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[2. számú melléklet a TKBF Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szabályzatához] 
Kérdőív: Gólyafelmérés 

Kérdőív a gólyafelméréshez. Elfogadta a Szenátus 2019. szeptember 26-án. [2. számú 
melléklet a TKBF Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szabályzatához] 
 

Gólyafelmérés, 2019. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 

Szeretettel üdvözlünk A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán. Tanulmá-
nyaid megkezdése előtt kérjük, szánj néhány percet kérdőívünk kitölté-
sére, hogy minél jobban megismerhessük a véleményed, elvárásaidat.. 

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. A kérdőívkitöltést a SUBMIT gomb megnyomá-
sával tudod véglegesíteni! Kitöltési határidő: 

Segítségedet köszönjük! 

Felvételivel kapcsolatos kérdések, előélet 
1.Milyen specializációra vettek fel? 

a) dharmatanítói 
b) vallásbölcseleti 

 
2. Milyen tagozatra vettek fel? 

a) nappali 
b) esti 

 
3. Milyen finanszírozási formában kezded meg a tanulmányaidat? 

a) állami ösztöndíjas (államilag részben vagy egyészben finanszí-
rozott) 

b) önköltséges 

 
4. Honnan szereztél tudomást Főiskolánk létezéséről? (több is megjelöl-
hető) 

a) a felsőoktatási tájékoztatóból (felvi.hu) 
b) közösségi médiából (Facebook) 
c) a BuddhaFM rádióból 
d) más internetes forrásból 
e) ismerős, barát ajánlotta 
f) szülők, rokonok ajánlották 
g) a Főiskola honlapjáról 
h) az Egyház honlapjáról 
i) főiskolai rendezvény kapcsán 
j) egyházi rendezvény kapcsán 
k) egyéb:  
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5. Miért jelentkeztél a Főiskolára? (Az alábbi tényezők mennyire befo-
lyásoltak az intézményválasztás során? 1-től 6-ig, 1=egyáltalán nem, 
6=teljes mértékben.) 

a) a buddhizmus iránti elkötelezettség 
b) a buddhizmus iránti kulturális érdeklődés  
c) az intézmény könnyű megközelíthetősége 
d) szülők, rokonok véleménye 
e) barátok, ismerősök véleménye 
f) a TKBF külföldi egyetemekkel való kapcsolata (esetleges kül-

földi tanulás miatt) 
g) önismeret, önfejlesztési lehetőségek (meditáció pl.)  
h) megoldáskeresés nehéz élethelyzetre 
i) úgy hallottam, hogy könnyű bekerülni 
j) a karrieremben való előlépéshez szükséges egy felsőfokú vég-

zettség 
k) felkészült, népszerű oktatók 
l) az hogy nyitott, toleráns a főiskola szellemisége 
m) vallási közösségi élet 
n) hallgatói közösségi élet 

 
6. Amennyiben voltál már korábban is a TKBF hallgatója, kérjük, írd le 
röviden, miért hagytad abba. (Ha nem voltál, hagyd üresen) 
 
7. Ha korábban jártál már más felsőoktatási intézménybe, de azt félbe-
szakítottad, mi volt ennek az oka? (Ha nem vonatkozik rád, hagyd üre-
sen) 
 
8. Mennyire vagy elégedett a felvételi eljárással? (1-től 4-ig skála, 
1=egyáltalán nem, 4= teljes mértékben) 
 
9. Éltél-e a felvételivel kapcsolatban a panaszkezelési eljárással? 

a) igen 
b) nem, mert nem volt tudomásom arról, hogy ez lehetséges 
c) nem, mert nem volt rá szükségem 

 
10. Igénybe vettél-e valamilyen, a Főiskolán elérhető szolgáltatást a fel-
vételire való felkészülés során? (több válasz) 

a) igen, felvételi előkészítőre jártam 
b) igen, a könyvtárat látogattam 
c) igen, a honlapon találtam ehhez segítséget 
d) nem 
 

11. Tagja- vagy-e valamelyik buddhista közösségnek? 
a) igen, már régóta 
b) igen, de nem olyan régóta 



Szabályzatok.2022.07.15. 
 

