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3. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS EREDMÉNYEINEK 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. 

 
3.1. A 2013-as kutatás főbb eredményei  

1. Az online kutatás során célul kitűzött 15%-os válaszadási arányt megközelítettük, 
súlyozással biztosítottuk. A súlyozásra azért volt szükség, mert a vizsgálatba bevont új 
csoportok (felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés) tagjainak részvételi 
hajlandósága alacsonyabb volt. 

2. Legmagasabb arányban az ÁOK volt hallgatói válaszoltak, őket követik a KTK és a TTK 
végzettjei. 

3. Az egyetemünkön végzettek több mint fele 14 éves korában Baranya, Tolna és Somogy 
megyében lakott. A jelenlegi lakóhely ehhez képest változott: a Dél-dunántúli régióban 
10%-kal csökkent, viszont négyszeresére nőtt a Budapesten, és nem változott a 
külföldön élők aránya. 

4. Korábbi felsőfokú végzettséggel rendelkezik a nappali tagozaton végzettek 11,00%-a, a 
levelező tagozaton végzettek kétharmada. 

5. A végzettek 71,23%-a szerzett diplomát rögtön az abszolutórium megszerzését 
követően. A későbbi diplomaszerzés oka legtöbb esetben a nyelvvizsga hiánya. 

6. A jelenleg is tanulmányokat folytató nappali tagozatos végzettjeink többsége (41,34%) 
MA/MSc képzésben vesz részt, és jelentős (14,85%) a doktori képzést végzők aránya. 
Közel kétharmaduk a PTE-n folytatja tovább tanulmányait. 

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

8. A válaszadók 65,10%-a érzi úgy, hogy jól választott szakot a felvételi jelentkezéskor. 
9. A végzés után 71,07%-nak nem változott, 15,58%-nak pedig javult a megítélése a PTE-

ről. 
10. A végzett hallgatók közel 80%-a tud a PTE Alumni szervezetről, és közülük 38,10% 

regisztrált tag.  
11. A végzettek 73,27%-a beszél valamilyen szinten angolul, 48,95%-a németül: A francia, 

olasz és orosz nyelvből ez az arány 5% körüli; spanyol nyelvből pedig 3%.  
12. Az abszolutórium megszerzésekor a válaszadók 44,47%-ának (a levelező tagozatosok 

88,45%-ának, a nappalisok 13,89%-ának) már volt főállású munkaviszonya. 
13. Az abszolutórium megszerzése utáni első munkához jutás formái: 37,83% álláshirdetésre 

jelentkezett, 23,92% személyes ismeretség, kapcsolat útján helyezkedett el, 19,73% a 
munkáltatót kereste meg, 6,29%-ot korábbi gyakorlati helyén alkalmaztak. 

14. A megkérdezettek 73,72%-a jelenleg alkalmazottként dolgozik, 5,25% vállalkozó vagy 
önfoglalkoztató, 6,75% munkanélküli, 7,42% tanul nappali tagozaton, 5,75% GYES-en, 
GYED-en van és 1,10%-uk inaktív. 
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15. A végzettek közül minden ötödik vezető, közel kétharmaduk beosztott munkakörben 
dolgozik. 

16. Közszolgálati jogviszonyban áll a válaszadók közel fele (45,08%), állami vállalat 
alkalmazottja 7,97%, a további 46,95% más helyen, feltehetően a versenyszférában 
dolgozik. 

17. A megkérdezettek 79,23%-a végez saját vagy a kapcsolódó szakterületének megfelelő 
munkát, 15,35% munkája egészen más végzettséget kíván, és 5,42% munkája bármilyen 
képzettséggel végezhető. 

18. A válaszadók 77,52%-a magyar tulajdonú, 16,46% külföldi érdekeltségű, a fennmaradó 
rész vegyes típusú vállalatnál dolgozik. 

19. A munkahelyek 28,88% Baranya megyében, 14,60%-a Somogy és Tolna megyében, 
22,66% Budapesten található, és 5,09% a külföldön dolgozók aránya. 

20. A főállásából származó havi nettó átlagkereset 175 000 Ft, de igen nagy különbségek 
vannak kari, illetve tagozatok szerinti bontásban. 

 

3.2. A DPR eredmények felhasználása 

 

PTE Karrierprogram – KARRIERPIRAMIS 

A Diplomás Pályakövető Rendszer elmúlt négy évének eredményei alapján kidolgoztunk a 
hallgatók és a végzettek számára egy komplex, egymásra épülő szintekből álló 
karrierprogramot, melyet 2013 őszétől az OIG Központi Hallgatói Szolgáltató Irodával közösen 
indítottunk el. Az alábbi PTE KARRIERPIRAMIS (56. ábra) szemlélteti a rendszert, melyben a 
karrierépítéshez ajánlott programokat 5 lépésben jelenítjük meg. 

