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[3. számú melléklet a TKBF Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szabályzatához] 
Kérdőív: Középfelmérés 
Kérdőív a középfelméréshez. Elfogadta a Szenátus 2019. december 5-én. [3. számú mel-
léklet a TKBF Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szabályzatához] 

Középfelmérés,_2020. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 

 

Kedves Hallgató! 

Tanulmányaid félidejéhez érve, kérjük, szánj néhány percet kérdőívünk 
kitöltésére, hogy visszajelzést kaphassunk eddigi tapasztalataidról, meg-
ismerhessük a végzés utáni terveidet. 

A válaszadás önkéntes és anonim, nincsenek jó és rossz válaszok, szá-
munkra minden válasz egyaránt fontos. A kutatás során nyert adatokat 
csak összesítve, név és beazonosíthatóság nélkül használjuk fel statisz-
tikai elemzés céljára. 

Segítségedet köszönjük! 

  

Képzési alapadatok 
1. Melyik évben kezdted meg a tanulmányaidat? (évszám) 
2.Milyen specializációra jársz? 

c) dharmatanítói 
d) vallásbölcseleti 

 
3. Milyen tagozatra jársz? 

c) nappali 
d) esti 

 
4. Milyen finanszírozási formában kezdted meg a tanulmányaidat? 

c) állami ösztöndíjas (államilag finanszírozott) 
d) önköltséges 

 
Pályaorientáció, jövőbeli tervek 
 
5. Vettél-e részt eddigi főiskolai tanulmányaid ideje alatt külföldi tanul-
mányúton? 

d) igen 
e) nem, és nem is tervezem  
f) még nem, de tervezem 

 
6. Jelenleg végzel-e fizetett munkát a tanulmányaid alatt? 

e) igen 
f) nem 
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7. Milyen havi nettó keresetre számítasz a diploma megszerzése után 
főállás esetén? 
(konkrét összeg) 
 
8. Ez az összeg várakozásaid szerint: 

f) körülbelül azonos lesz a jelenlegi jövedelmeddel 
g) magasabb lesz a jelenlegi jövedelmednél 
h) nem tudom még megítélni 

 
9. Tanulmányaid befejezése után tervezel-e külföldi munkavégzést? 

d) igen 
e) nem 
f) még nem tudom 

10. Milyen szférában szeretnél majd elhelyezkedni? 
a) üzleti szféra 
b) államigazgatás (minisztériumok, önkormányzatok stb) 
c) közszféra (oktatás, egészségügy, szociális ellátás) 
d) non-profit, civil, egyházi szektor 
e) még nem tudom 

11. Szeretnél-e továbbtanulni a Főiskola befejezése után? 
a) igen, a Főiskolán, MA-n 
b) igen, de más felsőoktatási intézményben 
c) igen, de nem felsőoktatási intézményben 
d) nem 
 

Főiskolai élet, szolgáltatások 
12. Kérjük, értékeld az alábbi főiskolai szolgáltatásokat, amennyiben 
kapcsolatba kerültél velük. Mennyire vagy elégedett….? (1-től 6-ig, + 
„nem kerültem vele még kapcsolatba”) 

 
k) a hallgatói önkormányzat működésével 
l) ösztöndíjak, szociális és egyéb pénzbeli támogatások elérhető-

ségével 
m) a tanulmányi adminisztrációhoz kapott segítséggel (TO műkö-

désével) 
n) a könyvtár szolgáltatásaival 
o) az informatikai szolgáltatások elérhetőségével,  
p) a menzával, 
q) főiskolai közösségi élettel, szabadidős lehetőségekkel 
r) mentorálási, tanácsadási, felzárkóztatási lehetőségekkel 
s) esélyegyenlőséget biztosító hallgatói kedvezményekkel 
t) a főiskolai tehetséggondozással 
u) a kreditelismerési eljárással 
v) a panaszkezelési eljárásokkal 


