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3. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS EREDMÉNYEI, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI 

A diplomás pályakövetés kutatásai során betekintést kaphatunk arra vonatkozóan, hogy egy 
adott szakon végzett diplomás milyen tudással, kompetenciával rendelkezik, hogyan állta meg a 
helyét a munka világában. Mivel a végzettség értékét jelentős mértékben meghatározza a 
munkaerő-piaci kereslet, az intézmények számára is fontossá válik, hogy képzéseikkel 
alkalmazkodjanak a munkaerőpiac elvárásaihoz. 

A kapott adatok ezért hasznos információval szolgálnak a leendő és a jelenlegi hallgatókon kívül 
a munkaerőpiac szereplői, valamint az egyetemi polgárok, a vezetők, az oktatók és a kutatók 
számára is.  

 

A DPR főbb célcsoportjai és a felhasználási lehetőségek 

 

1. Egyetemi vezetők 

Képzésfejlesztés, intézményi szolgáltatások fejlesztése, 
minőségfejlesztés, vonzerőfejlesztés, intézményi hírnév, 
az érdekelt szereplőkkel a kapcsolattartás erősödése, 
intézményi akkreditáció 

2. Egyetemi oktatók, kutatók 
Tananyagfejlesztés, minőségfejlesztés, kapcsolattartás 
erősödése (alumni, hallgatók, jelentkezők stb.) 

3. Egyetemi hallgatók 
Javuló elhelyezkedési lehetőségek, intézményi kötődés 
kialakulása, erősödő Alumni rendszerek, céltudatosabb 
hallgatói jelenlét a felsőoktatásban 

4. Már végzett hallgatók 
Javuló elhelyezkedési lehetőségek, intézményi kötődés 
erősödése, Alumni rendszerek fejlődése 

5. Munkaerő-piaci szereplők Kapcsolatrendszer erősödése, munkaerő-tervezés 

6. Potenciális hallgatók 
Intézményre, képzésre, elhelyezkedésre vonatkozó 
információk 

7. Ágazati szereplők, irányító 
szervezetek 

Oktatási és munkaerő-piaci kapcsolatrendszer, 
stratégiai tervezés 

8. Tudományos élet, 
felsőoktatási szereplők, 
szakmai közélet 

Szakmai publikációk, tudományos igényű kiadványok 
megjelentetése 

9. További érdekeltek 
(szülők, társadalom stb.) 

Kapcsolatok erősödése, társadalmi elfogadottság 

 
  



 A diplomás pályakövetés eredményei, felhasználási lehetőségei 

 2007-BEN, 2009-BEN ÉS 2011-BEN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN A53A 

A 2012-es kutatás főbb eredményei: 

1. Az online kutatás során célul kitűzött 15%-os válaszadási arány összegyetemi szinten, és 
mindhárom évfolyam esetében teljesült. 

2. Legmagasabb arányban a KTK végzett hallgatói válaszoltak, őket követik az ÁOK és az 
IGYK végzettjei. 

3. Az egyetemünkön végzettek többsége (közel 50%-a) 14 éves korában Baranya, Tolna és 
Somogy megyében lakott. A jelenlegi lakóhely ehhez képest változott: Baranya megye 
mellett jelentősen nőtt a Budapesten és a külföldön élők aránya. 

4. Korábbi felsőfokú végzettséggel rendelkezik a nappali tagozaton végzettek 7,16%-a, a 
levelező tagozaton végzettek több mint 60%-a. 

5. A végzettek 66,61%-a szerzett diplomát rögtön az abszolutórium megszerzését 
követően. A későbbi diplomaszerzés oka legtöbb esetben a nyelvvizsga hiánya. 

6. A jelenleg is tanulmányokat folytató végzettjeink többsége (46,53%) MA/MSc képzésben 
vesz részt, és jelentős (19,79%) a doktori képzést végzők aránya. Több mint 63%-uk a 
PTE-n folytatja tovább tanulmányait. 

7. Végzettjeink első gondolatai az egyetemmel kapcsolatban elsősorban pozitív 
tartalmúak. Jelentős számú említést kapott a magas színvonal és a PTE szlogenje: 
„Magyarország első egyeteme”. 

8. A válaszadók 68,61%-a érzi úgy, hogy jól választott szakot a felvételi jelentkezéskor. 
9. A végzés után 73,04%-nak nem változott, 13,52%-nak pedig javult a megítélése a PTE-

ről. 
10. A végzett hallgatók közel 80%-a tud a PTE alumni szervezetről, és közülük 28,59% 

regisztrált tag.  
11. A végzettek 60,82%-a jól beszél angolul, 47,25%-a németül: A francia és olasz nyelvekből 

ez az arány 5% körüli; spanyol nyelvből 3%; orosz nyelvből pedig 4%.  
12. Az abszolutórium megszerzésekor a válaszadók 47,74%-ának, (a levelező tagozatosok 

91,48%-ának, a nappalisok 15,82%-ának) már volt főállású munkaviszonya. 
13. A munkához jutás formái: 36,97% álláshirdetésre jelentkezett, 24,17% személyes 

ismeretség, kapcsolat útján helyezkedett el, 18,48% a munkáltatót kereste meg, 7,58%-
át korábbi gyakorlati helyén alkalmazták. 

14. A megkérdezettek 73,34%-a alkalmazottként dolgozik, 3,80% vállalkozó vagy 
önfoglalkoztató, 7,71% munkanélküli, 7,51% tanul nappali tagozaton, 6,06% GYES-en, 
GYED-en van és 1,58%-uk inaktív. 

15. Közszolgálati jogviszonyban áll a válaszadók közel fele (45,02%), állami vállalat 
alkalmazottja 7,17%, a további 47,81% más helyen, feltehetően a versenyszférában 
dolgozik. 

16. A megkérdezettek 79,63%-a végez saját vagy a kapcsolódó szakterületének megfelelő 
munkát, 15,19% munkája egészen más végzettséget kíván, és 5,18% munkája bármilyen 
képzettséggel végezhető. 

17. A válaszadók 79,72%-a magyar tulajdonú, 15,61% külföldi érdekeltségű, 4,67% vegyes 
típusú vállalatnál dolgozik. 

18. A munkahelyek 26,92% Baranya megyében, 15,47%-a Somogy és Tolna megyében, 
22,96% Budapesten, 31,69% az ország többi megyéjében található, és 4,75% a külföldön 
dolgozók aránya. 

19. A főállásából származó havi nettó átlagkereset 160.950 Ft, de igen nagy különbségek 
vannak kari, illetve tagozatok szerinti bontásban. 


