
Bejövő motivációs felmérés eredményei 
2016. 

 

2016. évben nyolcadik alkalommal végeztünk felmérést a frissen felvett alapszakos hallgatóink 

körében. A megkérdezettek köre a BSc alapképzésre, szakirányú és felsőoktatási szakképzésre 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 – 2016. novemberében került sor.  

A válaszadók megoszlása, kitöltési arányok  

A frissen felvett hallgatók körében romlott a kitöltési hajlandóság előző évek adataihoz képest. Az e-

mailes megkérdezés során a megkeresettek (221 fő) 22 % a válaszolt kérdéseinkre (49 fő). Bár a nemek 

közötti arány kissé változott a megkérdezett csoporton belül, mégis idén is a nők voltak többségben a 

válaszadók körében, 93,9 %. A válaszadók 49 % a ,az Ápolás és betegellátás, 14,3-a az Egészségügyi 

gondozás és prevenció, 16,3 %-a Egészségügyi szervező, 20,4 %-a Orvos laboratóriumi és képalkotó 

diagnosztikai analitikus alapszakra 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. A megyén kívül érkező diákok több mint 25 %-a Hajdú Bihar és Pest 

megyéből érkezett karunkra.  

Az előző évekhez viszonyítva emelkedett a felvétel évében érettségizettek aránya. (77,1%)  

A gimnáziumban érettségit tett tanulmányaikat kezdő hallgatók száma előző évek eredményeihez 

viszonyítva csökkent, azonban nőtt a speciális képzést nyújtó középiskolákból (kéttannyelvű, 

közgazdasági, műszaki) érkező diákok száma.  

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 (42,9) a középiskola elején történik. (28,6%)  

A továbbtanulási információk első forrásaként a 2016-os felmérésben elsőként az internetet, (55,1%) 

majd a kortársak, osztálytársak (51%) és a szülők szerepét (44,9 %) emelték ki a megkérdezettek. Az 

Egészségügyi Karra való jelentkezést befolyásoló tényezők közül a karon végzett hallgatók véleményét 

és a középiskolai kari tájékoztatókat emelték ki a megkérdezettek. Ugyanakkor a karra való jelentkezés 

leggyakoribb motívumaként a biztos szakirányválasztást és a felvételi pontok erre a karra voltak 

elegendőek választ jelöltég meg a megkérdezettek .  

Képzéssel szembeni elvárások  

Előző évekhez viszonyítva radikálisan csökkent a külföldi képzésben való részvételt fontolgató diákok 

aránya. (24,5%) Emelkedett viszont a későbbi MSc képzésben továbbtanulást tervező diákok száma 

(minden második diák)  

 



Diplomás léttől remélt előnyök  

A megkérdezett gólyák körében a diplomás léttől remélt előnyök között nőtt a magasabb jövedelem 

és a jobb színvonalú élet reményének megítélése annak ellenére, hogy a megkérdezettek végzés utáni 

munkaszerzésüket és elhelyezkedésüket nehezebbnek és bizonytalanabbnak ítélték meg az előző évek 

adataihoz képest. 


