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1. BEVEZETÉS
A korábbi évekhez hasonlóan a Széchenyi István Egyetem Karrier Irodája 2011-ben is felmérést
végzett a diplomás pályakövetési rendszer keretében az egykori hallgatói körében. Ebben az évben
a 2008-ban és 2010-ben diplomát, illetve abszolutóriumot szerzettek körére terjedt ki a felmérés,
amely longitudinális összehasonlítást is lehetővé tesz a végzéskori elképzelések és azok jelenlegi
megvalósulása között.
Amellett, hogy a Felsőoktatási Törvény (2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról) tartalmazza a kötelező pályakövetés bevezetését, a Széchenyi István Egyetem is rendkívül fontosnak tartja,
melyet jelez, hogy a törvény bevezetése előtt is folyt utánkövetéses felmérés az intézményben. A pályakövetési kérdőívre adott válaszok kitűnő visszacsatolást jelentenek az intézménynek a képzés
minőségére, annak munkaerőpiacon való megítélésére vonatkozólag. Az egykori hallgatók munkaerő-piaci tapasztalataikat felhasználva adott válaszaikat figyelembe véve, az egyetemnek lehetősége van arra, hogy a munkaerőpiac igényeihez igazodva folyamatosan javítsa képzéseit, s ezáltal
tovább növelje az öregdiákok elhelyezkedési esélyeit.
A megkérdezettek körében való megfelelő arányú kitöltést évről évre szükséges biztosítani, ehhez pedig elengedhetetlen egy olyan jól működő alumni rendszer kiépítése, amelyben az egykori
hallgatók büszkén és örömmel tekintenek vissza egyetemi éveikre, s nekik is céljuk az, hogy a jövő
nemzedékét segítve minden felkereséskor elmondják véleményüket az aktuális kérdőív kitöltésén
keresztül. Ehhez fontos egy jól működő, aktív és élő kapcsolatokon alapuló alumni hálózat működtetése, amelyen keresztül megvalósulhat az egykori hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás.
A Széchenyi István Egyetem nem csak közvetett kapcsolatokat ápol a munkaerőpiaccal – a diplomás pályakövetési rendszeren keresztül -, hanem az egyetemen működő Practing Irodának és
Karrier Irodának is köszönhetően mindennapi kapcsolatban áll a vállalatokkal, s már a hallgatói
évek alatt próbálja közelebb hozni az egyetemistákhoz a munkaerőpiac világát, ezzel megalapozva
számos diák későbbi sikeres szakmai pályafutását. A középiskolásoknak a megfelelő felsőoktatási
intézmény kiválasztásánál ezeket a tényezőket is figyelembe kell venniük, hiszen egy fiatalon meghozott jó döntés hozzájárulhat későbbi karrierjükhöz, a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedésükhöz, s helytállásukhoz.
A kutatás célja évről évre megismerni az öregdiákok véleményét, megtudni, hogy miként értékelik
a Széchenyi István Egyetemen szerzett szakmai tudást, magát az intézményt, és a munka világába történő integráció körülményeit. Ebből világosan leszűrhető, hogy a végzettek mennyire tudják
hasznosítani mindennapi munkájukban az egyetemen tanultakat, illetve a munkaerő-piaci tapasztalatok fényében miben látják a képzés erősségeit és hiányosságait.
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2. MÓDSZERTAN
A Széchenyi István Egyetem végzett hallgatóinak körében lefolytatott kérdőíves adatfelvételek
célja egy olyan, folyamatosan bővülő, a hallgatói életpályák megfigyelésére és időbeli változások,
elmozdulások követésére alkalmas adatbázis kialakítása, amely integrált, dinamikus vizsgálatok
elvégzésére nyújt lehetőséget, a több elemből álló struktúra időbeli kifutásával pedig panelvizsgálatként funkcionálhat bizonyos alminták esetében. Cél még a jövőben a diplomások elhelyezkedéséről megfelelő adatokkal rendelkezni és ezen adatok által a képzési területekre, nemekre, illetve
szakokra lebontott legfontosabb tendenciákat mérni, másrészt ezzel a felméréssel hozzájárulni az
egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez, színvonalasabbá tételéhez. Ez a rendszer
megfelelő alapja lenne jelenlegi és végzett hallgatók együttműködési attitűdjének, továbbá az egyetem igényeinek pontos feltárásának és nem utolsósorban legfontosabb eleme az öregdiákprogramok és szolgáltatások minőségi kialakításának és működtetésének.
Minden, adott évben diplomát szerző összes hallgató körében egy, három ill. a későbbiekben öt évvel a végzés után kérdőíves vizsgálatot kell végezni. A kutatás érdemi információt szolgáltat arról,
hogy a megkérdezettek milyen munkaerő-piaci státusszal rendelkeznek, milyenek voltak első tapasztalataik a munka világában, illetve – amennyiben nem dolgoznak, s ez nem is céljuk – milyen
egyéb tevékenységek terén aktívak (továbbtanulnak, nyelvi ismereteiket bővítik stb.).
A központi specifikáció online vagy postai standard kérdőíves adatfelvételt tesz lehetővé, ezek közül az intézmény a vizsgálat teljes körű on-line lebonyolítását preferálta. A vizsgálat az egyetem
minden 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatójára kiterjed (a keresztfélévben végzettekre is), leszámítva a felsőfokú szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben részt vevőket. A vizsgálat
koordinációja részben automatizált volt (a folyamat megkezdése után a lekérdezőprogram automatikusan figyelmeztető e-mailt küldött azoknak, akik megadott időpontokig nem töltötték ki a
kérdőívet), részben személyes közreműködést igényelt (a lekérdezés paramétereinek kialakítása, a
folyamat elindítása, felügyelete, telefonos közreműködés a megfelelő válaszadási arány elérése érdekében). A válaszadási arány esetében (mindkét évfolyam esetében) karonként 15% volt a célérték,
ami a végzettek létszámának tekintetében minimálisan elvárás, s a lekérdezési fázis körültekintő
kialakításával, megszervezésével, felügyeletével minden körülmény között biztosítani kellett.
A 2006 óta folyamatban lévő kutatási struktúra a kezdetektől három főiránnyal rendelkezik, melynek adatait a Diplomás Pályakövető Rendszerhez csatlakozva két vizsgálat gyűjtötte össze a megfelelő adatfelvételi lépésekkel párosítva. (1. táblázat)
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•

