
A Széchenyi István Egyetem felmérése a végzősök körében 

a 2006/2007. tanévben



1. Bevezetés, módszertan

Az új Felsőoktatási Törvény előírja a felsőoktatási intézmények számára a hallgatói 

pályakövetés kialakítását. Ez a rendszer fontos tényezője lehet az egyetemek, főiskolák

minőségbiztosítási rendszerének, melynek keretében az egyetem rendszeresen felmérést végez 

az elsős hallgatók, a végzős és a végzett hallgató, valamint a munkaerőpiac szereplői, azaz a 

cégek, vállalatok között.

A Széchenyi István Egyetem Karrier és PR Irodája a 2006/2007-os tanévben záróvizsgát tett 

hallgatók körében végzett felmérést, melynek keretein belül 933 végzős hallgató véleményét 

vizsgálta meg. A kutatás legfőbb célja, hogy megismerje a hallgatók elképzeléseit, elvárásait a 

munkaerő-piaccal kapcsolatban, illetve visszajelzést kapjon arról, hogy miként értékelik a 

Széchenyi István Egyetemen szerzett tudásukat, és magát az intézményt.

2. A kérdőívek összeállítása

A vizsgálat ezen része már kipróbált és problémamentesen működő lépésnek tekinthető, 

ugyanis ezek a kérdőívek kezdeti formájukban két – téli államvizsgákkal együtt három -

alkalommal lekérdezésre kerültek. A kérdőívek hagyományos önkitöltős módszerrel kerülnek 

felvételre az államvizsgával párhozamosan, ezzel biztosítva van a szinte teljes körű kitöltés.

A 2007-ben végzett évfolyam kérdőíve az előző évihez hasonlóan négy nagyobb részből 

tevődött össze. Az első rész az azonosítást, a második terület a munkavállalási adatokra 

kérdezett rá. A harmadik témakörben az egyetemi képzésre, továbbképzésre és a 

nyelvismeretre kaphattunk választ, míg az utolsóban a szocio-demográfiai adatokat 

tartalmaztak.



3. Értékelés

Az alábbi táblázat bemutatja a megkérdezett hallgatók szakok szerinti megoszlását.

1. táblázat A lekérdezésben részt vevő hallgatók szak és kar szerinti megoszlása

Kar / Szak Fő %
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 49 5,25%

Jogász 49 5,25%
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 358 38,37%

Gazdálkodási egyetemi 19 2,04%
Gazdálkodási főiskolai 204 21,86%
Gazdálkodási kiegészítő 52 5,57%
Nemzetközi Kapcsolatok 62 6,65%
Nemzetközi Kommunikáció 21 2,25%

Műszaki Tudományi Kar 468 50,16%
Építészmérnök egyetemi 23 2,47%
Építészmérnök főiskolai 7 0,75%
Építőmérnök főiskolai 2 0,21%
Gépészmérnök főiskolai 64 6,86%
Környezetmérnök főiskolai 36 3,86%
Közlekedésmérnök főiskolai 119 12,75%
Mérnöktanár főiskolai 17 1,82%
Műszaki informatika főiskolai 58 6,22%
Műszaki menedzser főiskolai 51 5,47%
Településmérnök egyetemi 1 0,11%
Településmérnök főiskolai 23 2,47%
Villamosmérnök főiskolai 67 7,18%

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 48 5,14%
Általános szociális munkás 27 2,89%
Diplomás Ápoló 21 2,25%

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 10 1,07%
Zenetanár 10 1,07%

Végösszeg 933 100,00%

Forrás: hallgatói kérdőívek

A végzős hallgatók munkavállalással kapcsolatos kilátásai

Az államvizsgán részt vevő hallgatók 35,26 %-a már rendelkezik munkahellyel a diploma 

kézhez vételének idejében. Szakok szerint jelentős eltérések tapasztalhatók (1. ábra), karokra 

lebontva látható, hogy bizonyos műszaki pályákon nagyon elterjedt a diploma előtti 

munkahelyszerzés. A végzős építőmérnökök kereken fele, a műszaki informatikusok több 

mint 55%-a rendelkezik munkahellyel, de ennél figyelemre méltóbb, hogy a mérnöktanárok 



70,59%-nak, valamint az egyetemet végzett településmérnökök mindegyikének volt állása a 

záróvizsga időpontjában. Ezzel szemben látható, hogy a gazdaság- és jogtudományi szakok 

esetében ez nem annyira elterjedt, inkább csak az egyetemi gazdálkodási képzést végzők 

mondhatják magukról azt, hogy jelentős arányban biztosított számukra a munkahely. A 

legmegdöbbentőbb, de egyben legörömtelibb tény, hogy az egészségügyi képzésben tanulók 

54,17%-a már elhelyezkedett a kérdőív felvételének időpontjában.

