
Kedves Hallgató! 

 

A Német Akadémiai Csere Szolgálat (DAAD) Erasmus+ felsőoktatási együttműködések Nemzeti Irodája 

a 2022/23-as tanévben felmérést végez személyiségfejlesztés és nemzetközi tanulmányok 

témakörben. A nemzetközi kutatás célja, hogy adatokat gyűjtsön több ország hallgatóitól, amiket 

később majd össze lehet hasonlítani. 

Ennek okán nemrégiben elindították a Hageni FernUniversität-el közös Campus International 2022 

európai kutatási projektet, melyben való részvételre ezúton szeretnénk meghívni Önt. 

Mi a kutatás célja? 

Ezzel a kutatással azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a fiatal felnőttek hogyan fejlődnek személyesen a 

tanulmányaik során szerzett tapasztalataik révén. Különös hangsúlyt kapnak a tanulmányok során a 

nemzetköziséggel kapcsolatos tapasztalatok - külföldi tartózkodás vagy magyarországi tanulmányok 

során. 

Ki vehet részt a kutatásban? 

Minden olyan diák részt vehet, aki az e-mail kézhezvételének időpontjában Magyarországon él és 

tanul. A tervezett külföldi tartózkodás (virtuális vagy fizikai) nem feltétele a részvételnek. Olyan 

résztvevők jelentkezését is várjuk, akik nem terveznek külföldi tartózkodást tanulmányaik során, vagy 

még nem döntöttek erről. 

Hogyan lehet részt venni a kutatásban? 

Az alábbi linkre kattintva egy rövid regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrálhat a kutatásra. Ezt 

követően rövidesen e-mailben elküldünk Önnek egy személyes kérdőívhez vezető linket, majd néhány 

hónap múlva ismét egy kérdőív kitöltésére szeretnénk megkérni Önt. A kérdőívek magyar nyelven 

állnak majd rendelkezésre. 

Azok a résztvevők, akik mindkét kérdőívet hiánytalanul kitöltik, a felmérés befejezése után, ha 

szeretnék, személyes visszajelzést is kaphatnak, kiértékelt adatokkal. 

A kutatás sikeréhez számos kitöltésre van szükségünk a hallgatóktól, ezért hálásak lennénk, ha ezt a 

levelet a linkkel együtt minél több diáktársának továbbítaná.  

A kutatás kizárólag tudományos célból készült és teljesen anonim.* 

A regisztrációhoz kattintson ide: https://survey.institut-istat.com/t/p/hu_campus/ 

Amennyiben bármilyen további kérdése van a kutatással, az eredményekkel, az eljárással stb. 

kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal e-mailben (campus_international@tpf.hu)  

Előre is nagyon szépen köszönjük a támogatását! 

Üdvözlettel  

A Campus International 2022 kutatás magyarországi csapata 

  

* Tanulmányunk nem követ kereskedelmi érdekeket; a cél a tudományos ismeretek megszerzése. A vizsgálatban 

való részvétel természetesen önkéntes, és bármikor megszakítható. A rendelkezésünkre bocsátott személyes 

információkat és adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően. 

Ezeket kizárólag kutatási célokra használjuk, és névtelenül értékeljük. Ezt úgy biztosítjuk, hogy a személyes 

adatokat (pl. az e-mail címet) a kérdőívek adataitól elkülönítve tároljuk, hogy a kérdőívek adatainak 

kiértékelésekor ne lehessen következtetéseket levonni az egyénekre vonatkozóan. 
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