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Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Skála Hisztogram

1. Kapcsolódás az intézményhez1. Kapcsolódás az intézményhez

1.1. Az intézmény melyik karán tanul? Kérjük, válasszon az alábbi listából!
n=126Műszaki Kar 100%

Milyen szakon tanul? (MK)
n=126Építészmérnöki 10.3%

Építõmérnöki 12.7%

Gépészmérnöki   27.8%

Környezetmérnöki   6.3%

Lean szakmérnök 4.8%

Létesítménymérnöki 2.4%

Mechatronika   7.9%

Minõségirányítási szakmérnök 6.3%

Műszaki informatikai 0.8%

Műszaki menedzser 17.5%

Településmérnöki 3.2%

1.2.1 Képzési terület 
n=125Gazdasági 1.6%

Jogi és igazgatási 0.8%

Műszaki 97.6%

1.2.2. Képzési forma
n=126Ba/BSc 75.4%

Ma/MSc 11.9%

Egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0%

Egyetemi – hagyományos képzés 0%

Főiskolai – hagyományos képzés 0%

Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 1.6%

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 8.7%

Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 2.4%
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1.3 Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon?
n=126nappali 63.5%

esti 0%

levelező 36.5%

távoktatás 0%

1.4 Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? 
n=125Államilag támogatott/állami ösztöndíjas 61.6%

Költségtérítéses/önköltséges 37.6%

Részösztöndíjas 0.8%

1.5. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon?
n=1262005-ben, vagy azelőtt 1.6%

2006 0%

2007 0.8%

2008 1.6%

2009 4%

2010 4.8%

2011 13.5%

2012 21.4%

2013 20.6%

2014 27.8%

2015 4%

1.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot?
n=125elégséges 12.8%

közepes 40%

jó 30.4%

jeles, kiváló 16.8%

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

n=126sokkal rosszabb, mint a többieké 2.4%

valamivel rosszabb, mint a többieké 18.3%

kb. ugyanolyan, mint a többieké 42.1%

valamivel jobb, mint a többieké 27.8%

sokkal jobb, mint a többieké 9.5%

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

Felsőoktatási szakképzés
n=103Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 18.4%

Igen, más felsőoktatási intézményben 6.8%

Nem szeretnék 74.8%
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Alapképzés (BA/BSc)
n=100Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 19%

Igen, más felsőoktatási intézményben 2%

Nem szeretnék 79%

Mesterképzés (MA/MSc)
n=108Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 45.4%

Igen, más felsőoktatási intézményben 12%

Nem szeretnék 42.6%

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
n=102Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 17.6%

Igen, más felsőoktatási intézményben 5.9%

Nem szeretnék 76.5%

Doktori (PhD, DLA) képzés
n=101Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 10.9%

Igen, más felsőoktatási intézményben 6.9%

Nem szeretnék 82.2%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)
n=100Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 2%

Igen, más felsőoktatási intézményben 0%

Nem szeretnék 98%

 1.9. Jelenlegi tanulmányai alatt igénybe vesz-e diákhitelt?
n=125igen 16%

nem 84%

2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok

2.1. Tanul jelenleg egyéb szakon is?
n=125igen 4%

nem 96%
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2.1.2. Milyen képzési formában?
n=5Ba/BSc 20%

Ma/MSc 40%

egységes és osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 0%

egyetemi - hagyományos képzés 0%

főiskolai - hagyományos képzés 0%

doktori képzés - PhD, DLA 0%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0%

diplomás képzés 0%

kiegészítő képzés 40%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 0%

2.2. Van felsőfokú végzettsége?
n=126igen 33.3%

nem 66.7%

2.2.2. Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be!
n=42Ba/BSc 35.7%

Ma/MSc 9.5%

egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 2.4%

egyetemi - hagyományos képzés 16.7%

főiskolai - hagyományos képzés 26.2%

doktori képzés - PhD,DLA 2.4%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 7.1%

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) 

     3.1.1. angol nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=121
átl.=3,4
md=3
elt.=1,1

4,1%

1

15,7%

2

32,2%

3

28,9%

4

19%

5

     3.1.2. német nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=114
átl.=2
md=2
elt.=1,1

40,4%

1

29,8%

2

16,7%

3

12,3%

4

0,9%

5

     3.1.3. francia nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=108
átl.=1,1
md=1
elt.=0,4

93,5%

1

3,7%

2

2,8%

3

0%

4

0%

5

     3.1.4. olasz nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=108
átl.=1,1
md=1
elt.=0,5

93,5%

1

4,6%

2

0,9%

3

0%

4

0,9%

5

     3.1.5. spanyol nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=106
átl.=1
md=1
elt.=0,1

99,1%

1

0,9%

2

0%

3

0%

4

0%

5



Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK

2017.06.14 EvaSys kiértékelés Oldal5

     3.1.6. orosz nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=108
átl.=1,2
md=1
elt.=0,6

81,5%

1

15,7%

2

0,9%

3

0,9%

4

0,9%

5

3.2. Ön beszél egyéb idegen nyelven?
n=126igen 5.6%

nem 94.4%

3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az
idegen nyelvből?

