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EvaSys DPR felmérés, 2012-ben felsőfokú szakképzésen végzett hallgatók pályakövetése

Pécsi Tudományegyetem DPR felmérés, 2012-ben felsőfokú szakképzésen 
2013

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.

BEVEZETŐ
Kitöltési útmutató
 
1. Az alábbiakban az Ön által 2012-ben a Pécsi Tudományegyetemen befejezett felsőfokú szakképzésére vonatkozóan
teszünk fel kérdéseket.
2. A kérdőív kitöltése kb. 10-15 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!

1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI
1.1. Az intézmény melyik karán végzett?
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott
évben több karon is végzett, arra gondoljon,
amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

ÁJK BTK ETK
FEEK IGYK KTK
PMMIK TTK

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, fõszakjának tart!) (ÁJK)

Jogi asszisztens (FSZ)
1.2.3. Milyen szakon végzett ebben az
intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából!
(Ha az adott évben több szakon is szerzett
abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet
fontosabbnak, fõszakjának tart!) (BTK)

Gazdasági
idegen nyelvû
menedzser
(FSZ)

Intézményi
kommunikátor
(FSZ)

Moderátor
(FSZ)

Sajtótechnikus
(FSZ)

Titkárságvezetõ
(FSZ)

Ügyviteli
szakügyintézõ
(FSZ)

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, fõszakjának tart!) (ETK)

Csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ-
gondozó (FSZ)

Szülésznõ
(FSZ)

Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi
technológus
(FSZ)

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, fõszakjának tart!) (FEEK)

Európai Uniós
üzleti
szakügyintézõ
(FSZ)

Ifjúságsegítõ
(FSZ)

Képzési
szakasszisztens
(FSZ)

Közösségi-civil
szervezõ (FSZ)

Moderátor
(FSZ)

Reklámszervezõ
szakmenedzser
(FSZ)

Sportkommunikátor
(FSZ)
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1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI   [Folytatás]
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, fõszakjának tart!) (IGYK)

Csecsemõ- és
gyermeknevelõ-
gondozó (FSZ)

Csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ-
gondozó (FSZ)

Idegenforgalmi
szakmenedzser
(FSZ)

Ifjúságsegítő
(FSZ)

Informatikai
statisztikus és
gazdasági
tervezõ (FSZ)

Moderátor
(FSZ)

Ügyviteli
szakügyintéző
(FSZ)

Vállalkozási
szakügyintézõ
(FSZ)

Vendéglátó
szakmenedzser
(FSZ)

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, fõszakjának tart!) (KTK)

Idegenforgalmi
szakmenedzser
(FSZ)

Kereskedelmi
szakmenedzser
(FSZ)

Pénzügyi
szakügyintézõ
(FSZ)

Számviteli
szakügyintézõ
(FSZ)

Vendéglátó
szakmenedzser
(FSZ)

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, fõszakjának tart!) (PMMIK)

Építettkörnyezetmérnök-
asszisztens (FSZ)

Médiatechnológus asszisztens
(FSZ)

Mûszaki informatikai
mérnökasszisztens (FSZ)

Televíziómûsor gyártó
szakasszisztens (FSZ)

Televíziós mûsorgyártó (FSZ) Web-programozó (FSZ)

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, fõszakjának tart!) (TTK)

Hulladékgazdál-
kodási
technológus
(FSZ)

Idegenforgalmi
szakmenedzser
(FSZ)

Szõlész, borász
szaktechnikus
(FSZ)

1.2.4.1. Melyik városban folytatta tanulmányait? Kaposvár Pécs Szombathely
Zalaegerszeg

2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

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

Igen Nem

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

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
szakképzés

szakirányú
továbbképzés,
rezidensképzés

kiegészítő,
diplomás
képzés, egyéb

2.2. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? Igen Nem
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2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK   [Folytatás]
2.2.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!)

2.2.2. 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
szakképzés

szakirányú
továbbképzés,
rezidensképzés

kiegészítő,
diplomás
képzés, egyéb

2.2.3. Jelenleg mely felsőoktatási intézmény
hallgatója az egyéb felsőfokú végzés esetében?

PTE más egyetem,
főiskola

2.2.4. Milyen más egyetemen, főiskolán tanul:

2.2.5. Mi az oka, hogy nem a PTE-n tanul? Nincs ilyen
képzés a PTE-n

Családi okból
kifolyólag

Munkahelyi
lehetőségek
miatt

Lakóhelyemtől
való távolságból
kifolyólag

Más intézményt
is ki akartam
próbálni

Egyéb

2.2.6. Mi ez az egyéb ok?

2.3. Szeretne továbbtanulni az elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések valamelyikén?
2.3.1. Felsőfokú szakképzés Igen, a kérdőív

alapjául
szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

2.3.2. Alapképzés (BA/BSc) Igen, a kérdőív
alapjául
szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

2.3.3. Mesterképzés (MA/MSc) Igen, a kérdőív
alapjául
szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

2.3.4. Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés Igen, a kérdőív
alapjául
szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

