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Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Skála Hisztogram

1. Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás, 20211. Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás, 2021

Kedves Egykori Hallgatónk!

Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön végzettségének megszerzése 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.      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!

2. TANULMÁNYOK

A következőben a tanulmányaival kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.

2. TANULMÁNYOK

A következőben a tanulmányaival kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.

Milyen szakon végzett? 2.1)

n=64Népegészségügyi Kar 100%

Mely évben végzett?2.2)

n=642016 43.8%

2020 56.3%

Nappali munkarenden tanult? 2.3)

n=64igen 64.1%

nem (esti, levelező, távoktatás) 35.9%

Képzése állami ösztöndíjjal támogatott képzés volt?   2.4)

n=64igen 93.8%

nem (költségtérítéses/önköltséges) 6.3%
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Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi
eredménye jobb, vagy rosszabb volt?   

2.5)

n=64sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0%

valamivel rosszabb volt, mint a többieké 1.6%

kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 43.8%

valamivel jobb volt, mint a többieké 42.2%

sokkal jobb volt, mint a többieké 12.5%

Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?   2.6)

n=64igen 12.5%

nem 87.5%

Ezt milyen szintű képzésben végzi?2.7)

n=8alapképzés (BA/BSc) 0%

mesterképzés (MA/MSc) 25%

osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0%

doktori képzés – PhD, DLA 37.5%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 37.5%

szakirányú továbbképzés 0%

Ez a képzés szakterületét tekintve hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?2.8)

n=8végzettségének megfelelő szakterület 50%

hasonló szakterület 50%

egészen más szakterület 0%

Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/abszolutóriumot a képzése befejezéséig?
(Kérem, gondoljon a képzés előtt megszerzett, illetve a képzés alatt felsőoktatásban megszerzett végzettségre is)   

2.9)

n=64igen 34.4%

nem 65.6%

Milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget?
(Kérem, amennyiben több végzettséget is szerzett, a legmagasabb szintű végzettséget írja be)

2.10)

n=22alapképzés (BA/BSc) 22.7%

mesterképzés (MA/MSc) 45.5%

osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 4.5%

egyetemi – hagyományos képzés 9.1%

főiskolai – hagyományos képzés 9.1%

doktori képzés – PhD, DLA 4.5%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 4.5%

szakirányú továbbképzés 0%

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?   2.11)

n=22végzettségének megfelelő szakterület 31.8%

hasonló szakterület 40.9%

egészen más szakterület 27.3%
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Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/abszolutóriumot a képzés megszerzése után?2.12)

n=64igen 14.1%

nem 85.9%

Milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget? (Kérem, amennyiben több végzettséget is szerzett, a legmagasabb
szintű végzettséget írja be)

2.13)

n=9alapképzés (BA/BSc) 11.1%

mesterképzés (MA/MSc) 33.3%

osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0%

doktori képzés – PhD, DLA 11.1%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 11.1%

szakirányú továbbképzés 33.3%

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?   2.14)

n=9Végzettségének megfelelő szakterület 33.3%

Hasonló szakterület 11.1%

Egészen más szakterület 55.6%

3. COVID BLOKK3. COVID BLOKK

Tavaly, 2020 tavaszán Ön hallgatói jogviszonyban állt a kérdőív alapjául szolgáló képzésben?3.1)

n=62igen 48.4%

nem 51.6%

Mennyire voltak biztosítottak az Ön számára a
távoktatás saját (otthoni) tárgyi feltételei 2020
tavaszán?
Kérjük, egyaránt gondoljon a számítógép- és
internetelérésre, valamint a tanulásra alkalmas
helyszínre (szoba, asztal, stb.).

3.2)
nagyon jó voltnagyon gyenge volt n=30

átl.=3
md=3
elt.=0,9

3,3%

1

26,7%

2

33,3%

3

36,7%

4

A COVID időszakban sokaknak kellett az otthon tanuló gyerekeket, vagy a karanténba szorult rokonaikat támogatni. A
korábbi időszakokhoz képest Önnek voltak ilyen plusz családi feladatai 2020 tavaszán?

