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[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT!

 
 
Kedves Hallgatónk! 
E  kérdőív  kitöltésével  intézményünket  támogatja  abban  a  törekvésében,  hogy  képzéséről, 
szolgáltatásairól első kézből kaphasson képet. A Diplomás Pályakövetési Programnak kulcseleme a 
jelenlegi  és  egykori  hallgatók  tapasztalatainak  összegyűjtése  és  hasznosítása  annak  érdekében, 
hogy e visszajelzések  javíthassák mindazt az  ismeret‐készletet, amellyel  intézményünk végzettjeit 
felruházza. A jövőben a pályakövetési célú megkeresések a hallgatók számára éves gyakorisággal, 
a végzettek számára tágabb időközönként, de ugyancsak ciklikusan ismétlődnek, ezzel támogatva 
intézményünk alkalmazkodását a képzés folyamatosan változó környezetéhez. Amennyiben kitölti 
e kérdőívet, Ön is hozzájárul az intézmény és az általa kiadott diplomák sikeresebbé tételéhez. 
Válaszait természetesen anonim módon kezeljük.  
 
Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra!  
 

Útmutató a kitöltéshez 

Kérdőívünk az Ön által intézményünkben jelenleg végzett képzésekre vonatkozik.  

Ha esetleg jelenleg több szakon is tanul az intézményben, elsősorban az Ön által fontosabbnak, 
főszakjának tartott képzéséről kérdezzük. Kérjük, válaszait erre a képzésre vonatkoztatva adja meg! 

Amennyiben egy‐egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek 
ítélt választ jelölje meg. 

 

1. Kapcsolódás az intézményhez 

 

1.1. Az intézmény melyik karán tanul?  
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, 
főszakjának tart!) 

[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] AZ INTÉZMÉNY BETÖLTI AZ ADOTT ÉVBEN AKTUÁLIS KAROKAT, AMELYEKET 
AZ EDUCATIO NONPROFIT KFT. ÁLTAL KIADOTT (MELLÉKELT) ÉRTÉKKÉSZLETBEN TALÁLNAK. 
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1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben?  

Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, 
főszakjának tart!) 

[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] AZ INTÉZMÉNY BETÖLTI AZ ADOTT ÉVBEN AKTUÁLIS ÉS AZ INTÉZMÉNY 
ESETÉBEN RELEVÁNS KÉPZÉSEKET, AMELYEKET AZ EDUCATIO NONPROFIT KFT. ÁLTAL KIADOTT (MELLÉKELT) 
ÉRTÉKKÉSZLETBEN TALÁLNAK. 
 

1.2.1.  Képzési terület 
[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL (AZ ELŐZŐ KÉRDÉSHEZ) BETÖLTÖTT (RELEVÁNS)
KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN A KIADOTT KÉSZLET TARTALMAZZA A KÉPZÉSI TERÜLET KÓDJÁT IS, 
AMELYEKET AZ INTÉZMÉNYNEK NEM A KÉRDŐÍVBE, HANEM MÁR A VÁLASZOKAT TARTALMAZÓ 
ADATBÁZISBA KELL BEVEZETNIE. 

 

[1 ‐] Agrár 
[2 ‐] Bölcsészettudomány 
[3 ‐] Gazdaságtudományok 
[4 ‐] Informatika 
[5 ‐] Jogi és igazgatási 
[6 ‐] Műszaki 
[7 ‐] Művészet 
[8 ‐] Művészetközvetítés 
[9 ‐] Nemzetvédelmi és katonai 
[10 ‐] Orvos‐ és egészségtudomány 
[11 ‐] Pedagógusképzés 
[12 ‐] Sporttudomány 
[13 ‐] Társadalomtudomány 
[14 ‐] Természettudomány 

 
 

1.2.2. Képzési forma 
 
INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL (AZ ELŐZŐ KÉRDÉSHEZ) BETÖLTÖTT (RELEVÁNS)
KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN A KIADOTT KÉSZLET TARTALMAZZA A KÉPZÉSI FORMA (SZINT) KÓDJÁT IS, 
AMELYEKET AZ INTÉZMÉNYNEK NEM A KÉRDŐÍVBE, HANEM MÁR A VÁLASZOKAT TARTALMAZÓ 
ADATBZISBA KELL BEVEZETNIE. 

