) 

 interdiszciplináris
orvostudományok
(PhD)
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EvaSys DPR 2010-ben végzettek hallgatók blokkja

2. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI   [Folytatás]
2.4 1.2.3.a Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 

Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart! Ha nem találja szakját ebben a legördülõ menüben, hagyja kitöltetlenül, és
keresse meg a másodikban!) (BTK)

alkalmazott nyelvészet
(egyetemi) 

 általános szociális munkás
(fõiskolai) 

 angol nyelv és irodalom
(egyetemi) 

 angol nyelvtanári (fõiskolai)  esztétika (egyetemi)  filozófia (egyetemi) 
 francia nyelv és irodalom
(egyetemi) 

 horvát nemzetiségi nyelv és
irodalom (fõiskolai) 

 horvát nyelv és irodalom
(egyetemi) 

 kommunikáció (egyetemi)  latin nyelv és irodalom
(egyetemi) 

 magyar mint idegen nyelv
(egyetemi) 

 magyar nyelv és irodalom
(egyetemi) 

 német nemzetiségi nyelv és
irodalom (egyetemi) 

 német nyelv és irodalom
(egyetemi) 

 néprajz (egyetemi)  olasz nyelv és irodalom
(egyetemi) 

 olasz nyelvtanári (fõiskolai) 

 orosz nyelv és irodalom
(egyetemi) 

 pszichológia (egyetemi)  pedagógia (egyetemi) 

 régészet (egyetemi)  romológia (egyetemi)  spanyol nyelv és irodalom
(fõiskolai) 

 spanyol nyelvtanári (fõiskolai)  történelem (egyetemi)  tanár (egyetemi) 
 politológia (egyetemi)  szociális munkás (egyetemi)  szociálpolitikai (egyetemi) 
 szociológia (egyetemi)  filmelmélet és filmtörténet

(egyetemi) 
 olasz nyelvtanári (fõiskolai) 

 német nyelvtanári (fõiskolai)  szociális munkás (egyetemi)  anglisztika (BA/BSc) 
 germanisztika-német
nemzetiségi szakirány (BA/BSc) 

 germanisztika-német szakirány
(BA/BSc) 

 magyar (BA/BSc) 

 néprajz (BA/BSc)  ókori nyelvek és kultúrák-
klasszika-filológia szakirány (BA/
BSc) 

 pedagógia (BA/BSc) 

 pszichológia (BA/BSc)  romanisztika-francia szakirány
(BA/BSc) 

 romanisztika-olasz szakirány
(BA/BSc) 

 romanisztika-spanyol szakirány
(BA/BSc) 

 romológia (BA/BSc)  szabad bölcsészet (BA/BSc) 

 szlavisztika-horvát nemzetiségi
szakirány (BA/BSc) 

 szlavisztika-horvát szakirány
(BA/BSc) 

 szlavisztika-orosz szakirány (BA/
BSc) 

 történelem (BA/BSc)  történelem-régészet szakirány
(BA/BSc) 

 kommunikáció és
médiatudomány (BA/BSc) 

 politológia (BA/BSc)  szociális munka (BA/BSc)  szociológia (BA/BSc) 
 társadalmi tanulmányok (BA/
BSc) 

 anglisztika (MA/MSc)  esztétika (MA/MSc)
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EvaSys DPR 2010-ben végzettek hallgatók blokkja

2. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI   [Folytatás]
2.5 1.2.3.b Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 

Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart! Ha nem találja szakját ebben a legördülõ menüben, hagyja kitöltetlenül, és
keresse meg az elsőben!) (BTK)

filozófia (MA/MSc)  francia nyelv, irodalom és kultúra
(MA/MSc) 

 horvát nyelv és irodalom (MA/
MSc) 

 klasszika-filológia (MA/MSc)  magyar nyelv és irodalom (MA/
MSc) 

 német nemzetiségi nyelv és
irodalom (MA/MSc) 

 német nyelv, irodalom és kultúra
(MA/MSc) 

 néprajz (MA/MSc)  neveléstudományi (MA/MSc) 

 ókori nyelvek és kultúrák (MA/
MSc) 

 pszichológia (MA/MSc)  régészet (MA/MSc) 

 romológia (MA/MSc)  kommunikáció és
médiatudomány (MA/MSc) 

 politikatudomány (MA/MSc) 

 szociális munka (MA/MSc)  szociálpolitika (MA/MSc)  szociológia (MA/MSc) 
 történelem (MA/MSc)  tanár - angoltanár (MA/MSc)  tanár - filozófiatanár (MA/MSc) 
 tanár - franciatanár (MA/MSc)  tanár - hon- és népismerettanár

(MA/MSc) 
 tanár - horvát- és
nemzetiségihorvát-tanár (MA/
MSc) 

 tanár - latintanár (MA/MSc)  tanár - magyartanár (MA/MSc)  tanár - mozgóképkultúra és
médiaismeret tanár (MA/MSc) 

 tanár - német- és
nemzetiséginémet-tanár (MA/
MSc) 

 tanár - olasztanár (MA/MSc)  tanár - orosztanár (MA/MSc) 

 tanár - pedagógiatanár (MA/
MSc) 

 tanár - romológiatanár (MA/
MSc) 

 tanár - tantervfejlesztõ tanár
(MA/MSc) 

 tanár - történelemtanár (MA/
MSc) 

 interdiszciplináris doktori iskola
(PhD) 

 irodalomtudományok (PhD) 

 neveléstudományok (PhD)  nyelvtudományok (PhD)  történelemtudományok (PhD) 
 néprajz és kulturális
antropológiai tudományok (PhD) 

 politikai tudományok (PhD)  filozófiai tudományok (PhD) 

 pszichológiai tudományok (PhD)
2.6 1.2.4. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 

Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (ETK)

ápolás és betegellátás (BA/BSc)  ápolás és betegellátás-ápoló
szakirány (BA/BSc) 

 ápolás és betegellátás-dietetikus
szakirány (BA/BSc) 

 ápolás és betegellátás-
gyógytornász szakirány (BA/
BSc) 

 ápolás és betegellátás-
mentõtiszt szakirány (BA/BSc) 

 ápolás és betegellátás-
szülésznõ szakirány (BA/BSc) 

 egészségügyi gondozás és
prevenció (BA/BSc) 

 egészségügyi gondozás és
prevenció-népegészségügyi ellenõr
szakirány (BA/BSc) 

 egészségügyi gondozás és
prevenció-védõnõ szakirány (BA/
BSc) 

 egészségügyi szervezõ (BA/
BSc) 

 orvosi laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai analitikus (BA/BSc) 

 rekreációszervezés és
egészségfejlesztés (BA/BSc) 

 szociális munka (BA/BSc)  egészségtantanár (fõiskolai)  ápoló (fõiskolai) 
 dietetikus (fõiskolai)  egészségbiztosítási (fõiskolai)  gyógytornász (fõiskolai) 
 mentõtiszt (fõiskolai)  orvosdiagnosztikai laboratóriumi

analitikus (fõiskolai) 
 védõnõ (fõiskolai) 

 diagnosztikai képalkotó
(fõiskolai) 

 általános szociális munkás
(fõiskolai) 

 ápoló (egyetemi) 

 ápolás (MA/MSc)  egészségügyi szociális munka
(MA/MSc)

egészségtudományi doktori
iskola (PhD)
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EvaSys DPR 2010-ben végzettek hallgatók blokkja

2. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI   [Folytatás]
2.7 1.2.5. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 

Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (FEEK)

andragógia (BA/BSc)  andragógia (MA/MSc)  emberi erõforrás tanácsadó (MA/
MSc) 

 emberi erõforrások (BA/BSc)  humán szervezõ (egyetemi)  informatikus könyvtáros (BA/
BSc) 

 informatikus könyvtáros
(egyetemi) 

 informatikus könyvtáros
(fõiskolai) 

 informatikus könyvtáros (MA/
MSc) 

 mûvelõdésszervezõ (egyetemi)  mûvelõdésszervezõ (fõiskolai)  személyügyi szervezõ (fõiskolai) 
 tanár - andragógus tanár (MA/
MSc) 

 tanár - könyvtárpedagógia-tanár
(MA/MSc)

2.8 1.2.6. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (IGYFK)

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ
(BA/BSc) 

 kommunikáció és
médiatudomány (BA/BSc) 

 környezetkultúra (BA/BSc) 

 óvodapedagógus (BA/BSc)  óvodapedagógus-német
nemzetiségi szakirány (BA/BSc) 

 szociális munka (BA/BSc) 

 tanító (BA/BSc)  tanító-német nemzetiségi
szakirány (BA/BSc) 

 turizmus-menedzsment (MA/
MSc)* 

 turizmus-vendéglátás (BA/BSc)  általános szociális munkás
(fõiskolai) 

 kommunikáció (fõiskolai) 

 gazdálkodási (fõiskolai)  magyar nyelv és irodalom
(fõiskolai) 

 német nemzetiségi
óvodapedagógus (fõiskolai) 

 óvodapedagógus (fõiskolai)  tanító (fõiskolai)  magyar (BA/BSc)
2.9 1.2.7. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 

Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (KTK)

közgazdász-gazdálkodási (egyetemi)  gazdálkodási (fõiskolai)  alkalmazott közgazdaságtan
(BA/BSc) 

 gazdálkodási és menedzsment
(BA/BSc) 

 kereskedelem és marketing (BA/
BSc) 

 pénzügy és számvitel (BA/BSc) 

 gazdaságinformatikus (BA/BSc)  gazdaságinformatikus (MA/
MSc) 

 közgazdasági elemzõ (MA/MSc) 

 marketing (MA/MSc)  Master of Business
Administration (MBA) (MA/MSc) 

 pénzügy (MA/MSc) 

 vezetés és szervezés (MA/MSc)  regionális és környezeti
gazdaságtan (MA/MSc) 

 gazdálkodás- és
szervezéstudományok (PhD) 

 közgazdaság-tudományok (PhD)
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EvaSys DPR 2010-ben végzettek hallgatók blokkja

2. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI   [Folytatás]
2.10 1.2.8.a. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 

Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart! Ha nem találja szakát ebben a legördülõ menüben, hagyja kitöltetlenül, és
keresse meg a másodikban!) (MK)

vizuális nevelõtanár (egyetemi)  szobrász (egyetemi)  szobrászmûvész (osztatlan) 
 kerámiatervezés (BA/BSc)  kerámiatervezés (MA/MSc)  alkotómûvészet és muzikológia-

elektronikus zenei médiamûvész
szakirány (BA/BSc) 

 festõ (egyetemi)  festõmûvész (osztatlan)  elõadómûvészet-egyházzene
kórusvezetés szakirány (BA/
BSc) 

 elõadómûvészet-egyházzene
orgona szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus ének
szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
fagott szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
fuvola szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus gitár
szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
gordon szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
gordonka szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
harsona szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
hegedû szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
klarinét szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus kürt
szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
mélyhegedû szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
oboa szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
orgona szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
trombita szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus tuba
szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
ütõhangszer szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-klasszikus
zongora szakirány (BA/BSc) 

 elõadómûvészet-zenekar és
kórusvezetõ szakirány (BA/BSc) 

 énekmûvész, -tanár (egyetemi)
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EvaSys DPR 2010-ben végzettek hallgatók blokkja

2. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI   [Folytatás]
2.11 1.2.8.b. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 

Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart! Ha nem találja szakát ebben a legördülõ menüben, hagyja kitöltetlenül, és
keresse meg az elsõben!) (MK)

ének-zene (BA/BSc)  ének-zenetanár, karvezetés
(egyetemi) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus fagottmûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus fuvolamûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus gitármûvész (MA/
MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus gordonkamûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus gordonmûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus harsonamûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus hegedûmûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus klarinétmûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus kürtmûvész szakirány
(MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus mélyhegedûmûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus oboamûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus orgonamûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus trombitamûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus tubamûvész szakirány
(MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus ütõhangszermûvész
szakirány (MA/MSc) 

 klasszikus hangszermûvész-
klasszikus zongoramûvész
szakirány (MA/MSc) 

 tanár - ének-zene tanár (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (egyházzene-
orgona) (MA/MSc) 

 tanár - zenetanár (énektanár)
(MA/MSc) 

 tanár - zenetanár (fagott) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (fuvola) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (gitár) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (gordon) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (gordonka)
(MA/MSc) 

 tanár - zenetanár (harsona) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (hegedû) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (klarinét) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (kürt) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (mélyhegedû)
(MA/MSc) 

 tanár - zenetanár (oboa) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (orgona) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (trombita) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (tuba) (MA/
MSc) 

 tanár - zenetanár (ütõhangszer)
(MA/MSc) 

 tanár - zenetanár (zeneismeret)
(MA/MSc) 

 tanár - zenetanár (zongora) (MA/
MSc)

doktori iskola (DLA)

2.12 1.2.9. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (PMMK)

építész (egyetemi)  építész (osztatlan)  építészmérnöki (BA/BSc) 
 építészmérnöki (magasépítõ
mérnöki) (fõiskolai) 

 építõmérnöki (BA/BSc)  építõmérnöki (egyetemi) 

 építõmérnöki (fõiskolai)  építõmûvészet (BA/BSc)  építõmûvészet (PhD) 
 gépészmérnöki (BA/BSc)  gépészmérnöki (fõiskolai)  ipari termék- és formatervezõ

mérnöki (BA/BSc) 
 környezetmérnöki (BA/BSc)  környezetmérnöki (fõiskolai)  mérnök informatikus (BA/BSc) 
 mûszaki informatikai (fõiskolai)  mûszaki szakoktató (fõiskolai)  tanár-mérnöktanár (mûszaki)

(fõiskolai) 
 településmérnöki (egyetemi)  településmérnöki (fõiskolai)  villamosmérnöki (BA/BSc) 
 villamosmérnöki (fõiskolai)
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2. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI   [Folytatás]
2.13 1.2.10. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? 

Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (TTK)

gazdaságinformatikus (BA/BSc)  programtervezõ informatikus
(BA/BSc) 

 sportszervezõ (BA/BSc) 

 testnevelõ-edzõ (BA/BSc)  biológia (BA/BSc)  fizika (BA/BSc) 
 földrajz (BA/BSc)  kémia (BA/BSc)  környezettan (BA/BSc) 
 matematika (BA/BSc)  tanár - matematikatanár (MA/

MSc) 
 tanár - biológiatanár (MA/MSc) 

 tanár - kémiatanár (MA/MSc)  tanár - fizikatanár (MA/MSc)  tanár - földrajztanár (MA/MSc) 
 tanár - informatikatanár (MA/
MSc) 

 tanár - testnevelõtanár (MA/
MSc) 

 tanár (T/D) - biológiatanár (MA/
MSc) 

 tanár (T/D) - fizikatanár (MA/
MSc) 

 tanár (T/D) - földrajztanár (MA/
MSc) 

 tanár (T/D) - informatikatanár
(MA/MSc) 

 tanár (T/D) - kémiatanár (MA/
MSc) 

 tanár (T/D) - matematikatanár
(MA/MSc) 

 tanár (T/D) - testnevelõtanár
(MA/MSc) 

 rekreáció (MA/MSc)  biológus (MA/MSc)  fizikus (MA/MSc) 
 vegyész (MA/MSc)  geográfus (MA/MSc)  környezettudomány (MA/MSc) 
 alkalmazott matematikus (MA/
MSc) 

 fizikai tudományok (PhD)  földtudományok (PhD) 

 biológiai tudományok (PhD)  kémiai tudományok (PhD)  testnevelõ tanár (egyetemi) 
 biológiatanári (egyetemi)  biológus (egyetemi)  fizikatanári (egyetemi) 
 informatikus fizika (egyetemi)  földrajztanári (egyetemi)  geográfus (egyetemi) 
 kémiatanári (egyetemi)  környezettan-tanári (egyetemi)  környezettudományi (egyetemi) 
 matematikatanári (egyetemi)  alkalmazott fizikus (fõiskolai)  biológiatanári (fõiskolai) 
 biológus laboratóriumi operátor
(fõiskolai) 

 földrajztanári (fõiskolai)  matematikatanári (fõiskolai) 

 technikatanári (fõiskolai)  vegyész-fizikus laboratóriumi
operátor (fõiskolai) 

 programozó matematikus
(fõiskolai) 

 számítástechnika-tanári
(fõiskolai)

