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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 számára is, valamint az egyetemi polgárok, a vezetők, az oktatók és a 
kutatók számára is. Az eredmények hasznosulásához azonban egy befogadó és nyitott, 
változásra kész szervezeti működés szükséges. 

 

 
A kutatás főbb eredményei 

1. Az online kérdőív kitöltéséhez célul kitűzött 15%-os visszaérkezési arány összegyetemi 
szinten mindkét évfolyam esetében közel 20%-os eredménnyel teljesült. 

2. Legnagyobb arányban a BTK végzett hallgatói válaszoltak, őket követik a PMMK, az ETK, 
a KTK és az ÁJK végzettjei. A végzettek többsége nő, és nappali tagozaton tanult. A 
Bologna-folyamatban bevezetett képzések végzősei folyamatosan a 2009-es évtől érnek 
el tanulmányaik befejezéséhez, így jelentős különbséget találunk a két vizsgált évfolyam 
között. Míg a 2008-ban végzettek közel 80%-a hagyományos formában tanult, addig a 
2010-es évfolyamban ez az arány már nem éri el a 40%-ot. 

3. A válaszadók legnagyobb arányban (közel 50%) Baranya, Tolna és Somogy megyékből 
származnak (14 éves kori lakóhelye szerint), nagyságrendben őket követik a Zala, Fejér és 
Bács-Kiskun megyékből érkezettek Budapesttel együtt. Jelentős eltérést találunk már 
ehhez képest a jelenlegi lakóhely esetében, Baranya megye mellett a PTE-n végzett 
diplomások másik fontos célpontja Budapest, ezen kívül nőtt a külföldön élők aránya is. 

4. A válaszolók 80%-ának nem a választott szakjuknak megfelelő területen dolgoznak 
szülei, nagyszülei. Két kar (ÁOK, MK) végzettjei körében tapasztalható erősebb szülői 
vagy nagyszülői hatás. 

5. A végzettek 65%-a közvetlenül az abszolutórium után megszerezte diplomáját. Az ÁJK és 
az IGYFK esetében 40% feletti azok aránya, akik nem végeztek azonnal, míg az ÁOK-n 
kimagaslóan magas, 91% az azonnal diplomát is szerzők aránya. Akik később kaptak 
oklevelet, egyértelműen a nyelvvizsga hiányát említik az elsődleges okok között. 

6. A végzett hallgatók mintegy háromnegyede az angol nyelvet ismeri a legjobban. Német 
nyelvből ugyanez az arány alig haladja meg az 50%-ot, az olasz és a francia nyelv három 
százalék alatti, a spanyol és az orosz nyelvekből pedig az arány másfél százalék alatti.  

7. A képzésben résztvevők 63%-a ismét a PTE-n tanul. A BTK-n és az ETK-n végzettek 
nagyobb valószínűséggel folytatják máshol tanulmányaikat, mint a többi kar hallgatói. 

8. Az abszolutórium megszerzésekor a megkérdezettek 44,1%-ának már volt főállású 
munkaviszonya. Ez átlag felett jellemző a FEEK volt hallgatóira (77,1%) és a jogászokra 
(58,9%), kevéssé a TTK-n végzettekre (22,7%), és szinte egyáltalán nem az orvosokra 
(5,0%). A levelező hallgatók 89,9%-ának volt főállása, szemben a nappalisok 14,4%-ával. 
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9. Munkához jutni legnagyobb arányban (27,3%) személyes ismeretség, kapcsolat 
segítségével lehetett, álláshirdetésre jelentkezést 21,6%, munkáltató megkeresését 
20,1%, korábbi munkaerő-piaci kapcsolatait 14% jelölte meg. Korábbi gyakorlati helyen 
kevéssé sikerült elhelyezkedni (7,1%), illetve vállalkozóként is csak nagyon kevesen 
(3,5%) kezdték pályafutásukat. 

