Kérdőív A Adrienn    a védett doktoranduszok pályakövetéséről
(tervezet) 

Fokozatot kibocsátó egyetem (listából választ)
	Doktori iskola megnevezése (listából választ)
	Legmagasabb tudományos fokozat megnevezése (listából választ)
	Tudományterülete  Z Zoltán  Itt a típusára gondolsz PhD CSc DSc stb. ugye?  (listából választ)
	Fokozatszerzés időpontja (év)

	Jelenlegi munkahely (munkaszerződéssel, határozott vagy határozatlan idejű kinevezéssel) 

Munkahely 
Magyarországon 
Külföldön 
Kutatóintézet 


Egyetem 


Főiskola Z Zoltán  Az első háromnál, ha IGEN a válasz külön feljöhetne egy ablak a beosztásra.  


Középfokú oktatási intézmény 


Hazai szakmai tanácsadó szervezet, vállalat


Nemzetközi szakmai tanácsadó szervezet, vállalat


Nemzetközi vállalat 


Hazai nagyvállalat


Hazai közép/kisvállalat


Saját vállalkozás


Közszolgáltatás


Egyéb, éspedig A fenti kategóriákba nem sorolható tevékenység (pl. média, külszolgálat, kormányzati szervek, funkciók, önálló tevékenység, stb.).  


Mivel egyszerre több is lehet (lásd saját példánkat), így itt célszerű lenne majd max 3 lenyíló ablak (főállás, + max 2 mellékállás) használata

Kutatóintézet és felsőoktatási intézmény esetén külön rá lehetne kérdezni a beosztásra is. 
Lenyíló ablakból választhat: tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár vagy segédmunkatárs, munkatárs, főmunkatárs, tudományos tanácsadó 

	Mióta dolgozik a jelenlegi főállású munkahelyén? (év / hónap)

_ _ év / _ _ hónap

	Milyen pozíciót tölt be jelenleg? 
	tulajdonos

felsővezető
középvezető, alsóvezető
beosztott

	A tudományos tevékenység végzése  Z Zoltán  Itt azért jó lenne kicsit objektívebb mutatót is beépíteni, a táblázat alatti ötleteim pirossal erre vonatkoznak majd.  

Tevékenység 
Folyamatos
Időszaki
Eseti
Nem végez 
Kutatómunka – hazai kutatási programokban, projektekben




Kutatómunka – nemzetközi kutatási programokban, projektekben




Publikálás




Szakmai előadás




Tanácsadás




Felsőoktatásban való részvétel




Tudományos testületi tagság 




Más doktori programokban való részvétel 




Közszereplés, médiaszereplés 





	Amennyiben végez kutatómunkát (legalább eseti jelleggel válaszolt), kérem, adja meg a védése óta összesen hány:
	hazai projektben, programban, önálló kutatási témában vett részt, dolgozott
	nemzetközi projektben, programban, önálló kutatási témában vett részt, dolgozott

Válaszkódok – vagy konkrét számértéket  Z Zoltán  Elemzés szempontjából a becsült számérték jobb választás lenne, több mindenre lehet használni.  írjon be
1: 1-5 db
2: 6-15 db
3: 16-30 db
4: 31 – x db (lenyíló ablakból választhat majd az a. és b. részhez)
	Amennyiben végez publikációs tevékenységet (legalább eseti jelleggel válaszolt), kérem, adja meg a védése óta összesen hány:
	magyar nyelvű publikációt közölt
	idegen nyelvű publikációt közölt 

Válaszkódok – vagy konkrét számértéket írjon be
1: 1-5 db
2: 6-20 db
3: 21-30 db
4: 31 – 50 db 
5: 51 – 100 db 
6: 101 – x db
(lenyíló ablakból választhat majd az a. és b. részhez)

	Kapcsolat a doktori iskolával (személyes kapcsolat, vagy az ön szervezete)

Tevékenység
Folyamatos
Időszaki
Eseti
Nincs 
Oktatásban való részvétel




Témavezetés




Kutatásban való részvétel




Kutatási megbízás nyújtása 




Bírálat készítése 




Bizottsági tagság




Részvétel a doktori iskola rendezvényein




Támogatás, szponzoráció, ösztöndíj nyújtása az iskolának





	A tudományos fokozat megszerzésének hatása  Z Zoltán  Ilyen helyeken az online lekérdezésnél lehet skálákat használni, csúszkás megoldással 1-10, 1-7 stb. -3 …+3 a negatív ás pozitív pólus mérésére.   

Hatás
Jelentős
Gyenge 
Negatív hatás
Nincs hatás 
Szakmai előremenetel




Jövedelmi helyzet




Szakmai megbecsülés, presztízs




Szakmai feladatok megoldása 




Magánélet Z Zoltán  Ezt egy kicsit pontosítani kellene majd, mire gondolsz? Magánélet, családi állapot?  




Emberi kapcsolatok 




Önbecsülés, önmegvalósítás





	A fenti hatások (akár pozitív, akár negatív formában) a fokozat megszerzése után kb. mennyi idővel jelentkeztek? 

Hatás
Azonnal, egy éven belül
2-3 éven belül 
Később
Nincs hatás 
Szakmai előremenetel




Jövedelmi helyzet




Szakmai megbecsülés, presztízs




Szakmai feladatok megoldása 




Magánélet 




Emberi kapcsolatok 




Önbecsülés, önmegvalósítás





	Tapasztalatai alapján milyen irányokban kellene fejleszteni a doktori képzést?

Irány
Növelni
Megtartani
Csökkenteni
Elméleti alapok



Új, haladó elméletek



Elemzési, kutatási módszertan 



Kutatás- és projektmenedzselés fejlesztése



Íráskészség 



Előadói készség 



Kutatói programok szervezése



Szakmai konzultációk nemzetközi szakemberekkel



Kísérleti, fejlesztési, labor feladatok



További, éspedig:




	Neme:

Férfi
Nő
	Melyik évben született? 

19_ _
	Családi viszonyok
	Egyedül él

Házas
Párkapcsolatban él
	 Lakóhelye
	Külföld, éspedig (ország)
Budapest
Megyeszékhely 
Város
Falu 
	A település ahol jelenleg él melyik megyében  Z Zoltán  Ne hagyjuk ki a területi poént a kérdőívből nem?  található? 
(Lenyíló ablakból választ)

	Jelenlegi jövedelmi helyzete (havi átlagos bruttó jövedelem, az elmúlt fél évet figyelembe véve)
	– 300 ezer Ft alatt

301-500 ezer Ft 
501-1000 ezer Ft
1001- felett 





