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6. A HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI 

DPR hallgatói motivációs vizsgálatot ebben a formában 2012-ben végeztünk utoljára, 2013-ban 
az Eurostudent kutatásba építettünk be néhány hasonló kérdést. Az eredmények segítségével 
választ kapunk arra vonatkozóan, hogy hallgatóink hogyan értékelik egyetemünket, képzéseink 
színvonalát, szolgáltatásainkat, milyen elvárásokkal, munkaerő-piaci, továbbtanulási 
motivációkkal rendelkeznek és feltérképeztük a munkaerő-piaci elképzelésüket, elhelyezkedési 
terveiket.  

A kérdőívek feldolgozása során kapott eredmények és adatok elemzése segíti a leendő és a 
jelenlegi hallgatók, továbbá a szülők döntését és információval szolgál a középiskolai tanárok, a 
munkaerő-piaci szereplők, valamint az egyetemi polgárok, a vezetők, az oktatók és a kutatók 
számára. 

 

A 2014-es kutatás főbb eredményei: 

 

1. A korábbi évekhez képest 2013-tól a megkérdezettek köre új csoportokkal (felsőoktatási 
szakképzésben, szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatókkal) bővült, 
alacsonyabb a válaszadási hajlandóság, de a súlyozás révén biztosítani tudtuk a 
megfelelő reprezentativitást.  

2. A hallgatók legmagasabb arányban (53,36%) Baranya, Tolna és Somogy megyéből 
jelentkeztek a PTE-re, a budapestiek aránya 4,83%.  

3. A válaszadók 11,51%-a végez tanulmányai mellett további képzést, korábbi felsőfokú 
végzettséggel 26,43% rendelkezik (közülük 56,36% PTE-s). A tanulmányok folytatását 
legtöbben MA/MSc képzésben tervezik, 36,23% a PTE-n, 12,59% más intézményben. 

4. A PTE hallgatók 7,07%-a vesz részt valamilyen tehetséggondozási programban. 
5. Hallgatóink 95,09%-a ajánlaná az egyetemet barátainak, ismerőseinek, a saját kart 

87,42%, míg azt a szakot, amelyen tanul 81,16%.  
6. A válaszadók 78,76%-a most is ugyanazt a szakot választaná, melyen jelenleg tanul. 
7. A hallgatók az intézmény megítélésénél legfontosabb szempontnak az oktatók szakmai 

tudását, illetve az oktatás színvonalát (4,82) tartják. Az elégedettségi értékek legtöbb 
szempont esetében elmaradnak a fontossági értékektől. Az egyéb szolgáltatásokkal 
kapcsolatban legmagasabb elégedettséget a könyvtári szolgáltatásoknál találjuk, a 
nyelvtanfolyamok és az ösztöndíjak elosztása pedig a közepes mértéket sem éri el. 

8. A hallgatók körében az angol nyelv ismerete dominál 95,56%-kal, ezt követi a német 
nyelvet ismerők 70,61%-os aránya.  

9. Hallgatóink 5,21%-a folytatott tanulmányai alatt külföldi tanulmányokat és 11,31%-a 
dolgozott már hosszabb-rövidebb ideig külföldön. 

10. A végzettség megszerzése után a hallgatók több mint egyharmada tervez külföldi 
munkavállalást  

11. A hallgatók 38,61%-a dolgozik és közülük 60,84% főfoglalkozású dolgozó – jelentős kari 
eltérésekkel. 

12. A diplomaszerzés célja a hallgatók között elsősorban a szakmai, intellektuális fejlődés 
(48,22%) és a magas jövedelem lehetősége (44,80%). 

13. Az egyetem által kínált elhelyezkedést segítő szolgáltatásokat kevesen vették igénybe. A 
végzős hallgatók karrier témában (főleg a személyes tanácsadások területén) elsősorban 
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kari támogatást várnának, az egyetemi központtól az állásbörze és állásközvetítés 
területén fogadnák szívesebben a segítséget. 

14. A hallgatók becslése szerint az 1-3 év múlva elérhető havi nettó átlagkeresetük 145.580 
Ft. A DPR pályakövetési vizsgálat szerint azonban a hallgatók várakozásánál lényegesen 
kedvezőbben alakul a végzettek fizetése (a 2014-es felmérés adatai szerint 181.030 Ft).  

15. A válaszadók átlagosan 183.640 Ft-tal lennének elégedettek szakterületükön 
pályakezdőként. 

 

A hallgatói motivációs vizsgálat eredményeinek felhasználása 

A DPR kutatási eredmények ismeretében a tavalyi évben a hallgatói igényekre és a végzett 
hallgatói ajánlásokra reagálva készítettük el a PTE KARRIERPIRAMIS-t, melynek segítségével a 
karrierépítéshez ajánlott programokat 5 lépésben jelenítettük meg. Célunk a hallgatók 
elégedettségének, lojalitásának növelése, a hallgatók elhelyezkedésének segítése és végzett 
hallgatóink további támogatása volt. A 2013/14-es és a 2014/15-ös tanév őszi féléveiben az 
Alumni Akadémia keretén belül campus kredittel elindítottuk a Karrier-coaching kurzust, 
melynek célja, hogy a résztvevők a coaching eszközeinek támogatásával megfelelő önismeretre 
tegyenek szert, megtanuljanak igényes célokat kitűzni, hatékonyan tervezni, megalapozott 
döntéseket hozni és megtalálni a számukra leginkább megfelelő életpályát. 

Az idei évben a DPR eredmények hasznosítását további két területen tervezzük bővíteni: 

1. Az oktatók munkáját szeretnénk segíteni olyan oktatói csomag összeállításával, amelynek 
használatával: 

– egyrészt az oktatók be tudják mutatni a hallgatóknak a kutatási eredményeket, valamint 
információt tudnak közvetítetni a várható munkaerő-piaci lehetőségekről, elvárásokról; 

– másrészt az oktatók be tudják építeni ezeket az új információkat saját munkájukba, akár 
a tananyagfejlesztésbe. 

2. A végzős hallgatókat szeretnénk tájékoztatni elektronikus úton (e-mail, weboldal) az 
álláskereséshez szükséges és hasznos információkkal (milyen fizetésre számíthatnak, mit 
várnak el a munkáltatók, az állásinterjún milyen kérdésekre számíthatnak, stb.) 

Munkaerő-piaci munkacsoport 

A TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0019 Intézményi szolgáltatások fejlesztése a Pécsi 
Tudományegyetemen című pályázat a DPR kiterjesztése mellett lehetőséget nyújt a munkáltatói 
oldal megismerésére is. 

A pályázat támogatásával létrehozott munkaerő-piaci munkacsoport kidolgozta a munkaerő-
piaci modellt és módszertant, továbbá elindította a munkaerő-piaci vizsgálatokat (piaci 
környezet vizsgálata, prognóziskészítés, mélyinterjúk a munkaerő-piaci szereplőkkel, intézményi 
kereslet-kínálati elemzés, elégedettségmérés). Ezenkívül a program keretében feltárjuk a 
regionális-térségi munkaerő-piaci előrejelzéseket, preferenciákat és igényeket. A munkáltatók 
megkérdezésének eredményei segítségével tájékoztatást tudunk nyújtani az intézmények és az 
egyének számára a gyorsan változó munkaerő-piaci igényekről, követelményekről.  

 
 


