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Mobilitás - pályakezdő, rövid változat 

Az alábbi kérdőív a mobilitást vizsgálja, vagyis segít annak mérlegelésében, hogy mennyire 

felkészült/nyitott a tanulmányok folytatása érdekében a lakóhely-változtatásra, ingázásra, és 

azt, hogy rendelkezik-e a külföldön való tanuláshoz szükséges kompetenciákkal. Kitöltése 

segít feltárni, milyen tényezők akadályozzák, vagy segítik a mobilitását. 

Sor-

szám 
Tétel IGAZ HAMIS 

1. 
Lakóhelyemtől távol is "otthonosan" mozgok.  

  

2. 

Anyagi lehetőségeim miatt csak a lakóhelyemen tudnék 

tanulni.   

3. 

Hosszabb külföldi tartózkodás esetén sem okozna komoly 

nehézséget a barátaimtól, családomtól való távollét.   

4. 
Szívesen költöznék kollégiumba. 

  

5. 
Nehéz lenne barátaimtól/szeretteimtől távoli városban élni. 

  

6. 
Könnyen teremtek kapcsolatot idegen nyelven is. 

  

7. 

Vállalom az ingázást, ha a lakóhelyemen nem találok 

megfelelő egyetemet/szakot.   

8. 
Az albérletet nem tudnám megfizetni. 

  

9. 
Szívesen tanulnék külföldön. 

  

10. 

Vágyom arra az önállóságra, amit a családomtól távol való 

tanulás jelentene.   
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11. 

Kollégiumi férőhely hiányában nem tudok a lakóhelyemtől 

távol tanulni.   

12. 

Előnyös lenne számomra a külföldi környezetben való 

tapasztalatszerzés.   

13. 
Könnyen alkalmazkodom az új környezethez. 

  

14. 
Lakóhelyemen szeretném a tanulmányaimat folytatni. 

  

15. 
Töltöttem már el hosszabb időt külföldön. 

  

16. 
Elköltözöm, ha máshol jobb lehetőségeim adódnak. 

  

17. 

Tartok tőle, hogy nehezen boldogulnék egy másik 

városban.   

18. 

Keresem a lehetőségét, hogy külföldön ösztöndíjas 

lehessek.   

19. 

Könnyen teremtek kapcsolatot számomra idegen 

környezetben is.   

20. 

A rossz közlekedési lehetőségek gátolják, hogy másik 

településen tanuljak.   

21. 

Idegen nyelven is jól megértem a szakom által használt 

kifejezéseket, szakmai nyelvezetet.   

22. 
Ha kell, változtatok a kialakult életritmusomon. 

  

23. 
Egészségi állapotom nem teszi lehetővé az ingázást. 
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24. 

Könnyen alkalmazkodok más országok szokásaihoz, 

kultúrájához.    

25. 
Új környezetben is gyorsan feltalálom magam. 

  

26. 

Tanulmányaim miatt nehezen szánnám rá magam a 

költözésre.   

27. 

Nem okoz nehézséget az idegen környezetben, idegen 

nyelvterületen való beilleszkedés.   

28. 

Vagyok annyira önálló, hogy lakóhelyemtől távol is 

megálljam a helyem.   

29. 
Barátaim, családom miatt a lakóhelyemhez kötődöm. 

  

30. 
Jól beszélek legalább egy idegen nyelven. 

  

 
 

 

Forrás: Nemzeti Pályaorientációs Portál – www.eletpalya.munka.hu 