1. táblázat: A kutatás főirányai

Főirányok

Hallgatói motivációs
vizsgálat

Pályakövetési
vizsgálat

Eszköz

1. A hallgatók előzetes várakozásai és elsődleges tapasztalatai az egyetemmel
kapcsolatban

Az alsó éves hallgatók
körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat

2. A hallgatók összefoglaló értékelése az egyetemi
tanulmányok időszakáról,
munkaerőpiaccal kapcsolatos várakozások

A végzős hallgatók körében lefolytatott kérdőíves
vizsgálat

3. A munkaerő-piaci integráció folyamata, az egyetemi képzés gyakorlati eredményei

A végzett hallgatók körében két alkalommal lefolytatott kérdőíves vizsgálat

A megjelölt főirányokon kívül a kérdőíves vizsgálatok alkalmasak arra, hogy alapvető információkat nyújtsanak az egyetemi hallgatók szocio-demográfiai státuszáról (életkörülmények, földrajzi
elhelyezkedés, mobilitás).
A fentiekben bemutatott háromféle főirány kérdőíves vizsgálatának mindegyike önkitöltős módszerrel készül. Nem várható el, hogy mindhárom kérdőív esetén a teljes vizsgálni kívánt populáció
részt vegyen a felmérésben, de minta sincs meghatározva előzetesen, így ahol szükséges, a reprezentativitás utólagos kvótákkal, illetve súlyozással biztosítható.
A három adatfelvétel esetében kiemelten fontos kérdés az összehasonlíthatóság. Az összehasonlíthatóságnak jelen esetben két szintje van, ezt a 2. táblázat szemlélteti.
•

2. táblázat: Az összehasonlíthatóság szintjei

Általános

Korlátozott mértékben követni az időbeli tendenciákat és változásokat olyan
módon, hogy a kérdőívek egyező blokkjai és elemei összehasonlításra kerülnek, mind az azonos kérdőívek különböző időben történt felvétele, mind pedig
a különböző kutatási lépcsők teljes adatbázisának összehasonlítása alapján.