1.ábra A diploma megszerzésekor már munkahellyel rendelkezők aránya szakonként

Forrás: hallgatói kérdőívek

Azok túlnyomó többsége, akik még nem rendelkeznek munkahellyel, úgy nyilatkozott, hogy 

az államvizsgát követő fél éven belül tervezi a munkahelykeresést.



Abban a tekintetben, hogy a tanulmányok elvégzése után mennyi idő múlva kapnak munkát, a 

hallgatók optimistának mutatkoztak; közel 60%-uk úgy nyilatkozott, hogy fél éven belül 

sikerrel fog járni a munkahelykeresés. (2. ábra)

2. ábra A munkahelyhez jutás várt időtartama

Forrás: hallgatói kérdőívek

A válaszadók mintegy kétharmada (63,13%) az elvégzett szak szerinti területen szeretne állást 

keresni magának. Legnagyobb arányban a zenetanárok igyekeznek szakmájuknak megfelelő 

állást találni, a pozitív válaszok aránya itt 90,00%-ot. A legalacsonyabb arányokat a

mérnöktanárok, a gazdálkodási egyetemi szakosok és a műszaki informatikusok között 

találjuk.

Lakhely

„A Széchenyi István Egyetem alakulásától fogva folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatói 

jelentkezések területi szerkezetét, annak időbeli alakulását. Az intézmény szakszerkezetének 

jellege a beiskolázás területi szerkezetét alaposan befolyásolta. A kilencvenes évek végére 

jellemző volt, hogy néhány speciális szakon (közlekedés, gépész) országosnak tekinthető 

beiskolázási területtel rendelkezett az intézmény. Ezen belül kiemelést érdemelt a Dél-



Dunántúl és a Dél-Alföld térsége, valamint Borsod megye déli, jó közlekedési kapcsolatokkal 

rendelkező térségei.

3. ábra: A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak lakhelye 2005-ben
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Forrás: Széchenyi István Egyetem Intézményfejlesztési Terve (2007)

Napjainkra az egyetem vonzáskörzetében megfigyelhető a változás. Ennek egyik eleme, hogy 

tovább élnek a tradíciók az ország távolabbi vidékein, de az érdeklődés csökkenőnek 

tekinthető, főleg a műszaki képzés vonatkozásában. Második megállapítás, hogy besűrűsödött 

a vonzáskörzet a Balatontól északra elhelyezkedő térségekre, így az egyetem regionális 

jellege tovább erősödött (2000. és 2005. között 60-100 km-es övezetben lakó hallgatók száma 

nőtt a legerőteljesebben). Harmadikként jellemző, hogy a kisebb településekben, városokban 

lakók felülreprezentáltak a régióbeli hallgatók között, ami szintén az egyetem regionális 

jellegét emeli ki. S végül egyre határozottabban felismerhető, hogy Szlovákia magyarlakta 

térségeiből növekvő az érdeklődés az egyetemen folyó képzés iránt.” (Széchenyi István 

Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2007)



4. ábra: A hallgatók megyénkénti megoszlása

Forrás: a 2006/2007-os tanévi hallgatói pályakövetési kérdőívek alapján

A fenti ábra jól mutatja, hogy a végzősök főként Magyarország észak-nyugati megyéiből 

érkeztek. Ha összevetjük az ezt megelőző ábrával, nem mutatkozik látványos különbség, azaz 

a végzősökre nézve is elmondható, hogy főképp a Nyugat-dunántúli és a Közép-dunántúli 

Régióból érkeznek.

