Szabályzatok.2022.07.15.

[7. számú melléklet a TKBF Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szabályzatához]
Kérdőív: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola korábban végzett diplomásainak és abszolvált diákjainak pályakövetéséhez (DPV)

A végzett hallgatók pályakövetése
Kérdőív A Tan Kapuja Buddhista Főiskola korábban végzett diplomásainak és abszolvált diákjainak pályakövetéséhez
[7. számú melléklet a TKBF Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szabályzatához]
Kedves Válaszadó! A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítói és diákjai vizsgálni kívánják a főiskoláról kikerülő
hallgatók életpályájának alakulását. Ehhez kérnénk a segítségedet! Néhány kérdést szeretnénk feltenni jelenlegi
munkaerő-piaci helyzetedről, illetve a pályakezdésed óta bekövetkezett változásokról. Válaszaiddal elősegíted a
képzés fejlesztését a főiskolán, illetve a képzés erőteljesebb adaptálását a munkaerő-piaci igényekhez, növeled a
végzett diákok elhelyezkedési esélyeit.
A válaszadás önkéntes, az adatok titkosak!

I. Tanulmányokra vonatkozó kérdések
1. Melyik évben végeztél a Tan Kapuja Főiskolán?

2. Milyen szakon végeztél a Tan Kapuja Főiskolán?
3. Ha Budo szakirányon végeztél, tegyél X-et

igen

nem

Gyakorlod-e jelenleg is valamelyik harcművészetet?
4. Milyen tagozaton végeztél? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. Nappali
2. Hétvégi
3. Esti

5. Volt-e már valamilyen felsőfokú végzettséged mielőtt a Főiskolára jelentkeztél? Kérlek, húzd alá a megfelelő

választ!

1. Nem → lépj a 7.-es kérdésre
2. Igen

6. Milyen felsőfokú végzettséggel rendelkeztél a Főiskolára jelentkezés előtt? Kérlek, sorold fel!
Képesítés
Képzés szintje: egyetemi
neve,
Megszerzés
Képzőhely neve
főiskolai felsőfokú
(pl. középiskol
éve
akkred.
ai tanár)
1.
2.
3
4
5.
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7. Miért jelentkeztél a Főiskolára? Kérlek, húzd alá a rád leginkább jellemző választ!
1. nem vettek fel máshová
2. érdekelt a buddhizmus
3. ismerős ajánlotta
4. szerettem volna különleges nyelveket tanulni
5. egyéb, éspedig:

8. Szereztél-e más felsőfokú vagy egyéb szakképzettséget a Buddhista főiskolán folytatott tanulmányaid
jezése után vagy közben? Kérlek, húzd alá a választ!
1. igen
2. nem → lépj a 11-as kérdésre!

befe-

9. Amennyiben a Tan Kapuja Buddhista Főiskola befejezése után/közben szereztél valamilyen másik felsőfokú
vagy egyéb szakképzettséget is, vagy jelenleg is tanulsz, kérlek, sorold fel!
Képzés szintje (egyetemi,
A kezdés és
Képzőhely neve
főiskolai, felsőfokú
befejezés éve
Képesítés neve
akkred., egyéb, pl. OKJ)
(pl. 2000–2005)
1.
2.
3
4
5.
10. Játszott-e továbbtanulásodban bármiféle (pozitív vagy negatív) szerepet a Főiskola?

inkább jellemző választ!
1.
2.
3.
4.

Semmilyet
Szellemileg orientált
Rájöttem, hogy az itt tanultakból nem fogok megélni
Egyéb, éspedig:

Kérlek, húzd alá a leg-

11. Szükségesnek tartod-e saját továbbképzésedet? Kérlek, húzd alá a választ!
1. igen
2. nem → lépj a 13-as kérdésre!

12. Ha igen, milyen formában képzeled el? Csak a legfontosabb válaszlehetőséget húzd alá!
1. Újabb diploma megszerzése
2. Phd
3. Vállalati képzések
4. Tanfolyam
5. Önképzés
6. Külföldi gyakorlat/tanulmányút
7. Egyéb, éspedig:

13. Milyen nyelven kommunikálsz az anyanyelveden kívül? Van-e nyelvvizsgád? Kaptál-e a megszerzéséhez segítséget a főiskolán? Tegyél X-et!
Tudás szintje

Nyelv
alap

közép felső

Nyelvvizsga típusa
0=nincs
alap

közé
felső
p

A nyelvvizsga
megszerzéséne
k éve

Segítség a
főiskolától

igen

nem
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1.
2.
3.
4.
5.
14. Munkád során használod-e valamelyik nyelvet, s ha igen, mire? Tegyél X-et!
nyelv

fordítás

igen

nem

társalgás

igen

levelezés

nem

igen

nem

tárgyalás
igen

nem

1.
2.
3.
4.
5.