2.14 1.3. Milyen tagozaton végzett ebben az
intézményben, ezen a szakon?

Nappali Esti Levelező
Távoktatás

2.15 1.4. Milyen finanszírozási formában tanult
Ön ebben az intézményben, ebben a
képzésben?

Államilag támo-
gatott

Költségtérítéses Mindkét finansz-
írozási formában,
különböző idős-
zakokban

2.16 1.5. Átlagosan milyen eredménnyel
(osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot?

Elégséges Közepes Jó
Jeles, kiváló

2.17 1.6. Az ebben az intézményben, ezen a
szakon 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

2.18 1.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig?
Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel!

2.19 1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a
diplomáját is megszerezte?

Igen Nem

2.20 1.8.1. Az abszolutórium után hány hónappal
szerzete meg a diplomát?

1-3 hónap 4-6 hónap 7-12 hónap
13-24 hónap 2 évnél több idő

alatt
még nem
szereztem meg
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EvaSys DPR 2010-ben végzettek hallgatók blokkja

2. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI   [Folytatás]
2.21 1.8.2. Mi (volt) a késedelem oka? Nyelvvizsga hiánya Adminisztratív

okból érdemes
volt várni a
diplomázással

Egyéb ok

2.22 1.8.2.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol?

2.23 1.8.3. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma
nélkül, csak abszolutóriummal? 

Igen Nem Már akkor is
dolgoztam

2.24 1.8.4.Érzi/érezte-e a diploma hiányát
a  munkaerőpiaci érvényesülésben?

Egyáltalán nem
okozott problémát

Kismértékben
problémának
éreztem

Nagy problémát
jelentett

2.25 1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e
alumni/öregdiák szervezet az
intézményben?

Igen Nem

2.26 1.9.1. Tagja-e Ön az intézmény alumni/
öregdiák szervezetének?

Igen Nem

3. II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK
3.1 2.1. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel

a megkeresés alapjául szolgáló képzés
megkezdésekor?

Igen Nem

3.2 2.1.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több végzettsége is volt, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) 

3.3 2.1.2. Ezt milyen képzési formában
szerezte?  

BA/BSc MA/MSc egységes és
osztatlan képzés
(pl. jogász,
orvosképzés)

egyetemi –
hagyományos
képzés

főiskolai –
hagyományos
képzés

doktori képzés –
PhD, DLA

felsőfokú szakk-
épzés

3.4 2.2. A megkeresés alapjául szolgáló képzés
megkezdése óta (közben, vagy utána)
szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget?

Igen Nem

3.5 2.2.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) 
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EvaSys DPR 2010-ben végzettek hallgatók blokkja

3. II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK   [Folytatás]
3.6 2.2.2. Ezt milyen képzési formában

szerezte? 
BA/BSc MA/MSc egységes és

osztatlan képzés
(pl. jogász,
orvosképzés)

egyetemi –
hagyományos
képzés

főiskolai –
hagyományos
képzés

doktori képzés –
PhD, DLA

felsőfokú szakk-
épzés

szakirányú tová-
bbképzés

kiegészítő, dipl-
omás képzés,
egyéb

3.7 2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú
képzésben?

Igen Nem

3.8 2.3.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!)

3.9 2.3.2. Ezt milyen szintű képzésben végzi? BA/BSc MA/MSc egységes és
osztatlan képzés
(pl. jogász,
orvosképzés)

egyetemi –
hagyományos
képzés

főiskolai –
hagyományos
képzés

doktori képzés –
PhD, DLA

felsőfokú szakk-
épzés

szakirányú tová-
bbképzés

kiegészítő, dipl-
omás képzés,
egyéb

3.10 2.3.3. Jelenleg mely felsőoktatási intézmény
hallgatója?

PTE más egyetem,
főiskola

3.11 2.3.4. Milyen más egyetemen, főiskolán tanul:

3.12 2.4. Tervez-e (további) részvételt MA/MSc
képzésben?

Igen Nem

2.5. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből?
(Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol 1=nem ismeri, 5=nagyon jól ismeri)
 

3.13 2.5.1.
angol nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

3.14 2.5.2.
német nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

3.15 2.5.3.
francia nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

3.16 2.5.4.
olasz nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

3.17 2.5.5.
spanyol nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

3.18 2.5.6.
orosz nyelvből

nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

3.19 2.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú
tanulmányai alatt, a végzettség
megszerzése előtt tanult-e hosszabb-
rövidebb ideig külföldön? 

