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Gyakran Ismételt Kérdések
a Survey Statiszitka és Adatanalitika MSc felvételi kapcsán

Miért szóbeli felvételi van a szakon?
A felvételire feladott két szakkönyv fontos alapmű, ismeretük megalapozza a szak
elvégzését, ugyanakkor nem nehéz olvasmányok. A felvételi célja a formális
gondolkodásra való képesség és az adatok interpretációjához szükséges kreativitás
ellenőrzése.
Miért nem számítanak a hozott pontok?
A szak sajátossága az interdiszciplinaritás, ez a jelentkezéshez elfogadott alapszakok
jellegéből is látszik. Ugyanakkor meg kell győződnünk arról, hogy a jelentkező alkalmas
a szak elvégzésére - több évtizedes tapasztalatunk, hogy az alapszak elvégzése erre
nem garancia.
Milyen a felvételi bizottság összeállítása?
A felvételi bizottság három tagú: a mesterszakot gondozó Statisztika Tanszék két
oktatója valamint a Survey Statisztika és Adatanalitika mesterszak egy hallgatója van
jelen a felvételin.
Hogy zajlik a felvételi?
A felvételi első lépése a személyazonosság igazolása. Ezt követően röviden
bemutatkoznak a bizottság tagjai, és a felvételiző is. A rövid bemutatkozásban
rendszerint érinti az eddigi szakmai életutat, alapszakos tanulmányokat és
szakdolgozatot, valamint azt hogy miért szeretne a jelölt survey statisztika
mesterszakon tanulni.
Ezt követően a kötelező olvasmányokra alapozott tételt kap a jelölt és rövid felkészülést
követően beszámol róla. Végül a felvételiző egy, a kötelező olvasmányokhoz kapcsolódó
rövid számolási példát kap, amit rövid gondolkodás után papíron kell megoldania. Ha
szükséges a pontszám megállapításához, még egy rövid (elméleti vagy
feladatmegoldáshoz kapcsolódó) kérdést feltehet a bizottság.

Véletlenszerűen kapok tételt?
Az első elméleti tételt véletlenszerűen sorsoljuk. Amennyiben röviden belekérdezünk
második elméleti tételbe is, azt a felvételi bizottság választja ki az első tételt
kiegészítendő.
Milyen plusz pontokat lehet érvényesíteni?
Maximum egy plusz pontot kaphat a felvételiző hátrányos helyzet, halmozottan
hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás esetén.
Hátrányt szenvednek azok, akik az alapszakot nem a karon végezték?
Örömünkre évről évre egyre több, más karról és más egyetemről érkező hallgató
választ minket. A szak interdiszciplinaritásának, a háttértudás
heterogenitásánakmegőrzése mind az oktatók mind a hallgatók közös érdeke.A
heterogenitás előnye abban is megmutatkozik, ahogyan a Survey Statisztika és
Adatanalitika szakra járó hallgatók támogatják egymást tanulmányaik során az eltérő
háttértudásuknak köszönhetően. Éppen ezért örömmel fogadunk más egyetemekről
érkezőket és minden jelentkezőt egyformán kezelünk, akár a Társadalomtudományi
Karon végezte alapszakos tanulmányait, akár máshol.
Hogyan tudok sikeresen felkészülni a vizsgára?
A két kötelező irodalom nem nehéz olvasmány. Ugyanakkor érdemes időt szánni rájuk
- a feldolgozásukhoz szükséges idő nagyjából egy egyetemi vizsgára való felkészüléssel
egyenértékű. Aki úgy érzi, ebben segítségre van szüksége, az jelentkezhet felvételi
konzultációinkra. Minden évben március-április körül szervezünk konzultációkat,
érdemes a kar facebook-oldalát figyelni.
Előnyben részesítik-e azokat a jelentkezőket akik részt vettek a konzultációkon?
Nem jelent előnyt a konzultációkon való részvétel, de az elmúlt évek tapasztalata
alapján azok a jelentkezők, akik minden alkalommal felkészülten vettek részt a
konzultációkon, nagyobb magabiztossággal vettek részt a felvételin. A felvételi
konzultációk elsődleges célja, hogy a felvételizők időben kezdjék el a felvételi anyag
elsajátítását.