2.3.5. Doktori (PhD, DLA) képzés Igen, a kérdőív
alapjául
szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék

2.3.6 Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász,
orvosképzés)

Igen, a kérdőív
alapjául
szolgáló
intézményben

Igen, más
felsőoktatási
intézményben

Nem szeretnék
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2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK   [Folytatás]
2.4. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből?
Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol 1=nem ismeri, 5=nagyon jól ismeri!
2.4.1. angol nyelvből: nem ismeri nagyon jól

ismeri
anyanyelve

2.4.2. német nyelvből: nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

2.4.3. francia nyelvből: nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

2.4.4. olasz nyelvből: nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

2.4.5. spanyol nyelvből: nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

2.4.6. orosz nyelvből nem ismeri nagyon jól
ismeri

anyanyelve

2.5. Végzettsége megszerzése előtt (felsőfokú tanulmányai közben, vagy azelőtt)…
2.5.1. …végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó
(szakmai) munkát?

Igen Nem

2.5.2. …végzett-e nem szakmai munkát? Igen Nem
2.5.3. …dolgozott-e külföldön? Igen Nem

3. ÁTMENET A MUNKA VILÁGÁBA
3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú
szakképzése során jellemzően minek tekintette
magát inkább?

főfoglalkozású
diáknak, vagy

főfoglalkozású
dolgozónak (aki
tanul is)

3.2. A végzettség megszerzésekor rendelkezett
Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati
jogviszonnyal)?

Igen Nem

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
önéletrajzát

Intézményi
karrieriroda,
állásbörze révén

Vállalkozóként,
önfoglalkoztatóként
kezdte

Gyakorlati
helyén
alkalmazták

Tanári ajánlás
révén

Korábbi
munkakapcsolat
révén

Egyéb
személyes
ismeretség
révén

Egyéb

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

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

Csak a saját
(kérdőív alapjául
szolgáló)
tanulmányok
szakterülete

A saját és a
kapcsolódó
szakterületek

Egy egészen
más szakterület

Bármilyen
szakterület

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

... határozott
idejű volt

... alkalmi, vagy
megbízás
jellegű
(tiszteletdíjas,
jutalékos, stb.)
volt
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3. ÁTMENET A MUNKA VILÁGÁBA   [Folytatás]
3.2.4. Mi volt a legmaradandóbb élménye/legmeglepőbb kérdése az állásinterjú(ko)n?

3.3. A kérdőív alapjául szolgáló végzettség
megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-
rövidebb ideig külföldön?
(Kérjük, az esetleges jelenleg zajló külföldi
munkavégzésére is gondoljon!)

Igen igen, jelenleg is
külföldön
dolgozom

Nem

3.3.1. Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön?
Kérjük, számmal adja meg!

3.3.2. Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?
Kérjük, számmal adja meg!

3.3.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!

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

Igen, teljes
mértékben

Részben Nem

3.4. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az
elkövetkező 5 évben?

Igen, de nem
véglegesen

Igen,
véglegesen

Nem

Nem tudom
eldönteni

4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET
4.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci
státusza?
Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!

Alkalmazott Önfoglalkoztató,
önálló
vállalkozó,
(szellemi
szabad, egyéni
vállalkozó, nincs
alkalmazottja)

Vállalkozó

Munkanélküli Nappali
tagozaton
tanuló diák

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

Háztartásbeli,
egyéb
inaktív (eltartott)

4.1.1. Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető Középvezető Alsó vezető
Beosztott
diplomás

Beosztott nem
diplomás
foglalkozás

4.1.4.1. Hány hónapja munkanélküli?
Kérjük, számmal adja meg!

4.1.4.2. Keres-e munkát? Igen Nem
4.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel? Igen Nem
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4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET   [Folytatás]

4.2. Munkaerő-piaci részvétel Jelenleg (is)
dolgozik

Sose dolgozott Most nem
dolgozik, de már
volt munkahelye

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!
 
4.3. Az Ön fő munkaviszonya...

... állandó
jellegű és
határozatlan
idejű

... határozott
idejű

... alkalami,
vagy megbízás
jellegű
(tiszteletdíjas,
jutalékos, stb.)

4.4. Ön ... ... köztisztviselő,
közalkalmazott,
kormánytisztviselő
(egyéb
közszolgálati
jogviszonyban
áll)

... állami,
önkormányzati
vállalat
alkalmazottja,
vagy

... más helyen
dolgozik

4.5. 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.

4.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs
alkalmazottja/
beosztottja

1-9 alkalmazott/
beosztott

10 vagy több
alkalmazott/
beosztott

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

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

4.8. 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
szakterületek

Egy egészen
más szakterület

Bármilyen
szakterület

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

PhD Egyéb
posztgraduális
képzés

Egyetemi
diploma/MA/
MSc végzettség

Főiskolai
diploma/BA/BSc
végzettség

Munkája nem
igényel
felsőfokú
végzettséget
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4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET   [Folytatás]
4.10. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?
Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari
termelő cég, biztosítótársaság stb.

