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1. BEVEZETÉS

A diploma megszerzését követő elhelyezkedéshez és az ezt követő munkához rengeteg képességre, készségre 
és nem utolsósorban tudásra lesz szüksége a hallgatóknak. Ennek egy részét adottságként mindenki hozza 
magával, viszont a többi kompetenciát csak tanulás vagy szakmai tapasztalatok segítségével lehet elsajátítani. 
Ez utóbbi viszont kellő motiváció nélkül szinte lehetetlen célkitűzés.

A motiváció fogalmára rengeteg meghatározást találhatunk:

• A pszichológia szerint a motiváció az egyén olyan belső tudati állapota, amely arra készteti, hogy megha-
tározott módon viselkedjen.

• A vezetéselmélet szerint viszont egyfajta vezetési tevékenység, amellyel a vezető olyan cselekvésekre kész-
tet, amelyek szervezeti szinten elvárt eredményre vezetnek.

Összefoglalóan talán annyit lehetne mondani, hogy segít megérteni az egyén magatartásának okait, mozgató-
rugóit, valamint a mindennapok késztetését és indíttatásait.

Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kapott a fogalom, amely a tárgykörben lefolytatott vizsgála-
tok számán és az ezzel kapcsolatos új módszerek előfordulásán is mérhető.

A hallgatói és a hallgatók tanulásának motivációit két igény befolyásolja. Az egyik, hogy az egyre csökkenő 
családi támogatás arra ösztönzi a fiatalokat, hogy felsőfokú tanulmányokat folytassanak, a másik pedig a piac-
gazdaság kényszerítő ereje, miszerint elvárás az érettségi, az ennél jobb élet színvonal biztosításához pedig 
diploma szükségeltetik.

Az infokommunikációs és technikai fejlődés felgyorsulásával a munkaerő-piaci elhelyezkedésre, a pozíció meg-
tartására vagy javítására irányuló tanulási folyamatok, valamint a hozzá tartozó követelmények és a tanulási 
magatartásformák is jelentősen átalakultak. Ma már a tanulás, a képzés célja nem csupán a jobb állás megszer-
zése, a szakmai előrejutás vagy a hiányzó ismeretek pótlása, hanem a megélhetés és a létbiztonság megőrzése 
és fenntartása. Így egyre inkább előtérbe kerül hazánkban is az élethosszig tartó tanulás, mely újabb végzett-
ségre, bizonyítványra vagy kompetenciának a fejlesztésére irányul. A hallgatókat körülvevő kulturális, társadalmi 
környezet jelentősen növelheti, de gátolhatja is a tanulás és életpálya sikerességét. Ennek része a közvetlen 
családi, baráti támogatás és segítség. Nagyon fontos tehát a kapcsolódó pontokat megfogalmazni és feltér-
képezni, hogy a kellő segítség biztosítható legyen az intézmény falai közt fejlődni vágyó fiataloknak. Ismerni 
kell az egyes szak területek főbb igényeit és elvárásait, hogy ezek tanulmányokba való beépítésével  piacképes 
diplomákat tudjanak kiadni a felsőoktatási intézmények. Ezen kívül fontos szerepet kell betölteni az egyetemi 
szervezeteknek és szolgáltatásaiknak, hiszen ezek segítségével is fejleszthetők a hallgatók kompetenciái.

Ezek alapján a Széchenyi István Egyetem rendszeressé kívánja tenni a hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási 
motivációinak, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásainak, képzési és elhelyezkedési 
stratégiájának feltérképezését.

 
Ennek a folyamatnak első lépéseként 2006-ban a vizsgálat tárgyát a végzős hallgatók munkaerő-piaci elvárá-
sairól és a képzéssel kapcsolatos tapasztalataikról alkotott véleménye képezte. 2007-től már az elsős hallgatók 
is beleestek a vizsgálatba, itt a továbbtanulási motivációkra és a pálya választási szempontokra helyeződött a 
figyelem. Ezek a vizsgálatok fontos alapját képezik az intézményi diplomás pályakövető rendszernek és remek 
lehetőséget biztosítanak a hallgatói életpályák figyelemmel kíséréséhez, a bekövetkező változások regisztrálá-
sához és méréséhez, valamint esélyt kínál a problémák felismeréséhez és megoldásához.
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2. MÓDSZERTAN

Az intézmény a hallgatói motivációs vizsgálatokat on-line standard kérdőíves adatfelvétellel kívánta és kívánja 
a jövőben is megvalósítani, a célnak megfelelő, a kérdőívek menedzsmentje mellett előzetes adatfeldolgozást 
is végző szoftver igénybevételével. Tekintettel arra, hogy az on-line kérdőíves adatfelvételeknél szakmailag 
nem javasolt túl részletes, hosszú kérdőívek használata, különösen fontos, hogy az intézményi kérdésblokk úgy 
kerüljön kialakításra, a kérdések pedig kiválasztásra, hogy azok a válaszadók számára ne jelentsenek túl nagy 
terhet.

A vizsgálat az Egyetem minden hallgatójára kiterjed, beleértve a felsőfokú szakképzésben résztvevőket is. 
A vizsgálat koordinációja részben automatizált volt (a folyamat megkezdése után a lekérdező program automa-
tikusan figyelmeztető e-mailt küldött azoknak, akik megadott időpontokig nem töltötték ki a kérdőívet), részben 
személyes közreműködést igényelt (a lekérdezés paramétereinek kialakítása, a folyamat elindítása, felügyelete, 
telefonos közreműködés a megfelelő válaszadási arány elérése érdekében).

A vizsgálatok központi koordinációban, de a három kar és két intézet szoros együttműködésében valósul meg. 
Tekintettel arra, hogy a karok, ill. intézetek – bár számottevő létszámkülönbséggel rendelkeznek – a megvaló-
sítandó minta szempontjából nagyságrendileg azonos kategóriába esnek, mindegyik esetében hasonló elvárt 
értékekkel számolhat az intézmény. A válaszadási arány esetében 15% a célérték, ami a hallgatói létszám tekin-
tetében reálisan elvárható volt, s a lekérdezési fázis körültekintő kialakításával, megszervezésével, felügyeletével 
minden körülmény között biztosítani kellett.

A Széchenyi István Egyetem jelenlegi hallgatóinak körében lefolytatandó kérdőíves adatfelvételek célja egy 
olyan, folyamatosan bővülő, a hallgatói életpályák megfigyelésére és időbeli változások, elmozdulások köve-
tésére alkalmas adatbázis kialakítása, amely integrált, dinamikus vizsgálatok elvégzésére nyújt lehetőséget, a 
több elemből álló struktúra időbeli kifutásával pedig panelvizsgálatként funkcionálhat bizonyos alminták eseté-
ben. A kutatási struktúra három főiránnyal rendelkezik, a megfelelő adatfelvételi lépésekkel párosítva.

A 2006 óta folyamatban lévő kutatási struktúra a kezdetektől három főiránnyal rendelkezik, melynek adatait 
a Diplomás Pályakövető Rendszerhez csatlakozva jelenleg két vizsgálat gyűjt össze a megfelelő adatfelvételi 
lépésekkel párosítva. (1. táblázat)

Főirányok Eszköz

Hallgatói motivációs vizsgálat

1. A hallgatók előzetes várakozásai és 
elsődleges tapasztalatai az egyetem-
mel kapcsolatban

Az első éves hallgatók körében lefoly-
tatott kérdőíves vizsgálat

2. A hallgatók összefoglaló értékelése 
az egyetemi tanulmányok időszakáról, 
munkaerőpiaccal kapcsolatos várako-
zások

A végzős hallgatók körében lefolytatott 
kérdőíves vizsgálat

Pályakövetési vizsgálat
3. A munkaerő-piaci integráció folya-
mata, az egyetemi képzés gyakorlati 
eredményei

A végzett hallgatók körében két alka-
lommal lefolytatott kérdőíves vizsgálat

• 1. táblázat: Az kutatás főirányai
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• 2. táblázat: Az összehasonlíthatóság szintjei

Általános

Korlátozott mértékben követni az időbeli tendenciákat és változásokat olyan módon, hogy a kérdő-
ívek egyező blokkjai és elemei összehasonlításra kerülnek, mind az azonos kérdőívek különböző 
időben történt felvétele, mind pedig a különböző kutatási lépcsők teljes adatbázisának össze-
hasonlítása alapján.

Panelvizsgálat

Időbeli összehasonlítások és életpálya-vizsgálatok elkészítése oly módon, ami lehetővé teszi a 
rendszerbe bekerült hallgatók azonosíthatóságát. Így a teljes rendszer kifutásával csökkenő elem-
számú mintán ugyan, de azonos összetételű válaszadói kör bevonásával végezhetők el az elemzé-
seket. Ebben az esetben kiemelten fontos az azonosíthatósághoz szükséges minimális mennyiségű 
személyes adat bizalmas és gondos kezelése.

A megjelölt főirányokon kívül a kérdőíves vizsgálatok alkalmasak arra, hogy alapvető információkat nyújtsanak 
az egyetemi hallgatók szocio-demográfiai státuszáról (életkörülmények, földrajzi elhelyezkedés, mobilitás).

A fentiekben bemutatott háromféle kérdőíves vizsgálat mindegyike önkitöltős módszerrel készül. Nem várható el, 
hogy mindhárom kérdőív esetén a teljes vizsgálni kívánt populáció részt vegyen a felmérésben, így ahol szüksé-
ges, a reprezentativitás utólagos kvótákkal, illetve súlyozással biztosítható.

A három – illetve az utánkövetéses vizsgálat két lépcsőjével együtt négy – adatfelvétel esetében kiemelten 
fontos kérdés az összehasonlíthatóság. Az összehasonlíthatóságnak jelen esetben két szintje van, ezt az alábbi 
(2.) táblázat szemlélteti.

Az intézmény a kérdőívvel kísérletet tett arra, hogy az összes elsőéves, nappali, levelező és táv oktatásos tagoza-
tos hallgatót elérje, ezért mindenképpen fontos volt, hogy olyan alkalomhoz kösse a lekérdezést, amikor minden 
hallgatónak van a tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív feladata. A korábbi tapasztalatokból kiindulva 
megállapítható, hogy a „hagyományos” önkitöltős módszer a leginkább célravezető. Jelen esetben a kérdő-
ívek hagyományos formában kerültek kitöltésre, a második szemeszterre való beiratkozással párhuzamosan. 
Az időpont nemcsak technikai, hanem „tartalmi” szempontból is szerencsésnek volt tekinthető, mivel ekkorra már 
könnyen meg tudták fogalmazni a hallgatók az egyetemmel kapcsolatos első tapasztalataikat.

Az adatfelvétel jellegéből kiindulva figyelmet kell fordítani egyrészt a kérdőívek terjedelmére, másrészt pedig 
arra, hogy a kitöltés menete a hallgatók számára egyszerű és egyértelmű legyen. Ennek érdekében egyrészt 
úgy kellett meghatározni a kérdőívekben szereplő kérdések, témakörök mennyiségét, hogy a kitöltés 5-10, maxi-
mum 15 perc alatt végrehajtható legyen, másrészt pedig a lehető leg egyszerűbb kérdéstechnikákat (egyszeres 
választás, többszörös választás, preferenciaválasztás, egyszerű négy- és ötfokozatú skálák) kellett alkalmazni.

