
A válaszadás önkéntes! 

Felvételizők kérdőíve – Középiskolai tájékoztatók 

 

Kedves Felvételiző! 
A Pécsi Tudományegyetem szeretne többet megtudni arról, hogy felvételizőként mi alapján 
hozod meg a döntésedet a jelentkezéssel kapcsolatban, milyennek látod az Egyetemünket, 
illetve milyen információkra lenne még szükséged. Véleményed is hozzájárul ahhoz, hogy még 
jobban megfeleljünk a felvételizők elvárásainak.  Előre is köszönjük együttműködésedet! 
 
 
 
 

1. Honnan szerzel információkat a felvételivel kapcsolatos döntésed meghozásához?  
Kérjük, jelöld be (X) az alábbiak közül azokat, amelyek a legfontosabbak/leghasznosabbak voltak 
számodra! 
 
 
Internetes források 

 Tényezők  

1.  Felvi.hu oldala  

2.  Eduline.hu oldala  

3.  A felveteli.pte.hu weboldal  

4.  A PTE valamely karának weboldala  

5.  Facebook  

6.  Más internetes oldalak, például:………………………………..  

 
Személyes információforrások 

7.  Egyetemek látogatása a középiskoládban   

8.  Egyetemi/főiskolai nyílt napok  

9.  EDUCATIO kiállítás Budapesten  

10.  Személyes beszélgetés valakivel, akinek számít a véleménye 
(barátaim, szüleim, tanáraim, az Általam kiszemelt 
egyetem/főiskola hallgatója) 

 

 
Nyomtatott kiadványok 

11.  Az egyetemek/főiskolák felvételi tájékoztató kiadványai  

12.  Újságcikkek, ezekben az újságokban:……………………………………..  

 

13.  Egyéb forrás:…………………………………………  

 
2. Miért szeretnél egyetemre/főiskolára menni? Kérjük, osztályozd 1-5.ig, hogy az alábbi célok 
mennyire fontosak számodra a továbbtanulásban! (1=Egyáltalán nem, 5= Teljes mértékben)  

Tényezők Osztályzat 

Diplomás emberré váljak, társadalmi megbecsülést kapjak 1-2-3-4-5 

Megfeleljek a családom elvárásainak 1-2-3-4-5 

Karriert építsek, jó álláslehetőséget kapjak 1-2-3-4-5 

Megvalósítsam önmagam 1-2-3-4-5 

Magasabb fizetést kapjak, ha majd munkába állok 1-2-3-4-5 

Tudományos pályát építsek 1-2-3-4-5 

Bekerüljek az egyetemi életbe 1-2-3-4-5 

Még nem szeretnék dolgozni 1-2-3-4-5 

Egyéb, éspedig ……………………………………………………. 1-2-3-4-5 
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3. Kinek számít a véleménye? 
Kérjük, jelöld meg (X) az alábbi listán azokat, akik befolyásolják a döntésedet a felvételivel 
kapcsolatban! 
 

Befolyásoló személyek  

Szüleim  

Testvére(i)m  

Középiskolai tanáraim  

Barátom, barátnőm  

Egyetemi, főiskolai oktatók, dolgozók  

Akivel együtt jelentkezem   

Aki jelenleg az általam kiszemelt főiskolára/egyetemre jár  

Aki az általam kiszemelt főiskolán/egyetemen végzett  

Egyéb, éspedig ………………………………………………  

 
4.a. Mi alapján döntöd el, hogy melyik egyetemre/főiskolára felvételizel? 
Kérjük, értékeld 1-5-ig, hogy az alábbi szempontok mennyire fontosak Neked a választásban! 
(1=Egyáltalán nem fontos/igaz, 5=Nagyon fontos/igaz) 
 

 Szempontok 
Fontosság 

(1-5) 

1.  Jó hírű egyetem/főiskola legyen  

2.  Könnyű legyen bekerülni  

3.  Jó helyen szerepeljen a felsőoktatási rangsorokban (HVG, Heti Válasz, …)  

4.  A diploma jó elhelyezkedési lehetőséget biztosítson  

5.  Közel legyen a lakóhelyemhez  

6.  
Az érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok (ez inkább a 
szakválasztást befolyásolja) 

 

7.  Támogassák a tehetséges diákokat  

8.  Ne kelljen sokat tanulni, könnyű legyen elvégezni   

9.  Legyenek ösztöndíj lehetőségek (tanulmányi, szociális)  

10.  Sok államilag finanszírozott hallgatót vegyenek fel  

11.  Ne legyen magas a tandíj  

12.  Olcsó legyen a megélhetés a városban (pl. kollégium, utazás)  

13.  Legyenek nemzetközi kapcsolatok, külföldi tanulási lehetőségek  

14.  Vonzó legyen számomra a város  

15.  
Legyen pezsgő az egyetemi élet: sok kulturális, sport és szórakozási 

lehetőség 
 

16.  A barátaim is arra az egyetemre/főiskolára jelentkeznek  

17.  A családom elvárásait is figyelembe veszem  

18.  Egyéb: ..........................................................................  
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4.b. Szerinted melyik állítások jellemzőek az alábbiak közül a Pécsi Tudományegyetemre? Kérjük, 
jelöld meg (X) őket! 

 Szempontok  

1.  Jó hírű egyetem  

2.  Könnyű bekerülni  

3.  Jó helyen szerepel a felsőoktatási rangsorokban (HVG, Heti Válasz, …)  

4.  A diploma jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít  

5.  Nem kell sokat tanulni, könnyű elvégezni   

6.  Támogatják a tehetséges diákokat  

7.  Sok ösztöndíj lehetőség van (tanulmányi, szociális)  

8.  Nem túl magas a tandíj  

9.  Olcsó a megélhetés a városban (pl. kollégium, utazás)  

10.  Sok nemzetközi kapcsolat, külföldi tanulási lehetőség van  

11.  Pécs városa vonzó számomra   

12.  Pezsgő az egyetemi élet: sok kulturális, sport és szórakozási lehetőség van  

13.  Egyéb: ..........................................................................  

 
5. Mi jut eszedbe először a Pécsi Tudományegyetemről? 

 ..................................................................................................................................  
 
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 
 

Felvételizel-e az idei tanévben?  (1) Igen (2) Nem  

A felvételi során az első három helyen melyik egyetemeket/főiskolákat tervezed megjelölni? 

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

Az első helyen miért ezt az egyetemet/főiskolát választottad?     

             

Milyen szak(ok)ra jelentkezel?   

Milyen finanszírozású képzés(ek)re jelentkezel? (Több választ is megjelölhetsz!) 

 Állami ösztöndíjas    Önköltséges  

Nemed: (1) Férfi (2) Nő   

Középiskolád megyéje:  ...........................................................................................  

Lakóhelyed típusa:(1) Főváros (2) Nagyváros (3) Kisváros (4) Falu   

Érettségid éve:  ………………. 

Köszönjük válaszaidat! 

 

Szeretnél további információt kapni a PTE felvételi híreiről? Ha igen, kérjük, add meg e-mail címed:  

…………. .........................................................................................................................  

 