Panelvizsgálat

Időbeli összehasonlítások és életpálya-vizsgálatok elkészítése oly módon,
ami lehetővé teszi a rendszerbe bekerült hallgatók azonosíthatóságát. Így a
teljes rendszer kifutásával csökkenő elemszámú mintán ugyan, de azonos
összetételű válaszadói kör bevonásával végezhetők el az elemzések. Ebben az
esetben kiemelten fontos az azonosíthatósághoz szükséges minimális men�nyiségű személyes adat bizalmas és gondos kezelése.
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Az adatfelvétel jellegéből kiindulva figyelmet kellett fordítani egyrészt a kérdőívek terjedelmére,
másrészt pedig arra, hogy a kitöltés menete a hallgatók számára egyszerű és egyértelmű legyen.
Ennek érdekében egyrészt célszerű volt úgy meghatározni a kérdőívekben szereplő kérdések men�nyiségét, hogy a kitöltés 5–10, maximum 15 perc alatt végrehajtható legyen, másrészt pedig a lehető
legegyszerűbb kérdéstechnikákat (egyszeres választás, többszörös választás, preferenciaválasztás, egyszerű négy- és ötfokozatú skálák) kellett alkalmazni.
A vizsgálatban szereplő kérdőív úgy került összeállításra, hogy a lehető legszélesebb lehetőséget
nyújtsa az összehasonlításokra és longitudinális elemzések elvégzésére. Az alábbiakban nagy vonalakban bemutatjuk a vizsgálatban szereplő kérdőív tematikus vázlatát. (3. táblázat)
•

3. táblázat: A kérdőív felépítése

Blokk

10

Információk

Azonosítás

Nem, kar, szak, képzési szint, képzési tagozat

Szocio-demográfiai

Lakhely, családi állapot, gyermekszám, munkaerőpiaci státusz

Elhelyezkedés

Elhelyezkedés módja, időtartama, segítség a munkakeresésben, tapasztalatok hasznosítása

Foglalkozási státusz

Szakterület, munkakör, jövedelem, presztízs, foglalkoztató jellemzői

Az egyetemi képzés értékelése

Erősségek, hiányosságok, kapcsolat az egyetemmel

Továbbképzés

Továbbképzés szükségessége, továbbképzés formája, tényleges továbbképzések
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3. ÉRTÉKELÉS
3.1. Általános adatok, reprezentativitás
A 2008-as és 2010-es évben végzettek vagy abszolutóriumot szerzettek közül 727-en töltötték ki
összesen a kérdőívet, a reprezentativitás egyetemi szinten 28,21%. Ez a mutató a tavalyi évhez képest közel 9,00% növekedést jelent, ami azt bizonyítja, hogy évről évre erősebb kapcsolatokat tud
kiépíteni az intézmény hallgatóival, valamint erősödik az alumni mozgalom a Széchenyi István
Egyetemen. (4. táblázat)
•

4. táblázat: A vizsgálat reprezentativitása

diplomát szerzett
hallgatók

kérdőívet kitöltő
hallgatók

kitöltési arány

2008

1535

337

21,95 %

2010

1042

390

37,43 %

Összesen

2577

727

28,21 %

Végzés éve

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Ha kari és intézeti bontásban figyeljük a kitöltési aktivitást, jól látható a két nagyobb kar, a Műszaki
Tudományi Kar (továbbiakban: MTK) és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (továbbiakban:
KGYK) kimagasló aránya. Évről évre ezen a két karon a legmagasabb a válaszadók száma, melyet
magyaráz, hogy itt a legnagyobb a végzettek száma is. (5. és 6. táblázat)
•

5. táblázat: A válaszadók száma a 2008-ban végzett évfolyamból
Kar

válaszadók száma

DFK

26

KGYK

109

MTK

166

PLI

32

VTI

4

Összesen

337

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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•

6. táblázat: A válaszadók száma a 2010-ben végzett évfolyamból
Kar

válaszadók száma

DFK

44

KGYK

128

MTK

182

PLI

30

VTI

6

Összesen

390

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A válaszadási hajlandóság arányai szinte teljesen visszatükrözik a karok közti hallgatói megoszlást. (7. táblázat) Ez alapján a műszakis hallgatók válaszoltak összességében a legtöbben. Őket a
gazdasági diplomával rendelkezők, majd az egészségügyiek és jogászok követik.
•

7. táblázat: Válaszadók arányának karok szerinti megoszlása
Kar

válaszadók száma

DFK

9,63 %

KGYK

32,60 %

MTK

47,87 %

PLI

8,53 %

VTI

1,38 %

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Mindkét évfolyam esetében a nők válaszadási hajlandósága volt magasabb. Az egyes karokat tekintve is a női válaszadók dominanciája figyelhető meg, kivételt képez az MTK, ahol a kitöltők közel
73%-a férfi volt. Ez nem meglepő, hiszen ezen a karon alapvetően a férfiak képviselnek nagyobb
arányt. A Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (továbbiakban: VTI) esetében a női és férfi válaszadók aránya megegyező volt. (8. táblázat)
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•

