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DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja
Hallgatók 2018

Kedves Hallgatónk!

E kérdőív kitöltésével intézményünket támogatja abban a törekvésében, hogy képzéséről, szolgáltatásairól első kézből
kaphasson képet. A Diplomás Pályakövető Rendszer 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.

A kérdőív kitöltéséhez javasolt böngészők: Mozilla Firefox és Google Chrome.
Internet Explorer alatt a kérdőív egyes funkciói csak korlátozottan érhetőek el.

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 intézményhez1. 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!)

n=1020Állam- és Jogtudományi Kar 3.4%

Általános Orvostudományi Kar 11.4%

Bölcsészettudományi Kar 11.8%

Egészségügyi Kar 4.3%

Fogorvostudományi Kar 1.6%

Gazdaságtudományi Kar 14%

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 7.3%

Gyógyszerésztudományi Kar 2%

Informatikai Kar 6.7%

Mezõgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdákodási Kar 7.1%

Műszaki Kar 8.6%

Népegészségügyi Kar 4.5%

Természettudományi és Technológiai Kar 16.5%

Zeneművészeti Kar 1%
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1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (ÁJK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=35Jogász szak (osztatlan) 74.3%

Igazságügyi igazgatási alapszak 25.7%

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzés 0%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (ÁOK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=115Általános orvos szak (osztatlan) 82.6%

Orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak 13%

Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak 1.7%

Molekuláris biológia mesterképzési szak 2.6%

Táplálkozástudományi mesterképzési szak 0%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (BTK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=109Anglisztika alapképzési szak 18.3%

Anglisztika mesterképzési szak 3.7%

Germanisztika alapképzési szak (néderlandisztika, német szakirány) 5.5%

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak 4.6%

Közösségszervezés alapképzési szak 4.6%

Magyar alapképzési szak 0.9%

Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak 3.7%

Néprajz mesterképzési szak 0.9%

Pedagógia alapképzési szak 0.9%

Politikatudomány alapképzési szak 1.8%

Pszichológia alapképzési szak 12.8%

Pszichológia mesterképzési szak 4.6%

Romanisztika alapképzési szak (francia és olasz szakirány) 4.6%

Szabad bölcsészet alapképzési szak 0.9%

Szlavisztika alapképzési szak (orosz szakirány) 0.9%

Szociális munka alapképzési szak 0.9%

Szociológia alapképzési szak 8.3%

Történelem alapképzési szak 4.6%

Történelem mesterképzési szak 8.3%

Filozófia mesterképzési szak 0.9%

Fordító és tolmács (fordító) mesterképzési szak 2.8%

Neveléstudományi mesterképzési szak 2.8%

Szociálpolitika mesterképzési szak 2.8%
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1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (EK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=43Ápolás és betegellátás alapképzési szak 53.5%

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak 7%

Egészségügyi szervező alapképzési szak 14%

Szociális munka alapképzési szak 14%

Ápolás mesterképzési szak 2.3%

Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak 2.3%

Egészségügyi tanár mesterképzési szak 0%

Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzési szak 7%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (FOK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=16Fogorvos szak 100%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (GTK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=140Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak 16.4%

Kereskedelem és marketing alapképzési szak 10.7%

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 7.9%

Pénzügy és számvitel alapképzési szak 10.7%

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 1.4%

Sport – és rekreációszervezés alapképzési szak 3.6%

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak 10.7%

Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak 7.1%

Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak 2.1%

Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak 2.1%

Ellátásilánc menedzsment mesterképzési szak 7.9%

Master of Business Administration mesterképzési szak 1.4%

Sportközgazdász mesterképzési szak 1.4%

Számvitel mesterképzési szak 3.6%

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak 5.7%

Vezetés és szervezés mesterképzési szak 7.1%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (GYGYK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=72Gyógypedagógia alapképzési szak 29.2%

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak 23.6%

Óvodapedagógus alapképzési szak 36.1%

Szociálpedagógia alapképzési szak 6.9%

Szociálpedagógia mesterképzési szak 4.2%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (GYTK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=20Gyógyszerész szak 100%
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1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (IK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=68Gazdaságinformatikus alapképzési szak 32.4%

Gazdaságinformatikus mesterképzési szak 2.9%

Informatikus könyvtáros alapképzési szak 2.9%

Mérnökinformatikus alapképzési szak 27.9%

Mérnökinformatikus mesterképzési szak 0%

Programtervező informatikus alapképzési szak 30.9%

Programtervező informatikus mesterképzési szak 2.9%

Könyvtártudomány mesterképzési szak 0%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (MÉK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=69Élelmiszermérnöki alapszak 23.2%

