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A vizsgálat a felsőoktatásban részt vevő graduális hallgatókra terjed ki, az ISCED 2011-es 

osztályozási rendszer szerint az ISCED 6 és ISCED 7 csoportokra – Magyarországon tehát az 

alapképzésre, a mesterképzésre, valamint az egységes, osztatlan és a hagyományos 

egyetemi és főiskolai képzésekre. A felsőfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, 

valamint doktori képzésben részt vevők a felmérés opcionális célcsoportjait képezik, 

bevonásuk nem kötelező a résztvevő intézmények számára.  

A vizsgálatba mind a teljes-, mind a részidős képzések hallgatói bekerülnek, a hazai 

viszonyokra adaptálva ez az előírás valamennyi munkarend (korábban tagozat) bevonását 

eredményezi. A kérdőívvel mind a magyar, mind a külföldi állampolgárságú hallgatókat 

meg kell keresni, utóbbiak közül azonban csak a fokozat-mobilitásban részt vevőket (az 

Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, stb. ösztöndíjasokat és más, kredit-mobilitásban részt 

vevő külföldieket tehát nem kell lekérdezni).  

A legfontosabb szempont, hogy a hallgatókat egy adott helyzetnek megfelelő időpontban 

kérdezzék le a résztvevő országok. A terepmunka tervezett ideje a 2013-as tavaszi 

szemeszter, a felmérést 2013. március 1. és június 30. között kell elvégezni. 

 

A kérdőív öt nagy tématerületet ölel fel: 1. a hallgatók aktuális tanulmányai; 2. a korábbi 

tanulmányok, a tanulmányi életút; 3. a hallgatók életkörülményei, szociális helyzete; 4. a 

nemzetközi mobilitás; 5. a családi háttér és a hallgatók személyes adatai.  

A nemzetközi konzorcium által készített hivatalos Módszertani kézikönyvnek megfelelően a 

kérdőív kötelezően kitöltendő kérdéseket is tartalmaz. Ezek alapvetően a súlyozáshoz 

szükséges demográfiai és aktuális képzésre vonatkozó kérdések, valamint az eredmények 

értelmezéséhez nélkülözhetetlen szűrőkérdések. A kötelező kérdéseket a kérdőív word-

változatában is jelöltük.  

 

A EUROSTUDENT felmérés végrehajtását az intézményeknek három módszerrel végezhetik. 

1. külön felmérésként teljes hallgatói populáción (ez esetben a EUROSTUDENT 

alapkérdőívet és a Hallgatói kérdőívet is le kell kérdezni elcsúsztatott időpontban) 

2. külön felmérésként megosztott hallgatói populáción (ez esetben a hallgatók egyik 

része EUROSTUDENT alapkérdőívet, a másik része Hallgatói kérdőívet kap) 

3. kombinált EUROSTUDENT és Hallgatói kérdőívvel teljes hallgatói populáción 

 



Kérjük azokat a TÁMOP 4.1.1-ben részt vevő intézményeket, akik nem kaptak felkérést a 

EUROSTUDENT kérdőív lekérdezésére, továbbra is a „normál” Hallgatói kérdőívvel keressék 

meg hallgatóikat.  

 

A EUROSTUDENT-felmérések adatait tartalmazó adatbázisokat legkésőbb 2013. 

szeptember 30-ig kell továbbítani az Educatio NKft-nek a DPR-felméréseknél alkalmazott 

módszer szerint. 