II. Munkahelyre vonatkozó kérdések
15. Sikerült-e elhelyezkedned a diploma megszerzése után mostanáig? Kérlek, húzd alá a választ!
1. igen
2. nem → lépj a 19- es kérdésre!
16. A diploma megszerzése után hány hónappal
………… hónappal

tudtál elhelyezkedni?

17. Sorold fel korábbi munkahelyeidet, beosztásaidat azóta, hogy a Főiskolát elhagytad a legkorábbitól kezdve!
Mettől, meddig dolgoztál ott?
Szükséged volt-e a Buddhista Főiskolán
Hány
szerzett diplomára ahhoz, hogy a felsorolt
hónapig
Beosztásod/munka
A cég profilja
dolgoztál munkahelyen elhelyezkedhess? Tegyél Xköröd megnevezése
et!
ott?
igen

nem

részben

1.
2.
3.
4.
5.

18. Hogyan jutottál álláshoz? (Több válasz is aláhúzható!)
1. már a Főiskola alatt is dolgoztam
2. ismerősök, rokonok révén
3. pályázatokat adtam be újságokban megjelent álláshirdetésre
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4. önéletrajzot küldtem internetes állás-adatbankokba
5. elküldtem önéletrajzomat kiválasztott cégeknek, anélkül, hogy azok hirdettek volna
6. munkaügyi központon, közvetítő cégen keresztül
7. a Főiskola segítségével, közvetítésével
8. családi vállalkozásunkban helyezkedtem el
9. volt Buddhista főiskolás hallgató segített
10. megfelelő referenciáim, támogató leveleim voltak
11. állásbörzén
12. egyéb: …………………………………………………………………………
19. Mi a jelenlegi munkaerő-piaci státuszod? (Csak egy válasz húzható alá!)
1. teljes munkaidőben dolgozom → lépj a 21-es kérdésre!
2. részmunkaidőben dolgozom → lépj a 21-es kérdésre!
3. részmunkaidőnél is kevesebbet dolgozom/ alkalmi munkákból élek → lépj a 21-es kérdésre!
4. segítő családtag, családi vállalkozásban dolgozom → lépj a 21-es kérdésre!
5. önálló, vállalkozó → lépj a 21-es kérdésre!
6. tanuló, iskolában vagy szakmai továbbképzésen/ tanfolyamon → lépj a 21-es kérdésre!
7. munkanélküli
8. GYES, GYED, GYET („főállású anya”)
9. háztartásbeli
10. munkaképtelen
11. egyéb (inaktív státusz)

20. Mióta nem vagy aktívan jelen a munkaerőpiacon?

………………. hónapja → lépj a 36-os kérdésre!

21. Milyen szakterületen dolgozol jelenleg? (Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!)
1. Adminisztráció / Asszisztencia
2. Humán Erőforrások / Munkaügy
3. Agrár / Mezőgazdaság/ Környezetvédelem
4. IT / Informatika / Telekommunikáció
5. Bank / Biztosítás
6. Jog / Közigazgatás
7. Pénzügy / Számvitel / Kontrolling
8. Beszerzés / Logisztika / Anyaggazdálkodás
9. Képzés/Oktatás /Művelődés
10. Szakmunka / Fizikai munka / Diákmunka
11. Kreatív / Művészetek
12. Újságírás / Szerkesztőség / Dokumentáció
13. Egészségügy/Szociális munka
14. Kutatás / Fejlesztés
15. Ügyfélszolgálat / Vevőszolgálat / Call Center
16. Értékesítés / Kereskedelem
17. Marketing / PR / Média / Termékmenedzsment
18. Vendéglátóipar / Idegenforgalom
19. Fordítás / Tolmácsolás
20. Mérnök / Műszaki / Projektmenedzsment
21. Egyéb:…………………………………………………………
22. Mennyi munkahelyed alkalmazottainak száma?

..................fő

23. Mennyi az átlagos havi nettó jövedelmed (ezer Ft)? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. 60 alatt
2. 60–150
3. 151–250
4. 251–500
5. 500– fölött
9. Nem kívánok válaszolni
24. Mennyi az átlagos munkaidőd hetente? …………………..munkaóra
25.

Ha vállalkozó vagy vezető vagy, hány beosztottad van?
…………………fő
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26.

0 = nincs

Vállalatod/céged/munkahelyed milyen tulajdonban van?
1. állami
2. vállalati szféra
3. nonprofit, civil szervezet, egyház
9. NT

Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!

27. Másodállásból, mellékfoglalkozásból mennyi az átlagos havi nettó kereseted?
…………………. ezer Ft.
28. Másodállásban, mellékfoglalkozásban heti hány órát dolgozol? …………………..

munkaórát.