3.3)

n=30Nem kellett senkit támogatnom 33.3%

Kisebb plusz támogatási feladataim voltak 50%

Nagyobb támogatási feladataim voltak 10%

Nagyon nagy mértékben megnőtt a támogatási kötelezettségem 6.7%

Ez milyen mértékben befolyásolta az Ön tanulmányait 2020 tavaszán?3.4)

n=20nagyon hátrányosan érintett 5%

kicsit hátrányosan érintett 50%

egyáltalán nem érintett hátrányosan 45%

Mennyire volt elégedett Ön 2020 tavaszán, a COVID távoktatási időszakában felsőoktatási intézményén az alábbiakkal?
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Tájékoztatás az egyetemtől az online oktatással
kapcsolatban

3.5)
Teljesen elégedett
voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

n=29
átl.=3
md=3
elt.=1,4
tart.=1

24,1%

1

6,9%

2

31%

3

24,1%

4

13,8%

5

Digitális oktatási tartalmak elérhetősége3.6)
Teljesen elégedett
voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

n=28
átl.=3,1
md=3
elt.=1,3
tart.=2

17,9%

1

10,7%

2

35,7%

3

17,9%

4

17,9%

5

Online oktatási platformok, számítástechnikai
támogatás, IT support

3.7)
Teljesen elégedett
voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

n=28
átl.=3
md=3
elt.=1,2
tart.=2

17,9%

1

7,1%

2

39,3%

3

28,6%

4

7,1%

5

Előadások színvonala3.8)
Teljesen elégedett
voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

n=25
átl.=2,8
md=3
elt.=1,5
tart.=5

32%

1

8%

2

24%

3

24%

4

12%

5

Szemináriumok színvonala3.9)
Teljesen elégedett
voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

n=21
átl.=2,5
md=2
elt.=1,3
tart.=9

33,3%

1

19%

2

19%

3

23,8%

4

4,8%

5

Gyakorlatok, laborok megszervezése, színvonala3.10)
Teljesen elégedett
voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

n=19
átl.=2,1
md=2
elt.=1,2
tart.=11

42,1%

1

26,3%

2

21,1%

3

5,3%

4

5,3%

5

Vizsgák, számonkérések lebonyolítása3.11)
Teljesen elégedett
voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

n=29
átl.=3,6
md=4
elt.=1,4
tart.=1

10,3%

1

10,3%

2

24,1%

3

17,2%

4

37,9%

5

Oktatók részéről személyes támogatás,
mentorálás, szupervízió

3.12)
Teljesen elégedett
voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

n=28
átl.=3,1
md=3
elt.=1,4
tart.=2

21,4%

1

10,7%

2

28,6%

3

17,9%

4

21,4%

5

Mindent egybevetve, összességében mennyire
volt elégedett felsőoktatási intézményén a
távoktatással 2020 tavaszán, a COVID
időszakban?

3.13)
Teljes mértékben
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

n=28
átl.=3
md=3
elt.=1,3

17,9%

1

10,7%

2

39,3%

3

14,3%

4

17,9%

5

Előfordult-e Önnel a 2020 tavaszi COVID időszakban az alábbiak bármelyike?
Kérjük, csak azokat jelölje, amik az első hullámban, hallgató korában fordultak elő Önnel!

(Több válasz lehetséges! Az összes előfordulót jelölje!)

3.14)

n=30Elvesztettem állandó állásomat 6.7%

Megmaradt a korábbi állandó állásom, de csökkent a munkaidőm/munkabérem 6.7%

Elvesztettem a korábban meglevő alkalmi munkáimat 6.7%

Csökkent munkaidőben/munkabérben maradtak meg az alkalmi munkáim 3.3%

El akartam helyezkedni, de a COVID helyzet miatt nem tudtam 23.3%

Egyik sem fordult elő 53.3%
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Hogyan befolyásolta a 2020 tavaszi COVID időszak az Ön saját munkavégzésből származó jövedelmét?
Kérjük, azt jelölje, ami az első hullámban, hallgató korában volt jellemző!

