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Kérdőív hallgatóknak az intézményválasztás motívációjáról (VFD) [Copy]

NymE

Válasz megjelölése:

Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás:

Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Tisztelt Hallgató!
Felvételéhez gratulálunk és üdvözöljük, mint egyetemünk polgárát.
Az Ön szakválasztását meghatározó tényezők és intézményünk felé megfogalmazódott elvárásainak megismerése hozzájárulhat
egyetemünk jövőjének alakításához.
Kérjük, segítse munkánkat a kérdőív kitöltésével.
Prof. Dr. Takáts Péter, oktatási rektorhelyettes

1. Kérjük, jelölje meg, melyik alapképzési/felsőfokú szakképzési szakra és karra nyert felvételt
1.1

Karok:
Apáczai Csere János Kar
Erdőmérnöki Kar
Közgazdaságtudományi Kar

Benedek Elek Pedagógiai Kar
Faipari Mérnöki Kar
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi
Kar

Bölcsészettudományi Kar
Geoinformatikai Kar
Természettudományi Kar

gyógypedagógia - logopédia

gyógypedagógia - tanulásban
akadályozottak pedagógiája

szociálpedagógia

tanító

turizmus-vendéglátás
fsz_vendéglátó szakmenedzser
BPK
csecsemő- és kisgyermeknevelő
óvodapedagógus (német nemzetiségi)
üzleti szakoktató (kereskedelmi)

üzleti szakoktató (vendéglátó)

fsz_idegenforgalmi szakmenedzser

műszaki szakoktató
szociálpedagógia
fsz_sajtótechnikus

óvodapedagógus
társadalmi tanulmányok
fsz_csecsemő és gyermeknevelőgondozó

fsz_gazdasági idegen nyelvű menedzser
BTK
anglisztika
kommunikáció és médiatudomány
romanisztika
történelem
fsz_sajtótechnikus
EMK:
erdőmérnöki (10 félév)
természetvédelmi mérnöki
FMK:
faipari mérnöki
könnyűipari mérnöki
műv_formatervezés
fsz_gépipari mérnökasszisztens
GEO:
földmérő és földrendező mérnöki

fsz_gyakorlati oktató

fsz_titkárságvezető

germanisztika
magyar
szabadbölcsészet
fsz_idegennyelvi kommunikátor
fsz_sportkommunikátor

informatikus könyvtáros
nemzetközi tanulmányok
szlavisztika
fsz_ intézményi kommunikátor

környezetmérnöki
vadgazdamérnöki

környezettan

gazdaságinformatikus
mechatronikai mérnöki (Zalaegerszeg)
műv_tervezőgrafika
fsz_mechatronikai mérnökasszisztens

ipari termék- és formatervező mérnöki
műv_építőművészet
fsz_faipari termelésszervező

Művészeti-, Nevelés és Sporttudományi
Kar

2. Szakok
2.1

AK:
andragógia
rekreációszervezés és
egészségfejlesztés

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

igazgatásszervező
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2. Szakok [Folytatás]
2.7

KTK:
gazdálkodási és menedzsment

gazdálkodási és menedzsment (német
nyelven)

kereskedelem és marketing

nemzetközi gazdálkodás
fsz_banki szakügyintéző
fsz_idegenforgalmi szakmenedzser
fsz_külgazdasági üzletkötő

pénzügy és számvitel
fsz_európai uniós üzleti szakügyintéző
fsz_kereskedelmi szakmenedszer
fsz_nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintéző

fsz_projektmenedzserasszisztens
fsz_üzleti szakmenedzser

fsz_reklámszervező szakmenedszer
fsz_vendéglátó szakmenedzser

élelmiszermérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki

mezőgazdasági mérnöki

mezőgazdasági szakoktató
fsz_hulladékgazdálkodási technológus
fsz_gyógynövény-fűszernövénytermesztő és
-feldolgozó

növénytermesztő mérnöki
fsz_ménesgazda
fsz_növénytermesztő és növényvédő
technológus

fsz_gazdálkodási menedzserassziszetns
fsz_szőlész, borász szaktechnikus
fsz_projektmenedzserasszisztens

ének-zene
pedagógia

képzi ábrázolás
rekreációszervezés és
egészségfejlesztés

testnevelő-edző

fsz_ifjúságsegítő

fizika
kémia
műszaki menedzser
fsz_idegenforgalmi szakmenedzser

földrajz
környezettan
fsz_általános rendszergazda
fsz_informatikai statisztikus és gazdasági
vezető

fsz_műszaki infromatikai
mérnökasszisztens

fsz_terméktervező műszaki
menedzserasszisztens

közszolgálati
fsz_adóigazgatási szakügyintéző
fsz_gazdálkodási menedzserasszisztens
fsz_kis- és középvállalkozási menedszer

2.8

2.9

2.10

fsz_pénzügyi szakügyintéző
fsz_számviteli szakügyintéző
MÉK:
állattenyésztő mérnöki

MNSK:
andragógia
kézműves
sportszervező
fsz_közöségi-civil szervező
TTK:
biológia
gazdálkodási és menedzsment
matematika
fsz_gazdálodási menedzserasszisztens
fsz_hulladékgazdálkodási technológus
fsz_web-programozó

3. Szak és intézményválasztás motívációi
3.1

Miért választotta a Nyugat-magyarországi Egyetemet? (Kérjük, jelölje meg a legjellemzőbbeket, maximum 3-at.)
itt indítanak olyan szakot, amelyet tanulni
azt hallottam, hogy magas színvonalú
szüleim/testvéreim is ezen az egyetemen
szeretnék
képzés folyik
végeztek
piacképes diplomát lehet szerezni
egyéb