8. táblázat: Férfi-nő arány

Végzés éve

férfi

nő

2008

43,62 %

56,38 %

2010

47,18 %

52,82 %

Összesen

45,53 %

54,47 %

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

3.2. Szocio-demográfiai adatok
A felmérés kitért a végzettek családi hátterére és körülményeire is. A válaszadók többége egyedülálló, ami arra enged következtetni, hogy a diploma vagy abszolutóium megszerzését követően
a végzettek a családalapítás helyett karrierjük építésére helyezték a hangsúlyt. Ha a két évfolyamot külön vizsgáljuk, az látható, hogy a 2008-ban végzettek között kevesebb az egyedülálló és több
azoknak a száma, akik már házasságban élnek. Kisebb arányban pedig voltak olyanok is a válaszadók között, akik elváltak. (9. táblázat)
•
Végzés éve

9. táblázat: A végzettek családi állapota

egyedülálló

házas

elvált

özvegy

2008

55,79%

39,76%

4,45%

0,00%

2010

74,36%

22,82%

2,05%

0,77%

Összesen

65,75%

30,67%

3,16%

0,41%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A nemek arányát tekintve, nagyobb számot képviselnek a házas nők, mint a házasságban élő férfiak, míg az egyedülálló nők és férfiak aránya közel azonos. Karok tekintetében megfigyelhető, hogy
a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (továbbiakban: DFK), a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet (továbbiakban: PLI) esetében a nők,
míg a Műszaki Tudományi Kar egykori hallgatói között a férfiak házasodtak nagyobb arányban.
(10. táblázat)
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•

10. táblázat: A végzettek családi állapota nemek szerint

Nem

egyedülálló

házas

elvált

özvegy

Férfi

31,36%

12,65%

1,24%

0,28%

Nő

34,39%

18,02%

1,93%

0,14%

Összesen

65,75%

30,67%

3,16%

0,41%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A 11. táblázatból jól látható, hogy az öregdiákok többségének (78,82%) nincs még gyereke, akiknek
van, ott többségében egy gyermek a jellemző. Karok és intézetek tekintetében, azok végzettjeinek
létszámát leképezve, az MTK-n és a KGYK-n diplomát szerzettek között jellemző nagyobb számban, hogy már gyermeket neveltek a vizsgálat időpontjában.
•
Végzés éve

11. táblázat: Gyermekek száma

1

2

3

4

5

2008

49,45%

40,66%

7,69%

2,20%

0,00%

2010

53,97%

36,51%

7,94%

0,00%

1,59%

Összesen

51,30%

38,96%

7,79%

1,30%

0,65%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Az öregdiákok több mint fele (50,62%) Győrben és a Nyugat-dunántúli régióban él, míg harmaduk
(33,70%) az ország más megyéiben telepedett le. A külföldön szerencsét próbálók aránya igen csekély, a korábban végzettekhez képest kisebb létszámot tesz ki (a 2010-es vizsgálatoknál ez az arány
2,10% volt). A Budapesten letelepedők aránya szintén kevesebb a korábbi évekhez képest (14,58%).
(12. táblázat)
•
Végzés
éve

Győr

12. táblázat: Az öregdiákok lakhelye
Nyugatdunántúli régió

Budapest

Magyarország
más megyéi

külföld

2008

23,74%

30,56%

12,76%

32,34%

0,59%

2010

23,08%

24,36%

16,15%

34,87%

1,54%

Összesen

23,38%

27,24%

14,58%

33,70%

1,10%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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A válaszadó öregdiákok többsége már saját lakással rendelkezik, de nagy arányban vannak olyanok
is, akik még a szüleikkel élnek. További 21,60% albérletben lakik. (13. táblázat)
•
Végzés
éve