3.15)

n=29(Szinte) teljes mértékben megszűnt a munkából származó jövedelmem 10.3%

Csökkent a munkából származó jövedelmem 17.2%

Nem változott a munkából származó jövedelmem/korábban sem volt munkából származó
jövedelmem 62.1%

Kismértékben nőtt a munkából származó jövedelmem 6.9%

Nagymértékben nőtt a munkából származó jövedelmem 3.4%

Befolyásolta-e a 2020 tavaszi COVID időszak a másoktól (szülők, házastárs stb.) származó jövedelmét?
Kérjük, azt jelölje, ami az első hullámban, hallgató korában volt jellemző!

3.16)

n=30(Szinte) teljes mértékben megszűnt a másoktól származó jövedelmem 3.3%

Csökkent a másoktól származó jövedelmem 36.7%

Nem változott a másoktól származó jövedelmem 56.7%

Kismértékben nőtt a másoktól származó jövedelmem 3.3%

Nagymértékben nőtt a másoktól származó jövedelmem 0%

Összességében hogyan befolyásolta a 2020 tavaszi COVID időszak az Ön személyes anyagi helyzetét?
Kérjük, azt jelölje, ami az első hullámban, hallgató korában volt jellemző!

3.17)

n=30Nagymértékben rontotta 13.3%

Kismértékben rontotta 43.3%

Nem befolyásolta 33.3%

Kismértékben javította 10%

Nagymértékben javította 0%

Megnehezítette-e 2020 tavaszán az Ön egyetemi költségtérítésének befizetését a COVID helyzet?3.18)

n=30A korábbiaknál sokkal nagyobb nehézséget jelentett számomra 3.3%

A korábbiaknál valamivel nehezebben tudtam befizetni a költségtérítést 6.7%

Nem okozott a korábbiaknál nagyobb gondot 23.3%

Nem kellett költségtérítést fizetnem 66.7%

Változott az Ön tanulási motivációja a 2020 tavaszi COVID időszakban?3.19)

n=29Szinte teljesen elvesztettem a tanulási motivációmat 6.9%

Csökkent a motivációm 55.2%

Nem változott a motivációm 31%

Kismértékben erősödött a motivációm 6.9%

Nagymértékben erősödött a tanulási motivációm 0%

Változott az Ön tanulásra fordítható ideje a 2020 tavaszi COVID időszak alatt?3.20)

n=30A járvány miatt sokkal kevesebb időm volt tanulni 20%

A járvány miatt valamivel kevesebb időm volt tanulni 20%

Nem volt változás ezen a téren 16.7%

A járvány miatt valamivel több időm volt tanulni 26.7%

A járvány miatt sokkal több időm volt tanulni 16.7%



2021_DPR_végzett_NK

evasys kiértékelés Oldal6

Érzékelt változást a tanulmányi követelmények terén (pl. számonkérések, vizsgák) a járványhelyzet miatti online oktatás
során 2020 tavaszán?

3.21)

n=30A járványhelyzet alatti online oktatás során jóval kisebbek voltak a követelmények 23.3%

A járványhelyzet alatti online oktatás során valamivel kisebbek voltak a követelmények 30%

Nem volt változás ezen a téren 33.3%

A járványhelyzet alatti online oktatás során valamivel nagyobbak voltak a követelmények 13.3%

A járványhelyzet alatti online oktatás során jóval nagyobbak voltak a követelmények 0%

Változott az Ön tanulmányi eredményessége a 2020 tavaszi COVID időszak alatt?3.22)

n=30Nagymértékben romlott 0%

Kismértékben romlott 6.7%

Nem változott 73.3%

Kismértékben javult 16.7%

Nagymértékben javult 3.3%

Mennyire volt érvényes az állítás Önre 2020 tavaszán?
„A COVID helyzet megnehezítette a képzés zárásához szükséges tanulmányi követelmények teljesítését.”

3.23)

n=30egyáltalán nem 33.3%

inkább nem 23.3%

inkább igen 26.7%

teljes mértékben 16.7%

Mennyire volt érvényes az állítás Önre 2020 tavaszán?
„A COVID helyzet megnehezítette a képzés zárásához szükséges adminisztratív ügyek intézését.”