A vizsgálatban szereplő kérdőívek úgy kerültek összeállításra, hogy a lehető legszélesebb lehetőséget nyújtsák 
az összehasonlításokra és longitudinális elemzések elvégzésére. Az alábbiakban nagy vonalakban bemutatjuk 
a vizsgálat egyes fázisaiban szereplő kérdőív tematikus vázlatát. (3., 4., 5. táblázat)

Az értékelés első részében az azonos, mindhárom kérdőívben szereplő kérdések elemzésére kerül sor, majd ezt 
követően az elsős és végzős kérdőívek egyéb, speciális kérdéseinek vizsgálata következik.



| HALLGATóI MOTIVÁCIóS VIZSGÁLAT 20106

Széchenyi István Egyetem

• 3. táblázat: A kérdőív felépítése

• 4. táblázat: Az elsős hallgatói kérdőív felépítése

Blokk Információk

Azonosítás Kar, szak, évfolyam, képzési terület, képzési szint, képzési tagozat

Szocio-demográfiai Nem, születési év, lakóhely, Győrben való tartózkodás jellege

Elhelyezkedés Középiskolai végzettség, információ az egyetemről, szabadidős lehetőségek

Foglalkozási státusz
Elképzelt kereset, térbeli mobilitás, leendő munkahely típusa és a munkavégzés 
formája

Az egyetemi képzés értékelése Szakterületi továbbképzés, szakterületen való elhelyezkedés, továbbtanulás

Továbbképzés Szint, nyelvvizsga, fontosság

Blokk Információk

Azonosítás Kar, szak, képzési terület, képzési szint, képzési tagozat

Szocio-demográfiai
Nem, születési év, lakóhely, szülők iskolai végzettsége, Győrben való tartózko-
dás jellege

Pályaválasztás, jelentkezés, felvételi
Iskolatípus, érettségi éve, felvételi előkészítő, jelentkezési sorrend, felvételi, egye-
tem és szak választási preferenciái, pályaválasztási döntés ideje, legfontosabb 
információforrások az egyetemmel kapcsolatban

Első benyomások és várakozások
Oktatással kapcsolatos problémák, magánélettel kapcsolatos problémák, a 
problémamegoldás közege, alapvető értékelés az egyetemről

Jövővel kapcsolatos tervek Munkavállalás a tanulmányok ideje alatt, jövőbeli munkakör, térbeli mobilitás

• 5. táblázat: A végzős hallgatói kérdőív felépítése

Blokk Információk

Azonosítás Kar, szak, képzési terület, képzési szint, képzési tagozat

Szocio-demográfiai
Nem, születési év, lakóhely, szülők iskolai végzettsége, Győrben való tartózko-
dás jellege

Munkavállalás, tervek
Jelenlegi állás, munkavégzés az egyetemi tanulmányok mellett, munkahelykere-
sés, szak szerinti elhelyezkedés, munkabér

Egyetem és munkaerőpiac
Segítség a munkakeresésben, tapasztalatok hasznosítása, legjobban hasznosít-
ható tulajdonságok a munkahelyen

Az egyetemi képzés értékelése Erősségek, hiányosságok, oktatók értékelése, új választás

Továbbképzés Továbbképzés szükségessége, továbbképzés formája
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3. A HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLAT 
ÉRTÉKELÉSE

3.1. Általános adatok, reprezentativitás
Az Egyetem 2009/2010-es tanévének aktív hallgatói közül 5019-en töltötték ki a hallgatói motivációs 
kérdőívet, amely a hallgatók több mint 55%-a. (6. táblázat)

Kar/szak Fő %

Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar 472 9,40

európai és nemzetközi igazgatás (MA) 8 0,16

jogász (osztatlan) 271 5,40

Jogi asszisztens 52 1,04

nemzetközi igazgatási (BA) 141 2,81

Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Kar 873 17,39

gazdálkodási (egyetemi) 57 1,14

gazdálkodási (főiskolai) 21 0,42

gazdálkodási és menedzsment (BA) 315 6,28

gazdálkodási menedzserasszisztens 39 0,78

kereskedelem és marketing (BA) 95 1,89

közszolgálati (BA) 73 1,45

marketing (MSc) 50 1,00

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
(MA)

30 0,60

nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) 10 0,20

nemzetközi kommunikáció (főiskolai) 2 0,04

nemzetközi tanulmányok (BA) 106 2,11

regionális és környezeti gazdaságtan 
(MA)

39 0,78

sajtótechnikus 17 0,34

vezetés és szervezés (MSc) 19 0,38

Kar/szak Fő %

Műszaki Tudományi Kar 3300 65,75

építész (osztatlan) 25 0,50

építészmérnöki (BSc) 194 3,87

építészmérnöki (egyetemi) 98 1,95

építészmérnöki (főiskolai) 6 0,12

építőmérnöki (BSc) 298 5,94

építőmérnöki (egyetemi) 44 0,88

építőmérnöki (főiskolai) 7 0,14

gazdasági informatika (egyetemi) 29 0,58

gazdaságinformatikus (BSc) 117 2,33

gépészmérnöki (BSc) 573 11,42

gépészmérnöki (főiskolai) 6 0,12

gépipari mérnökasszisztens 38 0,76

járműmérnöki (MSc) 21 0,42

környezetmérnöki (BSc) 159 3,17

környezetmérnöki (főiskolai) 5 0,10

közlekedésmérnöki (BSc) 456 9,09

közlekedésmérnöki (egyetemi) 70 1,39

közlekedésmérnöki (főiskolai) 16 0,32

közlekedésmérnöki (MSc) 6 0,12

logisztikai mérnöki (MSc) 43 0,86

mechatronikai mérnök asszisztens 17 0,34

• 6. táblázat: A válaszadó hallgatók szak és kar szerinti megoszlása
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Kar/szak Fő %

mechatronikai mérnöki (BSc) 112 2,23

mechatronikai mérnöki (MSc) 25 0,50

mérnök informatikus (BSc) 323 6,44

mérnök informatikus (MSc) 16 0,32

mérnöktanár (főiskolai) 2 0,04

műszaki menedzser (BSc) 224 4,46

műszaki menedzser (főiskolai) 20 0,40

műszaki szakoktató (BSc) 33 0,66

tanár-mérnöktanár (MA) 15 0,30

településmérnöki (egyetemi) 8 0,16

településmérnöki (főiskolai) 4 0,08

villamosmérnök asszisztens 6 0,12

villamosmérnöki (BSc) 257 5,12

villamosmérnöki (főiskolai) 8 0,16

villamosmérnöki (MSc) 19 0,38

Kar/szak Fő %

Petz Lajos Egészségügyi és 
Szociális Intézet 265 5,28

általános szociális munkás (főiskolai) 9 0,18

ápolás és betegellátás (BSc) 80 1,59

diplomás ápoló (főiskolai) 27 0,54

egészségügyi szervező (BSc) 79 1,57

képi diagnosztikai és intervenciós 
asszisztens

14 0,28

szociális munka (BA) 51 1,02

szülésznő (főiskolai) 5 0,10

Varga Tibor 
Zeneművészeti Intézet 109 2,17

előadóművészet (BA) 84 1,67

tanár-zenetanár (MA) 2 0,04

zenetanár (főiskolai) 23 0,46

Összesen 5019 100,0

A kari létszámadatokat vizsgálva elmondható, hogy a Műszaki Tudományi Kar (továbbiakban: MTK) hallgatói 
töltötték ki legnagyobb arányban a kérdőívet (3300 fő), amely természetesen nem meglepő, mivel erre a karra 
jár a legtöbb hallgató. Ez annak is köszönhető, hogy az Intézmény a legnagyobb hangsúlyt a műszaki sza-
kokra fekteti, hiszen a munkaerőpiacnak nagy szüksége van a mérnök végzettségű hallgatókra. Ezt követve a 
legnagyobb létszámban a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (továbbiakban: KGYK) hallgatói vettek részt 
a vizsgálatban, majd a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (továbbiakban: DFK), a Petz Lajos Egészség-
ügyi Intézet (továbbiakban: PLI) és végül a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (továbbiakban: VTI) hallgatói 
következtek. Az MTK-n belül jól látható a gépészmérnökök, valamint a közlekedésmérnökök kiemelkedő száma, 
ami annak tudható be, hogy Győr térségében elhelyezkedő cégeknek egyre nagyobb szüksége van ilyen 
végzettségű hallgatókra, hogy versenyben tudjanak maradni, illetve akár bővülni, fejlődni is képesek legyenek.

A kérdőívek elemzése során világossá vált, hogy a műszaki képzési területet jelölték meg a legtöbben (55,69%-
ban). Ez elég kimagasló érték, mivel az ezt követő gazdasági képzési terület esetében az arány már csak 
15,20%. Az adatok teljes mértékben megegyeznek az előzetesen feltételezett, azaz az egyetem képzéseinek 
megfelelő arányokkal. (7. táblázat)

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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• 7. táblázat: A hallgatók szak szerinti képzési területe

• 8. táblázat: A hallgatók szak szerinti képzési formája

 Kar Jogi és 
igazgatási Gazdasági Társadalom-

tudományi Műszaki Informa-
tikai

Peda-
gógiai

Orvos- és 
egészség- 
tudományi

Művészeti

DFK 99,79% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

KGYK 0,00% 87,40% 12,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MTK 0,00% 0,00% 0,00% 84,70% 14,76% 0,55% 0,00% 0,00%

PLI 0,00% 0,00% 22,64% 0,00% 0,00% 0,00% 77,36% 0,00%

VTI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Összesen 9,38% 15,20% 3,41% 55,69% 9,70% 0,36% 4,08% 2,17%

 Kar
Felsőfokú 
szakkép-

zés

Hagyo-
mányos 
főiskolai

Hagyomá-
nyos egye-

temi

Bachelor 
képzés 

(BA/BSc)

Mesterkép-
zés (MA/MSc)

Egységes és 
osztatlan 
képzés

Doktori képzés 
(PhD/DLA)

DFK 0,00% 4,57% 22,83% 27,17% 2,17% 42,61% 0,65%

KGYK 6,41% 3,78% 6,53% 67,47% 15,81% 0,00% 0,00%

MTK 1,85% 2,24% 6,33% 83,18% 4,42% 1,97% 0,00%

PLI 5,28% 15,47% 0,00% 79,25% 0,00% 0,00% 0,00%

VTI 0,00% 21,10% 0,00% 77,06% 1,83% 0,00% 0,00%

Összesen 2,62% 3,83% 7,41% 74,96% 5,91% 5,21% 0,06%

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A nemzetközi egyezményeknek megfelelően minden európai uniós ország a felsőoktatását a bolognai rendszer 
szerinti, kétszintű (BSc/BA-MSc/MA) képzésre alakítja át. A korábbi képzési formák,  például Magyarországon 
a hagyományos főiskolai és egyetemi diplomát adó képzések idővel eltűnnek. Legtöbben tehát a BA/BSc kép-
zésre jelentkeztek, mivel már ez a képzési forma van jelen. Az    MA/MSc szak bár még kialakulóban van, de 
már most látszik, hogy igény van a mesterképzési szakok elindítására. Az adatok elemzése során kitűnik, hogy 
az egységes és osztatlan képzésben részt vevő hallgatók legnagyobb arányban a DFK-n tanulnak, a többi kar 
és intézet esetében a BSc képzést végző hallgatók vannak többségben. (8. táblázat)
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• 9. táblázat: A hallgatók szak szerinti képzési tagozata

• 10. táblázat: A megkérdezettek nemek szerinti aránya

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Az egyetemre az 1986 és 1990 között született hallgatók járnak legtöbben. Az 1980 előtt született hallgatók 
inkább már levelező tagozaton folytatják a tanulmányaikat, hiszen munka mellett csak ily módon tudnak tanul-
mányokat folytatni. (1. ábra)

3.2. Szocio-demográfiai adatok

A felmérés kitér a hallgatók szociális környezetére is, melyben megkérdezésre került a nemek aránya, a születési 
adatok, a lakhely és a győri tartózkodás körülményei. A nők száma – az MTK-t kivéve – nemhogy mindenhol 
meghaladta a férfiakét, hanem szinte mindegyik karon 70%-nál nagyobb volt a női hallgatók válaszadási hajlan-
dósága. Azonban a MTK annyira domináns, hogy összesítve a férfi-nő arány 60-40%. (10. táblázat)

Az adatfelvételből szintén egyértelműen látszik, hogy a nappali tagozatos (95,68%) hallgatókat sikerült legin-
kább válaszra bírnunk. (9. táblázat)

Kar Nappali tagozat Levelező tagozat Távoktatás

DFK 96,19% 3,18% 0,64%

KGYK 95,76% 2,75% 1,49%

MTK 96,09% 3,03% 0,88%

PLI 93,58% 5,28% 1,13%

VTI 85,32% 11,93% 2,75%

Összesen 95,68% 3,31% 1,02%

Kar Férfi Nő

DFK 22,46% 77,54%

KGYK 28,75% 71,25%

MTK 79,03% 20,97%

PLI 12,83% 87,17%

VTI 43,12% 56,88%

Összesen 60,69% 39,31%
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• 1. ábra: A hallgatók születési éveinek megoszlása karonként

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Lakhely szempontjából a hallgatók 37,28%-a érkezik a Nyugat Dunántúli régióból, míg 11,70% a győri hallga-
tók aránya, külföldről pedig 4,02%-ban érkeznek a fiatalok. (11. táblázat)

• 11. táblázat: A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak lakhelye

 Kar Győr
Nyugat-Du-
nántúli régió 

megyéi

Magyaror-
szág megyéi Budapest Külföld

DFK 12,08% 38,98% 40,25% 5,51% 3,18%

KGYK 13,52% 38,26% 38,83% 5,61% 3,78%

MTK 11,12% 36,97% 43,24% 4,42% 4,24%

PLI 10,94% 37,36% 41,89% 4,91% 4,91%

VTI 14,68% 31,19% 46,79% 6,42% 0,92%

Összesen 11,70% 37,28% 42,20% 4,80% 4,02%

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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• 2. ábra: A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak lakhelye

A előző (2.) ábra jól mutatja, hogy a végzősök főként Magyarország észak-nyugati megyéiből érkeztek. 
Ha összevetjük az ezt megelőző évek hasonló mutatóival, nem mutatkozik látványos különbség, azaz az első-
sökre nézve is elmondható, hogy főképp a Nyugat-dunántúli és a Közép-dunántúli Régióból érkeznek. A térképre 
nézve elmondható, hogy ráillenek a Széchenyi István Egyetem Intézményfejlesztési tervében megfogalmazott 
megállapítások, miszerint élnek a tradíciók az ország távolabbi vidékein, besűrűsödött a vonzáskörzet a Bala-
tontól északra elhelyezkedő térségekre, a kisebb településekben, városokban lakók körében felülreprezentált 
az intézmény, valamint egyre határozottabban felismerhető, hogy Szlovákia magyarlakta térségeiből növekvő 
az érdeklődés az egyetemen folyó képzés iránt.