A győri lakosok 85,61%-a kíván Győrben vagy a régióban elhelyezkedni. A Nyugat-dunántúli 

Régióból érkezők 87,77%-a maradna Győrben s a régióban, és csak elenyésző részük tervezi, 

hogy Budapesten, külföldön esetleg az ország egyéb részén keres munkát. A budapestiek 

80%-a lakóhelyén tervezi boldogulását, míg az ország egyéb részeiről származó hallgatók 

53,51%-a maradna Győrben, illetve a régióban. Ezen adatok azt jelentik, hogy bár a 

megkérdezett végzős hallgatóknak csak 14,15%-a győri, ennek ellenére a megkérdezettek 

37,65%-a tervezi, hogy Győrben vállal munkát. Ez a pozitív mérleg mindenképp kecsegtetően 

hangzik Győr és a Nyugat-dunántúli Régió jövőbeli fejlődésének szempontjából, hiszen a jól 

képzett munkaerő a város és a régió fejlődésének egyik fő tényezője. (2. táblázat)



2. táblázat A 2007-ben végzett hallgatók tervezett elhelyezkedési irányai

Lakhely / elhelyezkedés helye Győrben

a régióban 
(Nyugat-
Dunántúl 

Régió) Budapesten

Magyarország 
más 

régiójában külföldön

Győr 71,97% 13,64% 9,85% 1,52% 3,03%
Nyugat-Dunántúli régió 
megyéi 38,04% 49,73% 6,52% 2,99% 2,72%

Győr-Moson-Sopron 50,00% 38,73% 4,90% 3,43% 2,94%
Vas 18,92% 66,67% 9,01% 2,70% 2,70%
Zala 32,08% 56,60% 7,55% 1,89% 1,89%

Magyarország megyéi 25,44% 28,07% 20,18% 25,44% 0,88%

Bács-Kiskun 33,33% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00%
Baranya 10,00% 10,00% 10,00% 70,00% 0,00%
Békés 25,00% 0,00% 25,00% 50,00% 0,00%
Borsod-Abaúj-Zemplén 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00%
Csongrád 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
Fejér 28,57% 42,86% 9,52% 19,05% 0,00%
Hajdú-Bihar 25,00% 0,00% 37,50% 37,50% 0,00%
Heves 9,09% 18,18% 45,45% 27,27% 0,00%
Jász-Nagykun-Szolnok 35,71% 7,14% 42,86% 14,29% 0,00%
Komárom-Esztergom 18,18% 39,77% 13,64% 28,41% 0,00%
Nógrád 40,00% 0,00% 20,00% 40,00% 0,00%
Pest 13,64% 9,09% 50,00% 27,27% 0,00%
Somogy 28,57% 28,57% 14,29% 28,57% 0,00%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 33,33% 0,00% 16,67% 33,33% 16,67%
Tolna 27,27% 9,09% 36,36% 27,27% 0,00%
Veszprém 36,47% 32,94% 12,94% 15,29% 2,35%

Budapest 12,00% 4,00% 80,00% 4,00% 0,00%

Külföld 41,67% 25,00% 16,67% 8,33% 8,33%

Végösszeg 37,65% 34,00% 14,62% 11,52% 2,21%

Forrás: hallgatói kérdőívek

Kereset

Fontos kérdés, hogy végzett hallgatók milyen kereseti várakozásokkal jelennek meg a 

munkaerőpiacon. Az igények széles skálán mozognak, azonban az adatok azt mutatják, hogy 

a hallgatók reálisan látják a leendő munkabérüket, amelyet legtöbben (72%) bruttó 100 és 200 

ezer forint közé helyeznek el. (2. ábra)



2. ábra Munkabér elvárások a végzős hallgatók körében

Forrás: hallgatói kérdőívek

A teljes minta esetében az átlag 171.923 forint, de szakonként jelentős különbségeket 

találhatunk. (3. ábra) A műszakisok (164.720 forint) és a gazdasági végzettségűek (168.961 

forint) között nincs nagy különbség, ellenben a egészségügyi diplomát szerzők (144.792 

forint) jóval kevesebbre teszik a várható munkabérüket.

A korábbi években különbség volt az egyetemi és a főiskolai diploma értéke között, azaz az 

egyetemi diploma átlagos értéke havi bruttó keresetben mérve mindenütt magasabb volt, mint 

a főiskolai diplomáé. Ma talán ez a különbség valamelyest csökkent, de még mindig 

érzékelhető az egyes diplomák közti eltérés, bár a diploma ma már nem garancia az 

elhelyezkedésre.



