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A bejövő motivációs felmérés rezüméje
Az elektronikus kérdőíveket 191 nappali és 30 levelező tagozatos hallgató töltötte ki.
A válaszadók képzési szintek, szakok és finanszírozási mód szerinti megoszlása megfelel a
tényleges felvételi arányoknak.
A nemek szerinti megoszlás: a nappali tagozaton a férfiak aránya 82%, míg a levelező
tagozaton 97%.
A felvétel előtti utolsó állandó lakhely szerinti megoszlás
–

miskolci a nappali tagozatosok 22%-a illetve a levelező tagozatosok 30%-a

–

BAZ megyei (kivéve Miskolcot) a nappalisok 49%-a, a levelezősök 37%-a

–

Hajdú-Bihar megye mindkét tagozaton kb. 7%-ot képvisel

–

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a nappali tagozatosok 10%-a érkezett, levelezős alig

–

Heves megyei lakhellyel viszonylag sok – 13,3% – levelező tagozatos hallgató
rendelkezik.

Középiskolai tanulmányok
A nappali tagozaton – a korábbi közbülső motivációs felmérések eredményével ellentétben –
az arány a gimnáziumok javára billent, a hallgatók 58,6% végzett gimnáziumban. A
levelező tagozaton 58,6% a szakközépiskolák súlya.
A válaszadók egy része középiskolai tanulmányai során műszaki ismeretekre is szert tett: a
nappali tagozatosok 28,8%-a, a levelező tagozatosok 53,3%-a.
A középiskola elvégzése és az egyetemi felvételi között eltelt idő tekintetében a várt
eredmény adódott: 1 éve érettségizett a nappalisok 73,3%-a, míg a levelező tagozatos
hallgatók 70%-a legalább 5 éve érettségizett.
Korábbi felsőoktatási tanulmányok
A levelező tagozatos hallgatók 50%-a korábban már folytatott felsőfokú tanulmányokat, a
nappali tagozaton ez az arány csak 13,2%. Mindkét csoport bő fele korábban is a karra járt.
A továbbtanulási információk forrása
A továbbtanulással kapcsolatos információk elsődleges forrásaként a nappali tagozatosok
62,3%-a, illetve a levelező tagozatosok 53,3%-a a barátokat, kortársakat jelölte meg.

Majdnem ilyen súllyal esnek latba az Interneten szerezhető információk: nappali 53,4%,
levelező 46,7%.
A felvételi tájékoztató is fontos szerepet játszik: nappalisok 46,1% -a, levelezősök 53,3%-a
említi.
A tanároktól, szülőktől származó információk mindkét csoportban 50%-os súlyúak.
A nyomtatott sajtó 10-13%-os illetve a TV-rádió 6-7%-os említése azt mutatja, hogy ezek az
orgánumok

nem

játszanak

meghatározó

szerepet

a

pályaválasztási

információk

megszerzésében.
A pályaválasztási döntés mozgatórugói
A szakma elismertsége mindkét csoportban kb. 2/3-os súlyú a továbbtanulási döntés
meghozatalában.
Komoly motiváló tényező az anyagi elismertség is: nappalisok 57%-ánál, levelezősök 47%ánál.
A válaszadók 56% úgy ítéli meg, hogy továbbtanulási döntése céltudatos volt. A kapott
információk kb. 30%-ban befolyásolták választásukat.
Nyílt napon napp 46%, lev 6% vett részt
Karról kialakult képet formáló tényezők: az ide járók v végzettek véleménye napp 3,5 lev 3,2
Kari nyílt nap napp 2,9
Egyetemi rendezvények napp 3,1
Miért választotta a kart képzés jó híre és minősége napp 46,3% lev 36,7%
Közelség napp20,5% lev 33,3%
Külföldi tan-t tervez napp 40%, lev 20,7%
Továbbtanulni napp több mint, lev kevesebb mint fele
Elhelyezkedési remények végzés után 1 éven belül sikerül 3,9
Hol? ¾ versenyszférában
Teljes munkaidős akar lenni napp 81,5% lev 93,1%
Külföldi munka terve napp 63,3% lev 37,9%
Mit vár a diplomás léttől
Magasabb jöv napp 82% lev 77%
Jobb életszínvonal napp 76,4% lev 66,7% (a lev fele jobb munkakörnyezetet is vár)
Végzett-e már szakterületéhez kapcsolódó munkát napp 19,6% lev 56,7%
Szakterület anyagi megb napp 4, lev 3,5

Társadalmi megb napp 3,8 lev 3,7
Gólyatábor
Napp 66,5% lev alig-kihagyjuk
Elégedettség 3,8-4,7 között
Szervezés, helyszín, szabadidős programok, karról korábban kialakult kép befolyásolása,
ellátás, hagyományápolás