Igen Nem
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3. II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK   [Folytatás]
3.20 2.6.1. Összesen hány alkalommal tanult

külföldön legalább egy szemesztert?
Nem tanultam 1 2
3 4 5
6 7 8
9, vagy több
alkalommal

3.21 2.6.2. Összesen hány alkalommal tanult
külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?

Nem tanultam 1 2
3 4 5
6 7 8
9, vagy több
alkalommal

3.22 2.6.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?
Kérjük, számmal adja meg!

3.23 2.6.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje
meg!

Tempus/Erasmus ösztöndíj A fogadó felsőoktatási intézmény
ösztöndíja

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat

Egyéb külföldi/nemzetközi
pályázat, ösztöndíj

Saját/családi finanszírozás Egyéb forrásból

3.24 2.6.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!

3.25 2.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai
alatt részt vett-e a tanulmányok részét
képező kötelező szakmai gyakorlaton?

Igen Nem

3.26 2.7.1. Gyakorlati helyén a későbbiekben
alkalmazták-e?

Igen Nem

2.8. Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot, akár részfoglalkozásúként, akár teljes
foglalkoztatottságban... 
 

3.27 2.8.1. A kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai ELŐTT?

Igen Nem

3.28 2.8.2. A kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai KÖZBEN?

Igen Nem

2.9. Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot (akár részfoglalkozásúként, akár teljes
foglalkoztatottságban)…

3.29 2.9.1. A kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai ELŐTT?

Igen Nem

3.30 2.9.2.  A kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai KÖZBEN?

Igen Nem

2.10. Dolgozott-e Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
3.31 2.10.1.  A kérdőív alapjául szolgáló

tanulmányai ELŐTT?
Igen Nem

3.32 2.10.2.  A kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai KÖZBEN?

Igen Nem

4. III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA
4.1 3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú

képzése során jellemzően minek tekintette
magát inkább?

főfoglalkozású
diáknak, vagy

főfoglalkozású
dolgozónak (aki
tanul is)
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4. III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA   [Folytatás]
4.2 3.2. Az abszolutórium megszerzésekor

rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal,
(szolgálati jogviszonnyal)?

Igen Nem

4.3 3.2.1. Hogyan jutott Ön ehhez a munkához?
Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a
legfontosabbat jelölje be!

Álláshirdetésre
jelentkezett

Munkáltatónál
jelentkezett, pl.
elküldte önéletr-
ajzát

Intézményi karr-
ieriroda, állásbörze
révén

Vállalkozóként,
önfoglalkoztatóként
kezdte

Gyakorlati helyén
alkalmazták

Tanári ajánlás
révén

Korábbi munka-
kapcsolat révén

Egyéb személyes
ismeretség révén

Egyéb

4.4 3.2.1.A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt!

4.5 3.2.2. Véleménye szerint milyen
szakterületen végzett tanulmányok felelnek
meg a legjobban ennek a munkának? 

Csak a saját
(kérdőív alapjául
szolgáló) tanul-
mányok szakter-
ülete

A saját és a
kapcsolódó sza-
kterületek

Egy egészen
más szakterület

Bármilyen szak-
terület

4.6 3.2.3. Önnek ez a munkaviszonya... ... állandó
jellegű és
határozatlan idejű
volt

... határozott
idejű volt

... alkalmi, vagy
megbízás jellegű
(tiszteletdíjas,
jutalékos, stb.)
volt

4.7 3.2.4. Ön ekkor (az abszolutórium
megszerzésekor) jellemzően minek
tekintette magát?

főfoglalkozású
diáknak, vagy

főfoglalkozású
dolgozónak (aki
tanul is)

4.8 3.3. Az abszolutórium megszerzése után
közvetlenül keresett-e munkát?

Igen Nem, mert már
akkor is
dolgoztam

Nem, mert
folytattam tanul-
mányaimat/tan-
ulmányokat kez-
dtem

Nem, egyéb
okból

4.9 3.3.A. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire
gondolt!

4.10 3.3.1. A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? 
(Kapcsolatfelvételnek számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre) 
Kérjük, számmal adja meg!

4.11 3.3.2. A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel
valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók?
Kérjük, számmal adja meg!

4.12 3.3.3. Az abszolutórium megszerzése után
talált-e munkát?

Azonnal, egy
hónapon belül
találtam

Keresés után
találtam

Még nem
találtam
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4. III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA   [Folytatás]
4.13 3.3.3.1. Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?

Kérjük, számmal adja meg!

4.14 3.3.4. Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához?
Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! 

Álláshirdetésre jelentkezett Munkáltatónál jelentkezett,
pl. elküldte önéletrajzát

Intézményi karrieriroda,
állásbörze révén

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként
kezdte

Gyakorlati helyén alkalmazták Tanári ajánlás révén

Korábbi munkakapcsolat révén Egyéb személyes ismeretség
révén

Egyéb módon

4.15 3.3.4.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire
gondolt!

4.16 3.3.5. Véleménye szerint milyen
szakterületen végzett tanulmányok felelnek
meg a legjobban ennek a munkának?

Csak a saját
(kérdőív alapjául
szolgáló) tanul-
mányok szakter-
ülete

A saját és a
kapcsolódó sza-
kterületek

Egy egészen
más szakterület

Bármilyen szak-
terület

4.17 3.3.6. Önnek ez a munkaviszonya ... ... állandó
jellegű és
határozatlan idejű
volt

... határozott
idejű volt

... alkalmi,
vagy megbízás
jellegű (tisztelet-
díjas, jutalékos,
stb.) volt

4.18 3.3.7. Mi volt a legmaradantóbb élménye/legmeglepőbb kérdése az állásinterjú(ko)n?