 
               [1‐] BA/BSc 

[2‐] MA/MSc 
[3‐] egységes és osztatlan képzés  
[4‐] egyetemi – hagyományos képzés 
[5‐] főiskolai – hagyományos képzés 
 

 

1.3. Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon? 
[1 ‐] Nappali 
[2 ‐] Esti 
[3 ‐] Levelező 
[4 ‐] Távoktatás 
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1.4. Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a 
képzésben?  

[1 ‐] Államilag támogatott 
[2 ‐] Költségtérítéses 

1.5. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon? 

[1 ‐] 2001‐ben, vagy azelőtt 
[2 ‐] 2002 
[3 ‐] 2003 
[4 ‐] 2004 
[5 ‐] 2005 
[6 ‐] 2006 
[7 ‐] 2007 
[8 ‐] 2008 
[9 ‐] 2009 
[10 ‐] 2010 
[11 ‐] 2011 

 
1.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot? 

[1 ‐] elégséges 
[2 ‐] közepes 
[3 ‐] jó 
[4 ‐] jeles, kiváló 

 
1.7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez 
képest az Ön tanulmányi eredménye jellemzően jobb, vagy rosszabb? 
 

[1 ‐] sokkal rosszabb, mint a többieké 
[2 ‐] valamivel rosszabb, mint a többieké 
[3 ‐] kb. ugyanolyan, mint a többieké 
[4 ‐] valamivel jobb, mint a többieké 
[5 ‐] sokkal jobb, mint a többieké 

 

1.8. Tervez (további) részvételt MA/MSc képzésben?  
[1 ‐] igen, ehhez a szakomhoz (is) kapcsolódóan 
[2 ‐] igen, de egy másik szakomhoz kapcsolódóan 
[3 ‐] nem 
[4 ‐] jelenleg is MSc képzésben veszek részt 
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2. Egyéb felsőfokú tanulmányok 
 

2.1. Tanul jelenleg egyéb szakon is? 
[2 ‐] nem 
   

 

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

[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] SZÖVEGBEVITELI MEZŐ FELVÉTELE SZÜKSÉGES, 
AMELYBE 100 KARAKTER BEVITELE LEHETSÉGES.

 

2.1.2. Milyen képzési formában?  
                                 [1 ‐] Ba/BSc 
                                 [2 ‐] MA/MSc 
                                 [3 ‐] egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 
                                 [4 ‐] egyetemi – hagyományos képzés 
                                 [5 ‐] főiskolai – hagyományos képzés 
                                 [6 ‐] doktori képzés – PhD, DLA 
                                 [7 –] szakirányú továbbképzés 
                                 [8 –] diplomás képzés 
                                 [9 –] kiegészítő képzés 
                                 [10–] felsőfokú szakképzés 
 

 

 

[1 ‐] igen 
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2.2. Van felsőfokú végzettsége? 
[2 ‐] nem 

 

 

2.2.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (ha több diplomája is van, kérjük, az Ön számára 
fontosabbat adja meg) 

……………………………………………………………………. 

[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] SZÖVEGBEVITELI MEZŐ FELVÉTELE SZÜKSÉGES, AMELYBE 100 
KARAKTER BEVITELE LEHETSÉGES. 

 

2.2.2. Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be!

