A 2014. évi bejövő motivációs felmérések kiértékelése
Műszaki Földtudományi Kar
A Műszaki Földtudományi Karra 2014 szeptemberében 197 hallgató jelentkezett, e-mailen
180 hallgatót kerestek meg, a válaszadók száma 44 fő volt, ami 24%-os válaszadási arány.
A szakonkénti megoszlás a következő volt:
földrajz (BA/BSc) 9.1 %; környezetmérnöki (BA/BSc) 9.1 %, műszaki földtudományi (BA/BSc)
54.5 %;
földtudományi mérnök (MA/MSc) 9.1 %, hidrogeológus mérnök (MA/MSc) 6.8 %, olaj- és
gázmérnök (MA/MSc) 6.8 %, bánya- és geotechnika mérnök (MA/MSc) 2.3 %, földtudományi
doktori képzés (PhD) 2.3 %.
Képzési forma szerint 72,7 % BA/BSc, 25 % MA/MSc, 2,3 % PhD képzésben vesz részt.
97,7 % nappali tagozaton tanul, 95,5 % államilag támogatott formában, 4, 5%
költségtérítésesen.

Pályaválasztás
Az egyetemre való felvétel előtt a lakóhelyek a következő megoszlásban fordultak elő (1.
ábra:

1. ábra Az egyetemre való felvétel előtti lakóhelyek megoszlása a válaszadók
arányában
A válaszadók 76,2%-a gimnáziumot végzett, 23,8% pedig szakközépiskolát. 65,9% egy éve
érettségizett.
Nagyon érdekes a 2.8 kérdés és az erre adott válasz. A válaszadók 36,4%-a már általános
iskola végén eldöntötte azt, hogy felsőfokú tanulmányokat szeretne folytatni és
pályaválasztását, míg 27,3%-uk a középiskola első éveiben. Szintén 36,4% döntötte el ezt a
középiskola végén. A beiskolázási kampány során figyelembe kell venni, a középiskolások
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döntő része (e felmérés szerint 63,7%-uk) már korábban eldöntötte preferenciáját. Ez az
adat a tavalyi felmérésben egészen hasonló eredményt adott.
A továbbtanulással kapcsolatos információt döntően családi, iskolai forrásból szerzik a
jelentkezők, de fontos a felvételi tájékoztató kiadvány és az interneten elérhető információ
is. Ezek a tanulságok alapjában megegyeznek a tavalyi és a 3-4 évvel ezelőtt végzett bejövő
motivációs felmérések eredményeivel. Érdekesség, hogy a TV, rádió forrás 0%-ot kapott!
A legmagasabb arányban (50%) pedig a „kortársak, osztálytársak, barátok” jelentek meg.
A „Mi alapján döntött a pályaválasztás mellett?” kérdésre (2.10-re) adott válaszok a
következők:
 saját korábbi élménye miatt 27.3%
 családi minta alapján 20.5%
 barát-barátnő döntése motiválta 9.1%
 a szakma elismertsége vonzó 59.1%
 szakma anyagi megbecsülése a vonzó 52.3%
Az előző évekhez képest csökkent azoknak az aránya (27,3%) –akik pályaválasztását
valamilyen korábbi saját élménye alapozta meg.. A válaszadók többsége nagyon fontosnak
tartja a szakma anyagi és erkölcsi elismertségét a pályaválasztás során. Ez is azt támasztja
alá, hogy a szakma népszerűsítése fontos feladat.

Felsőoktatási intézmény-választás és motiváció
A kari nyílt napon a válaszadók mintegy 58,1%-a vett részt. Tekintve, hogy a nyílt nappal
gyakorlatilag csak a miskolciakat, illetve az itt tanulókat tudjuk elérni, ez az arány a
tavalyihoz hasonló.
Mely tényezők formálták leginkább a Karról kialakult képet?










a Miskolci Egyetemre járó vagy az egyetemen végzett hallgató(k) véleménye átl.=3,3
az egyetem vagy a kar honlapja átl.=2,8
szóróanyagok, kiadványok, tájékoztatók átl.=3,1
pályaválasztási kiállítások, börzék átl.=2,6
"Kutatók éjszakája" kari rendezvényei átl.=2,5
kari Nyílt Nap átl.=3,2
középiskolai kari tájékoztatók (osztályfőnöki óra, stb)3.8) átl.=2,5
kari rendezvények átl.=2,4
egyetemi rendezvények átl.=2,6

Arra a kérdésre, hogy „Miért választotta a Kart?” a válaszok megoszlása a következőképpen
alakult:
 földrajzi közelség (a felsőoktatási intézmény abban a régióban, megyében, városban
legyen, ahol lakom) 11.4%
 a pontjaim alapján erre a karra vettek fel 2.3%
 a szakirány választás biztos lehetősége motivált 18.2%
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 a képzés jó híre és minősége alapján döntöttem 65.9%
 vonzott a változatos és tartalmas diákélet 2.3%
A válaszadók 77,3 %-a már most úgy tervezi, hogy külföldön fog munkát vállalni a végzettség
megszerzését követően.

Gólyatábor elégedettség
A gólyatáborban 65% válaszadó vett részt, a válaszok alapján a gólyatábor nagyon sikeres
volt.
Miskolc, 2014. december 1.
Siskáné Dr. Szilasi Beáta
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a Minőségbiztosítási
beszámolóban lévő bejövő motivációs felmérések eredményét. (104/2014 sz. határozat) –
2014.12.09.
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