A hallgatók többsége a Győrben való tartózkodását kollégiumba történő beköltözéssel oldja meg. 
Ez az érték (31,72%) évenként stabilnak mondható, hiszen a férőhelyek száma állandó. Itt nagy ugrás nem figyel-
hető meg az előző évekhez képest. A szülőkkel és saját lakásban lakók aránya mindig változó az adott gazdasági 
helyzettől és családi állapottól függően. Albérletben hallgatótársakkal a fiatalok 26,84% lakik. (12. táblázat)

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A hallgatók lakhely szerinti megoszlása

500
250
510

• 12. táblázat: Győrben való tartózkodás fajtái

 Kar kollégium-
ban lakom

albérletben 
lakom többed-

magammal

közeli 
településről 

járok be

a szüleimmel 
élek Győrben

saját lakás-
ban lakom

albérletben 
lakom 

egyedül
egyéb

DFK 26,27% 26,69% 18,22% 14,41% 2,54% 2,97% 8,90%

KGYK 25,54% 20,05% 23,48% 17,64% 3,09% 1,26% 8,93%

MTK 34,45% 28,27% 16,55% 7,82% 1,97% 1,85% 9,09%

PLI 27,17% 27,92% 19,25% 7,92% 3,77% 2,64% 11,32%

VTI 33,03% 35,78% 5,50% 6,42% 3,67% 7,34% 8,26%

Összesen 31,72% 26,84% 17,81% 10,12% 2,35% 2,01% 9,15%

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

3.3. Középiskola és Egyetem
Az elsős hallgatók esetében érdemi tájékoztatással bír, ha tudható a beiratkozottak középiskolai végzettsége. 
Emellett fel kell mérni a kezdeti információkat az Egyetemről, a hallgatói szervezetekről, valamint az egyetemi és 
városi szabadidős lehetőségekről.

Összességében elmondtató, hogy aki szakközépiskolában végez, vagy érettségi után technikusi bizonyítványt 
szerez, azok közül többen jelentkeznek az egyetemre, mivel úgy gondolják, hogy már rendelkeznek megfelelő 
alapokkal, ami hozzá segíti őket a sikeresebb egyetemi évekhez és tudásuk bővítéséhez. A legtöbb karon – a 
DFK kivételével – az figyelhető meg, hogy a hallgatók nagytöbbsége szakközépiskolából érkezik. A DFK-ra 
a hagyományos négyosztályos gimnáziumban (53,60%) tanult hallgatók érkeztek a legnagyobb arányban, 
ami annak köszönhető, hogy ezen a területen a gimnáziumok nem tudnak specializálódni a piac igényeihez.
(3. ábra)

• 3. ábra: Középiskolai tanulmányok
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A kutatás kitért a hallgatók informáltságára az egyetemmel kapcsolatban. A lenti (4.) ábra megmutatja, hogy a 
hallgatók elég jól informáltak az egyetemről. A kérdőívben 1-4-ig volt lehetőségük osztályozni az általuk meg-
lévő információk szintjét. A rangsorban az élen a közösségi élettel, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos 
információk állnak, míg minden karon illetve intézetben egységesen a legkevesebb információval az egyetem 
doktori iskoláiról rendelkeznek a hallgatók. Magas pontszámot kapott még a különböző ösztöndíjak és hall-
gatói juttatások kategóriája, amely érthető, hiszen ez a hallgatók megélhetését, illetve a tanulmányaik sikeres 
elvégzését szervesen befolyásoló információk halmaza. Fontos kiemelni a hallgatók informáltságát a Hallgatói 
Információs és Szolgáltató Központtal kapcsolatban, hiszen a Hallgatói Önkormányzatnak ez a közvetlen kap-
csolattartási fóruma a hallgatókkal és az Egyetemi tanulmányaik szempontjából fontos információkat az esetek 
nagy többségében innen kapják.

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

• 4. ábra: Információ az egyetemről

A kutatás két részre osztotta a hallgatók megkérdezését a rendelkezésükre álló szabadidős lehetőségekkel 
kapcsolatban. A következő két táblázat (13. és 14.) összefoglalja az ezzel kapcsolatos információkat. Az előbbi 
a hallgatók rendelkezésére álló egyetem által nyújtott szabadidős lehetőségeket reprezentálja, míg az utóbbi 
ugyanezt a város vonatkozásában.
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Jól látszik mindkét táblázat esetében, hogy mind egyetemi mind városi szinten a két top kategória a szórakozási 
lehetőségek, illetve a sportolási lehetőségek. Ezt követően a hallgatók nagyon kis különbséggel preferálják 
jobban az egyetem, illetve a város által nyújtott kulturális, illetve művészeti szabadidős lehetőségeket, végül a 
tanulmányokhoz kapcsolódó kategória következik. Mindenképpen pozitívan cseng, hogy az 1-5-ig terjedő érté-
kelési palettán a hallgatók nagyon magas pontszámmal illették a sportolási lehetőségeket, de kis különbséggel 
előkelő helyen végzett az értékelésben a kulturális és művészeti tevékenységek kategóriája.

• 13. táblázat: Egyetemi szabadidős lehetőségek

• 14. táblázat: Városi szabadidős lehetőségek

 Kar Sportolási 
lehetőség

Kulturális/
művé-szeti 

tevékenység

Tanulmányok-
hoz kapcsoló-
dó szabadidős 
tevékenység

Szórakozási 
lehetőségek

DFK 3,62 3,03 2,93 3,91

KGYK 3,68 3,02 3,13 3,92

MTK 3,64 2,96 2,94 3,82

PLI 3,66 3,04 2,91 3,87

VTI 3,40 3,51 3,15 3,44

Összesen 3,64 3,00 2,97 3,84

 Kar Sport Kulturális/művé-
szeti tevékenység

Tanulmányokhoz 
kapcsolódó sza-

badidős tevékeny-
ség

Szórakozási 
lehetőségek

DFK 3,74 3,63 3,20 3,95

KGYK 3,86 3,70 3,37 3,99

MTK 3,65 3,43 3,12 3,82

PLI 3,64 3,56 3,09 3,82

VTI 3,56 3,51 3,19 3,40

Összesen 3,69 3,50 3,16 3,85

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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3.4. Munkavállalás, tervek
A kutatás a munkavállalással illetve a hallgató jövőbe tekintő terveivel kapcsolatban a következő kérdés körökre 
volt kíváncsi: a hallgatók kereseti elvárásai az egyetem elvégzése után, a térbeli mobilitási tényezői, a jövőbeli 
munkahely típusai, illetve a munkavállalás formái.

A kutatásban megadott adatok alapján az elvárt béreket öt markáns kategóriába sorolhatjuk az adott válaszok 
alapján. A hallgatók legnagyobb része karra, illetve intézetre való tekintet nélkül egyöntetűen a 100 001 – 300 
000 Ft-ig terjedő fizetési kategóriába tartozó fizetést képzeli el az egyetem elvégzése után. A legnagyobb mér-
tékben (56,24%) a KGYK hallgatói elképzelésébe tartozik a 100 000 és 200 000 Ft közötti bruttó jövedelem. 
Őket követik ebben a jövedelemkategóriában a VTI hallgatói. Nagy arányban, 44,45%-ban számítanak a PLI 
hallgatói az egyetem elvégzése után 200.000 és 300.000Ft közötti fizetésre. A kérdőívben szereplő válaszok 
alapján megjelennek az extra bér kategóriákba tartozó elvárások is, ez a legjelentősebb mértékben a jogász, 
közgazdász illetve műszaki orientáltságú képzések esetén jelenik meg. (15. táblázat)

• 15. táblázat: Az elvárt kereset sávos megoszlása

 Kar 100000 Ft 
alatt

100000-
150000 Ft

150000-
200000 Ft

200000-
250000 Ft

250000-
300000 Ft

300000 Ft 
felett

DFK 2,85% 21,27% 29,39% 26,54% 13,60% 6,36%

KGYK 1,90% 24,61% 31,63% 27,11% 9,99% 4,76%

MTK 1,84% 21,75% 29,32% 28,05% 12,87% 6,17%

PLI 0,77% 22,01% 27,03% 34,75% 10,81% 4,63%

VTI 1,85% 20,37% 32,41% 23,15% 21,30% 0,93%

Összesen 1,89% 22,18% 29,67% 27,99% 12,52% 5,75%

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Az elvárt átlagkeresetet illetően a hallgatók 180-190 ezer Ft körül állapítják meg azt az összeget, melyet a mun-
kájuk ellentételezéséül szeretnének kapni (az átlagkereset 187 409 Ft). Nagy meglepetésre az a VTI hallgatói 
várják a legnagyobb keresetet (190 573 Ft), őket az MTK és a PLI hallgatói követik. (5. ábra)
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• 5. ábra: A hallgatók átlagkereseti elvárásai

• 6. ábra: Térbeli mobilitás

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A hallgatók az adott válaszok alapján igen erős megoszlást mutatnak a külföldi munkavállalás tekintetétében. 
A legnagyobb a megoszlás az Egészségügyi Intézet, illetve a Gazdaságtudományi Kar hallgatói körében. 
A legkisebb mobilitási hajlandósággal a DFK hallgatói rendelkeznek, e kar hallgatói ragaszkodnak a legjobban 
a hazai munkavállaláshoz. Az MTK tekintetében is megosztottnak mutatkozik a helyzet, bár a műszaki képzés-
ben részt vevő hallgatók nagyobb arányban (54,09%) választanának külföldi munkalehetőséget a hazaival 
szemben. A zeneművészeti képzés tekintetében a többi karhoz/intézethez képest kimagasló a hajlandóság a 
külföldön való elhelyezkedésre.

A felmérésben szerepelt a hallgatók által elképzelt leendő munkahelyük típusa (16. táblázat), illetve külön kérdés 
foglalkozott azzal, hogy az egyetem elvégzése után a pályakezdők milyen formában képzelik el a munkavég-
zésüket. (7. ábra)

Ebben a blokkban a kérdőív kitért arra a területre, hogy a jelenlegi egyetemi hallgatóság milyen térbeli mobilitási 
tényezővel rendelkezik. (6. ábra)
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• 16. táblázat: A tervezett munkahely típusa

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

 Kar Kis 
magáncég

Közép-
vállalat

Nagyválla-
lat (állami 
tulajdon-
ban lévő)

Nagyvál-
lalat (magán 
tulajdonban 

lévő)

Multi-
nacionális 

cég
Közszféra Nonprofit 

szféra
Saját vál-
lalkozás

DFK 4,24% 6,14% 6,78% 11,44% 12,92% 41,74% 3,18% 13,56%

KGYK 3,44% 16,95% 7,33% 20,39% 24,51% 15,12% 3,89% 8,36%

MTK 6,45% 18,33% 12,94% 23,12% 19,82% 7,09% 2,06% 10,18%

PLI 4,15% 5,66% 10,19% 13,58% 7,92% 38,11% 10,57% 9,81%

VTI 4,59% 5,50% 11,01% 3,67% 3,67% 53,21% 4,59% 13,76%

Összesen 5,56% 16,00% 11,20% 20,62% 19,01% 14,39% 2,99% 10,24%

Az adott válaszokból jól látszik az adott képzés elvégzése után adódó munkalehetőségek típusa, mely alap-
ján a VTI hallgatóinak több mint 53,21%-a gondolkodik a közszférában való elhelyezkedésen. Ez az arány 
hasonlóan magas a jogász, illetve az egészségügyi képzési területen. A MTK hallgatói legnagyobb arányban 
23,12% valamilyen magántulajdonban lévő nagyvállalatnál képzelik el leendő munkahelyüket, míg a közgaz-
dász-képzésben részt vevő hallgatók, valamilyen multinacionális cégnél adódó munkalehetőséget preferálnak. 
A legcsekélyebb az érdeklődés a kis magáncégek, illetve a nonprofit szféra iránt, a hallgatók ebben látják a 
legkisebb érvényesülési lehetőséget saját pályájukkal kapcsolatban. A vállalkozói kedv is csekélynek mondható, 
amelynek mértéke ezek közül a lehetőségek közül erősen konvergál az állami tulajdonú nagyvállalatoknál való 
elhelyezkedéshez.

Lényeges kérdésként szerepelt a kérdőívben, hogy a hallgatók milyen formában képzelnék el az egyetem elvég-
zése után a munkavégzésüket. A négy lehetőség közül a hallgatók szerint – kivételt képeznek ebben az esetben 
a VTI hallgatói – a cégnél vagy intézménynél való teljes munkaidős elhelyezkedés jelentené az optimális válasz-
tást. A VTI hallgatói kivételével minden kar/intézet hallgatója 60% körüli arányban jelölte meg a munkavégzés-
nek ezt a formáját. A Zeneművészeti Intézet hallgatói a „Tanári fizetés” kiegészítéséül mindenképpen szükséges-
nek tartják mellékállás vállalását a megélhetésükhöz szükséges kereset biztosítása érdekében. A kiértékelésből 
jól látszik, hogy a hallgatók nagy többsége ragaszkodik a biztos bejelentett álláslehetőséghez, de nem vetik el 
mellékállás vállalását sem a jobb egzisztenciális feltételek megteremtése érdekében.
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3.5. Továbbképzés
Az egyetem szempontjából elengedhetetlen, hogy tájékozott legyen a hallgatók esetleges tovább képzési szán-
dékáról és annak lehetséges formáiról. Így a fókusz a következő témakörben a továbbképzésre és a kapcsolódó 
kérdésekre esik.

