
A 2014. évi kimenő motivációs felmérések kiértékelése 

Műszaki Földtudományi Kar 

Bevezetés 

Az egyetemi Minőségbiztosítási Iroda a karra a 2014-ben kimenő motivációs felmérést készített a BA, 

MA és hagyományos képzésben résztvevő, valamint a szakirányú továbbképzésben résztvevő 

olajmérnök hallgatók részére. A hallgatói létszám a hagyományos BA/MA/hagyományos képzés 

esetében 179 fő volt, e-mailen megkerestek 178 főt, a válaszadók száma 21 fő, ami 12%-os 

válaszadási arányt jelent. Az szakirányú továbbképzés (SZT) képzési formában tanulók létszáma 26 fő 

volt, közülük 17 főt kerestek meg e-mailen, azonban mindössze 2 fő válaszolt, ami 12%-os minta.  

A hagyományos, BA és MA képzésben résztvevő hallgatók kérdőíveinek kiértékelése 

Az 1. táblázatban látható a válaszadók megoszlása szakok szerint, négy csoport adta a 

válaszok nagyobb részét. Akik elérték a 14,3%-ot: Földrajz (BA/BSc), Környezetmérnöki (BA/BSc), 

Műszaki földtudományi (BA/BSc), Földtudományi mérnöki (MA/MSc).  

1. táblázat Milyen szakon végzett ebben az intézményben az MFK-n? 

Szak Arány 

bánya és geotechnika mérnöki (MA/MSc) 4,8% 

bánya- és geotechnikai (egyetemi) 4,8% 

földrajz (BA/BSc) 23,8% 

hidrogeológus (MA/MSc) 4,8% 

környezetmérnöki (BA/BSc) 14,3% 

műszaki földtudományi (BA/BSc) 19,0% 

olaj- és gázmérnök (MA/MSc) 4,8% 

környezetmérnöki (MA/MSc) 4,8% 

földtudományi (BA/BSc) 4,8% 

földtudományi mérnöki (MA/MSc) 14,3% 

 

A válaszadók 90,5%-a nappali képzésben vesz részt, a finanszírozási formát tekintve 81%-uk államilag 

támogatott. A válaszadók 47,6%-a 2010-ben kezdte meg tanulmányait, 38,1%-a pedig 2012-ben. A 

válaszadók nagyobb része (52,4%) jó eredménnyel végezte el a tanulmányait. 57,1%-kuk 

ítélte meg úgy, hogy a tanulmányi eredménye valamivel jobb volt, mint a többieké. 

A válaszadók 42,1%-a szeretne MA/MSc képzésen továbbtanulni a kérdőív alapjául szolgáló 

intézményben (MFK). A válaszadók 61,9%-ának már van felsőfokú végzettsége, a képzési 

forma szerint BA/BSc és főiskolai hagyományos képzés keretében szereztek diplomát. 1 fő 

tanult hosszabb ideig külföldön, azonban a válaszadók 42,9%-a tervez külföldi munkavállalást 

a végzettség megszerzését követően.  

A válaszadók 38,1%-a jelenleg is dolgozik, 28,6%-uk állandó jellegű és határozatlan 

időtartamú, míg 28,6-28,6% alkalmi és diákmunkát végez. A jövőbeni elhelyezkedés 



lehetőségével kapcsolatosan 80% válaszolta, hogy biztosan, vagy valószínűleg sikerül 

elhelyezkednie a szakterületen belül, 20% azok aránya, akik nem tartják valószínűnek, hogy 

sikerül munkát találniuk a tanult szakterületen.  

Az egyetem állapotának megítélése 5-ös értékelési skálán történt, az eredmények a következők: az 

épület állapotát 3,2-re, az épületek megközelíthetőségét 3,7-re, az oktatás tárgyi feltételeit 3,6-ra, a 

tantermek arányát az órák és létszám viszonyában 3,7-re, a könyvtárak színvonalát szintén 4,0-ra 

értékelték. Azonban a tantermek felszereltsége 3,5 pontot, a számítógéppel való ellátottság 3,5 

pontot kapott, a kollégium színvonala pedig 2,9-et. A Diákiroda tevékenységét 3,1-re, míg a hallgatói 

önkormányzat tevékenységét 2,5-re értékelték.  

A kutatásba való bekapcsolódás lehetőségét 2,9-re, annak megítélését pedig, hogy „Mennyire 

gyakran kapott segítséget szakmai problémái megoldására az oktatóktól?” 3,9-re értékelték.  

A következő fő kérdéscsoport a következő volt: „Milyennek látja az intézmény külső 

megítélését”. 

Az intézmény színvonalát 3,6-ra; a kívülállókban az intézményről kialakult képet 3,0-ra; az egyetemi 

légkört 3,7-re értékelték. Az oktatók szakmai felkészültségét 4,0-ra; az ismeretek átadásának 

képességét 3,7-re; az idegennyelv elsajátításának feltételeit 2,9-re értékelték.  

A válaszadók 73,7%-a úgy gondolja, hogy ha ismét pályaválasztás előtt állna újra ezt az intézményt, 

68,4%-uk pedig ugyanezt a kart választaná.  

A válaszadók 78,9%-a a végzést követő három hónapon belül szeretne elhelyezkedni, több, mint 50%-

uk pedig szükségesnek tartaná a munkaerő-közvetítést az egyetemen. A Miskolci Egyetem Műszaki 

Földtudományi Kara által kínált MSc szakok valamelyikén a válaszadók 46,7%-a tervezi a 

továbbtanulást. 25%-a a hallgatóknak részt vett TDK versenyen, 86,7% az oklevelének megfelelő 

szakterületen kíván elhelyezkedni.  

A szakirányú továbbképzésben résztvevő olajmérnök hallgatók kérdőíveinek kiértékelése 

A két válaszadó levelező képzésben vett részt, 2012-ben kezdték meg tanulmányaikat, tervezik a 

jövőben, hogy a Műszaki Földtudományi Karon még továbbtanulnak MA/MSc képzés keretein belül. 

A végzettség megszerzése után nem terveznek külföldi munkavállalást.  

Az egyetem állapotának megítélése 5-ös értékelési skálán történt, az eredmények a következők: az 

épület állapotát 3,0-re, az épületek megközelíthetőségét 5,0-re, az oktatás tárgyi feltételeit 4,0-ra, a 

tantermek arányát az órák és létszám viszonyában 4,0-re, a könyvtárak színvonalát szintén 4,0-ra 

értékelték. A tantermek felszereltsége 4,0 pontot, a számítógéppel való ellátottság 4,0 pontot kapott. 

A kutatásba való bekapcsolódás lehetőségét 4,0-ra, az oktatói segítséget a problémák megoldásának 

elősegítésére 5,0-ra értékelték. Az egyetemi légkört 5,0-val értékelték és visszajönnének újból az 

intézménybe. Az oktatók szakmai felkészültségét 5,0-ra, az ismertek átadását szintén 5,0-ra 

értékelték.  

Miskolc, 2014. október 24. 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a Minőségbiztosítási beszámolóban lévő 

kimenő motivációs elemzések eredményét (96/2014 sz. határozat). – 2014. 11. 11. 