3.24)

n=29egyáltalán nem 27.6%

inkább nem 20.7%

inkább igen 31%

teljes mértékben 20.7%

Mennyire volt érvényes az állítás Önre 2020 tavaszán?
„Ha nem lettem volna benne biztos, hogy lesz munkám, nem zártam volna le a képzésemet, inkább az egyetemen maradtam
volna a COVID időszakban.”

3.25)

n=30egyáltalán nem 73.3%

inkább nem 6.7%

inkább igen 10%

teljes mértékben 10%

Mennyire volt érvényes az állítás Önre 2020 tavaszán?
„Ha megengedhettem volna magamnak, nem zártam volna le a képzésemet, inkább az egyetemen maradtam volna a COVID
időszakban.”

3.26)

n=30egyáltalán nem 73.3%

inkább nem 13.3%

inkább igen 3.3%

teljes mértékben 10%
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4. JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

4. JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

Folytatott-e bevételt szerző tevékenységet a tanulmányai alatt?   4.1)

n=64igen 71.9%

nem 28.1%

Ez a munka mennyire kapcsolódott
tanulmányaihoz?   

4.2)
teljes mértékbenegyáltalán nem n=46

átl.=2,8
md=3
elt.=1,8

45,7%

1

2,2%

2

10,9%

3

10,9%

4

30,4%

5

Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? (Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!)   4.3)

n=64alkalmazott 78.1%

önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabadfoglalkozású, egyéni vállalkozó, nincs
alkalmazottja) 7.8%

vállalkozó (alkalmazott(ak)at foglalkoztat) 0%

munkanélküli 4.7%

nappali munkarenden felsőoktatási hallgató 3.1%

CSED-en, GYED-en, GYES van 3.1%

háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 3.1%

Alkalmazott esetében4.4)

n=50vezető 22%

beosztott diplomás 60%

beosztott, nem diplomás 18%

Munkaerőpiaci részvétel   4.5)

n=64jelenleg (is) dolgozik 89.1%

sose dolgozott 0%

most nem dolgozik, de már volt munkahelye 10.9%

Jelenleg milyen formában dolgozik Ön?   4.6)

n=57köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő 45.6%

alkalmazott 47.4%

vállalkozó, saját vállalkozás vezetője (önfoglalkoztató) 7%

Az Ön munkahelye   4.7)

n=57állami szféra 66.7%

piaci szféra 24.6%

nonprofit szféra (egyház, alapítvány stb.) 8.8%

Mi az Ön munkahelyének telephelye (ahol napi szinten munkát végez/dolgozik)?   4.8)

n=57Magyarországon 98.2%

külföldön 1.8%
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Kérjük, adja meg az irányítószámát!4.9)

n=521024 1.9%

1033 1.9%

1045 3.8%

1097 1.9%

1116 1.9%

1121 1.9%

1139 1.9%

1140 1.9%

1181 1.9%

1184 1.9%

1186 1.9%

2030 1.9%

2536 1.9%

2600 1.9%

2660 1.9%

2740 1.9%

3200 3.8%

3534 1.9%

3600 1.9%

3980 1.9%

4024 5.8%

4025 5.8%

4026 1.9%

4027 3.8%

4028 1.9%

4029 1.9%

4030 1.9%

4032 7.7%

4220 1.9%

4281 1.9%

4400 7.7%

4440 1.9%

4600 1.9%

5000 1.9%

5600 1.9%

5622 1.9%

5726 1.9%

7400 1.9%

8000 1.9%

Milyen mértékben használja jelenlegi
munkájában a kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai során elsajátított tudást,
megszerzett készségeket?   

4.12)
teljes mértékbenegyáltalán nem n=56

átl.=3,2
md=3
elt.=1,4

16,1%

1

17,9%

2

21,4%

3

17,9%

4

26,8%

5
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Volt-e három egymást követő hónapot meghaladó munkanélküli időszaka?   4.14)

n=63igen 27%

nem 73%

Volt-e regisztrált munkanélküli / közfoglalkoztatott?   4.15)

n=17igen 64.7%

nem 35.3%

A végzést követően előfordult-e Önnel az alábbiak bármelyike a COVID helyzet miatt?
Kérjük, itt ne jelölje azokat, amik a végzést megelőzően, hallgató korában fordultak elő!
(Több válasz lehetséges! Az összes előfordulót jelölje!) 