29. Szerepel-e szakmai életrajzodban a Buddhista Főiskola? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. igen
2. nem
3. attól függ, hova adom be az életrajzomat

30. Hogyan fogadják a munkaadók, ha megtudják, hogy a Buddhista Főiskolán végeztél?

jellemzőbbet!
1.
2.
3.
4.
5.
9.

Általában jó benyomást kelt.
Inkább jó benyomást kelt, mint rosszat.
A munkáltatók rendszerint közömbösek eziránt.
Inkább rossz benyomást kelt, mint jót.
Általában rossz benyomást kelt.
Nem tudom.

Kérlek, húzd alá a leg-

31. Mennyire érzed felhasználhatónak munkádban a Főiskolán tanultakat? Kérlek, húzd alá a legjellemzőbbet!
1. elengedhetetlen
2. jól használható
3. részben használható
4. alig használható
5. egyáltalán nem használható
32. Mi az, amit jó lett volna tanulni a Buddhista Főiskolán, de kimaradt?

33. Mennyire vagy elégedett vagy a munkáddal? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. ahogy találok valami mást, váltani fogok
2. nem ilyet képzeltem, de most nincs jobb
3. örülök, hogy van egyáltalán munkám
4. elégedett vagyok vele
5. igen, éppen ilyet szerettem volna
34. Mennyire értesz egyet a következő állításokkal. (1: Egyáltalán nem – 5: Teljes mértékben) Tegyél X-et!
A munkám:

1

2

3

4

5

Szakmailag érdekes és hasznos
Szellemileg kihívást jelent számomra
Megfelelő a munkaidőbeosztás
Megfelelő a javadalmazás
Jó a munkahelyi légkör
Tanulhatok a vezetőktől, kollégáktól
Az előrehaladási lehetőség biztosítottnak látszik
Stabil a vállalat helyzet
Érdekes és változatos a munka
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Kellemes a munkahelyi környezet, jó a technikai ellátottság
35. Vállalnál-e ismertető előadást eddigi munkahelyi tapasztalataidról a Főiskola jelenlegi hallgatói számára?
1. Igen
2. Nem

36. Szeretnéd-e majd tovább képezni magad a Főiskolán? Több válasz is aláhúzható!
1. mesterképzés (MA)
2. PhD
3. egyéb lehetőség (pl. Alumni által szervezett képzés)
4. nem

III. Vallásosságra vonatkozó kérdések

37. Vallásosnak tartod magad? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. igen
2. nem → lépj a 39-es kérdésre!
3. vallásos vagyok a magam módján
9. nem tudom.

38. Milyen vallásúnak tartod magad? (Több választ is bejelölhetsz!)
1. buddhista
2. katolikus
3. református
4. evangélikus
5. más keresztény, éspedig: ......................
6. zsidó
7. muzulmán
8. hindu
9. más, éspedig:
....................

39. Milyen vallásos nevelésben részesültél? Tegyél X-et!
Jártál hittanra?

igen

nem

Vallásosan neveltek a szüleid?
Vallásosan neveltek a nagyszüleid?
Egyéb, éspedig: ............................................

40. Milyen gyakran veszel részt vallási szertartásokon (az esküvőket, temetéseket, keresztelőt leszámítva)?

Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Több mint egyszer egy héten.
Egyszer egy héten.
Egyszer egy hónapban.
Csak speciális ünnepnapokon.
Egyszer egy évben.
Ritkábban.
Lényegében soha.

41. Szoktál imádkozni, meditálni?
1. Igen, rendszeresen.
2. Igen, néha.
3. Nem.

42. Változott-e a Főiskola hatására világnézeted? Kérlek, húzd alá a leginkább jellemző választ!
1. igen, buddhista lettem
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

igen, eltávolodtam a buddhizmustól
vallásossá váltam, de nem a Buddhizmus fogott meg, hanem:……………
Buddhista lettem, de nem a Főiskola hatására
eltávolodtam a buddhizmustól, de nem a Főiskola hatására
nem változtam
egyéb, éspedig:

43. Tagja vagy valamelyik Buddhista közösségnek?
1. igen
2. nem → lépj a 46-os kérdésre!

44. Melyik közösséghez tartozol?
45.

Melyik évben léptél be a közösségbe?

IV. Közösségi értékek

46. Tartod a kapcsolatot a Buddhista Főiskolán végzettekkel? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. Igen, többekkel is rendszeresen találkozom.
2. Igen, néha összefutunk páran.
3. igen, de csak telefonon, interneten keresztül.
4. Nem, semmilyen módon. → lépj a 48-as kérdésre!