3. ábra Bruttó munkabér nagyságával kapcsolatos várakozások a végzős hallgatók
körében

Forrás: hallgatói kérdőívek

Hallgatói kompetenciák

A szakmai tudás, nyelv, kommunikáció szerepének fontosságát jelzi a felmérés azon 

kérdésére adott válaszok, mely azt célozta meg, hogy a végzősök számára melyek azok a 

tényezők, amelyek fontosak az elhelyezkedésben. (4. ábra) Ezt több tényező befolyásolhatja, 

a felmérésben 12 lehetséges tényező került megadásra, illetve ennyi elemet kellett fontossági 

sorrendbe állítania a hallgatóknak.

EGYETEMI 
ÁTLAG



4. ábra: Az elhelyezkedést segítő tényezők

Forrás: hallgatói kérdőívek

A felmérés alapján a kérdőívet kitöltő hallgatók a nyelvtudást tartják a legfontosabb 

kompetenciának. Ez a kompetencia nem csupán azért fontos, mivel Magyarország az Európai 

Unió tagja, hanem mert a legtöbb hazánkban letelepedő multinacionális cég elvárja a 

nyelvtudást. Manapság sokat hangoztatott tény az is, hogy a nyelvtudás nem plusz, hanem 

alapkövetelmény. Sőt vannak olyan cégek, amelyek nem elégednek meg egy nyelv tökéletes 

ismeretével, további nyelvet vagy nyelveket kérnek. Aki viszont valamilyen kuriózumnak 

számító nyelvet ismer és tud használni, szinte biztosra vehető az azonnali elhelyezkedés. A 

megkérdezettek véleménye nagyon jól tükrözi, hogy tudásuk, de leginkább nyelvismeretük 

bővítésének a jövőben kiemelt feladatnak kell lennie, különben fennáll annak a veszélye, 

hogy a jelenleginél is nehezebben tudnak majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A 

felmérésből az tükröződik, hogy a hallgatók is átérzik a nyelvismeret meglétének fontosságát.

A második helyre a szakmai tudás került. A szakmai tudás tárgy-specifikus kompetencia, 

mely hivatottá teszi az embert arra, hogy magas színvonalon oldja meg a feladatokat. Egyben 

vele született tehetség, másrészt az évek során magára aggatott ismeret, melynek megléte 



nélkülözhetetlen egy állás, munkahely megszerzéséhez, tehát nem véletlen, hogy ezt a 

kompetenciát helyezték az első helyre a hallgatók.

A szakmai tudás és nyelvtudás mellett még fontosnak tartott kompetencia a jó kommunikációs 

képesség, korábbi szakmai gyakorlat, jó kapcsolatok és a szerencse. Az első kettő nem okoz 

meglepetést, viszont a szerencse ilyen magas aránya váratlannak mondható és felkeltheti az 

érdeklődést, hogy valóban ekkora jelentőséget tulajdonítanak neki manapság a frissdiplomás 

fiatalok. Miközben a végzős hallgatók jelzik a nyelvtudás kiemelt szerepét az 

elhelyezkedésben, ehhez képest a külföldi tanulmányok, külföldi tapasztalat meglétét kevésbé 

tartják lényegesnek. Még meglepőbb az a kontraszt, hogy míg a szakmai tudást a legfontosabb 

tényezőnek ítélték, addig a szakmai jártasságban való elmélyültséget biztosító pluszmunkák, a 

TDK-n, illetve esettanulmány versenyen való részvételt az átlagostól lényegesen alacsonyabb 

pontszámmal értékelték.

A kompetenciák közül a nyelvismeretet, a nyelvtudás szükségességéről alkotott véleményeket 

kicsit mélyebben is megvizsgáltuk. Az elemzésekhez felhasználtuk mindhárom rendelkezésre 

álló adatbázist.

A végzős hallgatók nyelvismerete

A hallgatói után-követési kérdőívet kitöltő 933 válaszadó 84,67%-a rendelkezik valamilyen 

nyelvvizsgával. A hallgatók közel egytizede egynél több nyelvvizsgával rendelkezik. Szakok 

szerinti bontásban jelentős különbségek mutatkoznak, leginkább az szembetűnő, hogy az 

egészségügyi intézet és a műszaki kar végzős hallgatói között magas azok aránya, akiknek 

nincs nyelvvizsgája (villamosmérnök főiskolai szak: 34,33%, általános szociális munkás: 

33,33%, mérnöktanár főiskolai szak: 29,41%, építészmérnök főiskolai szak: 28,57%,).