3.2

Miért jelentkezett erre a szakra? (Kérjük, jelölje meg a legjellemzőbbeket, maximum 3-at.)
az érdeklődési körömnek megfelelő
a szakon szerezhető oklevél a hivatásom
ismereteket ad
gyakorlásához szükséges
piacképes oklevelet nyújt

3.3

közel van a lakóhelyemhez

Mikor döntötte el, hogy erre a szakra jelentkezik?
gyerekkorom óta, erre készültem
a jelentkezést megelőző utolsó hónapban

máshová nem vennének fel

ismerőseim/barátaim is ezt a szakot
választották

itt végzett hallgatók ajánlották

szüleim tanácsolták

középiskolás tanulmányaim
megkezdésekor

középiskolás tanulmányaim utolsó
évében

egyéb

3.4

A felvételi lapon a szakot hányadik helyen jelölte meg?

első
negyedik

második
egyéb

harmadik

3.5

A választásában befolyásolta a képzés helye, a város?

igen, nagymértékben

igen, de nem döntő
szempontként

kismértékben

többször

nem szeretnék
válaszolni

egyáltalán nem
3.6

Hányadik alkalommal jelentkezett erre a szakra?

most először
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4. Karrierépítés
4.1

Milyen mesterképzési/alapképzési szakon folytatná szívesen tanulmányait egyetemünkön? Ha igen, akkor jelölje meg a képzési területet, max. 3at.
agrár
jogi és igazgatási
művészet
társadalomtudomány

4.2

informatika
műszaki
sporttudomány

Mit vár a felsőfokú végzettségtől, az oklevéltől? (Kérjük, jelölje meg a legjellemzőbbeket, maximum 3-at.)
tudjak a végzettségnek megfelelő munkát
lehetőséget ad a továbbtanuláshoz
többet tudjak a szakmámról, érdeklődési
vállalni
területemről
a vállalkozásomhoz/munkámhoz
szükséges

4.3

bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
pedagógusképzés
természettudomány

a felsőfokú végzettséget egzisztenciális
követelménynek tartom

Mennyire felel meg elképzelésének, terveinek, hogy erre a
szakra nyert felvételt?

teljes mértékben

még elfogadható

egyáltalán nem

5. Nyilvánosság

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Milyen forrásból szerzett információt a Nyugat-magyarországi Egyetemről?
internetről
nem motivált
ismerősöktől
felvételi tájékoztatóból
nyílt napon hallottak alapján
itt végzett hallgatóktól
médiából
EDUCATIO-ról (egyetemi és főiskolai börze)
a középiskolámban tartott szakbemutató előadásból

5.9

A KISALFÖLD napilap melléklete, az NymE tájékoztató
kiadványa mennyire befolyásolta döntését?

5.10

Ön szerint a többi egyetemhez képest milyen a megítélése az
NymE-nek?

5.11

Milyen gyakran találkozik a Nyugat-magyarországi egyetem
nevével?

5.12
5.13
5.14

nagyban motivált

nem tudtam róla

ez alapján
döntöttem

nem jó

nagyon jó

Hol találkozik leggyakrabban az egyetem nevével?
a TV-ben
rádióban
a sajtóban

ritkán

gyakran

ritkán
ritkán
ritkán

gyakran
gyakran
gyakran

6. Sportolás
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Szokott sportolni?
igen
Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbi spotágak közül melyiket milyen szinten űzi!
atlétika
NB I. A
NB I. B
nem űzöm
birkózás
NB I. A
NB I. B
nem űzöm
labdarúrgás
NB I. A
NB I. B
nem űzöm
karate
NB I. A
NB I. B
nem űzöm
kosárlabda
NB I. A
NB I. B
nem űzöm
röplabda
NB I. A
NB I. B
nem űzöm

nem

amatőr

amatőr

amatőr

amatőr

amatőr

amatőr
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6. Sportolás [Folytatás]
6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

súlyemelés
NB I. A
NB I. B
nem űzöm
tájfutás
NB I. A
NB I. B
nem űzöm
úszás
NB I. A
NB I. B
nem űzöm
Foglalkozik-e valamilyen egyéb sporttal?
igen
nem
Mi ez a sportág? (Kérjük, csak az Ön számára legfontosabbat írja be!)

Milyen szinten űzi?
NB I. A

amatőr

amatőr

amatőr

NB I. B

amatőr

7. Általános Információ
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

Kapott többlet pontot a felvételin?
Többlet pontot kaptam:
emelt szintű érettségiért
tanulmányi versenyért
Neme:
Magyar állampolgár?
Kérjük jelölje meg, hogy melyik megyéből érkezett!
Borsod-Abaúj-Zemplén
Hajdú-Bihar
Bács-Kiskun
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Baranya
Budapest főváros

igen

nem

középfokú nyelvvizsgáért
sportteljesítményét
fiú
igen
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Békés
Komárom-Esztergom
Vas
Somogy
Pest

felsőfokú nyelvvizsgáért
előnyben részesítés okán (hátrányos
helyzet,fogyatékosság miatt)
lány
nem
Nógrád
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Csongrád
Veszprém
Zala
Tolna

8. Egyéb észrevétel
8.1

Milyen említésre méltó pozitív vagy negatív benyomások érték az egyetemmel kapcsolatban? Kérjük, részletezze:

Köszönjük, hogy válaszolt.
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