Kertészmérnöki alapszak 2.9%

Kertészmérnöki mesterszak 1.4%

Mezőgazdasági mérnöki alapszak 34.8%

Természetvédelmi mérnöki alapszak 11.6%

Vadgazda mérnöki alapszak 1.4%

Agrármérnöki mesterszak (osztatlan) 1.4%

Állattenyésztő mérnöki mesterszak 1.4%

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki mesterszak 17.4%

Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszak 1.4%

Növényorvosi mesterszak 2.9%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (MK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=86Építészmérnöki alapképzési szak 4.7%

Építőmérnöki alapképzési szak 10.5%

Gépészmérnöki alapképzési szak 36%

Gépészmérnöki mesterképzési szak 7%

Környezetmérnöki alapképzési szak 2.3%

Környezetmérnöki mesterképzési szak 4.7%

Mechatronikai mérnöki alapképzési szak 11.6%

Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak 5.8%

Műszaki menedzser alapképzési szak 12.8%

Műszaki menedzser mesterképzési szak 3.5%

Településmérnöki mesterképzési szak 1.2%
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1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (NK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=45Ápolás és betegellátás alapképzési szak 37.8%

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzésiszak népegészségügyi ellenőr szakirány 28.9%

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak 4.4%

Egészségpszichológia mesterképzési szak 0%

Egészségügyi menedzser mesterképzési szak 8.9%

Komplex rehabilitáció mesterképzési szak 6.7%

Népegészségügyi mesterképzési szak 13.3%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (TTK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=156Biológia alapképzési szak 12.8%

Biológus mesterképzési szak 5.1%

Biomérnöki alapképzési szak 9%

Fizika alapképzési szak 1.9%

Fizikus mesterképzési szak 1.3%

Földrajz alapképzési szak 8.3%

Földtudomány alapképzési szak 0.6%

Kémia alapképzési szak 6.4%

Környezettan alapképzési szak 0.6%

Matematika alapképzési szak 5.8%

Matematikus mesterképzési szak 1.3%

Vegyészmérnöki alapképzési szak 21.2%

Vegyészmérnök mesterképzési szak 5.8%

Villamosmérnöki alapképzési szak 12.8%

Alkalmazott matematikus mesterképzési szak 0.6%

Biotechnológia mesterképzési szak 1.9%

Geográfus mesterképzési szak 1.3%

Hidrobiológus mesterképzési szak 1.3%

Vegyész mesterképzési szak 1.9%

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? (ZK)
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=10Alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak 0%

Előadó-művészet alapképzési szak 50%

Karmester mesterképzési szak 0%

Klasszikus énekművész mesterképzési szak 0%

Klasszikus hangszerművész mesterképzési szak 50%

Kóruskarnagy mesterképzési szak 0%

1.3 Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon?
n=1020Nappali 79.9%

Esti 0%

Levelező 19.8%

Távoktatás 0.3%
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1.4 Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? 
n=1020Államilag támogatott/állami ösztöndíjas 82.5%

Költségtérítéses/önköltséges 17.4%

Részösztöndíjas 0.1%

1.5. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon?
n=10202005-ben, vagy azelőtt 0.4%

2006 0.2%

2007 0.3%

2008 0.4%

2009 0.2%

2010 0.3%

2011 0.9%

2012 2.5%

2013 3.3%

2014 5.3%

2015 14.8%

2016 24.5%

2017 42.1%

2018 4.9%

1.5.1. Megszakította legalább egy féléves időtartamra jelenlegi felsőfokú tanulmányait?
n=995Igen 5.3%

Nem 94.7%

1.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot?
n=1019Elégséges 5%

Közepes 31.9%

Jó 45.3%

Jeles, kiváló 17.8%

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

n=1018Sokkal rosszabb, mint a többieké 1%

Valamivel rosszabb, mint a többieké 7.1%

Kb. ugyanolyan, mint a többieké 46.4%

Valamivel jobb, mint a többieké 35.1%

Sokkal jobb, mint a többieké 10.5%

1.8. Szeretne továbbtanulni az elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések valamelyikén?

Felsőoktatási szakképzés
n=861Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 19.6%

Igen, más felsőoktatási intézményben 4.2%

Nem szeretnék 76.2%
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Alapképzés (BA/BSc)
n=832Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 22.2%

Igen, más felsőoktatási intézményben 3.5%

Nem szeretnék 74.3%

Mesterképzés (MA/MSc)
n=897Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 41.1%

Igen, más felsőoktatási intézményben 12.9%

Nem szeretnék 45.9%

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
n=829Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 19.9%

Igen, más felsőoktatási intézményben 9.2%

Nem szeretnék 70.9%

Doktori (PhD, DLA) képzés
n=838Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 23%

Igen, más felsőoktatási intézményben 7.3%

Nem szeretnék 69.7%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)
n=816Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 12.7%

