
 
 

 

Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás, 2021 
FM014/02 

 
 
 
Személyes adatok 
 
1. Az Ön neme? 

□ férfi 
□ nő 
□ nem akarok válaszolni 

 
2. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e 

szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges 
szakmai kapcsolódásra gondoljon! 

□ igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 
□ igen, csak a szülők között 
□ igen, csak a nagyszülők között 
□ igen, a tágabb családi körben 
□ nincsen 

 
  



Tanulmányok 
 
3. Milyen szakon végzett? (több válasz is megjelölhető) 

□ festőművész 
□ grafikusművész 
□ szobrászművész 
□ intermédia művész 
□ restaurátorművész 
□ alkalmazott látványtervező 
□ látványtervező művész 
□ képzőművészeti elemző 
□ képzőművész tanár 

 
4. Képzése állami ösztöndíjjal támogatott képzés volt?  

□ igen 
□ nem (költségtérítéses/önköltséges) 
□ részben (menet közben elfogytak az államilag támogatott félévei/át lett sorolva 

önköltséges képzésre) 
 
5. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?  

□ igen 
□ nem  

 
6. Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/abszolutóriumot a képzés megszerzése után? 

□ igen 
□ nem  

 
 

  



Munkával kapcsolatos kérdések 
 
7. Tanulmányai során folytatott-e keresőtevékenységet? (több válasz is megjelölhető) 

□ igen, részmunkaidőben 
□ igen, alkalmi munkákat végeztem 
□ igen, teljes állásban 
□ önkénteskedtem 
□ igen, fizetett, nem szakmai jellegű munkát végzek/végeztem  
□ igen, fizetett, szakmai munkát végzek/végeztem 
□ igen, önkéntes, nem szakmai jellegű munkát végzek/végeztem 
□ igen, önkéntes, szakmai jellegű munkát végzek/végeztem 
□ nem 

 
8. Volt-e már olyan munkakörben alkalmazva, amely megfelel az intézményünkben szerzett 

– megkeresése során aktuális – végzettségének? 
 

□ Igen, a jelenlegi munkaköröm megfelel a végzettségemnek 
□ A jelenlegi nem, de voltam már olyan munkakörben alkalmazva, amely megfelelt –Ez 

esetben kérjük, erre vonatkozóan válaszoljon! 
□ Nem voltam még ilyen munkakörben alkalmazott  

 

9. Ez a munka mennyire kapcsolódott tanulmányaihoz? 
□ teljes mértékben 
□ nagymértékben 
□ közepes mértékben 
□ kevéssé 
□ egyáltalán nem 

 
10. Munkaerőpiaci részvétel 

□ jelenleg (is) dolgozik 
□ sose dolgozott  
□ most nem dolgozik, de már volt munkahelye  

 
11. Jelenleg milyen formában dolgozik Ön? 

□ köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő 
□ alkalmazott 
□ vállalkozó, saját vállalkozás vezetője (önfoglalkoztató) 
□ egyéb 

 
12. Az Ön megélhetését mi biztosítja? 

□ munkahely állami szférában 
□ munkahely piaci szférában  
□ munkahely nonprofit szférában (egyház, alapítvány stb.) 
□ egyéb szakmai támogatás (ösztöndíjprogramok, residency, együttműködés galériával stb.) 
□ jelenleg nincs 

 
  



13. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló 
tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? 

□ teljes mértékben 
□ nagymértékben 
□ közepes mértékben 
□ kevéssé 
□ egyáltalán nem 

 
14. A diploma megszerzését követően végzett-e a végzettségének megfelelő autonóm 

művészeti tevékenységet? 
□ igen 
□ nem  

 
15. Amennyiben az előző kérdésre igen volt a válasz, a tevékenység milyen keretek között 

valósult meg? (több válasz is megjelölhető) 
□ egyéni kiállítás 
□ csoportos kiállítás 
□ előadás 
□ kurátori tevékenység 
□ művésztelep  
□ rezidencia program 
□ egyéb, éspedig 
.................................................................................................................................................. 

 


