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 HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS FELMÉRÉS A37A 

4. TOVÁBBTANULÁS MESTERKÉPZÉSEN, SZAK- ÉS INTÉZMÉNYVÁLASZTÁS 

A mesterképzésre vonatkozó szak- és intézményválasztási kérdésekre csak az elsőéves MA/MSc 
képzésen részt vevők válaszoltak. 

1-től 4-ig terjedő skálán kérdeztük meg, hogy mik voltak a legfontosabb döntést befolyásoló 
tényezők a továbbtanulást illetően. Ezek alapján a hogy képezzem magam, elmélyítsem a 
tudásomat (3,48) és a karrierterveimhez szükséges a mesterképzés (3,12) volt a két legfontosabb 
befolyásoló tényező. 

A PTE választása esetén a csak ide vettek fel (3,22) és a jó a hírneve (3,17) voltak az elsődleges 
motiváló tényezők a továbbtanulás mellett (15. táblázat). Ez az eredmény komoly 
ellentmondásokat feltételez. 

A mesterszakokon történő továbbtanulás során a válaszadók közel 60%-a korábbi felsőoktatási 
tanulmányaikhoz szorosan kapcsolódó képzésben vesz részt, míg kevesebb mint 10%-uk esetén 
nincs kapcsolat a korábbi képzési területekkel. A válaszadók elsősorban azért választanak másik 
képzési területet, mert úgy gondolják, hogy jól kiegészíti a korábbi ismereteiket. De a jobb 
karrierlehetőség is jelentős befolyásoló tényező. (13. táblázat) 

13. táblázat: A mesteres diplomaszerzés indoka (1-4-es skála) (átlag szerint csökkenő 
sorrendben) 
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29. ábra: A mesterképzés éskorábbi felsőfokú végzettség kapcsolódási szintje (kari bontás) 
(n=85) 

 

 

14. táblázat: A korábbitól eltérő területen való mesterképzésen való részvétel indoka (1-4-es 
skála) (átlag szerint csökkenő sorrendben) 

 

 

15. táblázat: A PTE-választás indoka a mesterképzéses tanulmányokra (1-4-es skála) (átlag 
szerint csökkenő sorrendben) 

 

A vizsgált tényezők n Átlag Medián Módusz Szórás

A két szakterület jól kiegészíti egymást 37 3,13 3 3 0,78

Ezzel a mesterdiplomával jobbak a karrierlehetőségek 36 2,83 3 3 0,92

Korábbi saját szakmai élmény 37 2,39 2 2 0,95

Rájött, mással szeretne foglalkozni 37 2,38 2 2 0,95

Ez a szak volt elérhető a közelben vagy az intézményben 37 1,82 2 1 0,97

A munkáltató, vagy a törvény megköveteli 37 1,69 1 1 1,06

A vizsgált tényezők n Átlag Medián Módusz Szórás

Csak ide vették fel 89 3,22 3 4 0,95

Jó a hírneve 90 3,17 3 4 0,92

A szakterületen nagyon jó színvonalú 88 2,97 3 3 0,97

Tetszik a város 90 2,96 3 3 1,00

Közel van a lakóhelyéhez 88 2,56 3 1 1,31

Korábbi tanulmányait is itt végezte 90 2,40 3 1 1,30

Jó gyakorlati képzést biztosít 89 2,15 2 1 0,99

Mindenképpen itt szeretett volna tanulni 90 1,77 1 1 1,03

Csak itt van ez a képzés 90 1,76 1 1 1,00

Megélhetési okok 90 1,64 1 1 1,02

Itt van lehetőség duális képzésre 90 1,38 1 1 0,69

Megfogta a beiskolázási tájékoztatón, nyílt napon 90 1,32 1 1 0,73

Ide volt esély államilag támogatott helyre kerülni 90 1,18 1 1 0,60