Igen, más felsőoktatási intézményben 2.5%

Nem szeretnék 84.8%

1.9. Jelenlegi tanulmányai alatt igénybe vesz-e diákhitelt?
n=1014Igen 7.8%

Nem 92.2%

1.9.1. Milyen típusú diákhitelt vesz igénybe?
n=79Szabad felhasználású Diákhitel1 73.4%

Kötött felhasználású (képzési költségre fordítható) Diákhitel2 12.7%

Mindkettőt 13.9%

2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok

2.1. Tanul jelenleg egyéb szakon is?
n=1017Igen 3.6%

Nem 96.4%
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2.1.2. Milyen képzési formában?
n=37BA/BSc 13.5%

MA/MSc 21.6%

Egységes és osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 43.2%

Egyetemi - hagyományos képzés 2.7%

Főiskolai - hagyományos képzés 0%

Doktori képzés - PhD, DLA 2.7%

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0%

Diplomás képzés 0%

Kiegészítő képzés 10.8%

Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 5.4%

2.2. Van felsőfokú végzettsége?
n=1016Igen 23.1%

Nem 76.9%

2.2.2. Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be!
n=235BA/BSc 68.5%

MA/MSc 9.4%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 1.7%

Egyetemi - hagyományos képzés 5.1%

Főiskolai - hagyományos képzés 9.4%

Doktori képzés - PhD,DLA 0%

Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 6%

3. Nemzetközi tapasztalatok3. 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, 0=Anyanyelve!) 

     3.1.1. Angol nyelvből: Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

n=1003
átl.=3,8
md=4
elt.=1
tart.=10

3%

1

8%

2

22,3%

3

35,3%

4

31,4%

5

     3.1.2. Német nyelvből: Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

n=990
átl.=2,3
md=2
elt.=1,2
tart.=2

35,4%

1

28,1%

2

18,3%

3

12,2%

4

6,1%

5

     3.1.3. Francia nyelvből: Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

n=971
átl.=1,2
md=1
elt.=0,7
tart.=2

87,6%

1

6,4%

2

3,6%

3

1,5%

4

0,8%

5

     3.1.4. Olasz nyelvből: Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

n=975
átl.=1,2
md=1
elt.=0,6
tart.=2

91,2%

1

4,4%

2

2,2%

3

1,4%

4

0,8%

5

     3.1.5. Spanyol nyelvből: Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

n=970
átl.=1,1
md=1
elt.=0,5
tart.=3

91,2%

1

5,6%

2

2%

3

0,6%

4

0,6%

5
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     3.1.6. Orosz nyelvből: Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

n=971
átl.=1,2
md=1
elt.=0,6
tart.=4

88%

1

7,6%

2

2,9%

3

0,5%

4

1%

5

3.2. Ön beszél egyéb idegen nyelven?
n=1013Igen 13.6%

Nem 86.4%

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, 0=
Anyanyelve!)

Nagyon jól
ismeri

Alapszintű
n=103
átl.=2,7
md=3
elt.=1,2
tart.=27

25,2%

1

13,6%

2

29,1%

3

32%

4

3.4. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
n=1011Igen 3.4%

Nem 96.6%

3.4.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=34Nem tanultam 17.6%

1 67.6%

2 11.8%

3 0%

4 2.9%

5 0%

6 0%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 0%

3.4.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=30Nem tanultam 76.7%

1 20%

2 0%

3 3.3%

4 0%

5 0%

6 0%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 0%
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3.4.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! 
Több választ is megjelölhet!

n=34Tempus/Erasmus ösztöndíj 67.6%

A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 11.8%

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 8.8%

Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 2.9%

Saját/családi finanszírozás 5.9%

Párhuzamos külföldi munkavállalás 5.9%

Egyéb forrásból 5.9%

3.5. Végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=1005Igen 3.7%

Nem 96.3%

3.6. A végzettség megszerzése után tervez-e külföldi munkavállalást?
n=1017Igen 29.5%

Nem 35.6%

Nem tudom eldönteni 34.9%

4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához

4.1. Jelenleg dolgozik Ön?
n=1020Igen 44.5%

Nem 55.5%

4.1.1. Ez a munkaviszony:
n=452Állandó jellegű és határozatlan időtartamú 42.7%

Meghatározott időtartamú 9.3%

Megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 2.9%

Alkalmi, időszakos megbízás 7.5%

Diákmunka, gyakornoki munka 37.6%

4.1.2. Minek tekinti magát inkább?
n=451Főfoglalkozású diáknak 44.1%

Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 55.9%

4.1.3. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=450Csak a saját szakterület 12.2%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 56%

Egy egészen más szakterület 15.8%

Bármilyen szakterület 16%
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4.2. Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával?
n=1015Biztosan sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 45.4%

Valószínűleg sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 44.8%

Nem tartom valószínűnek, hogy sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 5.7%

