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11. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI 

A diplomás pályakövetési kutatás során a korábbi évek hagyományait folytattuk. Válaszokat 
kaptunk a végzettek jelenlegi tanulmányaira, munkaerő-piaci helyzetére, nemzetközi 
tapasztalataira, főbb kompetenciáira vonatkozóan, továbbá megismertük véleményüket 
egyetemünkről, képzéseinkről.  

Intézményünk számára fontos, hogy képzéseivel alkalmazkodjon a munkaerőpiac elvárásaihoz. 
Ezért a kapott adatok hasznos információval szolgálnak a leendő és a jelenlegi hallgatókon kívül 
a munkaerőpiac szereplői, az egyetemi polgárok, a vezetők, valamint az oktatók és a kutatók 
számára is. 

 

A 2015-ös kutatás főbb eredményei: 

 

1. Az online kutatás során célul kitűzött 15%-os válaszadási arányt megközelítettük. A 
tavalyi évhez képest közel 3%-kal nőtt a válaszadási arány: miközben több mint 20%-kal 
csökkent a végzettek alapsokasága, addig a válaszadók száma közel azonos a 2014-es 
eredménnyel. Az adatok reprezentativitását súlyozással biztosítottuk. 

2. A PTE legfőbb vonzáskörzete Baranya, Tolna és Somogy megye (a végzettek 54%-a 
érkezett innen), a válaszadók 4,95% jelentkezett Budapestről. A végzés után jelentősen 
nőtt a budapesti lakóhellyel rendelkezők aránya (4,95-ról 18,49%) és Baranya megye 
megtartó ereje is folyamatosan nő (2014-ben 29,71%, 2015-ben 31,81%). 

3. A végzettek 34,66%-a rendelkezik korábbi felsőfokú végzettséggel, 18,95%-a folytatja 
tovább felsőfokú tanulmányait, közülük 52,68% a PTE-n. Másik intézményt elsősorban a 
szak hiánya és a lakóhelytől való távolság miatt választottak. 

4. Az FSZ/FOKSZ képzésben végzettek 26,78%-a szeretné folytatni tanulmányait a szakmai 
területéhez kapcsolódóan, és 8,65% másik szakterületen BA/BSc szinten. 

5. Végzettjeink első gondolatai az egyetemmel kapcsolatban elsősorban pozitív 
tartalmúak, nagyon sokan említették a PTE szlogenjét („Magyarország első egyeteme”), 
Pécset és az egyetemi éveket. 

6. Végzett hallgatónk 97,05%-a ajánlaná az egyetemet barátainak, ismerőseinek, a saját 
kart 88,73%, míg azt a szakot, amelyen végezett, 78,11%.  

7. A végzettek 72,86%-a szerezte meg a diplomáját rögtön az abszolutóriumot követően. A 
kitolódó diplomaszerzés oka legtöbb esetben a nyelvvizsga hiánya volt. 

8. A válaszadók 68,69%-a most is ugyanazt a szakot választaná, amelyen a diplomáját 
megszerezte.  

9. A végzést követően úgy gondolják, hogy az egyetemi évek alatt kiemelkedően fontos a 
nyelvvizsgák szerzése (67,06%) és szakmai gyakorlat végzése (65,77%). 

10. A végzett hallgatók közel 86,09%-a tud a PTE Alumni szervezetről, és közülük 47,15% 
regisztrált tag.  

11. A frissdiplomások között az angol nyelv ismerete dominál (92,72%), ezt követi a német 
nyelvet ismerők 78,16%-os aránya.  

12. A válaszadók 38,16%-ának az abszolutóriumkor már volt főállású munkaviszonya, 
13,42%-uk pedig tovább folytatta tanulmányait. 
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13. A munkát keresők 42,39%-a azonnal, illetve 1 hónappal a végzés után, 49,88%-a pedig a 
keresés után talált munkát. Az abszolutórium utáni első munkához legtöbben 
álláshirdetés (34,56%) és személyes ismertség (22,91%) révén jutottak. 

14. A munkanélküliek aránya előző évekhez képest tovább csökkent, jelenleg 4,52% (2014-
ben 5,54%, 2013-ban 6,75% volt).  

15. A végzettek 47,71%-a dolgozik teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonban lévő 
vállalatnál, azonban jelentős eltéréseket láthatunk a karonkénti bontásnál.  

16. A megkérdezettek 79,24%-a végez saját vagy kapcsolódó szakterületének megfelelő 
munkát, 15,15% egészen más szakmai területen dolgozik, 5,62% gondolja úgy, hogy 
munkája bármilyen képzettséggel végezhető. 

17. A válaszadók 74,52%-a magyar tulajdonú, 19,11%-a külföldi érdekeltségű, a fennmaradó 
rész vegyes típusú vállalatnál dolgozik. 

18. A munkahelyek 30,56%-a Baranya megyében, 14,33%-a Somogy és Tolna megyében, 
21,12%-a Budapesten található, 7,41% a külföldön dolgozók aránya. 

19. A főállásából származó havi nettó átlagkereset 187 480 forint a PTE-n végzettek teljes 
körére vonatkozóan, ugyanakkor a Magyarországon munkát vállaló frissdiplomásaink 
átlagjövedelme 169 220 forint. 

 

 

A DPR eredmények – központi támogatás 

Célunk a hallgatók elégedettségének, lojalitásának növelése, a hallgatók elhelyezkedésének 
segítése és a végzett hallgatóink további támogatása. A DPR kutatási eredményekkel támpontot 
tudunk nyújtani a képzésfejlesztéshez, továbbá olyan támogató eszközöket tudunk kialakítani, 
mint az előző években a hallgatóknak ajánlott képzési karrierpiramis, az őszi karrier-coaching 
kurzus, valamint a hallgatói-oktatói információs tudástár, melynek révén az érintettek 
közvetlenül szerezhetnek információt a munkaerőpiacról.  

Az idei évben a DPR eredmények hasznosításához kapcsolódóan három terület további 
fejlesztését tervezzük: 

1. A Vezetői Információs Rendszer (VIR) és DPR összekapcsolásának megvalósítása. Az 
adatintegráció 8 mutatószámhalmaz köré csoportosul, amelynek köszönhetően a 
legfontosabb eredményekről több szempont szerinti önálló szűréssel lehet akár 
szakspecifikus információt is megjeleníteni.  

2. A hallgatók körében szeretnénk még jobban megismertetni, népszerűsíteni a DPR 
eredmények információs weboldalát, ahol tájékozódni tudnak adott szakmai területek 
munkaerő-piaci lehetőségeiről. 

3. Az Alumni tagok és hallgatók számára a karrier-coaching kurzust továbbfejlesztjük, 
„Személyes márkaépítés – Coaching (Versenyelőny a munkaerőpiacon)” címmel indítjuk a 
tömbösített kurzust. Szeretnénk támogatni hallgatóinkat, végzettjeinket a coaching 
módszereinek segítségével. 

 
 