Az első kérdés a hallgatói szándék feltérképezésére irányult, azaz tervezik-e újabb, felsőfokú vagy egyéb tanul-
mány elvégzését a következő években. Az eredmények alapján az összes hallgató 13,55%-a biztosan foly-
tatna újabb képzést a jelenlegi tanulmányok befejezését követően. Az „igen valószínű” és a „nem valószínű” 
kategóriák aránya a végzéshez egyre közeledve még változhat, hiszen ebben az időszakban derül ki a fiatalok 
számára az esetleges továbbképzés szükségessége. (17. táblázat)

• 7. ábra: Munkavégzés formája

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

• 17. táblázat: Újabb tanulmányokat végzése az elkövetkező években

 Kar Igen, biztosan Igen, valószínű Nem valószínű Biztosan nem

DFK 18,43% 34,53% 40,04% 6,99%

KGYK 22,45% 37,46% 34,48% 5,61%

MTK 9,76% 33,39% 48,15% 8,70%

PLI 16,98% 41,89% 35,09% 6,04%

VTI 27,52% 41,28% 23,85% 7,34%

Összesen 13,55% 34,83% 43,79% 7,83%

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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A hallgatók többsége a bolognai rendszerű képzés második szintjére, mesterképzésre szeretne továbblépni. 
Ezt követi a szakirányú továbbképzés, az FSZ képzés és a BSc képzés. (8. ábra)

• 8. ábra: Új tanulmány típusa, amin tovább tanulna

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A megkérdezett hallgatók azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy tanulmányuk elvégzése után szükségesnek 
tartják-e, hogy tovább specializálódjanak a képzés elvégzését követően, a karok, intézetek tekintetében igen 
egyező véleményen voltak. A legtöbben úgy gondolják, hogy továbbképzésre mindenképpen szükségük van, 
de csak egyszerűbb továbbképzésre, specializációra (47,76%). (18. táblázat)

• 18. táblázat: Szükségét érzi-e szakképzésben zajló továbbképzésnek, specializációnak

 Kar Igen, kötelező jel-
leggel

Igen, komolyabb 
továbbképzésre, 
specializációra 
lenne szükség

Igen, de csak 
egyszerűbb 

továbbképzésre, 
specializációra 
lenne szükség

Nem, lényegében 
semmilyen 

továbbképzésre, 
specializációra 

nem lenne szük-
ség

DFK 0,42% 38,14% 40,68% 20,76%

KGYK 1,15% 39,63% 45,82% 13,40%

MTK 0,33% 35,15% 49,39% 15,12%

PLI 0,38% 31,70% 49,81% 18,11%

VTI 0,00% 44,04% 39,45% 16,51%

Összesen 0,48% 36,22% 47,76% 15,54%

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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• 9. ábra: Szakterületen való elhelyezkedés

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A diagramon jól látható, hogy az egyetem hallgatóinak minden esetben több mint kétharmada sikeresen a saját 
szakterületének megfelelő területen tervezi az elhelyezkedést. Ebből jól kirajzolódik, hogy az egyetem által 
nyújtott képzési lehetőségek jól igazodnak a jelen kor munkaerő-piaci elvárásaihoz, így az egyetemen végzett 
hallgatók a munkaerőpiacra kilépve jól hasznosítható, a saját szakterülethez kapcsolódó elméleti tudással jelen-
nek meg a munkaerőpiac kínálati oldalán. A két kategóriát – szakterületen való elhelyezkedés, illetve a szak-
területhez közel álló területen való elhelyezkedést – összesítve nagyon csekély mértékű azon hallgatók száma, 
akik abszolút nem az egyetemen tanult szakterülethez kapcsolódó munkát vállalnak.

3.6. Nyelvtudás
A kérdőívben körültekintő vizsgálat valósult meg a hallgatók nyelvi kompetenciáinak felmérésére, a nyelvtanulás-
sal, illetve a nyelvvizsga fontosságával kapcsolatos véleményeik feltérképezésére.

A nyelvismeret, nyelvtudás értékelése a munkaerő piaci érvényesülés szempontjából elsődlegesnek tartott nyelv 
megjelölésével kezdődött. (10. ábra) A kiértékelt adatokból jól látható, hogy a hallgatók nagy többsége az 
angol, illetve a német nyelv mellett tette le a voksát. Nagy létszámban ezeket a nyelveket választják a hallgatók 
idegen nyelvű tantárgyként az egyetemen. Arányaiban az egyetem hallgatói jobban preferálják az angol nyel-
vet. Egyedül a PLI hallgatói választották többen a német nyelvet, mint az angolt. Nagyon alacsony mértékben 
jelenik meg a francia nyelvet választók száma, az előző kettőhöz képest jóval kisebb érdeklődést mutatnak a 
hallgatók a francia nyelv iránt.

A kutatás céljául tűzte ki azt is, hogy kiderítse a hallgatók az egyetemi tanulmányaik végeztével a képzésüknek 
megfelelő szakterületen szeretnének-e elhelyezkedni. (9. ábra)
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• 10. ábra: Elsődleges idegen nyelv a munkaerő-piaci elhelyezkedés szempontjából

• 11. ábra: Nyelvvizsgák száma

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A nyelvtanulásnál az egyik legfontosabb fokmérő az abszolvált nyelvvizsgák száma, illetve a nyelvvizsgák 
fokozata. (11. ábra) A hallgatók több mint 68%-a rendelkezik valamilyen fokú nyelvvizsgával. A legnagyobb 
mértékben a KGYK, illetve a DFK hallgatói rendelkeznek nyelvvizsgával, amely remek alapot biztosít számukra 
az egyetemi évek alatt a nyelvismereteik bővítésére, így könnyebben tehetnek szert az egyetemen nem ritkán 
kimeneteli követelményként megjelölt szakmai, illetve általános nyelv vizsgára. A legnagyobb lemaradásban a 
VTI hallgatói vannak az abszolvált nyelvvizsgák tekintetében.
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• 12. ábra: Nyelvtanulás fontossága

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A kérdőívben lekérdezésre került a nyelvismeret fontossága is. (14.ábra) A válaszokból egyértelműen kitűnik, 
hogy a hallgatók mindenképpen szükségesnek érzik legalább egy idegen nyelv elsajátítását a munkaerőpiacon 
való érvényesüléshez. Viszont azt mindenképpen lényeges kiemelni, hogy elég nagy százalékban a „nem fon-
tos” válasz került megjelölésre, ami két szempontból is aggályos. Egyrészt csökkenti a hallgatók elhelyezkedési 
lehetőségét, másrészről az egyetemen végzett és sikeresen diplomát szerzett (minden kimeneteli követelménynek 
megfelelő) hallgatók számának alakulásában is nagy szerepet játszik a sikeres nyelvvizsga megléte. Így amíg a 
hallgatók gondolkodásmódját e tekintetben nem sikerül megváltoztatni addig az előbb említett mutatószámban 
nehezebb lesz reprezentálni az egyetemi képzés minden komponensének sikerességét.
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4. AZ ELSŐS HALLGATÓK ELŐZETES 
ELVÁRÁSAI ÉS ELSŐDLEGES TAPASZTALATAI

4.1. Általános és szocio-demográfiai adatok
A 2009/2010-es tanévben felvételt nyert elsős hallgatók közül 1263 fő töltötte ki a kérdőívet. (19. táblázat)
A kari létszámadatokat vizsgálva elmondható, hogy az elsősök tekintetében is a MTK hallgatói töltötték ki a leg-
nagyobb arányban a kérdőívet (826 fő). Ezt követve a legnagyobb létszámban a KGYK hallgatói vettek részt a 
vizsgálatban (226 fő). A kitöltési arányok az adott Karon, Intézeten lévő hallgatók létszámadataihoz igazodnak.

• 19. táblázat: A válaszadó elsős hallgatók szak és kar szerinti megoszlása

• 20. táblázat: A megkérdezettek nemek szerinti aránya

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Kar Fő %

DFK 116 9,18

KGYK 226 17,89

MTK 826 65,40

PLI 63 4,99

VTI 32 2,53

Összesen 1263 100,00

Kar Férfi Nő

DFK 16,38% 83,62%

KGYK 20,80% 79,20%

MTK 82,57% 17,43%

PLI 11,11% 88,89%

VTI 43,75% 56,25%

Összesen 60,89% 39,11%

Az elsőévesek körében a nők száma – a MTK-t kivéve – nemhogy mindenhol meghaladta a férfiakét, hanem 
55%-nál is nagyobb volt a női első éves hallgatók válaszadási aránya. Azonban a Műszaki Kar annyira domi-
náns, hogy összesítve a férfi-nő arány még így is 60-40%. (20. táblázat)
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• 21. táblázat: A megkérdezettek születés éve

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A hallgatók édesapjának 9,26%-a rendelkezik egyetemi diplomával, ezen belül a VTI hallgatói tekintetében 
kiemelkedő az ilyen végzettségűek aránya. Szakmunkás, érettségi nélküli szakképzéssel 37,5%-a bír, ezen belül 
a legtöbb a PLI-nél figyelhető meg. Szakközépiskolai érettségivel 18,69% rendelkezik, ezt követi a technikum, 
felsőfokú technikummal rendelkezők aránya (12,43%). (13. ábra)

A 2009/2010-es tanévben az egyetemen a válaszadó első éves hallgatók közül 1988 és 1990 között szüle-
tettek aránya magas. Az elsős hallgatók tekintetében összesítve az 1990-ben születettek aránya a legnagyobb 
(30,40%). (21. táblázat)

 Kar 1986 előtt 1986 1987 1988 1989 1990 1991

DFK 2,59% 6,03% 9,48% 15,52% 24,14% 34,48% 7,76%

KGYK 7,52% 6,19% 13,27% 11,06% 24,78% 29,65% 7,52%

MTK 6,42% 6,54% 10,53% 14,04% 19,73% 30,15% 12,59%

PLI 4,76% 3,17% 6,35% 11,11% 22,22% 36,51% 15,87%

VTI 9,38% 6,25% 6,25% 28,13% 18,75% 15,63% 15,63%

Összesen 6,25% 6,25% 10,61% 13,86% 21,14% 30,40% 11,48%

• 13. ábra: Édesapja legmagasabb iskolai végzettsége

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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Az édesanyáknál már jóval szórtabb adatok mutatkoznak, mint az édesapák iskolai végzettsége tekintetében. 
(14. ábra) Itt már magasabb a főiskolai, egyetemi diplomával rendelkezők aránya. Ezen belül is két Kar/Intézet 
tekintetében figyelhetünk meg magas arányt (VTI, DFK). A szakmunkásképző, érettségi nélküli szakképzés aránya 
jóval alacsonyabb az édesanyáknál, mint az édesapáknál (20,82%).

4.2. Pályaválasztás, jelentkezés, felvételi
A kérdőívben a pályaválasztás, jelentkezésre vonatkozó kérdések is előfordulnak, melynek nyilvánvaló oka, hogy 
az intézmény kíváncsi a jelentkezők pályaválasztási szokásaira, döntési metodikájára.

Elsőként az érettségivel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak az első éves hallgatók. A felmérés adatait vizsgálva 
megállapítható, hogy a szakközépiskolában végzettek aránya a legnagyobb (46,40%), melyet a hagyományos, 
4 osztályos gimnáziumból érkezők száma követ (35,5%). Ha az adatok kari bontásban kerülnek vizsgálatra, 
akkor elmondható, hogy legtöbben a VTI (53,13%) és a MTK hallgatói jöttek szakközépiskolából. Hagyományos 
négyosztályos gimnáziumi végzettséggel a DFK lévő elsős hallgatók rendelkeznek a legtöbben (49,14%). (15. 
ábra)

• 14. ábra: Édesanyja legmagasabb iskolai végzettsége

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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Már a megkérdezettek születési évéből is lehet következtetni arra, hogy mely évben a legnagyobb az érettségi-
zett első éves hallgatók aránya. A 2009-es évben az érettségizettek aránya 46,08%. A 2009-es évet vizsgálva 
a DFK hallgatói érettségiztek a legtöbben, a válaszadó első éves hallgatók 65,52%-a. Ebből az látszik, hogy a 
hallgatók általában az érettségit követően tanulnak tovább.