3. táblázat A záróvizsgakor nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók aránya szakonként

Kar / Szak %
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 2,04%

Jogász 2,04%
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 8,94%

Gazdálkodási egyetemi 0,00%
Gazdálkodási főiskolai 13,24%
Gazdálkodási kiegészítő 9,62%
Nemzetközi Kapcsolatok 0,00%
Nemzetközi Kommunikáció 0,00%

Műszaki Tudományi Kar 21,15%
Építészmérnök egyetemi 26,09%
Építészmérnök főiskolai 28,57%
Építőmérnök főiskolai 0,00%
Gépészmérnök főiskolai 23,44%
Környezetmérnök főiskolai 8,33%
Közlekedésmérnök főiskolai 20,17%
Mérnöktanár főiskolai 29,41%
Műszaki informatika főiskolai 10,34%
Műszaki menedzser főiskolai 19,61%
Településmérnök egyetemi 0,00%
Településmérnök főiskolai 21,74%
Villamosmérnök főiskolai 34,33%

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 22,92%
Általános szociális munkás 33,33%
Diplomás Ápoló 9,52%

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 0,00%
Zenetanár 0,00%

Végösszeg 15,33%

Forrás: hallgatói kérdőívek

Nyelvek szerinti bontásban a legtöbb végzős hallgató (47,68%) német nyelvvizsgával 

rendelkeznek; angol nyelvvizsgája a hallgatók 46,52%-ának van. Az olasz, illetve a francia

nyelvvizsgával rendelkezők aránya 2% körül van. A fentiekhez hasonló tendencia érvényesül 

a nyelvvizsgák szintjének tekintetében is. A teljes mintában 32,88% a középfokú német 

nyelvvizsgával rendelkezők aránya, míg ugyanez az angol esetében mindössze 29,98%, 

ezeket követi a 10% körüli német, illetve angol alapfokú nyelvvizsga aránya.

A következő ábrában remekül megmutatkoznak azok a szakos specifikumok, melyek a 

nyelvvizsgával, nyelvismerettel kapcsolatban elmondhatók. Látható, hogy a gazdasági 

területen tanuló hallgatók akár több nyelvvizsgával is rendelkeznek, míg az egészségügyi és a 



műszaki terület hallgatói olykor még nyelvvizsgát sem tudnak teljesíteni a felsőfokú 

tanulmányaik végére.

5. ábra: A nyelvvizsgák számának eloszlása szakok szerint

Forrás: hallgatói kérdőívek

A kutatás során a hallgatókat megkérdeztük arról is, hogy véleményük szerint lesz-e szükség 

idegen nyelvek ismeretére későbbi munkájuk során. Három opció közül lehetett választani, 

melyek a következők voltak: mindenképp szükséges, hasznos lehet és nem fontos. A végzős 

hallgatók 67,23%-a szerint mindenképp szükséges a nyelv ismerete, míg 30,78%-uk szerint 

hasznos lehet. Érdekes, hogy 2,99%-uk a nem szükséges választ jelölte. Jól mutatkozik a 

különbség a karok között(6. ábra), a legmagasabb arányban a gazdálkodási kar hallgatói 

válaszolták azt, hogy a nyelvtudás mindenképpen fontos (75,96%) és mindenképp érdekes az 

egészségügyi képzésben részt vettek 38,24%-os válaszaránya is.



6. ábra A nyelvismeret szükségessége

Kar / Szak
mindenképp 

szükséges hasznos lehet nem fontos

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 69,39% 30,61% 0,00%

Jogász 69,39% 30,61% 0,00%
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 75,96% 22,30% 1,74%

Gazdálkodási egyetemi 83,33% 16,67% 0,00%
Gazdálkodási főiskolai 72,48% 24,83% 2,68%
Gazdálkodási kiegészítő 74,00% 26,00% 0,00%
Nemzetközi Kapcsolatok 81,03% 17,24% 1,72%
Nemzetközi Kommunikáció 91,67% 8,33% 0,00%