5. IV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT
5.1 4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése

óta összesen hány főállású munkahelye,
munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel
együtt? Ha az abszolutórium
megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt
is számítsa bele!

Még sosem
dolgoztam

1 2

3 4 5
6 7 8
9 vagy több

5.2 4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése
óta volt-e munkanélküli?
Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált,
ám munka nélkül, állás keresésével töltött
időszakokra is gondoljon!

Igen Nem

5.3 4.2.1. Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt?
Kérjük, számmal adja meg!

5.4 4.2.2. Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak?
Kérjük, számmal adja meg!
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5. IV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT   [Folytatás]
5.5 4.2.3. Volt ezek közt regisztrált

munkanélküli időszak?
igen nem

5.6 4.3. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú
végzettség megszerzését követően tanult-e
hosszabb-rövidebb ideig külföldön?

Igen Nem

5.7 4.4. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú
végzettség megszerzését követően
dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig
külföldön?

Igen Nem

5.8 4.4.1. Összesen hány alkalommal?
Kérjük, számmal adja meg!

5.9 4.4.2. Összesen hány hónapig dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?
Kérjük, számmal adja meg!

5.10 4.4.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!

5.11 4.4.4. Ez a munka/ezek a munkák
kapcsolódtak-e a felsőfokú
végzettségéhez?

Igen, teljes
mértékben

Részben Nem

6. V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET
6.1 5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci

státusza?
Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!

Alkalmazott Önfoglalkoztató,
önálló vállalkozó,
(szellemi szabad,
egyéni vállalkozó,
nincs alkalmaz-
ottja)

Vállalkozó

Munkanélküli Nappali tagozaton
tanuló diák

GYES-en, GYED-
en (GYET-en)
van

Háztartásbeli,
egyéb inaktív (-
eltartott)

6.2 5.1.1. Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető Középvezető Alsó vezető
Beosztott diplomás Beosztott nem

diplomás foglal-
kozás

6.3 5.1.4.1. Hány hónapja munkanélküli?
Kérjük, számmal adja meg!

6.4 5.1.4.2. Keres-e munkát? Igen Nem
6.5 5.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel? Igen Nem

6.6 5.2. Jelenleg dolgozik Ön? Jelenleg (is)
dolgozik

Sose dolgozott Most nem
dolgozik, de már
volt munkahelye
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6. V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET   [Folytatás]
6.7 Az alábbiakban a jelenlegi fő

munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket
teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál,
akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő
foglalkozásának, és a következőkben erre a
tevékenységére és munkahelyére
vonatkozó válaszokat adja meg!
 
5.3. Az Ön fő munkaviszonya...

... állandó
jellegű és
határozatlan idejű

... határozott
idejű

... alkalami,
vagy megbízás
jellegű (tisztelet-
díjas, jutalékos,
stb.)

6.8 5.4. Ön ... ... köztisztviselő,
közalkalmazott,
kormánytisztviselő
(egyéb közszol-
gálati jogviszon-
yban áll)

... állami,
önkormányzati
vállalat alkalma-
zottja, vagy

... más helyen
dolgozik

6.9 5.5. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?
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.

6.10 5.6. Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén?
Kérjük, számmal adja meg!

6.11 5.7 Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy
önfoglalkoztatóként)?
Kérjük, számmal adja meg!

6.12 5.8. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmaz-
ottja/beosztottja

1-9 alkalmazott/
beosztott

10 vagy több
alkalmazott/beo-
sztott

6.13 5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában
a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során
elsajátított tudást, megszerzett készségeket?
Osztályozzon 1-től 5-ig!

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

6.14 5.10. Véleménye szerint milyen
szakterületen végzett tanulmányok felelnek
meg a legjobban ennek a munkának?

Csak a
saját (kérdőív
alapjául szolgáló)
tanulmányok
szakterülete

A saját és a
kapcsolódó sza-
kterületek

Egy egészen
más szakterület

Bármilyen szak-
terület

6.15 5.11. Véleménye szerint milyen szintű
képzettség felel meg legjobban jelenlegi
munkájának?

PhD Egyéb posztgra-
duális képzés

Egyetemi diploma/
MA/MSc végzet-
tség

Főiskolai diploma/
Ba/BSc végzettség

Munkája nem
igényel felsőfokú
végzettséget
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6. V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET   [Folytatás]
6.16 5.12. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?

Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari
termelő cég, biztosítótársaság stb.

6.17 5.13. Az Ön munkahelye... ... teljes
mértékben állami/
önkormányzati
tulajdonú,

... részben
állami, részben
magán tulajdonú,
vagy

... teljes
mértékben mag-
ántulajdonú

6.18 5.14. Az Ön munkahelye... ... teljes
mértékben magyar
tulajdonú

... részben
magyar tulajdonú

... teljes
mértékben külföldi
tulajdonú

6.19 5.15. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön
cégénél?
Kérjük, a teljes – legnagyobb – munkavállalói
létszámot jelölje meg, több telephellyel
rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat
összesített létszámát!