2006-2008-as időszakban a fiatalok 36,97%-a érettségizett, ami annak tudható be, hogy ötöd, hatod éven 
vagy technikumban maradtak a hallgatók, mielőtt jelentkeztek egyetemre. (22. táblázat)

• 15. ábra: Az érettségi bizonyítvány megszerzésének típusa

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

• 22. táblázat: Érettségi éve

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

 Kar
2002 
vagy 
előtte

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DFK 5,17% 0,86% 0,86% 7,76% 5,17% 5,17% 9,48% 65,52%

KGYK 3,10% 2,21% 5,31% 12,39% 13,27% 8,85% 12,39% 42,48%

MTK 4,36% 1,33% 4,48% 6,05% 10,77% 15,74% 12,59% 44,67%

PLI 4,76% 0,00% 0,00% 3,17% 9,52% 9,52% 19,05% 53,97%

VTI 6,25% 0,00% 6,25% 6,25% 15,63% 12,50% 31,25% 21,88%

Összesen 4,28% 1,35% 4,12% 7,21% 10,77% 13,14% 13,06% 46,08%
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A következő táblázatban megfigyelhető, hogy a hallgatók túlnyomó többsége első jelentkezéssel bejut a fel-
sőoktatásba. Az egyes karok közötti eltérések nem jelentősek, legnagyobb számban a DFK-ra jutottak be első 
próbálkozásból a jelentkezők (81,90%). Összességében az elsős hallgatóknál 74,74% az első alakalommal 
felvételizettek aránya. (23. táblázat)

A továbbiakban az volt a vizsgálat tárgya, hogy hányadik helyen jelölték meg az első éves hallgatók a Szé-
chenyi István Egyetemet. Jól kitűnik, hogy az egyetemre felvételt nyert hallgatók legnagyobb része, szám szerint 
1071-en első helyen jelölték meg intézményünket. A rangsor első kettő helyénél hátrébb lévő felsőoktatási intéz-
ményt megjelölve összesen  a hallgatók 6%-a jutott be a Széchenyi István Egyetemre. Legnagyobb számban az 
első helyes jelentkező a gazdálkodási és menedzsment (BA), a gépészmérnök (BSC) és a közlekedésmérnők 
(BSC) szakokra került be. (24. táblázat)

• 23. táblázat: Felvételi alkalmai

• 24. táblázat: Jelentkezési sorrend

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

 Kar 1 2 3 4 6

DFK 81,90% 15,52% 2,59% 0,00% 0,00%

KGYK 71,68% 25,22% 2,65% 0,44% 0,00%

MTK 74,82% 21,31% 3,15% 0,61% 0,12%

PLI 74,60% 20,63% 4,76% 0,00% 0,00%

VTI 68,75% 21,88% 9,38% 0,00% 0,00%

Összesen 74,74% 21,46% 3,25% 0,48% 0,08%

 Kar 1 2 3 4 5

DFK 77,19% 12,28% 8,77% 1,75% 0,00%

KGYK 89,33% 4,89% 4,44% 1,33% 0,00%

MTK 86,83% 8,17% 4,02% 0,49% 0,49%

PLI 71,43% 12,70% 7,94% 1,59% 6,35%

VTI 80,65% 16,13% 0,00% 0,00% 3,23%

Összesen 85,47% 8,38% 4,63% 0,80% 0,72%

A megkérdezett hallgatók 59,78%-a válaszolta azt, hogy a szak alapján választotta a Széchenyi István Egyete-
met, ezt követően 23,44% a város alapján döntött. Összességében elmondható tehát, hogy a hallgatók a felső-
oktatási intézményt elsősorban a képzési terület, szak alapján választják. A város tekintetében azért mutatkozhat 
kimagasló érték, mert egy messzebb lévő felsőoktatási intézménybe történő felvételnél, mindenképpen nagyobb 
költséggel kell számolni a hallgatónak, amit nem biztos, hogy mindenki megengedhet magának. (16. ábra)
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Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Az első éves hallgatók közül a legtöbben (19,15%) az ismerőseiktől kapnak információt az egyetemről. 
Ezt követően - nem sokkal kisebb arányban - a hallgatók az internet segítségével (17,35%) gyűjtenek információt, 
hiszen az interneten számos információ áll rendelkezésére az egyetemünk iránt érdeklődőknek. A Baráti körtől 
a válaszadó elsős hallgatók 13,3%-a szerzi be az egyetemmel kapcsolatos információit. Az Egyetemi Nyitott 
kapukon az elsős hallgatók közel 10%-a kap információt az egyetemről, ami a többi értékhez viszonyítva jónak 
minősíthető. (17. ábra)

• 16. ábra: Választási döntés szempontja

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

• 17. ábra: Információforrások az egyetemről

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Legtöbben a középiskola utolsó éveiben (46,4%) döntötték el, hogy az egyetemünket választják. 
Ezt követi a középiskola után válasz 16,94%-kal. Ez annak tudható be, hogy a hallgató a felsőoktatási tanulmá-
nyainak megkezdése előtt még valamilyen szakképesítést szerez, a könnyebb teljesítés érdekében. Középiskola 
első éveiben a hallgatók a 15,84%-a döntötte már el, hogy biztosan tovább szeretne tanulni. (25. táblázat)
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• 25. táblázat: Pályaválasztás ideje

 Kar
az általános 

iskola befejez-
ése előtt

középiskola első 
éveiben

a középiskola 
utolsó évében

középiskola 
után

még nem végleges a 
pályaválasztással 

kapcsolatos 
döntésem

DFK 6,03% 9,48% 56,03% 11,21% 17,24%

KGYK 5,31% 15,49% 49,56% 15,49% 14,16%

MTK 13,44% 17,19% 45,40% 17,92% 6,05%

PLI 4,76% 3,17% 47,62% 25,40% 19,05%

VTI 50,00% 31,25% 12,50% 6,25% 0,00%

Összesen 11,80% 15,84% 46,40% 16,94% 9,03%

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

4.3. Első benyomások és várakozások
A kérdőív következő részében az elsőéves hallgatók válaszolhattak azokra a kérdésekre, hogy mitől tartanak 
leginkább tanulmányaik kezdetén, akár az oktatás, akár a magánélet területén. Ezen kívül elmondhatták véle-
ményüket az egyetemről, a hallgatói szervezetekről, a szabadidős lehetőségekről és az ezekkel kapcsolatos 
információk beszerzésének módjáról.

Az oktatással kapcsolatos félelmek közül a legnagyobb arányban a vizsgáktól, követelményektől (34,44%) fél-
nek az elsős hallgatók. Az anyagi nehézségektől, tandíjtól az elsős hallgatóknak a 20,94%-a tart. Ez a két 
kategória összesen meghaladja az 50 %-ot, tehát elmondható, hogy a hallgatók többségének az oktatással 
kapcsolatos félelme a vizsgákkal, valamint az anyagi nehézségekkel függ össze. (18. ábra)

• 18. ábra: Oktatással kapcsolatos félelmek

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A magánélettel kapcsolatos félelmek közül a többség meglepő módon a tanulással kapcsolatos költségektől 
(18,45%) és az elvárásoktól (17,90%) fél legjobban. A magánélettel kapcsolatos félelmek tekintetében megfigyel-
hető, hogy nincs olyan domináns félelmük az első éves hallgatóknak, mint az oktatással kapcsolatosan. Itt az 
arányok nagyjából egységes értéket mutatnak. (19. ábra)
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• 19. ábra: Magánéleti félelmek

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

4.4. Jövővel kapcsolatos tervek
Az elsős hallgatói kérdőív végén a jövőre vonatkozó kérdések találhatóak. Ez a blokk strukturálisan került felépí-
tésre, kezdve a tanulmányok alatti munkavégzéssel, végighaladva a jövőbeli munkakörön, a térbeli mobilitáson.

Az adatfelvételből egyértelműen látszik, hogy az elsős hallgatók tekintetében nagyon alacsony azoknak a hall-
gatóknak a száma, akik a tanulmányaik mellett folyamatosan dolgoznak is. Az első éves hallgatóknak csupán 
10,61%-a az, aki állással vagy folyamatos megbízással rendelkezik. Kitűnik, hogy a legnagyobb arányban a 
DFK-on vannak azok az elsőéves hallgatók, akik egyáltalán nem dolgoznak az egyetemi képzés mellett. Ennek 
oka a jogi képzés nehézségének tudható be. Összességében elmondható, hogy az elsőéves hallgatók több mint 
50%-a egyáltalán nem dolgozik. Az alkalmi munkavállalók nagy arányszáma a VTI hallgatóinak tudható be, ahol 
az első éves hallgatók 62,5%-a vállal alkalmi munkát a tanulmányai mellett. (26. táblázat)

• 26. táblázat: Munkavállalás a tanulmányi évek alatt

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Kar Alkalmi munkát 
végeztem

Folyamatos munkát 
végeztem (állásban 

vagy folyamatos meg-
bízással dolgoztam)

Nem

DFK 19,83% 4,31% 75,86%

KGYK 31,42% 11,06% 57,52%

MTK 37,89% 12,23% 49,88%

PLI 28,57% 3,17% 68,25%

VTI 62,50% 3,13% 34,38%

Összesen 35,23% 10,61% 54,16%
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Az első éves hallgatók arra vonatkozóan, hogy mennyire tartják valószínűnek, hogy a diploma szerzés után egy-
két éven belül az általuk tanult szakterületen helyezkednek el meglehetősen egységesen válaszoltak. Az elsősök 
többsége valószínűnek tartja, hogy a tanult szakterületén fog elhelyezkedni (64,29%). A legnagyobb arányban 
az MTK hallgatói biztosak, hogy az általuk tanult szakterületen fognak elhelyezkedni a végzést követő egy-két 
éven belül (20,34%). (27. táblázat)

A térbeli mobilitás tekintetében bár az igenek aránya minden Kar, valamint Intézet esetében nagyobb, összes-
ségében elmondható, hogy az arányok kiegyenlítettek. A térbeli mobilitás tekintetében a leg mobilabbnak a VTI 
első éves hallgatói mutatkoznak (59,38%). Ennek oka nagy valószínűséggel a szakmából adódik. (28. táblázat)

• 27. táblázat: Szakterületen való elhelyezkedés

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

 Kar Igen, biztos Nem való-
színű

Nem, biztos 
hogy nem Valószínű

DFK 12,93% 16,38% 3,45% 67,24%

KGYK 14,60% 21,24% 3,10% 61,06%

MTK 20,34% 12,95% 3,03% 63,68%

PLI 9,52% 14,29% 1,59% 74,60%

VTI 15,63% 12,50% 0,00% 71,88%

Összesen 17,97% 14,81% 2,93% 64,29%

• 28. táblázat: Térbeli mobilitás

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Kar Igen Nem

DFK 50,86% 49,14%

KGYK 53,10% 46,90%

MTK 58,47% 41,53%

PLI 53,97% 46,03%

VTI 59,38% 40,63%

Összesen 56,61% 43,39%
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• 29. táblázat: A végzős válaszadók karok szerinti megoszlása

• 30. táblázat: A megkérdezettek nemek szerinti aránya

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Kar Fő %

DFK 32 4,96

KGYK 196 30,39

MTK 384 59,53

PLI 31 4,81

VTI 2 0,31

Összesen 645 100,00

Kar Férfi Nő

DFK 37,50% 62,50%

KGYK 28,57% 71,43%

MTK 77,08% 22,92%

PLI 22,58% 77,42%

VTI 50,00% 50,00%

Összesen 57,83% 42,17%

5. A VÉGZŐS HALLGATÓK MUNKAERŐ-PIACI VÁRA-
KOZÁSA ÉS EGYETEMMEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYE

5.1. Általános és szocio-demográfiai adatok
A 2009/2010-ben végzős hallgatók közül 643-an töltötték ki a kérdőívet. (29. táblázat) A legnagyobb arány-
ban az elsősökhöz hasonlóan a MTK hallgatói képviselték magukat (59,53%), ami megegyezik az intézmény 
karainak és intézeteinek arányaival.

Az végzősök körében a nők száma a DFK, a KGYK illetve a PLI tekintetében meghaladta a férfiakét. 
A Műszaki Kar viszont annyira domináns, hogy összesítve a férfiak száma 15%-kal meghaladja a nőkét. (30. 
táblázat)
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Az édesapák 24,18%-a rendelkezik egyetemi vagy főiskolai diplomával, ezen belül a KGYK hallgatói tekinte-
tében kiemelkedő az édesapák egyetemi végzettségének aránya. Szakmunkás, érettségi nélküli szakképzéssel 
35,81%-a bír, ezen belül a legtöbb a PLI-nél figyelhető meg. Technikummal, felsőfokú technikummal 17,83% ren-
delkezik, ezt követi a szakközépiskolai érettségivel rendelkezők aránya (15,66%). (20. ábra)

Az édesanyáknál már jóval szórtabb adatok mutatkoznak, mint az édesapák iskolai végzettsége tekintetében, 
viszont a főiskolai, egyetemi diplomával rendelkezők aránya közel azonos. (21. ábra) Ezen belül is a KGYK tekin-
tetében figyelhetünk meg magas arányt (31,63%). A szakmunkásképző, érettségi nélküli szakképzés aránya jóval 
alacsonyabb az édesanyáknál, mint az édesapáknál (18,14%).

• 20. ábra: Édesapja legmagasabb iskolai végzettsége

• 21. ábra: Édesanyja legmagasabb iskolai végzettsége

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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A szülők iskolai végzettségét együttesen vizsgálva a hallgatók 14,11%-a tartozik abba a csoportba, amelyben 
mindkét szülő diplomás, 64,34%-uk esetében ugyanakkor egyik szülőnek sincs felsőfokú végzettsége. (31. táblá-
zat) Az előbbi csoportnál kiemelkednek a KGYK és a DFK hallgatói, az ő tekintetükben 17,86 illetve 15,63% szár-
mazik „értelmiségi családból”. Amennyiben az utóbbi hallgatói csoportot elsőgenerációs értelmiséginek tekintjük 
(feltételezve, hogy esetükben a nagyszülők generációjában sem volt felsőfokú végzettségű), azt találjuk, hogy az 
elsőgenerációs hallgatók aránya VTI hallgatóinak tekintetében a legmagasabb (100,00%).