[1 ‐] BA/BSc 
[2 ‐] MA/MSc 
[3 ‐] egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 
[4 ‐] egyetemi – hagyományos képzés 
[5 ‐] főiskolai – hagyományos képzés 
[6 ‐] doktori képzés – PhD, DLA 
[7 ‐] felsőfokú szakképzés 

 

 

 
3. Nemzetközi tapasztalatok 

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

 

  nem ismeri        nagyon 
jól ismeri  anyanyelve

3.1.1. angol  1  2  3  4  5  0 
3.1.2. német  1  2  3  4  5  0 
3.1.3. francia  1  2  3  4  5  0 
3.1.4. olasz  1  2  3  4  5  0 
3.1.5. spanyol  1  2  3  4  5  0 
3.1.6. orosz  1  2  3  4  5  0 
 

[1 ‐] igen 
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3.2. Ön beszél egyéb nyelven? 
[1 ‐] igen 
[2 ‐] nem 

 
3.3. Milyen egyéb nyelven beszél? 
(Ha a fentieken túl több idegen nyelven is beszél, arra gondoljon, amelyet a legmagasabb szinten 
ismer! ) 
………………………………………………………………………. 
 
[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] SZÖVEGBEVITELI MEZŐ FELVÉTELE SZÜKSÉGES, AMELYBE 100 KARAKTER
BEVITELE LEHETSÉGES. 
 
3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? 
(Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy négyfokú skálán, ahol 1=alapszintű, 4=nagyon jól ismeri)  
 
  alapszintű      nagyon jól ismeri  anyanyelve 
3.3.1. egyéb nyelv  1  2  3  4  0 
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3.4. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb‐rövidebb ideig külföldön? 
       [2 –] nem 

 
 

3.4.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy 
szemesztert? 

[1 ‐] nem tanultam 
[2 ‐] 1 
[3 ‐] 2 
[4 ‐] 3 
[5 ‐] 4 
[6 ‐] 5  
[7 ‐] 6 
[8 ‐] 7 
[9 ‐] 8 
[10 ‐] 9, vagy több alkalommal  

 
3.4.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb mint egy 
szemesztert? 

[1 ‐] nem tanultam 
[2 ‐] 1 
[3 ‐] 2 
[4 ‐] 3 
[5 ‐] 4 
[6 ‐] 5  
[7 ‐] 6 
[8 ‐] 7 
[9 ‐] 8 
[10 ‐] 9, vagy több alkalommal  

 
3.4.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön? 
………………………………………………………………… 
[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] SZÖVEGBEVITELI MEZŐ FELVÉTELE SZÜKSÉGES, 
AMELYBE 2 KARAKTER BEVITELE LEHETSÉGES. TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK 
A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓBAN!

 
3.4.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes 
igénybe vett finanszírozást jelölje meg! (Több választ is megjelölhet!) 
Tempus/Erasmus ösztöndíj  [1 ‐] Igen  [2 ‐] Nem 
A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja  [1 ‐] Igen  [2 ‐] Nem 
Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat  [1 ‐] Igen  [2 ‐] Nem 
Egyéb külföldi/nemzetközi pályázati ösztöndíj  [1 ‐] Igen  [2 ‐] Nem 
Saját/családi finanszírozás  [1 ‐] Igen  [2 ‐] Nem 
Egyéb forrásból  [1 ‐] Igen  [2 ‐] Nem 

 
3.4.5. Milyen országokban, városokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja 
fel! 
…………………………………………………………….. 
[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] SZÖVEGBEVITELI MEZŐ FELVÉTELE SZÜKSÉGES, 
AMELYBE 100 KARAKTER BEVITELE LEHETSÉGES. 

3.5. Dolgozott Ön hosszabb‐rövidebb ideig külföldön? 
[1 ‐] igen 
[2 ‐] nem 

[1 ‐] igen 
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4. Kapcsolódás a munka világához 
 

4.1. Jelenleg dolgozik Ön? 

[2 ‐] nem 
 

 

4.1.1. Ez a munkaviszony:  

[1 ‐] állandó jellegű és határozatlan időtartamú 
[2 ‐] meghatározott időtartamú 
[3 ‐] megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 
[4 ‐] alkalmi, időszakos megbízás 
[5 ‐] diákmunka, gyakornoki munka 

