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KÉRDİÍV 
A SAPIENTIA EMTE DIÁKJAINAK EGYETEMMEL VALÓ ELÉGEDETTSÉGÉRİL 

 
 
Kedves Hallgató! 

Az alábbi kérdıív kitöltésével egy kutatásban veszel részt, amelynek célja, hogy felmérje az EMTE diákjainak az 
egyetemmel való elégedettségét. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan értékelitek az egyetem által nyújtott 
szakmai és személyes fejlıdési lehetıségeket.  

Kérünk, töltsd ki a kérdıívet, és ne hagyj megválaszolatlanul kérdéseket, mert a hiányos kérdıívek nem 
használhatóak az adatok feldolgozásában. A válaszadás önkéntes és névtelen, az adatokat kizárólag az említett 
kutatás céljaira használjuk fel. 

Köszönjük, hogy válaszaiddal segítesz a munkánkban. 

 

A. Elvárások, elégedettség 
1. Az általad végzett szak tanterve (tantárgyak) megfelel-e az elvárásaidnak? 

a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

2. Véleményed szerint a szakod tanterve mennyire felel meg a szakma követelményeinek? 
a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

3. Mennyire találod hatékonynak az elıadásokon és szemináriumokon használt pedagógiai eszközöket és 
módszereket? 

a. Nagyon hatékonynak találom 
b. Inkább igen 
c. Inkább nem 
d. Egyáltalán nem találom hatékonynak 

4. Milyennek tartod az oktatóid szakmai felkészültségét?  
a. Mindenki jól felkészült. 
b. Többségük jól felkészült. 
c. Kevés a jól felkészült oktató. 
d. Nagyon kevés/nincs jól felkészült tanár. 

5. Általában mennyire tartod érthetınek, követhetınek az elıadásokat, szemináriumokat, laborgyakorlatokat? 
a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

6. Mennyire áll rendelkezésetekre a szükséges könyvészet (írott vagy elektronikus tankönyvek, jegyzetek, 
elıadások anyagai, laboratóriumi füzetek, stb.)? 

a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

 
7. Mennyire nyitottak a szakod oktatói a hallgatókkal való órarenden kívüli foglalkozásra? 

a. Teljes mértékben 
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b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

8. Oktatóid mennyire ösztönzik a diákok önálló, tananyagon kívüli szakmai tevékenységét? 
a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

9. Az elıadások / szemináriumok / laborgyakorlatok körülbelül hány százalékán szoktál részt venni? 
a. 90% 
b. 70% 
c. 50% 
d. 30% 
e. 10% 

10. Mennyire vagy elégedett az oktatás minıségével? 
a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

11. Szerinted összhangban van-e a tudásod annak tanárok általi értékelésével (a jegyekkel)? 
a. Igen 
b. Inkább igen 
c. Inkább nem 
d. Nem 

12. Milyennek ítéled meg a tanár-diák kapcsolatot a szakodon? 
a. Nagyon jónak 
b. Inkább jónak 
c. Inkább rossznak 
d. Nagyon rossznak 

13. Milyennek ítéled a szakod oktatóinak pontosságát és idıbeosztását? 
a. Mindig pontosak 
b. Rendszerint pontosak 
c. Gyakran késnek 
d. Mindig késnek 

 
14. Az oktatóid mennyire pótolják be az elmaradt óráikat? 

a. Mindig bepótolják az elmaradt órákat 
b. Rendszerint bepótolják az elmaradt órákat 
c. Ritkán pótolják be az elmaradt órákat 
d. Soha nem pótolják az elmaradt órákat 

 
15. Mennyire vagy elégedett az információellátással? 

 Teljes 
mértékben 

Nagy-
mértékben 

Kis-
mértékben 

Egyáltalán 
nem 

Az egyetemi vezetıség részérıl     
Az egyetemi adminisztráció részérıl     
A hallgatói önkormányzat (HÖK) részérıl     

 
16. Mennyire vagy elégedett a Dékáni Hivatal munkatársainak tevékenységével? 

a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 
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17. Kérlek, minısítsd a kar infrastrukturális felszereltségét az 1-tıl 5-ig terjedı skálán, ahol az 1 – nagyon jó, 5 – 
nagyon rossz. 

 1 2 3 4 5 
Szaklaborok      
Könyvtár      
Elıadótermek       
Szabadidıs termek/sportterem      
Büfé       

 
18. Mennyire vagy elégedett az egyetem által nyújtott szabadidıs foglalkozásokkal? 

a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

19. Mennyire vagy elégedett a hallgatói ösztöndíjak elbírálási rendszerével? 
a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

20. Mennyire bízol az EMTE jövıjében? 
a. Teljes mértékben bízom benne 
b. Inkább bízom benne 
c. Inkább nem bízom benne 
d. Egyáltalán nem bízom benne 

21. Ha lenne rá lehetıséged, más egyetemen végeznéd-e ezt a szakot? 
a. Nem 
b. Igen →   Ha igen, miért? ……………………………………………………………………...………… 
................................................................................................................................................…………. 

