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1. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

A pályakövetési felmérést 2013 áprilisában és májusában végeztük a 2008-ban, 2010-ben, 
illetve 2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók körében. A vizsgálat módszere: online 
standard kérdőíves adatfelvétel. 

 

1.1. A kérdőív összeállítása 

Az online kérdőív két, egymástól elkülönülő részből áll: közös országos blokkból, továbbá a PTE 
szakértői által összeállított és a Minőségfejlesztési Bizottság tagjaival egyeztetett kiegészítő 
intézményi blokkból. (1. melléklet) 

Az országos kérdések megfogalmazása, sorrendje, struktúrája kötött, azonban az alapkérdőív 
hossza a korábbi évekhez viszonyítva csökkent, ezért az intézményi blokkot bővíteni tudtuk, így 
kari kérdéseket is hozzá tudtunk illeszteni anélkül, hogy ez veszélyeztette volna a kitöltési 
hajlandóságot. 

A kutatásban a kérdések nagy része zárt, Likert-skála típusú, csupán néhány esetben 
alkalmaztunk nyitott kérdéseket, melyeket a feldolgozás során alaposan tisztítottunk. 

Az online kérdőív kitöltésének ösztönzésére az idei évben is nyereményjátékot hirdettünk. 

 

1.2. A mintavétel módszertana 

A kutatás során 5 779 fő 2008-ban, 6 238 fő 2010-ben és 6 116 fő 2012-ben végzett hallgatót 
kerestünk meg e-mailen a kérdőívünkkel. Az idei évben a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-
0019 Intézményi szolgáltatások fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen c. pályázat 
támogatásával a megkérdezettek köre új csoportokkal bővült: bevontuk a felsőfokú 
szakképzésben (FSZ), szakirányú továbbképzésben (SZT) végzett hallgatókat is a kutatásba. A 
2008-as végzettek közül 853 fő, a 2010-es végzettek közül 827 fő és a 2012-es végzettek közül 
1 003 fő válaszolt a kérdésekre, mely 14,76%-os, 13,26%-os, illetve 16,40%-os válaszadási 
arányt jelent. Az összesített egyetemi adatok szerint 18 133 végzettet kerestünk meg, 2 683 fő 
töltötte ki a kérdőívet, amely 14,80%-os válaszadási arányt jelent. 

Az alapsokaság meghatározásához a PTE végzett hallgatói statisztikáját vettük alapul, és ezt 
vetettük össze az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) adatbázis adataival, mivel problémát 
jelenthetnek azok a hallgatók, akikhez nem tartozik e-mail címes elérhetőség a rendszerben. A 
hiányzó adatok – a különböző csoportok esetében eltérően ugyan, de – csak minimális szűkítést 
jelentenek, így az információ összegyűjtése szempontjából nem tekinthetők torzító tényezőnek. 

Az online lekérdezési formában az ETR adatbázisából kinyert elérhetőségekre minden 
érintettnek kiküldtük a kérdőívet, továbbá felhasználtuk a központi Alumni és az egyes karok 
kapcsolati rendszerét annak érdekében, hogy minél több végzettet elérhessünk. Ahol az 
adatfelvétel eredményeként a megvalósult minta nem lett reprezentatív, ott statisztikai 
súlyozással reprezentatív mintát állítottunk elő. 

A kiküldött kérdőíveket egyedi azonosítóval láttuk el (az anonimitás megőrzése mellett). A 
tanulmányban kizárólag a súlyozott adatokkal számolunk, így mindig feltüntetjük, hogy mennyi 
az elemzésnél felhasznált elemszám. A mintavételi arányok és elemszámok jó minőségű 
becslésekre adnak lehetőséget, a felvétel adataiból megbízható eredmények kalkulálhatóak. 
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1.3. A feldolgozás, elemzés 

– A feldolgozást és az elemzést matematikai-statisztikai módszerekkel, SPSS szoftver 
segítségével készítettük el. 

– A 2008-as, 2010-es és 2012-es végzettek adatait külön kezeljük, de az ábrázolásnál az 
összevont adatokat jelenítjük meg, a különbségeket a leírásokban emeljük ki. 

– A korábbi évek kutatási eredményeivel való összehasonlíthatóság nem minden esetben 
lehetséges, mivel egyes kérdések újak, vagy olyan módosításon estek át, ezért az 
idősoros elemzés szakmailag nem lenne megalapozott. 

– Az adatokat a szemléletesebb ábrázolás érdekében százalékos formában szerepeltetjük. 

– A kari kereszttáblákat minden esetben, a tagozat, a finanszírozási forma és a nemek 
szerinti bontást csak szignifikáns eltérés esetén jelenítjük meg. A vizsgált kategóriák 
szerint kereszttáblázatokat készítettünk, és azokat a válaszokat mutattuk be, amelyek 
megfeleltek a szignifikancia-elvárás három kritériumának: 0,05-nél kisebb khi-négyzet p-
érték, minden cella várható értéke egy, vagy annál nagyobb és az üres cellák részaránya 
maximum 20%.  

– A részletes táblákat külön adatbázisban helyeztük el, melyet minden érdekelt vezető, 
szakértő számára eljuttatunk. 

– A PTE tíz karának (a kutatás folyamán hatályban lévő) megnevezése során az alábbi 
rövidítéseket alkalmazzuk: 

Állam- és Jogtudományi Kar – ÁJK 
Általános Orvostudományi Kar – ÁOK 
Bölcsészettudományi Kar – BTK 
Egészségtudományi Kar – ETK 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar – FEEK 
Illyés Gyula Kar – IGYK 
Közgazdaságtudományi Kar – KTK 
Művészeti Kar – MK 
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar – PMMIK 
Természettudományi Kar – TTK 

– A kutatás összefoglaló tanulmányát az interneten is közzétesszük. 

 

 