47. Barátaid mekkora hányadát jelentik a Főiskolán megismertek? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. Szinte minden közeli barátomat a Főiskolán ismeretem meg.
2. A barátaim több mint felét a Főiskoláról ismerem.
3. A barátaim 20–30 %-át teszik ki a Főiskolai kapcsolataim.
4. Csak egy-két barátot szereztem a Főiskolán.
48. Szoktál-e visszajárni a Főiskolára? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. Igen, rendszeresen.
2. Legfeljebb egy évben egyszer-kétszer, például, ha valamilyen nagyobb rendezvény van.
3. Évente egy alkalomnál is ritkábban.
4. Soha → lépj az 50-es kérdésre!

49. Milyen alkalmakkor jársz vissza? Milyen rendezvényeken veszel részt?

50. Milyennek ítéled a Főiskola és a volt diákok kapcsolatát? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. inkább negatív
2. semleges
3. inkább pozitív

51. Szívesen részt vennél-e az öregdiákok számára szervezett rendezvényeken, képzéseken? Kérlek, húzd alá a

megfelelő választ!
1. igen
2. talán,
3. nem

a rendezvényektől

függ

V. Általános értékelés
52. Jelenlegi életedben-

mindent egybevetve-

húzd alá a megfelelő választ!
1.
2.
3.
4.

egyáltalán nem fontos
kevéssé fontos
inkább fontos
nagyon fontos

mennyire tartod fontosnak a Főiskolán tanultakat? Kérlek,

53. Mennyire tartod fontosnak a Főiskolán tanultakat a következő szempontokból? Tegyél X-et!
(1=egyáltalán nem, ... 4= nagyon fontos)

1

2

3

4
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Gyakorlati hasznosság szempontjából
Szellemi orientáció szempontjából
Önmegvalósítás szempontjából
Etikai szempontból
Egyéb szempontból, éspedig………

54. Fejlődött-e valamilyen készséged a Főiskolának köszönhetően? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. igen
2. nem → lépj az 56-os kérdésre!

55. Ha igen, melyik készséged? (Több válasz is bejelölhető!)
1. Előadói készség
2. Tárgyalási készség
3. Íráskészség
4. Nyelvérzék
5. Kritikai érzék
6. Számítógép-használati készség
7. Szociális érzék
8. egyéb: ……………….

56. Felkeltette-e a Főiskola az érdeklődésedet valamilyen téma iránt? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
1. Igen
2. Nem → lépj az 58-as kérdésre!
57. Ha felkeltette, mi volt az, vagy mik azok a témák?

58 . Felhasználtad-e bármikor, bármilyen helyzetben a Főiskolán tanultakat?

laszt!

1.
2.
3.
9.

Igen, rendszeresen.
Igen, néha.
Soha, semmire nem volt jó, amit itt tanultam.
Nem tudom, nem emlékszem.

Kérlek, húzd alá a megfelelő vá-

59. Javasolnád-e másoknak is, hogy a Főiskolára jöjjenek tanulni?
1. igen
2. nem
3. Nem tudom.
60. Előfordult-e már valaha, hogy valakinek azt javasoltad, hogy jöjjön a Főiskolára tanulni?
1. Igen, rendszeresen.
2. Igen, volt már ilyen.
3. Nem javasoltam még senkinek.

61. Előfordult-e már valaha, hogy lebeszéltél valakit arról, hogy a Főiskolára jöjjön tanulni?
1. Igen, többeket is.
2. Igen, volt már ilyen.
3. Nem fordult elő.

VI. Demográfiai adatok
62. Milyen nemű vagy?
1. Férfi
2. Nő

241

Szabályzatok.2022.07.15.
63. Melyik évben születtél?
........................................................

64. Hol/melyik településen születtél?
........................................................
65. Jelenleg melyik településen élsz? (elsősorban)
........................................................
66. Lakhatási körülényeid
1. Szüleim lakásában lakom
2. Albérletben lakom
3. Önkormányzati bérlakásban lakom
4. Saját tulajdonú lakásban lakom
5. Egyéb:………………………..

67. Családi állapotod:
1. hajadon/nőtlen
2. házas
3. élettársi kapcsolatban élek
4. elvált/özvegy

68. Van gyermeked?
1. Van
2. Nincs

Felmérésünkhöz szükségünk volna néhány interjúra is. Amennyiben vállalkozol arra, hogy szóban is megkérdezzünk, kérlek, add meg nevedet és valamilyen elérhetőségedet:
(telefon vagy e-mail): ……………………………………………………………………………………
Köszönjük a segítségedet! Ha bármilyen kérdésed volna a kérdőívvel vagy az interjúval kapcsolatban, kérlek,
írj a következő e-mail címre: minosegbiztositas@tkbf.hu.
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