5.2. Munkavállalás, tervek
Az adatfelvételnél vizsgáltuk az elhelyezkedés szempontjából legfontosabb ismérveket, hogy hol, mikor, milyen 
területen szeretnének letelepedni a pályakezdő fiatalok.

Az államvizsga előtt álló hallgatók 34,21%-a rendelkezett munkahellyel. Az egyes karokat külön figyelve elmond-
ható, hogy közel hasonló arányok mutatkoznak (30-40%). (32. táblázat)

• 31. táblázat: Szülők megoszlása iskolai végzettség szerint

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

 Kar Értelmiségi család Az egyik szülő ren-
delkezik diplomával

A hallgató első ge-
nerációs értelmiségi

DFK 15,63% 28,13% 56,25%

KGYK 17,86% 25,00% 57,14%

MTK 12,76% 19,53% 67,71%

PLI 6,45% 19,35% 74,19%

VTI 0,00% 0,00% 100,00%

Összesen 14,11% 21,55% 64,34%

• 32. táblázat: Munkahellyel rendelkezők aránya a végzés pillanatában

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Kar Igen Nem

DFK 30,00% 70,00%

KGYK 30,61% 69,39%

MTK 35,94% 64,06%

PLI 38,71% 61,29%

VTI 50,00% 50,00%

Összesen 34,21% 65,79%
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A végzős hallgatók többsége úgy tervezi, hogy szakmájában helyezkedik el a diploma kézhezvétele után. 
A karok esetében – kivéve a VTI-t – legalább 80% feletti azoknak a válaszadóknak az aránya, akik végzett-
ségüknek megfelelő munkahelyet kívánnak keresni. Különösen magas ez az érték a MTK esetén (92,91%). (33. 
táblázat)

• 33. táblázat: Szakmában maradás

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Kar Igen Nem

DFK 81,25% 18,75%

KGYK 79,27% 20,73%

MTK 92,91% 7,09%

PLI 83,87% 16,13%

VTI 50,00% 50,00%

Összesen 87,64% 12,36%

A végzős hallgatók többsége úgy tervezi, hogy szakmájában helyezkedik el a diploma kézhezvétele után. 
A karok esetében – kivéve a VTI-t – legalább 80% feletti azoknak a válaszadóknak az aránya, akik végzett-
ségüknek megfelelő munkahelyet kívánnak keresni. Különösen magas ez az érték a MTK esetén (92,91%). (33. 
táblázat)

A megkérdezett hallgatók 34,88%-a szeretne Győrben elhelyezkedni, közülük a legtöbben a PLI-ben 
végeztek (45,16%). A Győrben maradni kívánókhoz hasonlóan a jövőjüket a Nyugat-dunántúli régi-
óban elképzelő hallgatóknak az aránya is 33,02%. Ezek az értékek mindenképpen pozitívan értéke-
lendőek, hiszen a régió fejlődéséhez elengedhetetlen a szakképzett munkaerő. A Budapesten, illetve 
Magyarország egyéb régióiban boldogulni kívánó friss diplomások aránya már kisebb (12,71%, 12,40%). 
A külföldi munkavállalás gondolata szintén kevesebb hallgatóban merült fel (6,98%). (34. táblázat)

• 22. ábra: Munkahelyhez jutás várt időtartama

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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• 34. táblázat: A 2010-ben végzettek tervezett elhelyezkedési irányai

 Kar Győrben A Nyugat-du-
nántúli régióban Budapesten Magyarország 

más régiójában Külföldön

DFK 34,38% 28,13% 12,50% 12,50% 12,50%

KGYK 44,90% 25,00% 13,78% 7,14% 9,18%

MTK 29,17% 38,28% 13,28% 14,84% 4,43%

PLI 45,16% 22,58% 0,00% 16,13% 16,13%

VTI 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

Összesen 34,88% 33,02% 12,71% 12,40% 6,98%

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

5.3. Egyetem és a munkaerőpiac
Az egyetemi tanulmányok mellett a hallgatók egy része vállal egyéb munkát is. A válaszadók több mint fele 
(51,32%) úgy véli, hogy az így szerzett tapasztalatok mérsékelten segítenek az egyetem utáni munkahely-kere-
sésben, 44,19% pedig nagyon hasznosnak tartja ezeket. (35. táblázat)

• 35. táblázat: Tanulmányok melletti munkavégzéssel szerzett tapasztalatok értékelése

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

 Kar Egyáltalán nem 
segítenek

Mérsékelten segí-
tenek

Nagyon hasznosak 
ezek a tapaszta-

latok

DFK 12,50% 46,88% 40,63%

KGYK 3,57% 49,49% 46,94%

MTK 3,91% 52,08% 44,01%

PLI 9,68% 58,06% 32,26%

VTI 0,00% 50,00% 50,00%

Összesen 4,50% 51,32% 44,19%

A képzés értékelését illetőleg mindenképpen pozitívnak ítélendő, hogy a válaszadók csupán 1,86%-a véli úgy, 
hogy az egyetemen tanultakat egyáltalán nem fogja tudni hasznosítani a munkájában, 23,26% pedig kifejezet-
ten nagyon hasznosnak tartja a képzés alatt szerzett ismereteket. Ezen kívül többen (21,40%) jelölték meg azt 
a válaszadási lehetőséget, hogy bizonyos szemlélet kialakításához járultak hozzá az egyetemi tanulmányok.
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• 36. táblázat: Az Egyetemen tanultak munkában való hasznosíthatóságának megítélése

 Kar
Bizonyos 

szemléletet 
adott

Egyáltalán 
nem Elengedhetetlen Még nem 

tudom
Nagyon 
hasznos

Részben 
felhasználható

DFK 12,50% 0,00% 15,63% 3,13% 21,88% 46,88%

KGYK 20,92% 1,53% 3,57% 2,55% 23,47% 47,96%

MTK 23,44% 2,08% 7,29% 3,39% 22,14% 41,67%

PLI 9,68% 3,23% 16,13% 6,45% 35,48% 29,03%

VTI 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Összesen 21,40% 1,86% 6,98% 3,41% 23,26% 43,10%

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A képzés legnagyobb hiányosságaként a végzős hallgatók azt említették meg, hogy kevés volt a gyakorlati 
lehetőség (46,67%). Ezen kívül többen is úgy gondolták, hogy kevés szakmai anyagokon túlmutató ismeretekhez 
jutottak (15,50%).

5.4. Az egyetemi képzés értékelése
A végzősök kérdőíve kitért az egyetemi képzés értékelésére is. Az adott kérdésekre adott válaszokat különösen 
kiemelten kezeli az intézmény, mivel ez gyakorlatilag az itt folyó munka visszacsatolása.

A képzés legnagyobb erősségeként értékelték a végzősök, hogy a szakmai ismereteken túl egyéb ismereteket is 
elsajátítottak (33,95%). Ezen kívül többen megemlítették azt is, hogy a képzés során felkészítették szakmai prob-
lémák megoldására (23,26%).

• 23. ábra: A képzés erősségei

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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• 24. ábra: A képzés gyengeségei

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Mindenképpen pozitívan értékelendő, hogy a megkérdezettek 83,96%-a ismét a Széchenyi István Egyetemet 
választaná felsőfokú képzés céljából. Különösen magas ez az érték a VTI és az MTK esetén, ahol a hallgatók 
100,00%-a, illetve 86,61%-a jelentkezne újra a Széchenyire. (25. ábra)

• 25. ábra: A Széchenyi István Egyetemet újra választó hallgatók aránya

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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• 26. ábra: Az elhelyezkedés szempontjából fontos tényezők

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

A kérdőív a hallgatók által, az elhelyezkedés szempontjából fontosnak tartott kompetenciákra is rákérdezett. 
A következő grafikon a kérdőívben megadott 12 kompetencia, kitöltők által 1-től 5-ig terjedő (1=egyáltalán 
nem fontos, 5=nagyon fontos) skálán történt értékelésének megfelelően kialakult fontossági sorrendjét mutatja. 
Az ábráról jól leolvasható, hogy a végzősök a jó kommunikációs készséget, a szakmai tudást, valamint a nyelvtu-
dást értékelik a legfontosabbnak. A válaszadók a legkevésbé fontosnak a különböző társadalmi szervezetekben 
vállalt munkát tartják.

5.5. Továbbképzés
A hallgatói élet és tanulmányok költségeinek teherviselője többségében a szülők és az állam. A továbbképzések 
esetében a finanszírozó már az egyén, illetve a munkáltató. Ezen okokból kiindulva különösen fontos az Egyetem-
nek, hogy visszajelzést kapjon és összegyűjtse az esetleges továbbképzési igényeket.

A végzősök között nagy egyetértés mutatkozott meg a szakmai továbbképzés fontosságát illetőleg, a válaszadók 
90,85%-a szükségesnek tartja, hogy a jövőben szakmailag tovább képezze magát. Kari bontásban elmondható, 
hogy a VTI-n kívül mindenhol 75% feletti volt azoknak az aránya, akik igennel válaszoltak. Különösen magas volt 
ez az arány a MTK-n: 91,93%. (38. táblázat)
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• 38. táblázat: Szakmai továbbképzés szükségességének megítélése

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai

Kar Igen Nem

DFK 78,13% 21,88%

KGYK 91,84% 8,16%

MTK 91,93% 8,07%

PLI 87,10% 12,90%

VTI 50,00% 50,00%

Összesen 90,85% 9,15%

• 27. ábra: Szakmai továbbképzés elképzelt formája

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

A fiatalok pályájuk elején és egész életüket nézve is rengeteg fontos döntést hoznak meg. A vizsgálatok ezen 
jelentős döntések közül kettőt vesznek a célkeresztjükbe: egyik a pályaválasztási, másik a munkába állás, az 
elhelyezkedés döntése. Egy-két dolog azonban közös a két döntésnél, talán ezért is lehet közösen vizsgálni őket. 
Mindkét esetben korszerű szakismereteket, használható tudást várnak és a körülmények szempontjából mindkét 
helyzetet nehezíti, hogy ezeket új környezetben, új közösségben kell megszerezniük.

A 2005. évi felsőoktatási törvény életbe lépésével, majd az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP (Társa-
dalmi megújulás Operatív Program) 4.1.1 és 4.1.3 intézkedésének folyományaként új lendületet vett a diplomás 
pályakövetés.

Ennek a folyamatnak első lépéseként a Széchenyi István Egyetem már 2006-ban megkérdezte a végzős hallga-
tókat a munkaerő-piaci elvárásairól, a képzéssel kapcsolatos tapasztalataikról. 2007-től már az elsős hallgatók 
is bekerültek a vizsgálatba, amely csoportnál a továbbtanulási motivációkat, pályaválasztási szempontokat 
térképezte fel. Ezek a vizsgálatok fontos alapját képezik az intézményi diplomás pályakövető rendszernek 
és remek lehetőséget biztosítanak a hallgatói életpályák figyelemmel kíséréséhez, a bekövetkező változások 
regisztrálásához és méréséhez, valamint esélyt kínál a problémák felismeréséhez és megoldásához. Ez alkalom-
mal az elsősök negyedszer, a végzősök pedig ötödik alkalommal kerültek lekérdezésre. A vizsgálatok közös 
felmérés keretében kerültek felvételre, melynek elnevezése hallgatói motivációs vizsgálatok és célja a hallgatók 
munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációinak, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásai-
nak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezése.

A kérdőívek részletes feldolgozása és elemzése után megállapítható, hogy a 2010-es hallgatói motivációs 
vizsgálatban részt vett hallgatóktól olyan információkat kaphat az Egyetem, melyek szükségesek a vezetői dön-
tésekhez és az egyetemi stratégia kialakításához.
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8. MELLÉKLET

KÉRDŐÍV
a Széchenyi István Egyetem végzett hallgatói részére

Kedves Hallgató! Köszönjük, hogy a kitöltéssel segíti a Széchenyi István Egyetem munkáját!

KAR NEVE HALLGATÓ
VÉGZETT/ ÁL-
LAMVIZSGÁT 

TETT

MELYIK 
ÉVBEN TETT 

ÁLLAM-
VIZSGÁT?

1. jelenlegi kar neve 1 - Igen / 2 - Nem 1 - Igen / 2 - Nem legördülő

2. jelenlegi kar neve 1 - Igen / 2 - Nem 1 - Igen / 2 - Nem legördülő

1. korábbi kar neve 1 - Igen / 2 - Nem 1 - Igen / 2 - Nem legördülő

2. korábbi kar neve 1 - Igen / 2 - Nem 1 - Igen / 2 - Nem legördülő

Az intézmény egyéb 
korábbi kara: …………

1 - Igen / 2 - Nem 1 - Igen / 2 - Nem legördülő

1. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? (Csak egy 
választ jelölhet meg!)