220 
 

c) jelenleg nem, de szeretnék 
d) nem vagyok tag, nem is szeretnék  

 
12. Mi jellemzi leginkább a viszonyod a buddhizmushoz? (1 válasz) 

a) elsősorban  a szemléletmódja iránt vagyok elkötelezett 
b) leginkább a gyakorlati oldala érdekel (pl. meditáció) 
c) főleg a világvallások egyikeként érdekel 
d) elsősorban kulturális és tudományos szempontból érdekel 
e) egyéb 

 
13. Véleményed szerint mire utal a Tan Kapuja Buddhista Főiskola ne-
vében a „Tan Kapuja”? (szöveges) 
 
14. Mi ragadott meg leginkább a Főiskola küldetésnyilatkozatában? 
(Ezen a linken megtekintheted a szöveget.) (szöveges) 
 
Pályaorientáció, jövőbeli tervek 
 
15. Tervezed-e, hogy a főiskolai éveid alatt külföldön is fogsz tanulni? 

a) igen 
b) nem  
c) még nem tudom 

 
16. Szeretnél-e fizetett munkát végezni a tanulmányaid alatt? 

a) már most is végzek 
b) igen, szeretnék szakképzettséget igénylő munkát végezni 
c) igen, szeretnék nem szakképzettséget igénylő, az önfenntartás-

hoz szükséges munkát (diákmunka, alkalmi munka) végezni 
d) nem szeretnék még munkát vállalni 
 

17. Milyen havi nettó keresetre számítasz a diploma megszerzése után 
főállás esetén? Kérjük, írj egy kb. összeget számmal! 
 
18. Tanulmányaid befejezése után tervezel-e külföldi munkavégzést? 

a) igen 
b) nem 
c) még nem tudom 

 
19. Milyen szférában szeretnél majd elhelyezkedni? 

a) üzleti szféra 
b) államigazgatás (minisztériumok, önkormányzatok stb) 
c) közszféra (oktatás, egészségügy, szociális ellátás) 
d) non-profit, civil szektor 
e) még nem tudom 
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Főiskolai élet 
20. Tanévkezdéskor az alábbiak közül melyikről szerettél volna több tá-
jékoztatást kapni? (Több választ is megjelölhetsz) 

a) a főiskola működése, felépítése 
b) hallgatói önkormányzat működése 
c) ösztöndíjak, szociális és egyéb pénzbeli támogatások 
d) oktatásszervezési kérdések, tanulmányi osztály 
e) szolgáltatások (könyvtár, informatikai szolgáltatások, menza, 

kollégium stb) 
f) közösségi élet, szabadidős lehetőségek 
g) mentorálás, tanácsadás, felzárkóztatás 
h) esélyegyenlőséget biztosító hallgatói kedvezmények 
i) tehetséggondozás 
j) egyéb 

 
Demográfia 
21. Nemed: 

a) nő 
b) férfi 

 
22. Születési éved: 
 
23. Állandó lakhelyed a település típusa szerint: 

a) főváros 
b) megyei jogú város 
c) egyéb város 
d) község 

 
24. Hol, kinél laksz a főiskolai tanulmányaid során? 

a) szüleimnél, rokonoknál 
b) barátnál, ismerősnél 
c) kollégiumban 
d) albérletben 
e) saját tulajdonú lakásban/házban 

 
25. Mi a jelenlegi legmagasabb iskolai végzettséged? 

a) érettségi 
b) OKJ-s tanfolyam (szakma) 
c) megkezdett, de félbehagyott felsőoktatási tanulmányok 
d) felsőfokú végzettség (főiskolai, egyetemi diploma) 
e) doktori fokozat 

 
26. Főiskolánk oktatási rendszerében kiemelt fontosságú az angol nyelv 
ismerete. Milyen szinten van a nyelvtudásod saját megítélésed szerint? 
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(1-től 4-ig, még nem tanultam – minden gond nélkül megy) 
a) szövegértés 
b) beszéd 
c) írás 

 
27. Van-e angol nyelvből nyelvvizsgád? 

a) igen, alapfokú (A1, A2, B1) 
b) igen, középfokú (B2) 
c) igen, felsőfokú (C1) 
d) nincs 

 
 
 
 

  