 
4.1.2. Minek tekinti magát inkább? 

[1 ‐] főfoglalkozású diáknak 
[2 ‐] főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 

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

[1 ‐] csak a saját szakterület 
[2 ‐] a saját és a kapcsolódó szakterületek 
[3 ‐] egy egészen más szakterület 
[4 ‐] bármilyen szakterület 

 
 

 

[1 ‐] igen 
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5. Személyes adatok 
 

5.1. Az Ön neme? 
[1 ‐] férfi 
[2 ‐] nő 

5.2. Melyik évben született Ön? 
……………………………………………………. 

[INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] SZÖVEGBEVITELI MEZŐ FELVÉTELE SZÜKSÉGES, AMELYBE 4 KARAKTER 
BEVITELE LEHETSÉGES. TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓBAN! 

 
5.3. Milyen településen lakott Ön 14 éves korában?  
 
5.3.1. Ez a település külföldön van?  
 

[1 ‐] igen 
 

[2 ‐] Nem 
 

5.3.1.1. Kérjük, adja meg az ország nevét: 
……………………………………………………………….. 
[INTÉZMÉNYI  KÉPVISELŐNEK:]  SZÖVEGBEVITELI  MEZŐ  FELVÉTELE 
SZÜKSÉGES, AMELYBE 100 KARAKTER BEVITELE LEHETSÉGES. 

 

 
5.3.1.2. Meg tudná adni a település irányítószámát? 
 

[1 ‐] igen  
 
[2 ‐] nem 
 

5.3.1.2.1. Az irányítószám: 

…………………………………………………………………………………….. 

[INTÉZMÉNYI  KÉPVISELŐNEK:]  SZÖVEGBEVITELI  MEZŐ
FELVÉTELE  SZÜKSÉGES,  AMELYBE  4  KARAKTER  BEVITELE 
LEHETSÉGES.  TOVÁBBI  FONTOS  INFORMÁCIÓK A MELLÉKELT 
TÁJÉKOZTATÓBAN! 

    
5.3.1.2.2. Kérjük, adja meg a település nevét: 

…………………………………………………………………………………… 
[INTÉZMÉNYI  KÉPVISELŐNEK:]  SZÖVEGBEVITELI  MEZŐ
FELVÉTELE  SZÜKSÉGES,  AMELYBE  100  KARAKTER  BEVITELE 
LEHETSÉGES.  TOVÁBBI  FONTOS  INFORMÁCIÓK A MELLÉKELT 
TÁJÉKOZTATÓBAN! 
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5.4. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? 

[1 ‐] gimnázium – hagyományos 4 osztályos 
[2 ‐] 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium 
[3 ‐] szakközépiskola 
[4 ‐] egyéb 

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

[1 ‐] legfeljebb 8 általános 
[2 ‐] szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)   
[3 ‐] szakközépiskola, technikum 
[4 ‐] gimnázium 
[5 ‐] főiskola 
[6 ‐] egyetem 
[7 ‐] nem tudja, nem ismerte, nem élt 

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

[1 ‐] legfeljebb 8 általános 
[2 ‐] szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)   
[3 ‐] szakközépiskola, technikum 
[4 ‐] gimnázium 
[5 ‐] főiskola 
[6 ‐] egyetem 
[7 ‐] nem tudja, nem ismerte, nem élt 

 

5.7 Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét Ön 14 éves korában? 
 

[1 ‐] Az átlagosnál sokkal jobb 
[2 ‐] Az átlagosnál valamivel jobb 
[3 ‐] Nagyjából átlagos 
[4 ‐] Az átlagosnál valamivel rosszabb 
[5 ‐] Az átlagosnál sokkal rosszabb 

5.8.Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e 
szakterületen dolgozó családtag? Kérjük a szülői és nagyszülői körre gondoljon! 

[1 ‐] Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 
[2 ‐] Igen, csak a szülők között 
[3 ‐] Igen, csak a nagyszülők között 
[4 ‐] Nincsen 

 

 