1 – Az intézmény hallgatója és végzettje is vagyok 
(államvizsgát tettem)
2 – Az intézmény hallgatója vagyok

2. Az alábbi intézmények/karok közül melyiken tanul, illetve 
melyiken szerzett végzettséget (tett államvizsgát)?

3. Neme?
1 – Férfi
2 – Nő

4. Születési éve? 
................................ év
5. Hol volt az Ön állandó lakóhelye (település) 14 éves 
korában? (elsős, végzős hallgatóknak feltett kérdés) 
................................
5.a. Hol volt az Ön állandó lakóhelye (település) 14 éves 
korában: a település típusa?

1 – Főváros
2 – Vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város
3 – Egyéb város
4 – Község
5 – Külföld

5.b. Melyik megyében található?
1 – Budapest főváros
2 – Bács-Kiskun megye
3 – Baranya megye
4 – Békés megye
5 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6 – Csongrád megye 
7 – Fejér megye 
8 – Győr-Moson-Sopron megye
9 – Hajdú-Bihar megye
10 – Heves megye

11 – Jász-Nagykun-Szolnok megye
12 – Komárom-Esztergom megye
13 – Nógrád megye
14 – Pest megye
15 – Somogy megye
16 – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
17 – Tolna megye
18 – Vas megye
19 – Veszprém megye
20 – Zala megye
21 – Külföld

6. Szülei lakóhelyének irányítószáma? (közbülső éves 
hallgatóknak feltett kérdés) 
................................
7. Mi az Ön jelenlegi lakóhelye (a település, ahol 
ténylegesen, életvitelszerűen lakik)? (elsős és végzős 
hallgatóknak feltett kérdés)
................................
8. Milyen középiskolában szerezte meg érettségi 
bizonyítványát? 

1 – Hagyományos, 4 osztályos gimnázium 
2 – 6 osztályos gimnázium 
3 – 8 osztályos gimnázium 
4 – Kéttannyelvű középiskola 
5 – Nemzetiségi gimnázium 
6 – Technikum 
7 – Szakközépiskola 
8 – Egyéb, éspedig: 
……………………………………………………………………

8.a. Kérem adja meg a középiskola nevét és a kép-
zés helyét. (elsős hallgatóknak feltett kérdés) 
…………………………………………………………………
9. Milyen módon oldja meg a Győrben való tartóz-
kodást?

1 – saját lakásban lakom
2 – albérletben lakom egyedül
3 – albérletben lakom többedmagammal
4 – kollégiumban lakom
5 – a szüleimmel élek Győrben
6 – közeli településről járok be
7 – egyéb

10. Édesapja legmagasabb iskolai végzettsége? 
(elsős és végzős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – kevesebb mint 8 általános
2 – 8 általános
3 – szakmunkásképző, érettségi nélküli szakképzés
4 – szakközépiskolai érettségi
5 – gimnáziumi érettségi
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6 – technikum, felsőfokú technikum
7 – főiskolai diploma
8 – egyetemi diploma

11. Édesanyja legmagasabb iskolai végzettsége? (elsős és 
végzős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – kevesebb mint 8 általános
2 – 8 általános
3 – szakmunkásképző, érettségi nélküli szakképzés
4 – szakközépiskolai érettségi
5 – gimnáziumi érettségi
6 – technikum, felsőfokú technikum
7 – főiskolai diploma
8 – egyetemi diploma

12. A fenti intézményen (SZE-n) kívül tanul-e más felsőokta-
tási intézményben is?

1 – Igen
2 – Nem

13. Milyen képzésben? (Több választ is megjelölhet!)
1 – Hagyományos egyetemi képzés
2 – Hagyományos főiskolai képzés
3 – Felsőfokú szakképzés
4 – Bachelor képzés (BA/BSc)
5 – Egységes és osztatlan képzés (2006 után kezdett 
jogász, orvos stb. szak)
6 – Mesterképzés (MA/MSc)
7 – Doktori képzés (PhD/DLA)
8 – Egyéb felsőfokú képzés, éspedig: 
…………………………………………………

14. Tervezi-e, hogy az elkövetkező években újabb, felső-
fokú vagy egyéb tanulmányokat kezd majd? (Ha a válasz 
„3” vagy „4”  TOVÁBB AZ 16. KÉRDÉSRE!)

1 – Igen, biztosan
2 – Igen, valószínű
3 – Nem valószínű
4 – Biztosan nem

15. Milyen képzésben akar részt venni? (Több választ is 
megjelölhet!)

1 – Vállalat által szervezett tanfolyam, tréning
2 – Egyéb, nem akkreditált tanfolyam, képzés
3 – Felsőfokú szakképzés
4 – Szakirányú továbbképzés
5 – Bachelor képzés (BA/BSc)

6 – Egységes és osztatlan képzés
7 – Mesterképzés (MA/MSc)
8 – Doktori képzés (PhD/DLA)
9 – Szakvizsgához kapcsolódó kötelező képzés
10 – Egyéb, éspedig: 
………………………………………………………………

16. Melyik évben érettségizett? (elsős hallgatóknak feltett 
kérdés) 
________________________

17. Hányadik alkalommal felvételizett? (elsős hallgatóknak 
feltett kérdés)
___________________
18. Hányadik helyen jelölte meg a Széchenyi István Egyete-
met? (elsős hallgatóknak feltett kérdés)
___________________
19. Mi alapján választotta az egyetemet? (elsős hallgatók-
nak feltett kérdés)

1 – szak alapján
2 – város alapján
3 – személyes tapasztalat alapján
4 – szülői döntés alapján
5 – egyéb

20. Melyek voltak a leghasznosabb információforrások az 
egyetem és a szak kiválasztásakor? (max. 3-at jelölhet!) 
(elsős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – szülői vélemény
2 – családi tapasztalat
3 – ismerősök
4 – baráti kör
5 – kortárscsoport, iskolatársak
6 – középiskolai tanárok
7 – internet
8 – az egyetem által tartott felvételi tájékoztató
9 – Nyitott Kapuk
10 – médiahirdetés (TV, rádió, nyomtatott sajtó)
11 – Educatio kiállítás
12 –egyéb ______________

21. Mikor határozta el, hogy ezt a pályát választja? (elsős 
hallgatóknak feltett kérdés)

1 – az általános iskola befejezése előtt
2 – a középiskola első éveiben
3 – a középiskola utolsó évében
4 – középiskola után
5 – még nem végleges a pályaválasztással kapcsola-
tos döntésem

22. Mitől tartott leginkább a tanulmányai kezdetén (egye-
temmel, oktatással kapcsolatos dolgok, max. 3-at jelölhet!) 
(elsős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – a tanároktól, oktatóktól
2 – a vizsgáktól, követelményektől
3 – az anyagi nehézségektől, tandíjtól
4 – kételkedtem a képességeimben
5 – szülői elvárásoktól
6 – új környezet, beilleszkedés
7 – semmitől
8 – egyéb ______________

23. Mitől tartott leginkább a tanulmányai kezdetén (magán-
élettel, családdal kapcsolatos dolgok, max. 3-at jelölhet!)? 
(elsős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – a családtól, barátoktól való távolság
2 – új környezet beilleszkedés
3 – a tanulással kapcsolatos költségektől
4 – az elvárásoktól
5 – nem tudom beosztani az időmet



| HALLGATóI MOTIVÁCIóS VIZSGÁLAT 201046

Széchenyi István Egyetem

6 – az utazástól, bejárástól
7 – semmitől
8 – egyéb __________________

24. Jelenleg hány szakon tanul ebben az intézményben? 
Ha a válasz „2”, akkor a 34-41. kérdéseket kétszer tölti - 
mindkét szakra vonatkozóan 10-10 kérdés)

1 – Egy szak
2 – Kettő szak

25. Milyen szakon tanul? (elsőként megkezdett szak) 
      ……………………………………………..
25.a. Elsőként megadott szak képzési területe?

1 – Agrártudományi
2 – Bölcsészettudományi
3 – Gazdasági
4 – Informatikai
5 – Jogi és igazgatási
6 – Műszaki 
7 – Művészeti
8 – Művészetközvetítői
9 – Nemzetvédelmi és katonai
10 – Orvos- és egészségtudományi
11 – Pedagógiai
12 – Sporttudományi
13 – Társadalomtudományi
14 – Természettudományi

25.b. A elsőként megadott szakon az első évben milyen 
szintű képzésben kezdte tanulmányait?

1 – Hagyományos egyetemi
2 – Hagyományos főiskolai 
3 – Bachelor képzés (BA/BSc)
4 – Egységes és osztatlan képzés
5 – Mesterképzés (MA/MSc)
6 – Doktori képzés (PhD/DLA)

26. A elsőként megadott szakon az első évben milyen 
tagozaton/munkarendben kezdte  tanulmányait?

1 – Nappali tagozat
2 – Esti tagozat
3 – Levelező tagozat
4 – Távoktatás

27. a Mikor kezdte meg tanulmányaidat?
……………………………………………..

27. b A beiratkozás után halasztottál?
1 – igen hány félévet?
2 – nem

28. Hányadik évfolyamon tanul elsőként megadott 
szakján?

1 – Első évfolyam
2 – Végzős (utolsó éves, egy éven belül államvizsgát 
tervez)
3 – Köztes évfolyam (nem elsős és nem végzős)

29. Ha a diploma megszerzése után ezen a szakterületen 
(elsőként megadott képzésnek megfelelően) szeretne 
elhelyezkedni, akkor az Ön véleménye szerint szüksége 
lenne-e az első években – a szakmai gyakorlat megszer-
zésén kívül – felsőoktatásban vagy szakképzésben zajló 
továbbképzésre, specializációra?

1 – Igen, komolyabb továbbképzésre, specializációra 
lenne szükség
2 – Igen, de csak egyszerűbb továbbképzésre, 
specializációra lenne szükség
3 – Nem, lényegében semmilyen továbbképzésre, 
specializációra nem lenne szükség

30. A diploma megszerzése után azon a szakterületen 
szeretne dolgozni, amin jelenleg tanul (ha több képzésben 
is részt vesz: elsőként írt be), vagy inkább mással szeretne 
foglalkozni? (ha válasz „1” vagy „2”, akkor tovább a 31. 
kérdésre!)

1 – Igen, ezen a szakterületen
2 – Nem, de a szakterülethez közeli pályán
3 – Nem, teljesen más szakterületen

30.a. Miért szeretne teljesen más szakterületen elhelyez-
kedni? A következő szempontok közül válassza ki azt az 
egyet, amelyiknek a legnagyobb szerepe van abban, hogy 
teljesen más szakterületen akar elhelyezkedni!

1 – Megváltozott a szakmai érdeklődésem
2 – Karrierépítés szempontjából más szakterület jobb 
lehetőségeket kínál
3 – Más szakterület jobb anyagi, egzisztenciális 
feltételeket kínál
4 – Egyéb ok, éspedig: 
……………………………………………………………..

31. (Ha a tanult pályát választaná) Mennyire tartja valószí-
nűnek, hogy a diplomaszerzés után egy-két éven belül ezen 
a szakterületen (több képzés esetén: az elsőként megadott 
képzés szerinti), az Ön által megfelelőnek tartott munkakör-
ben tud majd (tudna) elhelyezkedni?

1 – Igen, biztos
2 – Valószínű
3 – Nem valószínű
4 – Nem, biztos hogy nem

32. Végzett-e már olyan munkát, ami az Ön által tanult 
(több képzés esetén: elsőként megadott képzésnek megfe-
lelő) szakterülethez kapcsolódik?

1 – Igen, folyamatos munkát is, tehát állásban voltam, 
vagy folyamatos megbízással dolgoztam 
2 – Igen, de csak alkalmi munkát végeztem
3 – Nem

33. Az Ön (elsőként megadott) képzésének megfelelő 
szakterületen Ön szerint általában mennyi ma Magyar-
országon egy kezdő diplomás nettó átlagkeresete egy 
hónapban?(Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg!)

………………………………. ezer Ft/hó
Aki a 24. kérdésre a „2” választ adta, csak azoknak tegyük 

fel a 34-41. kérdéseket!
34. Milyen szakon tanul még?
34.a. Elsőként megadott szak képzési területe?

1 – Agrártudományi
2 – Bölcsészettudományi
3 – Gazdasági
4 – Informatikai
5 – Jogi és igazgatási
6 – Műszaki 
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7 – Művészeti
8 – Művészetközvetítői
9 – Nemzetvédelmi és katonai
10 – Orvos- és egészségtudományi
11 – Pedagógiai
12 – Sporttudományi
13 – Társadalomtudományi
14 – Természettudományi

34.b. A másodikként megadott szakján, az első évben 
milyen szintű képzésben kezdte tanulmányait?

1 – Hagyományos egyetemi
2 – Hagyományos főiskolai 
3 – Bachelor képzés (BA/BSc)
4 – Egységes és osztatlan képzés
5 – Mesterképzés (MA/MSc)
6 – Doktori képzés (PhD/DLA)

35. A másodikként megadott szakon az első évben milyen 
tagozaton/munkarendben kezdte tanulmányait?

1 – Nappali tagozat
2 – Esti tagozat 
3 – Levelező tagozat
4 – Távoktatás

36. Hányadik évfolyamon tanul másodikként megadott 
szakján?

1 – Első évfolyam
2 – Végzős (utolsó éves, egy éven belül államvizsgát 
tervez)
3 – Köztes évfolyam (nem elsős és nem végzős)

37. Ha a diploma megszerzése után ezen a szakterületen 
(másodikként megadott szak) szeretne elhelyezkedni, 
akkor az Ön véleménye szerint szüksége lenne-e az első 
években – a szakmai gyakorlat megszerzésén kívül – fel-
sőoktatásban vagy szakképzésben zajló továbbképzésre, 
specializációra?

