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QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Varma gratulationer för studieplatsen!

Välkommen att besvara enkäten om början av studierna för nya studerande vid högskolorna.

Har du flyttat till en ny ort på grund av studierna?

  Ja

  Nej
Hur har det känts att byta boningsort? Du kan välja flera alternativ.

  Trevligt

  Länge efterlängtat

  Lättande

  Spännande

  Ångestfullt

  Stressigt

  Skrämmande

  Något annat, vad

Hur har ditt studieställe tagit emot dig?

  Utmärkt

  Väl

  Medelmåttigt

  Dåligt

  Mycket dåligt
Hurdan var tutorverksamheten? Bedöm följande påståenden.

Inte alls nyttigt Mycket nyttigt

Inte alls uppmuntrande Mycket uppmuntrande



Inte alls viktigt för
bildandet av nya kontakter

Mycket viktigt för
bildandet av nya kontakter

Hur har studentorganisationernas (studentkårens, studerandekårens, ämnesföreningens, nationens) verksamhet verkat?

  Mycket intressant

  Intressant

  Ganska intressant

  Inte just intressant

  Inte alls intressant
Jag tycker att alkohol används i studentlivet

  Mycket rikligt

  Rikligt

  Måttligt

  Lite

  Mycket lite
Jag tycker att alkohol används i studentevenemangen

  Alldeles för mycket

  För mycket

  Passligt

  Jag tycker att alkohol inte ska vara en del av studentevenemangen
Vad tycker du om alkoholfria studentevenemang?

  Jag önskar att det fanns fler alkoholfria evenemang

  Jag önskar att det fanns lite fler alkoholfria evenemang än nu

  Jag tycker att det redan finns tillräckligt med alkoholfria evenemang

  Jag saknar inte alls alkoholfria evenemang

  Något annat, vad

Har du redan fått information om Nyytis verksamhet och tjänster?



  Ja

  Nej
Var / av vem har du fått information om Nyyti? Du kan välja flera alternativ.

  Nyytis HaliCard

  Nyytis broschyr

  Facebook

  Internet

  Tutorerna

  Inledande informationspaketet

  Gulnäbbsguiden

  Studentkalendern eller -tidningen

  SAMOK:s nyhetsbrev

  Lyrans nyhetsbrev

  Studentorganisationens nyhetsbrev eller e-postlista

  Studentorganisationens webbplats eller Facebook-sida

  Högskolans webbplats, intranät eller extranät

  Högskolans personal

  Studiepsykologen eller -kuratorn

  Studentpastorn

  Hälsovårdaren eller läkaren

  SHVS

  En kompis / anhörig

  Något annat, vad

Vad annat skulle du vilja säga om inledningsfasen av dina studier?

Kön

  Kvinna



  Man
Ålder (år)

Var studerar du?

  Yrkeshögskola

  Universitet

  Något annat, vad

Studieort

  Björneborg

  Esbo

  Helsingfors

  Joensuu

  Jyväskylä

  Kajana

  Karleby

  Kemi

  Kouvola

  Kuopio

  Lahtis

  Nyslott

  Raumo

  Rovaniemi

  S:t Michel

  Seinäjoki

  Tammerfors

  Tavastehus

  Torneå

  Uleåborg

  Vanda

  Vasa



  Villmanstrand

  Åbo

  Något annat, vad

Vi lottar ut Nyytis minnesstickor och Nyyti-kassar. Ifall du vill delta i utlottningen ska du fylla i dina personaluppgifter
nedan.

Vi behandlar svaren konfidentiellt, och dina personaluppgifter kan inte sammanbindas med dina svar.

Namn

E-postadress

Gå med i Nyytis Facebook-kollektiv så hör du alltid vad som händer - vi är redan över 1900!