Önfoglalkoztató
vagyok

2-9 fő 10-49 fő

50-249 fő 250-999 fő 1000 fő, vagy
afölött

6.20 5.16. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat

Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar (pl. élelmiszer,
ruházat, építőanyag, szerszám,
gépgyártás, gyógyszergyártás,
elektronikai eszközök, járművek
gyártása, fafeldolgozás)

Villamosenergia, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás
(ezek termelése, ellátása,
kereskedelme)

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése,
kezelés, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés

Építőipar

Kereskedelem, gépjárműjavítás
(minden nagy- és
kiskereskedelem ill. gépjárművek
esetében a javítás, karbantartás
is)

Szállítás, raktározás (pl. vasúti,
közúti, légi személy- és
áruszállítás és postai
tevékenység)

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

Információ, kommunikáció (pl.
távközlés, számítógépes
szolgáltatások, kiadói
tevékenység, műsorgyártás)

Pénzügyi, biztosítási
tevékenység

Ingatlanügyletek (pl. ingatlan
adás-vétele, ügynökség)

Szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység (pl. piackutatás,
fordítás/tolmácsolás, jogi, üzleti
szakértői tevékenység, műszaki
tanácsadás, tudományos
kutatás)

Adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység (pl.
eszköz ill. munkaerő kölcsönzés,
biztonsági szolgáltatás,
üzemeltetés, takarítás,
adminisztráció, rendezvényszervezés)

Közigazgatás, védelem, kötelező
társadalombiztosítás

Oktatás Humán-egészségügyi, szociális
ellátás

Művészet, szórakoztatás,
szabadidő (pl. múzeum,
szerencsejáték, sport, művészet)

Egyéb szolgáltatás (pl.
érdekképviselet, szakszervezet,
politika, háztartási cikk javítás,
tisztítás, fodrászat)

Háztartás munkaadói
tevékenysége, termék előállítása,
szolgáltatás végzése saját
fogyasztásra

Egyéb, éspedig...
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6. V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET   [Folytatás]
6.21 5.16.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?

6.22 5.17. Kérjük, tüntesse fel munkahelye
települését! (Azét a települését, ahol
munkavégzésének többsége zajlik!)
Ez a település külföldön van?

Igen Nem

6.23 5.17.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

6.24 5.17.2. Meg tudná adni munkahelye
irányítószámát?

Igen Nem

6.25 5.17.2.1. Az irányítószám:

6.26 5.17.2.2. Kérjük, adja meg a település nevét:

6.27 5.17.2.3. Milyen településen dolgozik
jelenleg?

Főváros Vidéki megyesz-
ékhely

Egyéb város

Község, falu Külföld
6.28 5.18. A főállású munkaidő illetve kereset

szempontjából az előző hónap egy átlagos,
„normál” hónap volt?

Igen Nem

6.29 5.18.1. 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!

6.30 5.18.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző hónapban? Ha ez nem a "szokásos" hónap volt,
akkor utolsó "szokásos" hónapban hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?

6.31 5.19. Van-e Önnek mellékállása,
másodállása?

Igen Nem

6.32 5.19.1. Véleménye szerint milyen
szakterületen végzett tanulmányok felelnek
meg a legjobban ennek a munkának?

Csak a saját
(kérdőív alapjául
szolgáló) tanul-
mányok szakter-
ülete

A saját és a
kapcsolódó sza-
kterületek

Egy egészen
más szakterület

Bármilyen szak-
terület

6.33 5.19.2. Véleménye szerint milyen szintű
képzettség felel meg legjobban jelenlegi
mellékállású munkájának?

PhD Egyéb posztgra-
duális képzés

Egyetemi diploma/
MA/MSc végzet-
tség

Főiskolai diploma/
BA/BSc végzettség

Munkája nem
igényel felsőfokú
végzettséget
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6. V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET   [Folytatás]
6.34 5.19.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?

(Ha az előző hónap ebből a szempontból nem tekinthető „normál keresetű” hónapnak, kérjük a legutóbbi „normál
keresetű” hónapra jellemző havi nettó keresetét adja meg!)
NETTÓ, Ezer Ft/hónap

6.35 5.19.4. Másodállásban/mellékállásban hány munkaórát dolgozott az előző héten?
(Ha az előző hónap ebből a szempontból nem tekinthető "szokásos" hónapnak, kérjük a legutóbbi "szokásos"
hónapra jellemző heti munkaórát adja meg!)

Teljesen elégedetlen

Elégedetlen

Elégedett

Teljesen elégedett
6.36 6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka

szakmai, tartalmi része szempontjából?
6.37 6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a

szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?
6.38 6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a

szakmai presztízs szempontjából?
6.39 6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a

jövedelem és juttatások szempontjából?
6.40 6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka

személyi körülményei szempontjából?
6.41 6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka

tárgyi körülményei szempontjából?
6.42 6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka

összességét tekintve?

7. VII. SZEMÉLYES ADATOK
7.1 7.1. Az Ön neme? Férfi Nő
7.2 7.2. Melyik évben született Ön?

(Kérjük, a teljes évet írja be, pl. 1979)

7.3 7.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló Házas Elvált
Özvegy

7.4 7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke? Van Nincs
7.5 7.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?

7.6 7.5. Milyen településen lakott Ön 14 éves
korában?
Ez a település külföldön van?

