GÓLYATÁBORI ÉS MOTIVÁCIÓS FELMÉRÉS
2015.
2015-ben hetedik alkalommal végeztünk felmérést a frissen felvett alapszakos hallgatóink
körében. A megkérdezettek köre a BSc alapképzésre felvett államilag támogatott és
költségtérítéses finanszírozásai formában nappali és levelező munkarendű képzésekre felvételt
nyert és beiratkozott hallgatók voltak. Az online kérdőív kitöltésére – önkéntes és anonim
módon – 2015. októberében került sor.

A válaszadók megoszlása, kitöltési arányok
A frissen felvett hallgatók körében a kitöltési hajlandóság előző évek adatainak megfelelően
alakult. Az e-mailes megkérdezés során a megkeresettek 25 %-a válaszolt kérdéseinkre A
válaszadók többsége az Ápolás és betegellátás képzésre nyert felvételt.
Karunk képzéseire jelentkezők még mindig elsősorban B.A.Z. megye településeiről érkeznek
az Egészségügyi Karra, bár emelkedett a más megyéből érkezők száma is.

Pályaorientáció
Az egészségügyi pálya választását leginkább befolyásoló tényezők közül ebben az évben
erősödött egészségügyi szakma vonzó megítélésének szerepe, ugyanakkor csökkent a szakma
anyagi megbecsülésének motivációja. Továbbra is magas a saját korábbi élmény meghatározó
voltának szerepe a továbbtanulásban.
Az előző időszak felméréseihez hasonlóan a továbbtanulási szándék fontolgatása egyre korábbi
időpontban az általános iskola végén a középiskola elején történik.
A válaszadók intézményválasztását elsősorban annak lakóhelyhez való közelsége, illetve a
karra való biztos bejutás lehetősége motiválta. A szakot a hallgatók a szakma elismertsége
miatt választották. A Karról kialakult képet főként a Miskolci Egyetemre járó, illetve már
végzett hallgatók által megformált vélemények, valamint a középiskolai kari tájékoztató
rendezvények alakították.

Képzéssel szembeni elvárások
Végzés utáni további tanulmányokat a hallgatók több, mint fele tervez, azonban külföldi
képzésen a válaszadók töredéke venne csak részt.

Diplomás léttől remélt előnyök
A hallgatók valószínűsitik, hogy tanulmányaik elvégzése után egy éven belül képzettségüknek
megfelelően el tudnak helyezkedni – nagy részt az egészségügyben teljes munkaidős

alkalmazásban tervezik jövőjüket. A diplomás léttől főként magasabb jövedelmet, jobb
életszínvonalat és könnyebb munkaszerzést remélik a megkérdezettek. .

Gólyatábori elégedettség
A beiratkozott hallgatók több, mint fele vett részt a gólyatábor rendezvényein. Többségben
elégedettek a tábor szervezésével szakmai- , szabadidős programjaival. Az előző évhez képest
sokat emelkedett a gólyatábori ellátás megítélése.