1 – Igen, kötelező jelleggel
2 – Igen, komolyabb továbbképzésre, specializációra 
lenne szükség
3 – Igen, de csak egyszerűbb továbbképzésre, 
specializációra lenne szükség
4 – Nem, lényegében semmilyen továbbképzésre, 
specializációra nem lenne szükség

38. A diploma megszerzése után ezen a szakterületen 
(másodikként megadott szak) szeretne dolgozni, amit je-
lenleg tanul, vagy inkább mással szeretne foglalkozni? (ha 
válasz „1” vagy „2”, akkor tovább a 39. kérdésre!)

1 – Igen, ezen a szakterületen
2 – Nem, de a szakterülethez közeli pályán
3 – Nem, teljesen más szakterületen

38.a. Miért szeretne teljesen más szakterületen elhelyez-
kedni? A következő szempontok közül válassza ki azt az 
egyet, amelyiknek a legnagyobb szerepe van abban, 
hogy Ön teljesen más szakterületen akar elhelyezkedni!

1 – Megváltozott a szakmai érdeklődésem
2 – Karrierépítés szempontjából más szakterület jobb 
lehetőségeket kínál

3 – Más szakterület jobb anyagi, egzisztenciális 
feltételeket kínál
4 – Egyéb ok, éspedig: 
……………………………………………………………..

39. (Ha a tanult pályát választaná) Mennyire tartja valószí-
nűnek, hogy a diplomaszerzés után egy-két éven belül ezen 
a (másodikként megadott szaknak megfelelő) szakterületen, 
az Ön által megfelelőnek tartott munkakörben tud majd 
(tudna) elhelyezkedni?

1 – Igen, biztos
2 – Valószínű
3 – Nem valószínű
4 – Nem, biztos hogy nem

40. Végzett-e már olyan munkát, ami az Ön által tanult, 
másodikként megadott szak szerinti szakterülethez kapcso-
lódik?

1 – Igen, folyamatos munkát is, tehát állásban voltam 
vagy folyamatos megbízással dolgoztam
2 – Igen, de csak alkalmi munkát végeztem
3 – Nem

41. Az Ön (másodikként megadott) képzésének megfelelő 
szakterületen Ön szerint általában mennyi ma Magyar-
országon egy kezdő diplomás nettó átlagkeresete egy 
hónapban? (Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg!)

……………………………….ezer Ft/hó

KÉPZÉS TÍPUSA IGEN NEM

1. Hagyományos egyetemi 1 2

2. Hagyományos főiskolai 1 2

3. Felsőfokú szakképzés 1 2

4. Bachelor képzés (BA/BSc) 1 2

5. Egységes és osztatlan képzés 1 2

6. Mesterképzés (MA/MSc) 1 2

7. Doktori képzés (PhD/DLA) 1 2

8. Egyéb felsőfokú képzés, 
éspedig:………………….

1 2

42. Van-e már valamilyen egyetemi vagy főiskolai diplo-
mája, végzettsége? (Többet is megjelölhet!)

43. Tervezi-e, hogy a diploma megszerzése után külföldön 
(is) fog hosszabb-rövidebb időre munkát vállalni?

1 – Igen
2 – Nem

44. Ha diploma megszerzése után (mégis) Magyar-
országon szeretne elhelyezkedni, milyen munkahelyet 
választana?(Csak egy választ jelölhet meg!)

1 – Közszférában (köztisztviselő, közalkalmazott)
2 – Nonprofit szférában (pl. alapítvány, egyesület stb.)
3 – Nagyvállalatnál (állami tulajdonúnál)
4 – Nagyvállalatnál (magántulajdonúnál)
5 – Multinacionális cégnél
6 – Középvállalatnál
7 – Kis magáncégnél
8 – Saját vállalkozást szeretne indítani
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45. Tervezi-e, hogy legalább egy szemesztert külföldön is 
fog tanulni?

1 – Igen
2 – Nem

46. Van-e már munkahelye? (végzős hallgatóknak feltett kérdés)
1 – Igen
2 – Nem

47. Az elvégzett szakja szerinti területen szeretne állást 
találni? (végzős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – Igen
2 – Nem

48. Véleménye szerint mikorra sikerül állást találnia? (vég-
zős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – 1 hónapon belül
2 – 2 hónapon belül
3 – hónapon belül
4 – Fél éven belül
5 – 1 éven belül
6 – Nem sikerül állást találnom 1 éven belül

49. Hol dolgozik/szeretne elhelyezkedni? (végzős hallga-
tóknak feltett kérdés)

1 – Győrben
2 – a régióban (Nyugat-dunántúli régió)
3 – Magyarországon egyéb helyen (kérlek nevezd 
meg)__________________
4 – Budapesten 
5 – külföldön

50. A diploma megszerzése után milyen formában szeretne 
leginkább dolgozni? (Csak egy választ jelölhet meg!)

1 – Cégnél, intézménynél teljes munkaidőben dolgozna
2 – Cégnél, intézménynél teljes munkaidőben, de 
mellette egyéb munkákat is végezne
3 – Elsősorban alkalmi vagy szerződéses munkákat 
végezne, nem elkötelezve magát teljesen egyik cég-
hez, intézményhez sem
4 – Saját vállalkozását irányítaná

51. Mekkora az a havi nettó átlagkereset, amely az Ön 
számára – ha most fejezné be a tanulmányait – megfelelő 
életszínvonalat, megélhetést biztosítana (függetlenül attól, 
hogy milyen szakterületen akar majd elhelyezkedni)? (Kér-
jük, az összeget ezer forintban adja meg!)

………………………….….ezer Ft/hó
52. Kapott-e az egyetemen segítséget elhelyezkedéséhez? 
(Ha „nem” akkor tovább a 52. b-re) (végzős hallgatóknak 
feltett kérdés)

1 – Igen
2 – Nem

52. a Milyen formában kapott az egyetemen segítséget 
elhelyezkedéséhez? (max. 3-at jelöljön) (végzős hallgatók-
nak feltett kérdés)

1 – állásbörzén való részvétel
2 – állásajánlat, hirdetés
3 – Practing Alapítvány segítségével
4 – céges előadás útján
5 – a Karrier Iroda segítségével
6 – oktatói segítséggel
7 – céges előadás útján

52. b Szükségesnek tartotta volna? (Ha „nem” akkor 
tovább a 53-ra) (végzős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – Igen
2 – Nem

52. c Ha szükségesnek tartotta, akkor milyen formában? 
(max. 3-at jelöljön) (végzős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – egyéni karriertervezés
2 – állásközvetítés
3 – cégelőadások, gyárlátogatások
4 – felkészítés az interjúra
5 – tanácsadás (pályaorientációs, egyéb)
6 – önéletrajz, motivációs levél írás
7 – személyiségfejlesztő tréning(ek)
8 – álláskeresést segítő kiadványok
9 – egyéb: _________________

53. Véleménye szerint mennyiben segíthetnek az egyetem 
utáni munkahely keresésben azok a tapasztalatok, ame-
lyeket az egyetemi tanulmányok melletti munkavégzés által 
szerezhetők? (végzős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – egyáltalán nem segítenek
2 – mérsékelten segítenek
3 – nagyon hasznosak ezek a tapasztalatok

54. Véleménye szerint mennyire tudja hasznosítani az egye-
temen tanultakat a leendő munkájában? (végzős hallgatók-
nak feltett kérdés)

1 – elengedhetetlen 
2 – nagyon hasznos
3 – részben felhasználható
4 – bizonyos szemléletet adott
5 – egyáltalán nem
6 – még nem tudom

55. Véleménye szerint mik voltak az főiskolai/egyetemi 
képzés erősségei? (végzős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – gyakorlati ismereteket adott
2 – felkészített a szakmai problémák megoldására
3 – a szakmai ismereteken túl pénzügyi, jogi, szerve-
zési, kommunikációs ismereteket adott
4 – sok szó esett az emberi, munkatársi kapcsolatok 
fontosságáról
5 – egyéb

56. Véleménye szerint mik voltak az főiskolai/egyetemi 
képzés hiányosságai? (végzős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – nem korszerű és/vagy nem elégséges mértékű 
szakmai ismeretet tanítottak
2 – kevés, vagy gyenge volt a szűken vett szakmai 
anyagokon túlmutató ismeretek 
3 – kevés volt a szakmai gyakorlati lehetőség
4 – alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvtanulási 
lehetőség
5 – az emberekkel, munkatársakkal való kapcsolattar-
tásról nem, vagy csak alig esett szó
6 – egyéb

57. Szükségesnek tartja-e szakmai továbbképzését? (Ha 
„2” akkor tovább a 59-re) (végzős hallgatóknak feltett 
kérdés)



HALLGATóI MOTIVÁCIóS VIZSGÁLAT 2010 | 49

Széchenyi István Egyetem

1 – Igen
2 – Nem

58. Milyen formában képzeli el a szakmai továbbképzését 
(kérjük a legfontosabbat jelölje meg)? (végzős hallgatók-
nak feltett kérdés)

1 – posztgraduális (újabb egyetemi, főiskolai diplo-
mára irányuló képzés)
2 – PhD, DLA, MBA
3 – tanfolyam
4 – vállalati tréning
5 – önképzés
6 – egyéb

TÉNYEZŐ

Szakmai tudás 1 2 3 4 5

Nyelvtudás 1 2 3 4 5

Jó kommunikációs készség 1 2 3 4 5

Szerencse 1 2 3 4 5

Korábbi szakmai tapasztalat 1 2 3 4 5

Hallgatói évek alatt végzett 
munka társadalmi szerveze-
tekben

1 2 3 4 5

Rugalmasság 1 2 3 4 5

Egyéb szociális kompetenciák 1 2 3 4 5

Jó személyes kapcsolatok a 
cégnél

1 2 3 4 5

Külföldi tanulmányok 1 2 3 4 5

Egyéb külföldi tapasztalat 1 2 3 4 5

TDK-n, egyéb tanulmányi verse-
nyen való részvétel

1 2 3 4 5

59. Véleménye szerint mennyire lehetnek fontosak az 
alábbi tényezők, az elhelyezkedés szempontjából? Osztá-
lyozza őket az ötfokú skálán! (1 egyáltalán nem; 5 nagyon 
fontos) (végzős hallgatóknak feltett kérdés)

60. Nevezze meg, kérem azokat az oktatókat, aki vélemé-
nye szerint szakján a legkiemelkedőbbek voltak! (végzős 
hallgatóknak feltett kérdés) 
61. Ha újra felvételizne, megint a Széchenyi István Egyete-
met választaná? (végzős hallgatóknak feltett kérdés)

1 – Igen
2 – Nem

NYELV
NYELVTUDÁS 

SZINTJE
NYELV-
VIZSGA

MENNYIRE TARTOD 
FONTOSNAK A 

JÖVŐD SZEMPONT-
JÁBóL?

.....................

1 – alapszint 1 – alap 1 – nem fontos

2 – társalgási 2 – közép 2 – hasznos lehet

3 – tárgyalási 3 – felső
3 – mindenképpen 
szükséges

.....................

1 – alapszint 1 – alap 1 – nem fontos

2 – társalgási 2 – közép 2 – hasznos lehet

3 – tárgyalási 3 – felső
3 – mindenképpen 
szükséges

....................

1 – alapszint 1 – alap 1 – nem fontos

2 – társalgási 2 – közép 2 – hasznos lehet

3 – tárgyalási 3 – felső
3 – mindenképpen 
szükséges

TÉNYEZŐ OSZTÁLYZAT

A - Az egyetem története 1 2 3 4

B – az egyetem működése, szervezeti 
felépítése

1 2 3 4

C – ösztöndíjak, hallgatói juttatások 1 2 3 4

D – közösségi élet, szabadidős tevé-
kenységek

1 2 3 4

E – Hallgatói Önkormányzat 1 2 3 4

F – Hallgatói Információs és Szolgálta-
tó Központ

1 2 3 4

G – Karrier Iroda 1 2 3 4

H – Győri Kredit 1 2 3 4

I – EHKB 1 2 3 4

J – GYEKE 1 2 3 4

K – az egyetem doktori iskolái 1 2 3 4

62. Milyen idegen nyelveken beszélsz, és mennyire tartod 
fontosnak őket a későbbi munkavállalás szempontjából?

63. Milyen mennyiségű információval rendelkezel az aláb-
biakról (osztályozd a megadott kategóriák alapján) (1 – 
semmit nem hallottam róla, 2 – kevés információt kaptam, 
3 – elegendő mennyiségű információt kaptam, 4 – túl sok 
információt kaptam)

EGYETEM GYŐR

OSZTÁLYZAT

A – sport 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

B – kulturális/művészeti tevékenység 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

C – tanulmányokhoz kapcsolódó szabad-
idős tevékenység

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

D – szórakozási lehetőségek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

64. Milyennek értékeled a különböző szabadidős tevékenységek lehetőségeit a városban és az egyetemen (osztályozd 
1-től 5-ig)?




