
1 

 

 

 

 

 

Diplomás Pályakövető Rendszer 

2018. 
Felmérés zárás: 2019.04.12. 

(7 kitöltés) 



2 

Tartalomjegyzék 

1. Mi motiválta Önt leginkább a főiskolánkon folytatott tanulmányok végzésében? (Kérjük 

max. 2 szempontot jelöljön meg.) ............................................................................................... 3 

2. Mennyiben teljesültek azok a várakozásai, amelyek a főiskolánkon való tanulásban 

motiválták Önt? ........................................................................................................................... 3 

3. Megélhetést biztosító munkahelyi alkalmazásban áll-e Ön a főiskolánkon szerzett 

diplomával, illetve felhasználja-e hivatásszerűen a nálunk szerzett ismereteket a megélhetést 

biztosító munkakörében? ............................................................................................................ 4 

4. Végez-e a főiskolánkon szerzett ismeretek alapján nem megélhetési célú, de rendszeres, 

szervezett munkát (pl. egyházi szolgálat, lelkigondozás stb.)? .................................................. 4 

5. Hasznosítja-e alkalomszerűen a főiskolánkon szerzett ismereteket (pl. egyházi, családi, 

baráti közösségben alkalomszerű lelkigondozás, vagy spontán felvetődő vallási tárgyú 

kérdések szakszerű megválaszolása stb.)? .................................................................................. 5 

6. Folytat(ott)-e olyan további tanulmányokat, amelyek a nálunk szerzett diplomára épültek 

(pl. MSc szintű képzés stb.)? ...................................................................................................... 5 

7. A tanulmányai befejezése óta eltelt idő távlatából összességében hogyan értékeli a 

főiskolánkon elvégzett képzést: .................................................................................................. 6 

8. Kérjük, ossza meg velünk a főiskolánkon elvégzett képzéssel kapcsolatos bármilyen 

jellegű észrevételét, javaslatát:.................................................................................................... 6 

 



3 

1. Mi motiválta Önt leginkább a főiskolánkon folytatott tanulmányok végzésében? 

(Kérjük max. 2 szempontot jelöljön meg.) 

Válaszok % db 

1. Megélhetést biztosító, szakirányú munkakörben kívántam hasznosítani a 

tanulmányaimat (pl. egyházi szolgálat, hittan oktatás, szociális, lelkigondozói 

vagy büntetés-végrehajtói munkaterület stb.). 

28.6 % 2 

2. Leendő vagy már gyakorló pedagógusként újabb szakot kívántam felvenni, 

és/vagy általános pedagógusi munkám során szeretném hasznosítani a 

tanulmányaimat. 

0 % 0 

3. Nem megélhetési célú, de rendszeres, szervezett munkát kívántam végezni (pl. 

egyházi szolgálat, lelkigondozás stb.). 
14.3 % 1 

4. Alkalomszerűen kívántam hasznosítani a tanultakat (pl. egyházi, családi, 

baráti közösségben alkalomszerű lelkigondozás, vagy spontán felvetődő vallási 

tárgyú kérdések szakszerű megválaszolása stb.). 

57.1 % 4 

5. Elsősorban a személyes érdeklődés, vagy az eszmei eligazodás igénye motivált. 57.1 % 4 

 

7 kitöltőtől összesen 11 válasz 

"Egyéb" válaszok (0): 

 

2. Mennyiben teljesültek azok a várakozásai, amelyek a főiskolánkon való 

tanulásban motiválták Önt? 

Válaszok % db 

1. Egyáltalán nem teljesültek 0 % 0 

2. Kismértékben teljesültek 0 % 0 

3. Közepes mértékben teljesültek 28.6 % 2 

4. Nagymértékben teljesültek 28.6 % 2 

5. Tökéletesen teljesültek 42.9 % 3 

 

7 kitöltőtől összesen 7 válasz 
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3. Megélhetést biztosító munkahelyi alkalmazásban áll-e Ön a főiskolánkon szerzett 

diplomával, illetve felhasználja-e hivatásszerűen a nálunk szerzett ismereteket a 

megélhetést biztosító munkakörében? 

Válaszok % db 

1. Igen 0 % 0 

2. Nem 100 % 7 

3. Részmunkaidőben 0 % 0 

 

7 kitöltőtől összesen 7 válasz 

"Egyéb" válaszok (1): 

 A megszerzett ismeretek birtokában munkatársaimmal is harmonikusabbá vált az együttműködés. 

 

4. Végez-e a főiskolánkon szerzett ismeretek alapján nem megélhetési célú, de 

rendszeres, szervezett munkát (pl. egyházi szolgálat, lelkigondozás stb.)? 

Válaszok % db 

1. Igen 42.9 % 3 

2. Nem 57.1 % 4 

 

7 kitöltőtől összesen 7 válasz 

"Egyéb" válaszok (2): 

 Tervezetten nyugdíjas éveiben fogom felhasználni a megszerzett ismereteket. 

 Szabadegyházi gyülekezetben felkérésre igehirdetést tartok, bibliaolvasó kört vezetek. 
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5. Hasznosítja-e alkalomszerűen a főiskolánkon szerzett ismereteket (pl. egyházi, 

családi, baráti közösségben alkalomszerű lelkigondozás, vagy spontán felvetődő 

vallási tárgyú kérdések szakszerű megválaszolása stb.)? 

Válaszok % db 

1. Igen 85.7 % 6 

2. Nem 14.3 % 1 

 

7 kitöltőtől összesen 7 válasz 

"Egyéb" válaszok (0): 

 

6. Folytat(ott)-e olyan további tanulmányokat, amelyek a nálunk szerzett diplomára 

épültek (pl. MSc szintű képzés stb.)? 

Válaszok % db 

1. Igen (Ha igen, kérjük jelölje be ezt a válaszlehetőséget, és írja az Egyéb 

megjegyzés-be, hogy mely intézményben, milyen képzésen) 
14.3 % 1 

2. Nem 85.7 % 6 

 

7 kitöltőtől összesen 7 válasz 

"Egyéb" válaszok (1): 

 Lelkigondozástan 
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7. A tanulmányai befejezése óta eltelt idő távlatából összességében hogyan értékeli a 

főiskolánkon elvégzett képzést: 

Válaszok % db 

1. Elfogadhatatlan 0 % 0 

2. Alacsony színvonalú 0 % 0 

3. Közepes színvonalú 0 % 0 

4. Jó színvonalú 42.9 % 3 

5. Kiváló színvonalú 57.1 % 4 

 

7 kitöltőtől összesen 7 válasz 

 

8. Kérjük, ossza meg velünk a főiskolánkon elvégzett képzéssel kapcsolatos 

bármilyen jellegű észrevételét, javaslatát: 

Örömmel gondolok vissza a Főiskolán töltött napokra. Szívesen vennék részt az ismereteket szintentartó, 

kiegészítő, a végzettségemnek megfelelő, évente egyszeri továbbképzésen. 

Nagyon jó volt a főiskolára járni. Az ember már várta a konzultációs napot, hogy újra találkozhasson az 

oktatóival, tanulótársaival. Az oktatók Bibliához való hozzáállása egy életre meghatározta a Bibliához való 

viszonyomat. A tanulók különböző hitbéli háttérrel rendelkeztek, mégis érezni lehetett, hogy ez egy egymást 

segítő, tisztelő közösség. 

 

2 kitöltőtől összesen 2 válasz 