Műszaki Tudományi Kar 62,77% 35,69% 1,54%

Építészmérnök egyetemi 57,89% 42,11% 0,00%
Építészmérnök főiskolai 50,00% 50,00% 0,00%
Építőmérnök főiskolai 100,00% 0,00% 0,00%
Gépészmérnök főiskolai 77,19% 21,05% 1,75%
Környezetmérnök főiskolai 72,73% 27,27% 0,00%
Közlekedésmérnök főiskolai 62,28% 36,84% 0,88%
Mérnöktanár főiskolai 0,00% 100,00% 0,00%
Műszaki informatika főiskolai 62,50% 34,38% 3,13%
Műszaki menedzser főiskolai 70,00% 30,00% 0,00%
Településmérnök egyetemi 100,00% 0,00% 0,00%
Településmérnök főiskolai 53,85% 30,77% 15,38%
Villamosmérnök főiskolai 64,71% 35,29% 0,00%

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális 
Intézet 38,24% 50,00% 11,76%

Általános szociális munkás 33,33% 46,67% 20,00%
Diplomás Ápoló 42,11% 52,63% 5,26%

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 50,00% 50,00% 0,00%

Zenetanár 50,00% 50,00% 0,00%

Végösszeg 67,23% 30,78% 1,99%

Forrás: hallgatói kérdőívek

Hallgatói visszajelzések a képzésről

Arról is megkérdeztük a hallgatókat, hogy mennyire tartják használhatónak az egyetemen 

tanultakat jövőbeli munkájukkal kapcsolatban: 13,96% elengedhetetlennek, 25,54% nagyon 

hasznosnak, 33,77% pedig részben felhasználhatónak tartja. Elmondható tehát, hogy a képzés 

megítélése alapvetően pozitívnak tekinthető. Szakonként és karonként azonban jelentősek az 

eltérések. Ezt mutatja meg a következő 7. ábra.



7. ábra A tanulmányok hasznosíthatósága

Kar / Szak
egyáltalán 

nem
még nem 

tudom

bizonyos 
szemlélet
et adott

részben 
felhasznál

- ható
nagyon 
hasznos

elenged-
hetetlen

Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar 0,00% 6,52% 15,22% 13,04% 23,91% 41,30%

Jogász 0,00% 6,52% 15,22% 13,04% 23,91% 41,30%
Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Kar 1,12% 5,34% 27,53% 40,45% 21,63% 3,93%

Gazdálkodási egyetemi 0,00% 5,56% 38,89% 33,33% 11,11% 11,11%
Gazdálkodási főiskolai 0,49% 5,88% 23,04% 42,65% 23,04% 4,90%
Gazdálkodási kiegészítő 0,00% 5,88% 39,22% 31,37% 19,61% 3,92%
Nemzetközi Kapcsolatok 3,23% 4,84% 32,26% 43,55% 16,13% 0,00%
Nemzetközi Kommunikáció 4,76% 0,00% 19,05% 38,10% 38,10% 0,00%

Műszaki Tudományi Kar 0,00% 3,43% 19,10% 33,91% 27,68% 15,88%

Építészmérnök egyetemi 0,00% 0,00% 17,39% 30,43% 26,09% 26,09%
Építészmérnök főiskolai 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 42,86% 42,86%
Építőmérnök főiskolai 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Gépészmérnök főiskolai 0,00% 4,69% 21,88% 29,69% 34,38% 9,38%
Környezetmérnök főiskolai 0,00% 5,56% 5,56% 47,22% 13,89% 27,78%
Közlekedésmérnök főiskolai 0,00% 3,36% 23,53% 38,66% 25,21% 9,24%
Mérnöktanár főiskolai 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,65% 82,35%
Műszaki informatika főiskolai 0,00% 5,26% 26,32% 35,09% 26,32% 7,02%
Műszaki menedzser főiskolai 0,00% 0,00% 26,00% 44,00% 28,00% 2,00%
Településmérnök egyetemi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Településmérnök főiskolai 0,00% 8,70% 26,09% 13,04% 30,43% 21,74%
Villamosmérnök főiskolai 0,00% 2,99% 8,96% 32,84% 34,33% 20,90%

Petz Lajos Egészségügyi és 
Szociális Intézet 2,17% 4,35% 13,04% 8,70% 34,78% 36,96%

Általános szociális munkás 4,00% 8,00% 8,00% 4,00% 44,00% 32,00%
Diplomás Ápoló 0,00% 0,00% 19,05% 14,29% 23,81% 42,86%

Varga Tibor Zeneművészeti 
Intézet 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 50,00%

Zenetanár 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 50,00%

Végösszeg 0,54% 4,33% 21,86% 33,77% 25,54% 13,96%

Forrás: hallgatói kérdőívek

A válaszadók túlnyomó többsége (92,18%) igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy 

szükségesnek tartja-e az egyetemi tanulmányok befejezése utáni továbbképzést. Szakok 

szerint nem találhatunk jelentős különbségeket ebben a tekintetben. A továbbképzések 

legnépszerűbb formája a vállalati tréning (30,99%), illetve a posztgraduális képzés (28,53%). 

