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EvaSys 2021 - DE Végzett hallgatói Kérdőívblokkja

A megjelölés módja: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

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

Kedves egykori Hallgatónk!
 
Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni
pályájára, tanulmányaira vonatkozóan tennénk fel kérdéseket annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak
végzettjeink a munka világában. A vizsgálat eredményei számunkra munkánk eredményességét tükrözik vissza,
mostani hallgatóink számára pedig tájékoztatást adhatnak arról, mire számíthatnak tanulmányaik befejeztével.

Válaszait természetesen anonim módon kezeljük.
Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra!  

1. Általános kérdések
1.1  Válaszadó neme:

férfi nő
1.2 Válaszadó munkahelye melyik megyében található:

Budapest Bács-Kiskun megye Baranya megye
Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csongrád megye
Fejér megye Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar megye
Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye
Nógrád-megye Pest-megye Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye
Veszprém megye Zala megye Külföld

1.3 Az intézmény melyik karán végzett?
(amennyiben az adott évben több karon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, fõ szakjának tart!)

Állam- és Jogtudományi Kar Általános Orvostudományi Kar Bölcsészettudományi Kar
Egészségügyi Kar Fogorvostudományi Kar Gazdaságtudományi Kar
Gyermeknevelési és
Gyógypedagógiai Kar

Gyógyszerésztudományi Kar Informatikai Kar

Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar

Műszaki Kar Népegészségügyi Kar

Természettudományi és
Technológiai Kar

Zeneművészeti Kar

1.4 Az elvégzett szak képzési területe?
(amennyiben több szakon is végzett kérjük arra gondoljon amelyiket a fő szakjának tart)

Agrártudományi Bölcsészettudományi Gazdasági
Informatikai Jogi és igazgatási Műszaki
Művészeti Művészetközvetítői Nemzetvédelmi és katonai
Orvos- és egészségtudományi Pedagógiai Sporttudományi
Társadalomtudományi Természettudományi

1.5 Az elvégzett szak képzési szintje?
(amennyiben több szakon is végzett kérjük arra gondoljon amelyiket a fő szakjának tart)

Hagyományos egyetemi képzés Hagyományos főiskolai képzés Felsőfokú szakképzés
Bachelor képzés (BA/BSc) Egységes és osztatlan képzés (2006.

után kezdett jogász, orvos stb. szak)
Mesterképzés (MA/MSc)

Doktori képzés (PhD/DLA) Egyéb felsőfokú képzés
1.6 Részt vett duális képzésben a Debreceni

Egyetemen folytatott tanulmányai alatt?
igen nem
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1. Általános kérdések   [Folytatás]
1.7 Melyik évben végzett?

(amennyiben több szakon is végzett kérjük arra gondoljon amelyiket a fő szakjának tart)
2017 2021

1.8 A végzést követően Ön...
továbbtanult munkába állt munka mellett tanult tovább

1.9 A végzést követően mikor sikerült elhelyezkednie?
azonnal 3 hónapon belül 6 hónapon belül
12 hónapon belül másfél éven belül még most sem

1.10 Milyen beosztásban dolgozik jelenlegi/dolgozott utolsó munkahelyén?
Ha több is volt, a legutolsó beosztást jelölje meg!

Felső vezető Középvezető Egyéb vezető
Alkalmazott Egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató

2. Munkával kapcsolatos komptenciák fejlesztése
Kérjük mérlegelje, hogy a kar mennyire fejlesztette a következő kompetenciákat? (1=egyáltalán nem; 3=
közepesen; 5 =nagy mértében; 0= nincs véleménye)

1 2 3 4 5 0
2.1 Proaktív problémamegoldás
2.2 Tökéletességre törekvés
2.3 Csapatmunka
2.4 Kitartás
2.5 Céltudatosság
2.6 Kommunikativitás
2.7 Magabiztosság
2.8 Tanulási vágy
2.9 Feladattervezés

3. Ismeretek, készségek fejlesztésével való elégedettség
Kérjük mérlegelje, hogy Ön mennyire elégedett azzal, ahogy a kar átadta, fejlesztette az alábbi ismereteket,
készségeket. (1=egyáltalán nem elégedett; 2=nem elégedett; 3=közepesen elégedett; 4=elégedett; 5 =teljes
mértékben elégedett; 0=nincs véleménye)

1 2 3 4 5 0
3.1 szakmai elméleti alapok
3.2 szakmai gyakorlati jártasság
3.3 számítógépes ismeretek
3.4 idegennyelv tudás
3.5 az egyetemen megszerzett tudás

hasznossága
3.6 oktatás színvonala (összességében)

4. Infrastruktúra
Kérjük mérlegelje, hogy Ön mennyire volt elégedett az alábbiakkal. (1=egyáltalán nem elégedett; 2=nem
elégedett; 3=közepesen elégedett; 4=többnyire elégedett; 5 =teljes   mértékben elégedett; 0=nincs véleménye)

1 2 3 4 5 0
4.1 oktatás tárgyi feltételei
4.2 épületek állapota külleme
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5. Szolgáltatások
Kérjük mérlegelje, hogy Ön mennyire volt elégedett az alábbiakkal. (1=egyáltalán nem elégedett; 2=nem
elégedett; 3=közepesen elégedett; 4=többnyire elégedett; 5 =teljes   mértékben elégedett; 0=nincs véleménye)

1 2 3 4 5 0
5.1 kollégiummal kapcsolatos szolgáltatások

5.2 sportolással kapcsolatos szolgáltatások

5.3 Hallgatói Szolgáltató Központ/
Tanulmányi Osztály ügyintézésével
kapcsolatos szolgáltatások

5.4 Tanszéki/Intézeti ügyintézéssel
kapcsolatos szolgáltatások

 Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! 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!