nagyon jól
ismeri

alapszintű n=7
átl.=2
md=1
elt.=1,3

57,1%

1

0%

2

28,6%

3

14,3%

4

3.4. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
n=126igen 2.4%

nem 97.6%

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

n=3nem tanultam 0%

1 33.3%

2 66.7%

3 0%

4 0%

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=3nem tanultam 66.7%

1 0%

2 33.3%

3 0%

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=3Tempus/Erasmus ösztöndíj 100%

a fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0%

egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0%

egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 33.3%

saját/családi finanszírozás 0%

párhuzamos külföldi munkavállalás 0%

egyéb forrásból 0%

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

n=123igen 2.4%

nem 97.6%

3.6. A végzettség megszerzése után tervez-e külföldi munkavállalást?
n=126Igen 24.6%

Nem 34.9%

Nem tudom eldönteni 40.5%

4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához

4.1. Jelenleg dolgozik Ön?
n=126igen 53.2%

nem 46.8%

4.1.1. Ez a munkaviszony:
n=67állandó jellegű és határozatlan időtartamú 71.6%

meghatározott időtartamú 6%

megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 1.5%

alkalmi, időszakos megbízás 4.5%

diákmunka, gyakornoki munka 16.4%

4.1.2. Minek tekinti magát inkább?
n=67főfoglalkozású diáknak 23.9%

főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 76.1%

4.1.3. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=67csak a saját szakterület 14.9%

a saját és a kapcsolódó szakterületek 49.3%

egy egészen más szakterület 16.4%

bármilyen szakterület 19.4%
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4.2. Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával?
n=126Biztosan sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 33.3%

Valószínűleg sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 51.6%

Nem tartom valószínűnek, hogy sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 9.5%

Biztosan nem sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 1.6%

Nem szeretnék a tanult szakterületen elhelyezkedni 4%

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

n=1264.5.1. Munkanélküliség elkerülése 19.8%

4.5.2. Magas jövedelem 57.9%

4.5.3. Társadalmi megbecsülés 15.9%

4.5.4. Vezetői pozíció, karrier 32.5%

4.5.5. Kötetlenebb életmód 21.4%

4.5.6. Külföldi munkavállalás 3.2%

4.5.7. Szakmai, intellektuális fejlődés 44.4%

5. Személyes adatok5. Személyes adatok

5.1. Az Ön neme?
n=124férfi 71%

nő 29%

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

n=125igen 7.2%

nem 92.8%

5.4. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?
n=126gimnázium - hagyományos 4 osztályos 27.8%

gimnázium – 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 4.8%

6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 11.1%

szakközépiskola 55.6%

egyéb 0.8%

5.5. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=126legfeljebb 8 általános 4%

szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 31.7%

szakközépiskola, technikum 32.5%

gimnázium 7.9%

főiskola 8.7%

egyetem 11.9%

nem tudja, nem ismerte, nem élt 3.2%
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5.6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=126legfeljebb 8 általános 7.9%

szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 19%

szakközépiskola, technikum 23%

gimnázium 23%

főiskola 19%

egyetem 7.9%

nem tudja, nem ismerte, nem élt 0%

5.7. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét Ön 14 éves korában?
n=126az átlagosnál sokkal jobb 8.7%

az átlagosnál valamivel jobb 20.6%

nagyjából átlagos 50.8%

az átlagosnál valamivel rosszabb 12.7%

az átlagosnál sokkal rosszabb 7.1%

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

n=126igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 4.8%

igen, csak a szülők között 15.1%

igen, csak a nagyszülők között 2.4%

nincs 77.8%

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 kérdésekhez

     3.1.1. angol nyelvből:

4% 16%

32% 29%
19%

nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

átl.= 3.4

elt.= 1.1

n = 12125%

50%

75%

100%

     3.1.2. német nyelvből:

40%
30%

17% 12% 1%

nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

átl.= 2

elt.= 1.1

n = 11425%
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     3.1.3. francia nyelvből:

94%

4% 3%

nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

átl.= 1.1

elt.= 0.4

n = 10825%

50%

75%

100%

     3.1.4. olasz nyelvből:

94%
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nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

átl.= 1.1

elt.= 0.5

n = 10825%

50%

75%
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     3.1.5. spanyol nyelvből:

99%
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nagyon jól
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nem
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átl.= 1

elt.= 0.1

n = 10625%
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75%
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     3.1.6. orosz nyelvből:

81%

16% 1% 1% 1%

nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

átl.= 1.2

elt.= 0.6

n = 10825%

50%

75%

100%

3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az
idegen nyelvből?

57%

29%

14%

nagyon jól
ismeri

alapszintű

átl.= 2

elt.= 1.3

n = 725%

50%

75%

100%
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Profil

Alcsoport: Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK

A profilvonalban használt értékek Átlag

3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok

     3.1.1. angol nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri n=121 átl.=3,4 md=3,0 elt.=1,1

     3.1.2. német nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri n=114 átl.=2,0 md=2,0 elt.=1,1

     3.1.3. francia nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri n=108 átl.=1,1 md=1,0 elt.=0,4

     3.1.4. olasz nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri n=108 átl.=1,1 md=1,0 elt.=0,5

     3.1.5. spanyol nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri n=106 átl.=1,0 md=1,0 elt.=0,1

     3.1.6. orosz nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri n=108 átl.=1,2 md=1,0 elt.=0,6

3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az
idegen nyelvből?

alapszintű nagyon jól
ismeri n=7 átl.=2,0 md=1,0 elt.=1,3