13. táblázat: Lakóhely típusa

a szüleivel lakik

albérletben lakik

saját lakás

egyéb

2008

21,36%

17,51%

58,16%

2,97%

2010

35,90%

25,13%

33,33%

5,64%

Összesen

29,16%

21,60%

44,84%

4,40%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

3.3. Elhelyezkedés
A felmérésben külön súly helyeződött az öregdiákok elhelyezkedésének irányaira és körülményeire.
A végzettek által adott válaszokat nem csak önmagukban vizsgáltuk, hanem mindkét évfolyam esetében összehasonlításra kerültek a végzéskor – szintén a diplomás pályakövetés részeként – adott
feleletekkel. Így megtudhatjuk, mennyire voltak reálisak az egykori, munkaerőpiaccal kapcsolatos
elvárások, sikerült-e az egykori diákoknak korábbi elképzeléseiknek megfelelően elhelyezkedni, s
egyáltalán a régió képes volt-e felszívni azt a mennyiségű munkaerőt, amit az egyetem kibocsátott.
A felmérésből kiderült, hogy a Széchenyi István Egyetemen végzettek több mint fele (58,16%) Győrben és a Nyugat-dunántúli régióban helyezkedett el. A hallgatók másik nagyobb része (48,95%)
hazatérve, Magyarország más megyéiben, vagy pedig Budapesten talált magának munkát. A külföldön elhelyezkedők aránya nem jelentős, a korábbi években végzettekhez hasonlóan 2-3%. (14.
táblázat)
•
Végzés
éve

14. táblázat: Az öregdiákok elhelyezkedésének irányai

Győr
14 éves
kori
lakhely

Nyugat-dunántúli régió

Magyarország
más megyéi

Budapest

jelenlegi

14 éves
kori
lakhely

jelenlegi

14 éves
kori
lakhely

jelenlegi

14 éves
kori
lakhely

jelenlegi

külföld
14 éves
kori
lakhely

jelenlegi

2008

17,51%

28,30%

31,75%

23,15%

7,72%

18,65%

41,84%

27,01%

1,19%

2,89%

2010

14,10%

26,13%

30,26%

19,35%

9,74%

21,61%

42,82%

30,65%

3,08%

2,26%

Összesen

15,68%

27,21%

30,95%

21,26%

8,80%

20,13%

42,37%

28,82%

2,20%

2,58%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Ha összevetjük a végzettek 14 éves kori lakóhelyét a jelenlegi munkahelyükkel, látható Győr és a
főváros erős szívó hatása. Ennek megfelelően csökkent a Magyarország más megyéiben munkát
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vállalók aránya, tehát azoknak a száma, akik a tanulmányaik befejeztével hazatértek és otthon próbáltak szerencsét. Ez jól mutatja, hogy Győr városa megfelelő munkalehetőségeivel több végzettet
itt tart, mint amennyien itt laktak már főiskolai/egyetemi éveik előtt is. (1. ábra)
•

1. ábra: Az öregdiákok jelenlegi lakhelye

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Az öregdiákok jelenlegi lakhelyét és munkahelyét összehasonlítva kitűnik, hogy többen vannak
olyanok is (20% körül), akik ingáznak mindennapjaikban. Ez ma már nem szokatlan, sőt a munkaerőpiac részéről elvárás egyfajta rugalmasság, ami például ebben a mindennapi ingázásban
nyilvánul meg. Mindenképpen pozitívan értékelendő, hogy az egykori hallgatóknak nem jelent ez
problémát.
Az egyetem szempontjából a kérdőív egyik leglényegesebb kérdése, hogy mennyi időn belül sikerült
az egykori hallgatóknak elhelyezkedniük a munkaerőpiacon. Ez remek visszajelzés az intézménynek a diplomák minőségét illetőleg. A Széchenyi István Egyetem öregdiákjai évről évre kitűnő elhelyezkedési eredményekkel szolgálnak, ami az intézetben megszerzett képesítések megfelelő színvonalát mutatja.
A felmérésből kiderül, hogy a hallgatók több mint fele (53,51%) 1 hónapon belül talált magának
munkát, további 30,67% pedig fél éven belül. Az 1 vagy több mint 1 éven belül elhelyezkedők aránya
15,82%-ot tesz ki. Ezek az arányok rendkívül jónak mondhatóak, ebben szerepet játszahott az is,
hogy a vizsgált két év végzettjei szerencsés helyzetben voltak abból a szempontból, hogy a világgazdasági válság kibontakozása előtt, illetve annak mélypontját követően szerezték meg diplomájukat, így talán könnyebb helyzetben voltak az elhelyezkedéskor, mint a 2009-ben diplomát szerzők.
(15. táblázat)
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•

