BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET
Az egyetemre Budapestről jelentkezett pontosan a hallgatók fele (50%). Ugyanolyan
megoszlásban (12,5%-ban) jelentkeztek Miskolcról, Borsod megyéből, Hajdú-Bihar megyéből
és a Közép-Dunántúli régióból, pontosan Budapest, Debrecen, Mezőkövesd és Tata jelent meg
válaszként.
A válaszadók 25%-a gimnáziumi érettségivel rendelkezik. 12,5%-nak felsőfokú BSc
végzettsége van, felsőfokú MSc végzettséggel a tanulók 37,5%-a rendelkezik. Senki nem
jelentkezett felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, doktori képzésben
szerzett végzettséggel.
A válaszadók 75%-a BSc képzésben vesz részt, 25% egységes osztatlan képzésben.
A válaszadók nagyrészt 23 és 24 év közötti fiatalok voltak. Ennek megfelelően az érettségi éve
a legtöbb hallgató esetében a 2000-es évekre – főként a 2010-es évekre tehető.
A jelentkezők főként zeneművészeti szakközépiskolai tanulók voltak – a legtöbben a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába jártak Miskolcon. Nem miskolci székhelyű iskolák
közül a legtöbben Budapestről jelentkeztek.
A hallgatók kicsivel több, mint fele első helyen a Miskolci Egyetemet jelölték meg
jelentkezésük során. Egy hallgató jelölte meg első helyen a Debreceni Egyetemet, illetve ketten
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet. Három olyan hallgató volt, aki jelentkezését négynél
több helyre nyújtotta be – ebből a három hallgatóból egy volt az, aki első helyen jelölte meg a
Miskolci Egyetemet. A többiek második, illetve hatodik helyre tették az intézményt.
A kimutatás szerint a válaszadók közül senki sem határozta el közvetlenül a jelentkezési
határidő lejárta, hogy milyen pályát választ. A válaszadók fele már általános iskolás korában
döntött a pálya mellett, 33,3% az érettségi évében, illetve 16,7% 9-11. osztályban.
A hallgatók nagy részre azért jelentkezett a Miskolci Egyetemre, mert véleményük szerint a
választott szak színvonalas (50-50% adott 4-es illetve 5-ös osztályzatot), jól hasznosítható és
értékes diplomát szerezhetnek (100%), és alapvetően érdeklődést mutatnak a választott szak
iránt (71,4% adott 5-ös osztályzatot). A kérdőív szerint a válaszadókra inkább nem jellemző,
hogy választásukban közrejátszott az, hogy szeretnének Miskolcon maradni (66,7% 1-es,
16,7% 2-es és 3-as osztályzatot adott). Megosztó, de inkább nem jellemző, hogy a jelentkezők
nem ide szerettek volna jönni, de ide vették fel őket, illetve inkább jellemző, hogy azért
választották a Miskolci Egyetemet, mert ezen a szakon vélték a legnagyobb esélyt az egyetemre
való bejutásnak.

Az információforrásokkal kapcsolatban a válaszadók inkább elégedetlenebbek voltak az adott
lehetőségekkel. A legtöbb információt a felvi honlapjáról szerezték a jelentkezők (42,9% 5-ös
osztályzatot adott), így ezt az információforrást jelölték meg a leghasznosabbnak. A legkevésbé
hasznosnak a médiát (71,4% 1-es osztályzatot adott), az Educatio rendezvényt (85,7% adott 1es osztályzatot), illetve a Miskolci Egyetem oktatóinak tájékoztatását és a középiskolai tanárok
által adott információkat jelölték meg (71,4% illetve 50% adott 1-es osztályzatot). A
jelentkezők szerint az egyetemi nyílt nap során sem kaptak elegendő információt (83,3% adott
1-es osztályzatot). Megosztott a vélemény a Miskolci Egyetem internetes oldaláról – 2,7-es
átlagot ért el, nagyobb részt a 3-as és 1-es osztályzatok álltak, illetve a családok és barátok által
megformált véleményekről. Az Országos Felvételi Tájékoztató, mely 2,4-es átlaggal
rendelkezik 42,9% 1-es osztályzatot adott, 28,6% 5-öst, a Miskolci Egyetem kiadványa 71,4%
1-es osztályzatot kapott, 28,6% 2-est adott.
A Miskolci Egyetem hirdetéseit nagy arányban a felvi.hu internetes oldalon olvasták a
jelentkezők – a 8 válaszadó 62,5%-a. 12,5% a Facebookon, 12,5% az Észak-Magyarországban.
A többi médiafelület a válaszadók nem jelölték meg. Ezekkel az adatokkal párhuzamban a
válaszadók nagyrészt a közösségi médiát használja a leggyakrabban (71,4%). Országos
televízió (60% jelölte meg, hogy ’gyakran’ használja). A helyi rádió szintén nem használt
médiafelület a válaszadók körében (80%). A legkevésbé a nyomtatott sajtót figyelik a
válaszadók (83,3%). Az országos hírportál, az országos rádió és a helyi televízió megosztott,
de inkább jellemző a használata.
A hallgatók a tanulmányuk befejezése után főként a versenyszférában és a közoktatásban
szeretnének elhelyezkedni – 50-50%-ban.
83,3% nem tervez külföldi munkavégzést.
A legtöbben magasabb jövedelmet, illetve a könnyebb munkaszerzést várják a diplomás léttől
– ezt támasztja alá a válaszadók 62,5% illetve 37,5%-a. A válaszok kisebb hányada jelölte meg
nagyobb szabadságot és a jobb munkakörnyezetet (25%; 25%), mint lehetséges előny. A jobb
életszínvonal és a magasabb társadalmi elismertséget a válaszadók 12,5% jelölte meg. Jobb
pozíciót és magasabb beosztást senki nem jelölte meg.
A hallgatók 80%-a vesz részt saját elhatározása alapján a képzésen. 20% az, akinek a képzésen
való részvételt a munkáltató előírta.
A válaszadók 40%-a a képző intézményről, karról és oktatókról, 20% csak az intézményről,
20% csak a karról, 20% csak az oktatókról rendelkezett előzetes információkról. A kimutatás
szerint nem volt olyan, akinek semmilyen előzetes információja nem volt se az intézményről,
se a karról, se az oktatókról.