A PTE Karrierprogram célja, hogy: 

 növeljük a hallgatók elégedettségét, intézményünk iránti lojalitását, 

 elősegítsük a hallgatók elhelyezkedését, a sikeres munkaerő-piaci szereplést, 

 képzésekkel intézményi támogatást adjunk hallgatóinknak és végzettjeinknek a tudatos 
karriertervezéshez. 

 

56. ábra: PTE Karrierpiramis 

 

Forrás: Kuráth Gabriella – Héráné Tóth Andrea 2013, www.alumni.pte.hu 

http://www.alumni.pte.hu/
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A részletes programleírást és az induló karrierszolgáltatásokat tartalmazza a következő táblázat 
(18. táblázat).  

 

18. táblázat: PTE Karrierprogram részletes leírása és programajánlások 
  Lépések Részletesebben Ajánlott program 2013. ősz 

1. 
Önismeret 
Nézz tükörbe! 

Ismerd meg önmagad, értékeidet, motivációidat, 
meglévő és megszerzendő kompetenciáidat, 
erősségeidet, korlátaidat, kommunikációs stílusodat, 
önérvényesítő képességeidet! 

Pályaorientációs grafológiai tanácsadás 
Pszichológiai tanácsadás 
Találd meg magad - juss el másokhoz! Tréning 

2. 

Munkaerőpiac 
Ismerd meg a 
munkaerő-piaci 
környezetet! 

Vállalati formák, szakmai területek, kereseti 
lehetőségek, munkaszerződések stb. 

Szakmai gyakorlati tanácsadás  
Campus kurzusok: 
Karriertervezés és munkaerő-piaci ismeretek 
Privát pénzügyek 

3. 
Pályaorientáció 
Tervezz! 

Célkitűzés, életpálya-tervezés, karriertervezés. Mi a 
vágyad? Milyen részcélok vezetnek a távoli célokhoz? 
Milyen az ideális munkakör? 

Életpálya tanácsadás 
Karrier coaching kurzus és egyéni tanácsadás 
Karrier-teszt 

4. 
Kompetenciafejlesztés 
Erősítsd 
kompetenciáidat! 

Szükséges-e és ha igen, milyen új ismeretek, 
kompetenciák megszerzése szükséges a céljaid 
eléréséhez? 

Álláskeresési tréning 
Kompetencia-teszt (PTE Uniphone mobilalkalmazás) 
Szakmai kiadványok, olvasósarok a KÖSZI-ben 

5. 
Karrierkompetenciák 
Karrier-start – egy 
lépéssel a cél előtt… 

Már tudom, mit akarok, miben vagyok jó, csak meg 
kell találnom azt a munkahelyet, ami számomra 
megfelelő, majd ott is elhitetni, hogy számukra én 
vagyok a legjobb.  

Önéletrajz-írási tanácsadás 
Álláskeresési tanácsadás 
Alumni Karrier Nap 
Állásközvetítés 

Forrás: Kuráth Gabriella – Héráné Tóth Andrea 2013, www.alumni.pte.hu  

 

Munkaerő-piaci kutatócsoport 

A hallgatói DPR eredmények alapján az Egyetem szükségesnek tartja a vállalati partnerekkel 
történő együttműködést, a munkaadói oldal megkérdezésének elindítását, melyre a TÁMOP 
4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0019 Intézményi szolgáltatások fejlesztése a Pécsi 
Tudományegyetemen című pályázat nyújt lehetőséget. 

A pályázatban egyetemünk vállalta egy munkaerő-piaci kutatócsoport létrehozását, melynek 
működtetésével megismerhetjük a regionális-térségi munkaerő-piaci előrejelzéseket, 
preferenciákat, igényeket, és segítségével tájékoztatást tudunk nyújtani az intézmények és az 
egyének számára a gyorsan változó munkaerő-piaci igényekről, követelményekről. 

A Munkaerő-piaci kutatócsoport kialakítására és feladatainak ellátására létrehozandó szakértői 
team a következő fő feladatokat látja majd el: 

― felsőoktatási intézményi bázisra épülő szakterületi munkaerő-piaci munkacsoport 
létrehozását követően a munkaerő-piaci modell és módszertan kidolgozása,  

― munkaerő-piaci visszajelzések alapjainak megteremtése: piaci környezet vizsgálata, 
prognóziskészítés, mélyinterjúk munkaerő-piaci szereplőkkel, intézményi kereslet-
kínálati elemzés, elégedettségmérés, 

― a rendszeres pályakövetési eredmények becsatornázásának módszertana az intézmény 
képzési és szolgáltatási portfóliójának kialakításába.  

http://www.alumni.pte.hu/