15. táblázat: Az elhelyezkedés időtartama
2008-ban
végzettek

2010-ben
végzettek

Összesen

56,97%

50,51%

53,51%

2 hónap

7,72%

5,38%

6,46%

3 hónap

13,06%

8,72%

10,73%

fél év

10,09%

16,41%

13,48%

1 év

3,26%

4,36%

3,85%

több mint 1 év

8,90%

14,62%

11,97%

Időtartam
1 hónap vagy
annál kevesebb

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Összefoglalva elmondható, hogy a záróvizsgát követő félévben az egykori hallgatók 84,18%-a frissdiplomásból munkavállalóvá vált (a 2008-ben végzett hallgatók 87,84%-a, míg a 2010-ben végzett
hallgatók 81,02%-a).
Érdemes összahasonlítani a mostani felmérés keretében adott válaszokat a végzés évében adottakkal, így látható, mennyire voltak reálisak az akkor még frissdiplomás hallgatók elhelyezkedési
elképzelései.
A mostani adatokat figylembe véve elmondható, hogy az egykori hallgatók sikeresebben léptek át
a munka világába, mint azt várták, hiszen mindkét évfolyam esetében jóval nagyobb volt azoknak
a végzetteknek az aránya, akik egy hónapon belül sikeresen elhelyezkedtek. A 2008-as évfolyam
esetében a végzéskor várt 10,38%-os 1 hónapon belüli elhelyezkedés helyett, 56,97%-os munkába
állás valósult meg. Hasonló arányokat figyelhetünk meg a 2010-ben végzetteknél is. Itt a 22,02%-os
vélt elhelyezkedéssel szemben a végzettek több mint fele 1 hónapon belül elhelyezkedett. (2. ábra)
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•

2. ábra: A végzettek vélt és valós elhelyezkedési ideje
A 2008-ban végzettek

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A 2010-ben végzettek

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Az elhelyezkedés körülményeit tekintve a kérdőív kitért arra is, hogy az öregdiákoknak milyen
segítsége volt a megfelelő munka meglelésében. A 16. táblázatból jól látható, hogy az egykori hallgatók legnagyobb arányban ismerősi, rokoni kapcsolataiknak köszönhetően találták meg a számukra alkalmas munkát. Ezt követően az újsághirdetések által történő munkakeresés tűnt még
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sikeresnek a kitöltők által adott válaszok alapján (17,74%). Meglepő, hogy a manapság megfigyelhető internetközpontúság ellenére, az öregdiákok csupán 10,45%-a helyezkedett el online állásközvetítő oldalak segítségével. Ugyanakkor ez jól bizonyítja azt, hogy az üres állások jelentős része nem
kerül meghirdetésre, hanem a legtöbb esetben ezeket a pozíciókat egyéb utakon (ismerősök, családtagok, barátok segítségével) töltik be a vállalatoknál.
•

16. táblázat: Az elhelyezkedésben nyújtott segítség forrásai
2008-ban
végzettek

2010-ben
végzettek

Összesen

a karrier iroda segítségével

1,19%

0,51%

0,83%

állásbörzék segítségével

2,67%

3,85%

3,30%

egyetemi kapcsolat alapján

18,40%

28,72%

6,05%

ismerősök, család segítségével

6,23%

5,90%

29,16%

32,94%

25,90%

3,16%

1,19 %

4,87 %

10,45 %

10,09 %

10,77 %

1,51 %

tanulmányi szerződés alapján

1,19 %

1,79 %

3,85 %

újsághirdetés alapján

5,04 %

2,82 %

17,74 %

egyéb

21,07 %

14,87 %

23,93 %

Segítség formái

munkaügyi központ segítségével
online állásközvetítő oldalak
segítségével
személyzeti tanácsadó cégek
segítségével

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Ha karonként vizsgáljuk az elhelyezkedésben kapott segítség formáit, megállapítható, hogy minden kar esetében kiemelkedő szerepe volt az ismerősi, családi kapcsolatoknak, valamint az újsághirdetésekben fellelt álláslehetőségekre beadott jelentkezéseknek. (17. táblázat)
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•

17. táblázat: Az elhelyezkedésben nyújtott segítség formái kari bontásban

Segítség formái

DKF

KGYK

MTK

PLI

VTI

összesen

a karrier iroda segítségével

0,00%

0,84%

0,86%

0,00%

10,00%

0,83%

állásbörzék segítségével

2,86%

3,38%

2,59%

8,06%

0,00%

3,30%

egyetemi kapcsolat alapján

8,57%

2,11%

7,47%

9,68%

10,00%

6,05%

25,71%

32,91%

28,16%

20,97%

50,00%

29,16%

ismerősök, család segítségével
munkaügyi központ segítségével
online állásközvetítő oldalak
segítségével
személyzeti tanácsadó cégek
segítségével