10. Akik közvetlenül az abszolutórium megszerzése után kerestek munkát (447 elemszámú a 
minta), 66,7%-a közel fél évig, 25,2%-a negyed évig és 8,0%-a több mint egy éven át várt 
a lehetőségre. 

11. A megkérdezettek 76,9%-a nyilatkozott úgy, hogy munkájának megfelel a saját vagy a 
kapcsolódó szakterülete. 

12. A válaszadók 60,4%-a még most is a végzés utáni első munkahelyén dolgozik, 19,5% 
váltott egyszer és 5,6% kétszer. Az ennél gyakrabban változtatók aránya nem éri el a 3%-
ot. A fennmaradt 11,7% megoszlik a munkanélküliek, a továbbtanulók és a kismamák 
között. 

13. Jelenleg a megkérdezettek 76,0%-a alkalmazottként dolgozik, és csak 1,9% vállalkozó 
vagy önfoglalkoztató. A három éve végzettek között a munkanélküliek aránya az 
országos átlag alatt van, csupán 5%, a 2010-ben végzettek magasabb aránya (12,4%) az 
első álláskereséssel töltött időszaknak tudható be. 

14. A munkahelyek fele (49,9%) a dél-dunántúli régióban van (ebből 25,2% Baranya 
megyében), Budapesten 18,6% található. A külföldön dolgozók aránya 5,5%. 

15. A főállásból származó (normál) havi kereset átlaga nettó 144.850 Ft. 
16. Összhangban a tavalyi eredményekkel, a végzettek számára leginkább szükséges 

kompetenciák idén is az önállóság, a munkabírás, a kitartás, illetve a konfliktuskezelési 
készség. 

17. Végzettjeink első gondolatai az egyetemmel kapcsolatban elsősorban pozitívak: a 
tanulmányokhoz, a hallgatói élethez, az egyes karokhoz, az egyetemhez és Pécshez 
köthetők. Már a tavalyi kutatásban is jelentős számú említést kapott a magas színvonal 
és a PTE szlogenje („Magyarország első egyeteme”) – és ezek az idei eredmények között 
is kimagaslóak. 

18. A végzett hallgatók döntő többsége (a 2008-ban végzettek 60%-a, 2010-ben végzettek 
75%-a) tud az alumni szervezetről. A 2008-ban végzetteknek még 13%-a, míg a 2010-
ben végzetteknek már a 20,6%-a tagja is az alumni szervezetnek. 
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A DPR főbb célcsoportjai és a felhasználási lehetőségek 

 

1. Egyetemi vezetők 

Képzésfejlesztés, intézményi szolgáltatások fejlesztése, 
minőségfejlesztés, vonzerőfejlesztés, intézményi hírnév, 
az érdekelt szereplőkkel a kapcsolattartás erősödése, 
intézményi akkreditáció 

2. Egyetemi oktatók, kutatók 
Tananyagfejlesztés, minőségfejlesztés, kapcsolattartás 
erősödése (alumni, hallgatók, jelentkezők stb.) 

3. Egyetemi hallgatók 
Javuló elhelyezkedési lehetőségek, intézményi kötődés 
kialakulása, erősödő alumni rendszerek, céltudatosabb 
hallgatói jelenlét a felsőoktatásban 

4. Már végzett hallgatók 
Javuló elhelyezkedési lehetőségek, intézményi kötődés 
erősödése, alumni rendszerek fejlődése 

5. Munkaerő-piaci szereplők Kapcsolatrendszer erősödése, munkaerő-tervezés 

6. Potenciális hallgatók 
Intézményre, képzésre, elhelyezkedésre vonatkozó 
információk 

7. Ágazati szereplők, irányító 
szervezetek 

Oktatási és munkaerő-piaci kapcsolatrendszer, 
stratégiai tervezés 

8. Tudományos élet, 
felsőoktatási szereplők, 
szakmai közélet 

Szakmai publikációk, tudományos igényű kiadványok 
megjelentetése 

9. További érdekeltek 
(szülők, társadalom stb.) 

Kapcsolatok erősödése, társadalmi elfogadottság 

 
 


