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Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás,
2019
DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja
Végzettek 2019
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.
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!

Tanulmányokkal kapcsolatos adatok
1.

Milyen szakon végzett? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon
is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)
1.1 Mely évben végzett?
(1) 2014
(2) 2018
1.2 Nappali munkarenden tanult?
(1) Igen
(2) Nem (esti, levelező, távoktatás)
1.3 Képzése állami ösztöndíjjal támogatott képzésvolt?
(1)Igen
(2) Nem (költségtérítéses/önköltséges)
1.4 Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi
eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt?
(1) Sokkal rosszabb volt, mint a többieké
(2) Valamivel rosszabb volt, mint a többieké
(3) Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké
(4) Valamivel jobb volt, mint a többieké
(5) Sokkal jobb volt, mint a többieké
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1.5 Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?
(1)Igen
(2) Nem
1.5.1 Ezt milyen szintű képzésben végzi?
(1) BA/BSc
(2) MA/MSc
(3) Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász,
orvosképzés)
(4) Egyetemi – hagyományos képzés
(5) Főiskolai – hagyományos képzés
(6) Doktori képzés – PhD, DLA
(7) Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés
(8) Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
(9) Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb
1.5.2 Ez a képzés témájában hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?
(1) Végzettségének megfelelő szakterület
(2) Hasonló szakterület
(3) Egészen más szakterület
1.6 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)
(1)Igen
(2) Nem
1.6.1 Ezt milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget? (Kérem,
amennyiben több végzettséget is szerzett, kérjük a legmagasabb szintű
végzettséget írja be)
(1) BA/BSc
(2) MA/MSc
(3) Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász,
orvosképzés)
(4) Egyetemi – hagyományos képzés
(5) Főiskolai – hagyományos képzés
(6) Doktori képzés – PhD, DLA
(7) Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés
(8) Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
(9) Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb
1.6.2 Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?
(1) Végzettségének megfelelő szakterület
(2) Hasonló szakterület
(3) Egészen más szakterület
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1.7 Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/ /abszolutóriumot a képzés megszerzése
után?
(1)Igen
(2) Nem
1.7.1 Ezt milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget? (Kérem,
amennyiben több végzettséget is szerzett, kérjük a legmagasabb szintű
végzettséget írja be)
(1) BA/BSc
(2) MA/MSc
(3) Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász,
orvosképzés)
(4) Egyetemi – hagyományos képzés
(5) Főiskolai – hagyományos képzés
(6) Doktori képzés – PhD, DLA
(7) Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés
(8) Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
(9) Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb
1.7.2 Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?
(1) Végzettségének megfelelő szakterület
(2) Hasonló szakterület
(3) Egészen más szakterület
1.8 Szeretne-e továbbtanulni az elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések valamelyikén?

Igen, hasonló
szakterületen

Igen, más
szakterületen

Nem
szeretnék

Felsőoktatási szakképzés

1

2

3

Alapképzés (BA/BSc)

1

2

3

Mesterképzés (MA/MSc)

1

2

3

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés

1

2

3

Doktori (PhD, DLA) képzés

1

2

3

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

1

2

3

Jelenlegi munkaerőpiaci státusz
2.1 Folytatott-e bevételt szerző tevékenységet a tanulmányai alatt?
(1) Igen
(2) Nem
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2.1.1 Ez a munka kapcsolódott tanulmányaihoz?
(1) Egyáltalán nem
(2)
(3)
(4)
(5) Igen, teljes mértékben
2.2 Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza ? (Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!)
(1) Alkalmazott
2.2.1
1) Vezető
(2) Beosztott diplomás
(3) Beosztott, nem diplomás foglalkozás
(2) Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabadfoglalkozású, egyéni vállalkozó, nincs
alkalmazottja)
(3) Vállalkozó (alkalmazott(ak)at foglalkoztat)
(4) Munkanélküli
(5) Nappali tagozaton tanuló diák
(6) GYES-en, GYED-en (GYET-en) van
(7) Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott)

2.3 Munkaerőpiaci részvétel…
(1)Jelenleg (is) dolgozik
(2)Sose dolgozott
(3)Most nem dolgozik, de már volt munkahelye
2.4 Jelenleg milyen formában dolgozik Ön?
(1)Köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő
(2)Alkalmazott
(3)Vállalkozó, saját vállalkozás vezetője (önfoglalkoztató)

2.5 Az Ön munkahelye..
(1) állami szféra
(2) piaci szféra
(3) non profit szféra (egyház, alapítvány stb.)
2.7. Mi az ön munkahelyének telephelye?
(1) Magyarország
Kérjük, adja meg az irányítószámát!
(2) Külföldön
Kérjük adja meg az ország nevét
2.8 Mi az Ön foglalkozása, munkaköre?
__________________________________________________________
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2.9 Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai
során elsajátított tudást, megszerzett készségeket?
(1) Egyáltalán nem
(2) Kevéssé
(3) Közepes mértékben
(4) Nagymértékben
(5) Teljes mértékben

2.10 Mennyi az Ön átlagos havi nettó bevétele?
Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg!)
………………………………………….
2.11 Volt-e három hónapot meghaladó munkanélküli időszaka?
(1) igen
2.11.1 Volt-e regisztrált munkanélküli?
(1) igen
(2) nem
(2) nem
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Személyes adatok
1. Az Ön neme?
(1)Férfi
(2) Nő
Melyik évben született Ön? (jelölje meg!)
Mi az Ön hivatalos családi állapota?
(1) Egyedülálló
(2) Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él
(3) Házas
(4) Elvált
(5) Özvegy
Van-e 18 év alatti gyermeke?
(1) Van
Hány 18 év alatti gyermeke van?
(1) Egy
(2) Kettő
(3) Három vagy több
(2) Nincs
Hol lakott Ön 14 éves korában?
(1) Magyarországon
Kérjük, adja meg az irányítószámát!
(2) Külföldön
Kérjük adja meg az ország nevét

Hol él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)
(1) Magyarországon
Kérjük, adja meg az irányítószámát!
(2) Külföldön
Kérjük adja meg az ország nevét

Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?
(1) Gimnázium
(2) 6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium
(3) Szakközépiskola
(4) Egyéb
Mi az iskolai végzettsége az Ön édesapjának/?
(1) Legfeljebb 8 általános
(2) Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)
(3) Érettségit adó középiskola (gimnázium, szakközépiskola)
(4) Főiskola, egyetem
(5) Nem tudja, nem ismerte, nem élt
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Mi az iskolai végzettsége az Ön édesanyjának?
(1) Legfeljebb 8 általános
(2) Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)
(3) Érettségit adó középiskola (gimnázium, szakközépiskola)
(4) Főiskola, egyetem
(5) Nem tudja, nem ismerte, nem élt
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!
Kérjük a szülői és nagyszülői körre gondoljon!
(1) Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag
(2) Igen, csak a szülők között
(3) Igen, csak a nagyszülők között
(4) Igen, a tágabb családi körben
(5) Nincsen
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