4.16)

n=64Elvesztettem állandó állásomat 10.9%

Megmaradt a korábbi állandó állásom, de csökkent a munkaidőm/munkabérem 1.6%

Elvesztettem a korábban meglevő alkalmi munkáimat 6.3%

Csökkent munkaidőben/munkabérben maradtak meg az alkalmi munkáim 1.6%

El akartam helyezkedni, de a COVID helyzet miatt nem tudtam 15.6%

Egyik sem fordult elő 62.5%

5. SZEMÉLYES ADATOK5. SZEMÉLYES ADATOK

Az Ön neme?5.1)

n=63férfi 7.9%

nő 92.1%

Mi az Ön hivatalos családi állapota?   5.3)

n=64egyedülálló 28.1%

élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 37.5%

házas 23.4%

elvált 9.4%

özvegy 1.6%

Van-e 18 év alatti gyermeke?   5.4)

n=64van 15.6%

nincs 84.4%

Hány 18 év alatti gyermeke van?   5.5)

n=10egy 80%

kettő 20%

három, vagy több 0%

Hol lakott Ön 14 éves korában?   5.6)

n=64Magyarországon 92.2%

külföldön 7.8%
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Hol él Ön jelenleg? 
(Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)   

5.9)

n=62Magyarországon 96.8%

külföldön 3.2%

Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?   5.12)

n=64Gimnázium – hagyományos 4 osztályos 53.1%

Gimnázium – 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 15.6%

6, 8 osztályos vagy kéttannyelvű gimnázium 3.1%

Szakgimnázium (korábban szakközépiskola) 25%

Egyéb 3.1%

Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?5.13)

n=63legfeljebb 8 általános 7.9%

szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 34.9%

érettségit adó középiskola (gimnázium, szakközépiskola) 33.3%

főiskola, egyetem 22.2%

nem tudja, nem ismerte, nem élt 1.6%

Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?5.14)

n=63legfeljebb 8 általános 6.3%

szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 14.3%

érettségit adó középiskola (gimnázium, szakközépiskola) 49.2%

főiskola, egyetem 30.2%

nem tudja, nem ismerte, nem élt 0%

Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? 
Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!   

5.15)

n=63igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 4.8%

igen, csak a szülők között 6.3%

igen, csak a nagyszülők között 0%

igen, a tágabb családi körben 15.9%

nincsen 73%
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Hisztogram skálázott kérdésekhezHisztogram skálázott kérdésekhez

Mennyire voltak biztosítottak az Ön számára a
távoktatás saját (otthoni) tárgyi feltételei 2020

3%

27%
33% 37%

nagyon jó voltnagyon gyenge
volt

átl.= 3

elt.= 0.9

n = 3025%

50%

75%

100%

Tájékoztatás az egyetemtől az online oktatással
kapcsolatban

24%
7%

31%
24%

14%

Teljesen
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

átl.= 3

elt.= 1.4

n = 2925%

50%

75%

100%

Digitális oktatási tartalmak elérhetősége

18%
11%

36%

18% 18%

Teljesen
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

átl.= 3.1

elt.= 1.3

n = 2825%

50%

75%

100%

Online oktatási platformok, számítástechnikai
támogatás, IT support

18% 7%

39%
29%

7%

Teljesen
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

átl.= 3

elt.= 1.2

n = 2825%

50%

75%

100%

Előadások színvonala

32%

8%
24% 24%

12%

Teljesen
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

átl.= 2.8

elt.= 1.5

n = 2525%

50%

75%

100%

Szemináriumok színvonala

33%

19% 19%
24%

5%

Teljesen
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

átl.= 2.5

elt.= 1.3

n = 2125%

50%

75%

100%

Gyakorlatok, laborok megszervezése, színvonala

42%

26%
21%

5% 5%

Teljesen
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

átl.= 2.1

elt.= 1.2

n = 1925%

50%

75%

100%

Vizsgák, számonkérések lebonyolítása

10% 10% 24%
17%

38%

Teljesen
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

átl.= 3.6

elt.= 1.4

n = 2925%

50%

75%

100%

Oktatók részéről személyes támogatás, mentorálás,
szupervízió

21%
11%

29%
18% 21%

Teljesen
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

átl.= 3.1

elt.= 1.4

n = 2825%

50%

75%

100%

Mindent egybevetve, összességében mennyire volt
elégedett felsőoktatási intézményén a