22. Hol szeretnél elhelyezkedni az egyetem elvégzése után? 
a. Oktatásban / kutatásban 
b. Cégeknél / vállalkozásoknál 
c. Közhivatalokban / politikai / civil szervezeteknél 
d. Médiában  
e. Máshol, éspedig: ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

23. Mit gondolsz, mennyire valószínő, hogy el tudsz helyezkedni a szakmában az egyetem elvégzése után? 
a. Biztos, hogy el tudok majd helyezkedni a szakmában 
b. Valószínő, hogy el tudok majd helyezkedni a szakmában 
c. Nem valószínő, hogy el tudok majd helyezkedni a szakmában 
d. Semmi esélyem elhelyezkedni. 

24. Tapasztalatod szerint az emberek többsége hogyan vélekedik a Sapientia EMTE-rıl? 
a. Nagyon jó véleménnyel vannak 
b. Jó véleménnyel vannak 
c. Rossz véleménnyel vannak 
d. Nagyon rossz véleménnyel vannak 
 
 

B. Anyagi helyzet 
25. Fizetsz-e tandíjhozzájárulást? 

a. Igen 
b. Nem  →   Ha tandíjhozzájárulást kellene fizetned, akkor is tudnád folytatni a tanulmányaidat? 

i. Igen 
ii. Nem 

 
4

26. Honnan származnak az anyagi forrásaid, amelyekbıl az egyetemi tanulmányaidat finanszírozod? (többet is 
meg lehet jelölni, ha több forrásból fedezed tanulmányaidat) 

a. Családtól, hozzátartozótól 
b. Ösztöndíjakból 
c. Munkajövedelem (fizetés, bérek) 
d. Egyéb: ……………………………………………………………………………………………………... 

27. Mennyire befolyásolt a családod anyagi helyzete abban, hogy a Sapientia EMTE-re felvételizz? 
a. Teljes mértékben 
b. Nagymértékben 
c. Kismértékben 
d. Egyáltalán nem 

28. Dolgozol-e jelenleg? 
a. Igen, szakterületen, éspedig: ......................................................................................................... 
b. Igen, de más területen, mint a szakmám, éspedig: ....................................................................... 
c. Nem  

29. Ha jelenleg nem dolgozol, tervezed-e, hogy egyetemi tanulmányaid mellett munkát vállalj? 
a. Igen, bármilyen munkát  
b. Igen, de csak szakmához kapcsolódó munkát  
c. Nem 

 

C. Alapadatok 
30. Nemed 

a. Férfi 
b. Nı 

31. Életkorod: ………év 
 
32. A szüleid legmagasabb iskolai végzettsége: 

Apa Anya 
Egyetemi vagy fıiskolai Egyetemi vagy fıiskolai 
Középszintő (középiskola / gimnázium / líceum) Középszintő (középiskola / gimnázium / líceum) 
Szakiskola Szakiskola 
Általános iskola(8 osztály) Általános iskola(8 osztály) 
Elemi iskola(4 osztály vagy kevesebb) Elemi iskola(4 osztály vagy kevesebb) 
 
33. A szüleid jelenlegi foglalkozása: 

Apa Anya 
Szellemi munkakörben vezetı beosztású Szellemi munkakörben vezetı beosztású 
Szellemi munkakörben alkalmazott Szellemi munkakörben alkalmazott 
Fizikai munkakörben vezetı beosztású Fizikai munkakörben vezetı beosztású 
Fizikai munkakörben alkalmazott Fizikai munkakörben alkalmazott 
Nyugdíjas/betegnyugdíjas Nyugdíjas/betegnyugdíjas 
Munkanélküli/háztartásbeli Munkanélküli/háztartásbeli 
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34. Hol laksz jelenleg? 

a. Szüleimnél 
b. Albérletben 
c. Kollégiumban 
d. Saját lakásban 
e. Rokonoknál 
f. Egyéb 
 

35. Egyetemi szakod, évfolyam, helyszín:  …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Köszönjük a válaszadást! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kérdezıbiztos tölti ki:  
 
A kérdezıbiztos neve: ………………………………………………. 
A kérdıív kódja: …………………………………………………. 
Hányadik kitöltetett kérdıív: …………………………………… 
A lekérdezés idıpontja: ………………………………………… 
A lekérdezés körülményei: …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 