8,57%

2,95%

2,01%

3,23%

10,00%

3,16%

15,71%

9,70%

11,49%

3,23%

0,00%

10,45%

0,00%

1,69%

2,01%

0,00%

0,00%

1,51%

tanulmányi szerződés alapján

1,43%

2,95%

5,75%

0,00%

0,00%

3,85%

újsághirdetés alapján

18,57%

18,99%

16,67%

19,35%

10,00%

17,74%

egyéb

18,57%

24,47%

22,99%

35,48%

10,00%

23,93%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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3.4. Foglalkoztatási státusz
A következő kérdéscsoport arra irányult, hogy az egykori diákok milyen szakterületen, munkakörben helyezkedtek el, mennyi a bruttó munkabérük, mennyire elégedettek jelenlegi munkahelyükkel, a szakmájukban vállaltak-e munkát. Ezen kívül az öregdiákok foglalkoztatóinak főbb jellemzőire (cég mérete, típusa, stb.) is kitért a felmérés. A 18. táblázat a végzettek munkaerő-piaci státuszát
mutatja meg.
•

18. táblázat: A jelenlegi munkaerő-piaci státusz

GYES-en,
2008-ban
alkalma- GYED-en
végzetzott
(GYET-en)
tek
van

háztartásbeli, egyéb
inaktív
(eltartott)

önfoglalkoztató,
önálló vállalkozó

vállalkozó

nappali
tagozaton munkatanuló
nélküli
diák

DFK

88,46%

3,85%

0,00%

0,00%

0,00%

3,85%

3,85%

KGYK

85,32%

4,59%

0,92%

2,75%

1,83%

3,67%

0,92%

MTK

89,16%

3,01%

0,00%

0,00%

2,41%

2,41%

3,01%

PLI

75,00%

15,63%

0,00%

0,00%

6,25%

0,00%

3,13%

VTI

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Összesen

86,65%

4,75%

0,30%

0,89%

2,37%

2,67%

2,37%

GYES-en, háztartás- önfoglal2010-ben
alkalma- GYED-en beli, egyéb
koztató,
végzetzott
(GYET-en)
inaktív
önálló
tek
van
(eltartott) vállalkozó

nappali
vállalko- tagoza- munkazó
ton tanu- nélküli
ló diák

DFK

72,73%

0,00%

2,27%

0,00%

4,55%

9,09%

11,36%

KGYK

65,63%

6,25%

0,78%

2,34%

1,56%

16,41%

7,03%

MTK

76,92%

1,65%

0,55%

0,55%

1,65%

11,54%

7,14%

PLI

83,33%

0,00%

0,00%

3,33%

0,00%

10,00%

3,33%

VTI

50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

33,33%

16,67%

Összesen

72,82%

2,82%

0,77%

1,28%

1,79%

13,08%

7,44%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A megkérdezett öregdiákok csupán 5,09%-a munkanélküli, 8,25% pedig nappali tagozaton tanul.
A döntő többség (82,39%) azonban jelenleg is dolgozik, ami azt mutatja, hogy az egykori hallgatók
sikeresen léptek ki a munkaerőpiacra tanulmányaik befejeztével.
Mind a 2008-ban, mind a 2010-ben végzettek esetében a beosztottként való munkavégzés a leggyakoribb (55,03%), míg a legritkább a felsővezetőként dolgozók aránya (2,95%), ami nem meglepő,
hiszen még csak 1, illetve 3 éve végeztek a kitöltők. (19. táblázat)

2011-es pályakövetési vizsgálat |

21

Széchenyi István Egyetem

•

19. táblázat: Beosztás típusa

beosztott, nem
diplomás foglalkozás

beosztott
diplomás

alsóvezető

középvezető

felsővezető

2008

14,38%

55,48%

9,25%

18,15%

2,74%

2010

22,89%

54,58%

9,25%

18,15%

2,74%

Összesen

18,58%

55,03%

8,16%

15,28%

2,95%

Végzés éve

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A beosztási típusok arányait tükrözi a következő 20. táblázat is, amelyből látható, hogy az öregdiákok többségének (72,14%) nincsen beosztottja, s csupán 10,95% azoknak a kitöltőknek az aránya,
akik 10 vagy annál több alkalmazottjukkal dolgoznak együtt.
•

20. táblázat: Öregdiákok beosztottjainak száma

nincs alkalmazottja/
beosztottja

1-9 alkalmazott/
beosztott

10 vagy több alkalmazott/beosztott

2008

66,88%

18,97%

14,15%

2010

77,42%

14,84%

7,74%

Összesen

72,14 %

16,91 %

10,95 %

Végzés éve

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A felmérésből látható, hogy a végzettek döntő többsége (85,67%) állandó jellegű és határozatlan idejű munkaviszonyban áll. Az alkalmi, vagy megbízás jellegű, valamint a határozott idejű foglalkoztatás jóval kisebb arányban figyelhető meg az öregdiákok körében. (21. táblázat)
•

21. táblázat: Öregdiákok munkaviszonya

állandó jellegű és
határozatlan idejű

határozott
idejű

alkalmi, vagy megbízás jellegű
(tiszteletdíjas, jutalékos, stb.)