Igen Nem

7.7 7.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

7.8 7.5.2. Meg tudná adni a település
irányítószámát?

Igen Nem

7.9 7.5.2.1. Az irányítószám:
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7. VII. SZEMÉLYES ADATOK   [Folytatás]
7.10 7.5.2.2. Kérjük, adja meg a település nevét:

7.11 7.6. Milyen településen él Ön jelenleg?
(Arra a településre gondoljon, ahol
ténylegesen, életvitelszerűen él!)
Ez a település külföldön van?

Igen Nem

7.12 7.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

7.13 7.6.2. Meg tudná adni a település
irányítószámát?

Igen Nem

7.14 7.6.2.1. Az irányítószám:

7.15 7.6.2.2. Kérjük, adja meg a település nevét:

7.16 7.6.2.3. Milyen településen lakik jelenleg? Főváros Vidéki megyesz-
ékhely

Egyéb város

Község, falu Külföld
7.17 7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban

szerzett érettségit?
Gimnázium –
hagyományos 4
osztályos

6, 8 osztályos
(szerkezetváltó)
középiskola, ké-
ttannyelvű gimn-
ázium

Szakközépiskola

Egyéb
7.18 7.8. Mi volt az Ön édesapjának

legmagasabb iskolai végzettsége akkor,
amikor Ön 14 éves volt?

Legfeljebb 8
általános

Szakmunkásképző,
szakiskola (éret-
tségi nélkül)

Szakközépiskola,
technikum

Gimnázium Főiskola Egyetem, tudo-
mányos fokozat

Nem tudja, nem
ismerte, nem élt

7.19 7.9. Mi volt az Ön édesanyjának
legmagasabb iskolai végzettsége akkor,
amikor Ön 14 éves volt?

Legfeljebb 8
általános

Szakmunkásképző,
szakiskola (éret-
tségi nélkül)

Szakközépiskola,
technikum

Gimnázium Főiskola Egyetem, tudo-
mányos fokozat

Nem tudja, nem
ismerte, nem élt

7.20 7.10. Összességében hogyan ítéli meg
családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön
14 éves volt?

Az átlagosnál
sokkal jobb

Az átlagosnál
valamivel jobb

Nagyjából átlagos

Az átlagosnál
valamivel rosszabb

Az átlagosnál
sokkal rosszabb

7.21 7.11. 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 sza-
kmájú családtag

Igen, csak a
szülők között

Igen, csak a
nagyszülők között

Nincsen

8. PTE 1. rész
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8. PTE 1. rész   [Folytatás]
8.1 Mi jut elsőként eszébe, ha azt hallja: Pécsi Tudományegyetem?

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

nagyon rossz nagyon jó

8.3 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...
8.4 a Pécsi Tudományegyetemet? igen nem
8.5 a PTE Karát, amelyen végzett? igen nem
8.6 azt a szakot, amelyen végzett? igen nem
8.7 Milyen irányban változott az Ön megítélése

a Pécsi Tudományegyetemre vonatkozóan
a végzést követően?

romlott a
korábbiakhoz
képest

nem változott javult a
korábbiakhoz
képest

9. PTE 2. rész
Mennyire ért egyet a következő állításokkal? 
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

9.1 Az általam választott szakon a képzés magas színvonalú
volt.

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

9.2 Az oktatók mindent megtettek a minőségi képzés
fenntartásáért.

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

9.3 Minden fontos információt időben megkaptam a képzéssel
kapcsolatosan.

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

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

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

9.5 A választott képzéssel versenyképes diplomát
szerezhettem.

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

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

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

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

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

9.8 A számonkérés módja nagymértékben meghatározta a
kurzus megítélését.

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

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

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

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

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

9.11 Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi Tudományegyetemen
tanulhattam.

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért
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9. PTE 2. rész   [Folytatás]
9.12 A képzés gyakorlatorientált volt, így megfelelően

felkészített a munkavállalásra.
egyáltalán

nem ért
egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

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

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes mérté-
kben egyet
ért

Mennyire szükségesek munkájához az alábbi kompetenciák?
Kérjük, hogy válaszát ötfokozatú skálán adja meg!

9.14 Nyelvtudás egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.15 Innovatív készség egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.16 Íráskészség egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.17 Konfliktuskezelési képesség egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.18 Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.19 Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.20 Együttműködés egy csapattal egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.21 Elméleti szaktudás egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.22 Mások irányítása egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.23 Rugalmasság egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.24 Fogalmazási készség egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.25 Számítógépes tudás egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.26 Jó prezentációs készség egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.27 Jó munkaszervezés, időgazdálkodás egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.28 Önállóság egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges

9.29 Monotonitás tűrés egyáltalán
nem szüksé-

ges

jelentős mé-
rtékben szü-
kséges
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9. PTE 2. rész   [Folytatás]
9.30 Amennyiben bármilyen egyéb javaslata, észrevétele van a kérdőívben leírt területek fejlesztésével, vagy a

kérdőív kitöltésével kapcsolatban, kérjük, írja le röviden:
 

10.  
Válaszait köszönjük!

  
 

Amennyiben szívesen részt venne NYEREMÉNYJÁTÉKUNKBAN, az alábbiakban kérjük, adjon meg egy
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.
 

10.1 Jelige:

10.2 Jelszó:

Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban.
 

Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat.
Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését!