Különböző tanfolyamok elvégzését a végzős hallgatók 22,79%-a tervezi és 16,04% azoknak 

az aránya, akik az önképzést választják. Néhányan egyéb formákat (doktori iskola, 

nyelvtanulás) is említettek.



A válaszokból megrajzolható, hogy a hallgatók megítélése szerint, hogy mik voltak a képzés 

erősségei, gyengeségei. (8. és 9. ábra) A kérdések megadott fogalmakat tartalmaztak, de a 

hallgatóknak volt lehetősége a felsoroltakon túl újabb tényezőket is megemlíteni, amivel éltek 

is.

8. ábra: Az egyetemi/főiskolai képzés erősségei

Forrás: hallgatói kérdőívek

A képzés legnagyobb erősségeként értékelték a megkérdezettek a szakmai ismereteken túli

egyéb ismeretekhez való hozzájutást, ami feltétlenül jónak számít. A megadottakon kívül 

örömteli a tény, hogy nagy számban megemlítésre került a szakmai problémák megoldására 

való felkészítés és a gyakorlati ismeretek.



9. ábra: Az egyetemi/főiskolai képzés gyengeségei

Forrás: hallgatói kérdőívek

A hallgatók megítélése szerint a legnagyobb hiányosság a szakmai gyakorlati lehetőségek 

hiánya, melynek orvoslását az új képzési rendszer lehetővé teszi. Külföldi példákból 

ismerhetjük, hogy az ilyen gyakorlatokon szerzett ismeretek milyen nagy segítséggel vannak 

a frissdiplomások elhelyezkedésénél. A másik probléma az alacsony szintű nyelvtanulási 

lehetőség. (Igaz ez a tényező az erősségek között is szerepel, de alacsony elemszámmal. 

Ugyanakkor a gyengeségek között többszörösen említették és a felsorolt gyengeségek között 

is fajsúlyosan kerül megemlítésre.)

Arra a kérdésre, hogy újra a Széchenyi István Egyetemet választanák-e, az egyes szakokon 

tanuló végzősök több, mint 85%-a igennel válaszolt. (10. ábra) A felmérés alapján látható, 

hogy a hallgatók nagy százaléka, szaktól függetlenül újra a Széchenyi István Egyetemet 

választaná. Ez az intézményre nézve nagyon pozitív és a jövőre nézve erőt adhat. Kiemelkedő 

az építészmérnök egyetemi és a gépészmérnök főiskolai szakos 100%-os véleménye, míg 



szintén szemet szúr, hogy a diplomás ápolóknak csak a fele választaná ismételten a Széchenyi

István Egyetemet.

10. ábra A Széchenyi István Egyetemet újra választó hallgatók aránya

Forrás: hallgatói kérdőívek

Az utolsó kérdés arra irányult, hogy a végzős hallgatók milyen arányban szeretnének a 

végzést követően információkat, esetleg hírlevelet kapni egykori intézményükről. Az 

Öregdiák Iroda amúgy is kiemelt fontossággal kezeli az egykori hallgatókat, jelenlegi 

öregdiákokat, valamint a végzett hallgatók életpályájának nyomon követését, amely most az 

új felsőoktatási törvényben kötelezettsége is az intézményeknek.



A záróvizsga időpontjában a megkérdezettek 58,84%-a szeretne bárminemű információkat 

kapni a Széchenyi István Egyetemről. Ez azt mutatja a számunkra, hogy a továbbiakban is 

igény van az ilyen jellegű tevékenységekre és az Öregdiák Iroda szolgáltatásaira.

Az értékelést a Karrier és PR Iroda és az Öregdiák Iroda munkatársai készítették a 

2006/2007-es tanévben kitöltött hallgatói kérdőívek alapján.


