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A Pécsi Tudományegyetem 2010-ben csatlakozott az országos Diplomás Pályakövető 
Rendszerhez (DPR), amelyet Magyarországon 2005-ben törvényben (2005. évi CXXXIX. törvény a 
felsőoktatásról) rögzítettek, majd a 2011-es felsőoktatási törvényben (2011. évi törvény a 
nemzeti felsőoktatásról) és a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletben újra megerősítettek. A 2010-
11-es évben a TÁMOP-4.1.1-08-1/2009-0009 számú pályázat (Szolgáltatásfejlesztés a Pécsi 
Tudományegyetemen), majd a 2013-14-es évben a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0019 
(Intézményi szolgáltatások fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen) pályázat támogatásával 
valósult meg a projekt.  

A végzett hallgatók pályakövetése mellett évente elvégezzük a hallgatói motivációs vizsgálatot is. 
A kutatás eredményei alapján megismerhetjük hallgatóink véleményét egyetemünkről, 
képzéseink színvonaláról, szolgáltatásainkról, megtudhatjuk, hogy milyen elvárásokkal, 
munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációkkal munkaerő-piaci elképzelésekkel, elhelyezkedési 
tervekkel rendelkeznek.  

A kérdőívek feldolgozása során kapott adatok elemzése segíti a leendő és a jelenlegi hallgatók, 
továbbá a szülők döntését, illetve információval szolgál a középiskolai tanárok, a munkaerő-piaci 
szereplők, valamint az egyetemi polgárok, a vezetők, az oktatók és a kutatók számára. 

 

A 2020-as kutatás főbb eredményei: 

1. A hallgatók 17,73%-a, összesen 2 235 fő válaszolt a kérdésekre. A megfelelő 
reprezentativitást súlyozás révén biztosítani tudtuk. 

2. A válaszadó hallgatók 14 éves kori lakóhelyére vonatkozóan a korábbi évekhez hasonló 
eredményeket kaptunk: legmagasabb arányban megyeszékhely, megyei jogú városból 
(33,59%) jelentkeztek (51,24%) és 6,27%-uk jött Budapestről. 

3. A válaszadók 0,94%-a végez tanulmányai mellett párhuzamos képzést, ez az arány a BTK-
n a legmagasabb (2,03%). 

4. Az elsőéves BA/BSc, illetve osztatlan képzésen résztvevők számára a tudás elmélyítése és 
a jobb karrierlehetőség voltak az elsődleges motiváló tényezők a továbbtanulás mellett. 

5. A PTE választása esetén 4 tényező érte el 3-nál magasabb átlagértéket (az 1-től 4-ig 
terjedő skálán): „Jó a hírneve” (3,21), „Tetszik a város” (3,18), A szakterületen nagyon jó 
a színvonalú az oktatás” (3,16) és a „Mindenképpen itt szeretett volna tanulni” (3,09). 

6. Az elsőéves MA/MSc képzésen részt vevők számára a „Hogy képezzem magam, 
elmélyítsem a tudásomat” és a „Karrierterveimhez szükséges a mesterképzés” volt a két 
legfontosabb befolyásoló tényező. 

7. A mesterszakokon történő továbbtanulás során a válaszadók közel 60%-a korábbi 
felsőoktatási tanulmányaikhoz szorosan kapcsolódó képzésben vesz részt. 

8. A végzés utáni tervezett munkahely szektorális megoszlása alapján a többség (41,33%) a 
magán szektorban, míg közel egy harmada az állam szférában képzeli el a jövőjét. 

9. A tervezett munkahely földrajzi elhelyezkedésének vizsgálata során kiderült, hogy a 
hallgatók mindössze 10%-a szeretne mindenképpen a fővárosban munkát vállalni. Ennél 
nagyobb, majd 13% azok aránya, akik a képzési helyszínéhez ragaszkodnának a jövőben, 
míg a végzősök 17,88%-a a gyermekkori lakhelyének közélben szeretne elsősorban 
munkát vállalni. 

10. Az alapképzésen végzős hallgatók 42,13%-a szeretne mesterképzésen tovább tanulni. 
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11. A hazai felsőoktatásban tovább tanulni akaró végzős alapszakos hallgatók 56,44%-a a PTE-
n szeretné folytatni tanulmányait, míg több mint negyedük biztosan nem a PTE-n. 

12. A PTE és a kar hírnevének értékelése hasonló a korábbi években kapott eredményekhez, 
az összesített átlag szerint a PTE hírneve megelőzi a kar hírnevét, a karonkénti bontásnál 
azonban az ÁOK hallgatói magasabbra értékelik a saját kar hírnevét, míg a KTK hallgatói 
szerint megegyezik a kar és a PTE hírneve. 

13. Hallgatóink 95,34%-a ajánlaná az egyetemet barátainak, ismerőseinek, a saját kart 
88,07%, míg azt a szakot, amelyen tanul 88,23%. 

14. A válaszadók 87,37%-a most is ugyanazt a szakot választaná, melyen jelenleg tanul. 
15. A PTE-re vonatkozó tényezők kapcsolatban a hallgatók leginkább a könyvtári 

szolgáltatásokkal, míg legkevésbé a „tanulmányi költségek megfizethetősége”-ével 
elégedettek. 

16. A munkavállalással kapcsolatos válaszokból azt láthatjuk, hogy a hallgatók 51,77%-a 
dolgozik, és közülük 42,03% főfoglalkozású munkavállaló. 

17. A hallgatók arra kérdésre, hogy mely tényezők a legfontosabbak a végzési utáni 
munkavégzéssel kapcsolatosan meglepő választ adtak, mivel magas kereset csak a 
9. helyen szerepel, míg az első helyeken a „kellemes munkahelyi környezet”, az 
„állásbiztonság” és a „munka és magánélet összehangolása” áll. 

 

A DPR eredmények felhasználása: 

A DPR kutatási eredmények egyre nagyobb szerepet kapnak a stratégiai tervezésben, támogatják 
a vezetői döntéseket, adatot szolgáltatnak a képzések tervezéséhez, akkreditációjához. Célunk 
továbbra is a hallgatók elégedettség, lojalitás növelése, a sikeres életpálya tervezés támogatása. 
Olyan támogató eszközöket alakítottunk ki, mint 

1. a hallgatói-oktatói információs tudástár folyamatos frissítése, melyen keresztül az 
érintettek mélyebb információkat szerezhetnek a munkaerőpiacról, 

2. a minőségfejlesztés és a kari-, illetve egyetemi akkreditáció támogatása 
adatszolgáltatással, 

3. hallgatói szakdolgozatok, disszertációk, oktatói publikációk támogatása 
adatszolgáltatással 


