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6. ÁTMENET A MUNKA VILÁGÁBA 

Az abszolutóriummal végzettek 79,34%-a szerezte meg azonnal a diplomáját is (49. ábra). Az 
abszolutórium és a diplomaszerzés közötti időszak eredményei (5.1. fejezet) az ÁOK (100%) és a 
KTK (90,91%) végzettjei körében a legjobbak. Akik azonnal nem vethették át a diplomát (321 fő), 
azoknak 25,06%-a még jelenleg sem végzett. (52. ábra)  

A diploma azonnali megszerzése az 1 éve végzetteknél eredményesebb, mint a 3 és 5 éve 
végzetteknél. A képzési szint szerint az MA/MSc képzésben legmagasabb a diplomát azonnal 
megszerzők aránya. (50. és 51. ábra)  

A diplomaszerzés kitolódása elsősorban a nyelvvizsga-kritérium teljesülésének hiánya miatt 
következett be (56,04%, 298 fő válasza alapján). A hazai pályakövetési rendszer kutatási 
programja épp emiatt tekinti kiindulópontjának a diplomaszerzés helyett az 
abszolutóriumszerzés idejét, ezzel lehetővé teszi a két időszak közti folyamatok vizsgálatát is. A 
nyelvvizsga hiányán kívüli egyéb okok (ezek jellemzően a szakdolgozatírás halasztására, az 
államvizsga/záróvizsga sikertelenségére, illetve családi tényezőkre vezethetőek vissza) a TTK 
végzettjeinél szerepelnek magasabb arányban (59,38%). (54. ábra) 

Az abszolutórium megszerzésekor a válaszadók 39,81%-a már rendelkezett főállású 
munkaviszonnyal. (55., 56., 57. ábra) 

 

6.1. AZ ABSZOLUTÓRIUM ÉS A DIPLOMASZERZÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK 

Diplomaszerzés 

49. ábra: Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? (kari bontás) 
(n=1 554) 
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50. ábra: Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? (végzés éve szerint) 
(n=1 554) 

 

51. ábra: Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? (képzési forma 
szerint) (n=1 554) 
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52. ábra: Az abszolutórium és a diplomaszerzés között eltelt idő szerinti megoszlás (akik nem 
azonnal jutottak diplomához) (n=321)  

 

53. ábra: Az abszolutórium és a diplomaszerzés között eltelt idő szerinti megoszlás (akik nem 
azonnal jutottak diplomához) (Végzés éve szerinti bontás) (n=321) 
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54. ábra: A diplomaszerzés kitolódásának oka az abszolutóriumszerzés után közvetlenül nem 
diplomázók körében (kari bontás) (n=298) 

 

 

6.2. MUNKA AZ ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSEKOR 

55. ábra: Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett főállású munkaviszonnyal? (kari 
bontás) (n=1 555) 
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56. ábra: Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett főállású munkaviszonnyal? (tagozat 
szerinti bontás) (n=1 555) 

 

57. ábra: Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett főállású munkaviszonnyal? (képzési 
szint szerint) (n=1 555)  
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58. ábra: Munkavégzés a tanulmányok alatt (képzési terület szerint) (nszakmai=1 505, nnem 

szakmai=1 501) 

 

 

 

59. ábra: Továbbfoglalkoztatás a szakmai gyakorlat helyszínén (kari bontás) (a gyakorlaton részt 
vevők körében) (n=1 133) 

 

 


