
 

Jelentés az ÁKK 2017. évi nyílt napi rendezvényén 

kitöltött kérdőívek alapján 

 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017. január hónapban –több aktuális esemény 

mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek keretében Karonként nyílt napot szervezett, 

ahol a továbbtanulni vágyó fiatalok betekintést nyerhettek az egyetemen rájuk váró 

feladatokba, megismerték az eléjük táruló lehetőségeket.  

 A sorban a második a NKE Államtudományi és Közigazgatás Karának nyílt napja 

volt, amelyet január 14- én tartottak a Ludovikán. Az érdeklődés nagy volt, amit mutat, hogy 

több százan voltak kíváncsiak a nyílt nap rendezvényeire. Közülük 56 fő töltötte ki és adta le 

azt a kérdőívet, amely a benyomásaikat összegezte.  

 A leendő hallgatók nagyon tudatosan, felkészülten érkeztek a rendezvényre. A 

többség az ÁKK képzései felől érdeklődött (72%), de természetesen voltak olyanok is, akik az 

NKE egyéb Karain folyó továbbtanulási lehetőségekre voltak kíváncsiak (1. ábra). 

 

1. ábra. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem melyik Karára/Intézetére 

szeretne felvételi jelentkezést benyújtani?  

 

  

A válaszok alapján egyértelmű eredmény tárul elénk a fiatalok továbbtanulási 

elképzeléseiről a képzési szint, a képzés munkarendje és a képzési forma tekintetében. A 

nyílt napon megjelenteket az alapképzések (84,6%) érdekelték inkább, döntő részük nappali 

munkarendben (89,8%), támogatott formában (88%) szeretne továbbtanulni.(2. ábra)  

 

 

 



2. ábra. Az érdeklődés megoszlása képzési szint, 

a képzés munkarendje,a képzés formája szerint  

 

 
 

3. ábra. Melyik alapképzési szak illetve szakirány érdekli? 

 (A válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek) 

 



Az ÁKK nyílt napjára kilátogatók felkészültségét, tudatos pályaválasztási 

elképzeléseit bizonyítja az a tény is, hogy a fiatalok az ÁKK szeptemberben induló 

alapképzései, szakjai iránt érdeklődtek a legnagyobb arányban. (3. ábra) A Közigazgatás- 

szervező szak (41%), kiemelt érdeklődést váltott ki.   

 Ugyanakkor egy ilyen nyílt nap összetettségét, a fiatalok széleskörű érdeklődését 

alátámasztja, hogy az alapképzésben meghirdetett szakok (32) illetve szakirányok közül 24-re 

voltak érdeklődők.  

 Az érdeklődők korosztályi jellemzői miatt a mesterképzések kevesebb figyelmet 

kaptak. A legnagyobb érdeklődésre a Közigazgatási szak tartott igényt. Az Államtudományi 

osztatlan mesterképzésre kiemelkedően sokan (73,6%), voltak kíváncsiak.  

 A kérdőívet kitöltők között kétszer annyian voltak a nők (71,4%), jellemzően a 18-20 

éves korosztály tagjai vettek részt a rendezvényen a legnagyobb arányban (85,5%). A 

kitöltők kétharmada (67%) gimnáziumban, további jelentős része szakgimnáziumban 

(17%) fog érettségizni, ugyanakkor nem csak a középiskolai korosztályt vonzotta a nyílt nap. 

A kérdőívet kitöltők között találhattunk más felsőoktatási intézmény hallgatóját (2%) és 

olyanokat is, akik jelenleg nem tanulnak sehol (14,5%).  

 Az érdeklődők közel fele (48,1%) tervezte, hogy részt vesz a 2017. évi Educatio 

kiállításon, amely így kitűnő lehetőséget biztosít az első benyomások elmélyítésére.  

 Egy Nyílt nappal kapcsolatos rendezvény, egy egyetem életében mindig fontos 

szerepet játszanak azok a csatornák, amelyeken el lehet érni az érdeklődő ifjúságot, azok 

szüleit, tanárait. A nyílt napról a válaszadók fele (46%) az NKE honlapján keresztül szerzett 

tudomást, ezzel ez a csatorna a leginkább használt információszerzési lehetőségnek bizonyult. 

(4. ábra) 

4. ábra. Honnan értesült a nyílt napról? 

 

 



 A nyílt napon megjelentek rendkívül elégedettek voltan a rendezvénnyel. A 

hallgatóktól kapott információkat négyötödük (73,1%) hasznosnak ítélte meg. Háromból 

két látogató (69,7%) meg volt elégedve a pályaorientációs tanácsadással, az összevont 

felvételi tájékoztatót (57,7%) és a képzési kiállítást (26,9%) szintén ilyen arányban 

értékelték nagyon hasznosnak. A legnagyobb érdeklődéssel az egyes szakok felvételi 

tájékoztatóját kísérték a leendő hallgatók (76,9%).(5. ábra) 

 

5. ábra. Mennyire voltak hasznosak a nyílt nap rendezvényei? 

 

 

 A fenti eredmények tükrében összességében is megállapítható, hogy sikeres 

rendezvény volt az ÁKK nyílt napja. A nagy érdeklődés és a tudatos pályaválasztási 

elképzelésekkel érkező fiatalok bebizonyították, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, érdemes volt 

Karonként megszervezni az idei nyílt nap sorozatot.  

  