18%
11%

39%

14% 18%

Teljes mértékben
elégedett voltam

Egyáltalán nem
voltam elégedett

átl.= 3

elt.= 1.3

n = 2825%

50%

75%

100%

Ez a munka mennyire kapcsolódott
tanulmányaihoz?   

46%

2% 11% 11%

30%

teljes mértékbenegyáltalán nem

átl.= 2.8

elt.= 1.8

n = 4625%

50%

75%

100%

Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában
a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során

16% 18% 21% 18%
27%

teljes mértékbenegyáltalán nem

átl.= 3.2

elt.= 1.4

n = 5625%

50%

75%

100%
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Profil

Alcsoport: 2021_DPR_végzett_NK

A profilvonalban használt értékek Átlag

3. COVID BLOKK3. COVID BLOKK

3.2) Mennyire voltak biztosítottak az Ön számára
a távoktatás saját (otthoni) tárgyi feltételei
2020 tavaszán?

nagyon gyenge
volt

nagyon jó volt
n=30 átl.=3,0 md=3,0 elt.=0,9

3.5) Tájékoztatás az egyetemtől az online
oktatással kapcsolatban

Egyáltalán nem
voltam

elégedett

Teljesen
elégedett
voltam

n=29 átl.=3,0 md=3,0 elt.=1,4

3.6) Digitális oktatási tartalmak elérhetősége Egyáltalán nem
voltam

elégedett

Teljesen
elégedett
voltam

n=28 átl.=3,1 md=3,0 elt.=1,3

3.7) Online oktatási platformok, számítástechnikai
támogatás, IT support

Egyáltalán nem
voltam

elégedett

Teljesen
elégedett
voltam

n=28 átl.=3,0 md=3,0 elt.=1,2

3.8) Előadások színvonala Egyáltalán nem
voltam

elégedett

Teljesen
elégedett
voltam

n=25 átl.=2,8 md=3,0 elt.=1,5

3.9) Szemináriumok színvonala Egyáltalán nem
voltam

elégedett

Teljesen
elégedett
voltam

n=21 átl.=2,5 md=2,0 elt.=1,3

3.10) Gyakorlatok, laborok megszervezése,
színvonala

Egyáltalán nem
voltam

elégedett

Teljesen
elégedett
voltam

n=19 átl.=2,1 md=2,0 elt.=1,2

3.11) Vizsgák, számonkérések lebonyolítása Egyáltalán nem
voltam

elégedett

Teljesen
elégedett
voltam

n=29 átl.=3,6 md=4,0 elt.=1,4

3.12) Oktatók részéről személyes támogatás,
mentorálás, szupervízió

Egyáltalán nem
voltam

elégedett

Teljesen
elégedett
voltam

n=28 átl.=3,1 md=3,0 elt.=1,4

3.13) Mindent egybevetve, összességében
mennyire volt elégedett felsőoktatási
intézményén a távoktatással 2020 tavaszán,

Egyáltalán nem
voltam

elégedett

Teljes
mértékben
elégedett

n=28 átl.=3,0 md=3,0 elt.=1,3

4. JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

4. JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ

A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

4.2) Ez a munka mennyire kapcsolódott
tanulmányaihoz?   

egyáltalán nem teljes
mértékben n=46 átl.=2,8 md=3,0 elt.=1,8

4.12) Milyen mértékben használja jelenlegi
munkájában a kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai során elsajátított tudást,

egyáltalán nem teljes
mértékben n=56 átl.=3,2 md=3,0 elt.=1,4