4.11. Az Ön munkahelye... ... teljes
mértékben
állami/
önkormányzati
tulajdonú,

... részben
állami, részben
magán
tulajdonú, vagy

... teljes
mértékben
magántulajdonú

4.12. Az Ön munkahelye... ... teljes
mértékben
magyar
tulajdonú

... részben
magyar
tulajdonú

... teljes
mértékben
külföldi
tulajdonú

4.13. 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

4.14. 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...

4.14.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?
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4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET   [Folytatás]
4.15. Kérjük, tüntesse fel munkahelye
települését! (Azét a települését, ahol
munkavégzésének többsége zajlik!)
Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik?

Igen Nem

4.15.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

4.15.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

4.15.3. Milyen településen dolgozik jelenleg? Főváros Vidéki
megyeszékhely

Egyéb város

Község, falu Külföld
4.16. 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!

4.17. Hány munkaórát dolgozott főállásában az
előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét
volt, akkor az utolsó "szokásos" héten hány
munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?

heti 19 óra alatt heti 20-29 óra
között

heti 30-39 óra
között

heti 40-49 óra
között

heti 50 óra felett

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

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

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

5.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem
és juttatások szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

5.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
személyi körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

5.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
tárgyi körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

5.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka
összességét tekintve?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

6. SZEMÉLYES ADATOK
6.1. Az Ön neme? Férfi Nő
6.2. Melyik évben született Ön?
(Kérjük, a teljes évet írja be, pl. 1979)

6.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló Élettársi vagy
tartós
együttélési
kapcsolatban él

Házas

Elvált Özvegy
6.4. Van-e 18 év alatti gyermeke? Van Nincs
6.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?
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6. SZEMÉLYES ADATOK   [Folytatás]
6.5. Milyen településen lakott Ön 14 éves
korában?
Ez a település külföldön (nem Magyarországon)
van?

Igen Nem

6.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

6.5.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

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

Igen Nem

6.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

6.6.2. Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát:

6.6.3. Milyen településen lakik jelenleg? Főváros Vidéki
megyeszékhely

Egyéb város

Község, falu Külföld

6.7. Milyen típusú középiskolai osztályban
szerzett érettségit?

Gimnázium –
hagyományos 4
osztályos

6, 8 osztályos
(szerkezetváltó)
középiskola,
kéttannyelvű
gimnázium

Szakközépiskola

Egyéb
6.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb
iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves
volt?

Legfeljebb 8
általános

Szakmunkásképző,
szakiskola
(érettségi
nélkül)

Szakközépiskola,
technikum

Gimnázium Főiskola Egyetem,
tudományos
fokozat

Nem tudja, nem
ismerte, nem élt

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

Legfeljebb 8
általános

Szakmunkásképző,
szakiskola
(érettségi
nélkül)

Szakközépiskola,
technikum

Gimnázium Főiskola Egyetem,
tudományos
fokozat

Nem tudja, nem
ismerte, nem élt

6.10. 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
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6. SZEMÉLYES ADATOK   [Folytatás]
6.11. 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
szakmájú
családtag

Igen, csak a
szülők között

Igen, csak a
nagyszülők
között

Nincsen

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

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:

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 végzettséget
szerezhettem.

egyáltalán
nem ért

egyet

teljes
mértékben
egyet ért
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PTE 2. rész   [Folytatás]
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

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!

Szükséges: Nyelvtudás

egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Nyelvtudás Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Innovatív készség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Innovatív készség Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Íráskészség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Íráskészség Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Konfliktuskezelési képesség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Konfliktuskezelési képesség Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő
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PTE 2. rész   [Folytatás]
Szükséges: Nagy munkabírás, kitartás egyáltalán

nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Nagy munkabírás, kitartás Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Együttműködés egy csapattal egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Együttműködés egy csapattal Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Elméleti szaktudás egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Elméleti szaktudás Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Mások irányítása egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Mások irányítása Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Rugalmasság egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Rugalmasság Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Fogalmazási készség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Fogalmazási készség Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő
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PTE 2. rész   [Folytatás]
Szükséges: Számítógépes tudás egyáltalán

nem
szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Számítógépes tudás Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Jó prezentációs készség egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Jó prezentációs készség Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Jó munkaszervezés, időgazdálkodás egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Jó munkaszervezés, időgazdálkodás Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Önállóság egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Önállóság Egyáltalán
nem

meglévő

Teljes
mértékben
meglévő

Szükséges: Monotonitás tűrés egyáltalán
nem

szükséges

jelentős
mértékben
szükséges

Meglévő: Monotonitás tűrés 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:
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   [Folytatás]
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.alumni.pte.hu/palyakovetes-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 az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését!