Biztosan nem sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 1.2%

Nem szeretnék a tanult szakterületen elhelyezkedni 2.9%

4.5. Sok lehetséges ok van, ami miatt valaki diplomát szeretne szerezni. Kérjük, jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyik az a
két szempont, amelyek Ön számára a legfontosabbak!

n=10204.5.1. Munkanélküliség elkerülése 21.5%

4.5.2. Magas jövedelem 50.6%

4.5.3. Társadalmi megbecsülés 21.2%

4.5.4. Vezetői pozíció, karrier 23.2%

4.5.5. Kötetlenebb életmód 19.9%

4.5.6. Külföldi munkavállalás 5.8%

4.5.7. Szakmai, intellektuális fejlődés 49.5%

5. Személyes adatok5. Személyes adatok

5.1. Az Ön neme?
n=1020Férfi 35.9%

Nő 64.1%

5.3.1. Milyen településen lakott Ön 14 éves korában?
Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?

n=1009Igen 9.7%

Nem 90.3%

5.4. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?
n=1012Gimnázium - hagyományos 4 osztályos 44.2%

Gimnázium – 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 16.4%

6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 13.1%

Szakközépiskola 21.7%

Egyéb 4.5%

5.5. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=1008Legfeljebb 8 általános 5.5%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 27.1%

Szakközépiskola, technikum 26.3%

Gimnázium 8.6%

Főiskola 13.3%

Egyetem, tudományos fokozat 16.7%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 2.6%
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5.6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=1009Legfeljebb 8 általános 6.6%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 15.5%

Szakközépiskola, technikum 20%

Gimnázium 17.6%

Főiskola 23.6%

Egyetem, tudományos fokozat 15.4%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 1.3%

5.7. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=1005Az átlagosnál sokkal jobb 5.7%

Az átlagosnál valamivel jobb 24.2%

Nagyjából átlagos 46.9%

Az átlagosnál valamivel rosszabb 18.4%

Az átlagosnál sokkal rosszabb 4.9%

5.8. Van 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!

n=1008Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 5.6%

Igen, csak a szülők között 10.8%

Igen, csak a nagyszülők között 2.5%

Nincsen 81.2%

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!
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Hisztogram skálázott kérdésekhezHisztogram skálázott kérdésekhez

     3.1.1. Angol nyelvből:

3%
8% 22%

35% 31%

Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

átl.= 3.8

elt.= 1

n = 100325%

50%

75%

100%

     3.1.2. Német nyelvből:

35%
28%

18%
12%

6%

Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

átl.= 2.3

elt.= 1.2

n = 99025%

50%

75%

100%

     3.1.3. Francia nyelvből:

88%

6% 4% 2% 1%

Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

átl.= 1.2

elt.= 0.7

n = 97125%

50%

75%

100%

     3.1.4. Olasz nyelvből:

91%

4% 2% 1% 1%

Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

átl.= 1.2

elt.= 0.6

n = 97525%

50%

75%

100%

     3.1.5. Spanyol nyelvből:

91%

6% 2% 1% 1%

Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

átl.= 1.1

elt.= 0.5

n = 97025%

50%

75%

100%

     3.1.6. Orosz nyelvből:

88%

8%
3% 1% 1%

Nagyon jól
ismeri

Nem
ismeri

átl.= 1.2

elt.= 0.6

n = 97125%

50%

75%

100%

3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az
idegen nyelvből?

25%

14%

29% 32%

Nagyon jól
ismeri

Alapszintű

átl.= 2.7

elt.= 1.2

n = 10325%

50%

75%

100%
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Profil
Alegység: DPR - mérések
Tanár neve: DPR - 2018
Kurzus neve:
(A felmérés neve)

Hallgató

A profilvonalban használt értékek Átlag

3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok

     3.1.1. Angol nyelvből: Nem
ismeri

Nagyon jól
ismeri n=1003 átl.=3,8 md=4,0 elt.=1,0

     3.1.2. Német nyelvből: Nem
ismeri

Nagyon jól
ismeri n=990 átl.=2,3 md=2,0 elt.=1,2

     3.1.3. Francia nyelvből: Nem
ismeri

Nagyon jól
ismeri n=971 átl.=1,2 md=1,0 elt.=0,7

     3.1.4. Olasz nyelvből: Nem
ismeri

Nagyon jól
ismeri n=975 átl.=1,2 md=1,0 elt.=0,6

     3.1.5. Spanyol nyelvből: Nem
ismeri

Nagyon jól
ismeri n=970 átl.=1,1 md=1,0 elt.=0,5

     3.1.6. Orosz nyelvből: Nem
ismeri

Nagyon jól
ismeri n=971 átl.=1,2 md=1,0 elt.=0,6

3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az
idegen nyelvből?
(Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy négyfokú

Alapszintű Nagyon jól
ismeri n=103 átl.=2,7 md=3,0 elt.=1,2