2008

89,39%

9,00%

1,61%

2010

81,94%

13,55%

4,52%

Összesen

72,14 %

16,91 %

10,95 %

Végzés éve

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A kérdőív kitöltése során a válaszadóknak arra is lehetősége nyílt, hogy különböző szempontok
szerint értékeljék főállású munkájukat 1-től 4-ig terjedő skálán (1=teljesen elégedetlen, 4=teljesen
elégedett). E kérdéskör keretében az öregdiákok megítélhették munkájuk anyagi és szakmai megbecsültségét, előrejutási lehetőségüket, valamint a munkahelyük tárgyi és személyi körülményeit
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egyaránt. Az adott pontszámok alapján átlagérték lett számolva mindegyik szempontra, ezeket
az értékeket a 22. táblázat mutatja. A válaszadók leginkább munkájuk szakmai, tartalmi részével
elégedettek, legkevésbé pedig jövedelmükkel. Ha az egyes karokat külön tekintjük, megállapítható, hogy munkájukkal összességében a VTI egykori hallgatói a legelégedettebbek, legkevésbé pedig a PLI végzettjei. Jövedelmüket a KGYK öregdiákjai ítélik a legjobbnak, míg a legrosszabbnak
a PLI volt hallgatói. Előrelépési lehetőségeiket, valamint szakmájuk erkölcsi megbecsültségét is
a VTI végzettjei minősítették átlagosan a legmagasabb pontszámmal.
•

22. táblázat: A végzettek munkahellyel való elégedettsége

a munka
szakmai,
tartalmi
része

szakmai
előmenetel, karrierépítés

szakmai
presztízs

DFK

3,3

2,9

3,0

2,6

3,3

3,3

3,1

KGYK

3,2

2,7

2,9

2,7

3,2

3,2

3,1

MTK

3,1

2,7

2,8

2,6

3,1

3,0

3,0

PLI

3,1

2,8

2,5

2,4

2,8

2,8

2,9

VTI

3,6

3,1

3,1

2,6

3,3

3,1

3,4

Összesen

3,2

2,7

2,8

2,6

3,1

3,1

3,0

Kar

a munka a munka
jövedea munka
személyi tárgyi
lem, jutösszeskörülkörültatások
sége
ményei ményei

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A felmérés választ keresett arra is, hogy az öregdiákok jelenlegi munkája mennyire kapcsolódik az
egyetemen végzett tanulmányaikhoz. A 23. táblázatból kiolvasható, hogy az egykori hallgatók többsége (83,74%) olyan munkát végez mindennapjai során, amely az egyetemen szerzett képesítéséhez
kapcsolódik. Csupán 12,72% azoknak a válaszadóknak az aránya, akik a tanulmányaikhoz képest
teljesen eltérő szakterületen helyezkedtek el. Ez az arány pozitívan értékelendő, mivel egyrészt azt
mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetem egykori hallgatói szakmájukban tudtak elhelyezkedni,
másrészt igazolja a végzettek korábban – még középiskolás éveik végén – hozott megfelelő döntését.
•
Kar
DFK

23. táblázat: A munkahely és megszerzett végzettség közötti kapcsolat
csak a saját tanul- a saját és a kapmányok szakte- csolódó szakterülete
rületek

egy egészen
más szakterület

bármilyen szakterület

33,90%

52,54%

11,86%

1,69%

KGYK

9,18%

73,47%

14,29%

3,06%

MTK

18,63%

64,05%

12,75%

4,58%

PLI

26,42%

64,15%

7,55%

1,89%

VTI

57,14%

28,57%

14,29%

0,00%

Összesen

18,20%

65,54%

12,72%

3,54%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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A pályakövetési kérdőívből kiderül az is, mekkora az öregdiákok havi bruttó átlagkeresete. Az alábbi 24. táblázatból látható, hogy az egykori diákok többsége (56,11%) 100.001-200.000 Ft közötti jövedelemmel rendelkezik havonta. Ezen kívül nagyobb arányt (26,37%) képviselnek azok az öregdiákok is, akik 200.001-300.000 Ft közötti havi bruttó átlagkeresettel bírnak. Ez a jövedelemsáv
nagyobb arányban fordul már elő a 2008-ban végzettek esetében, ami nem meglepő, hiszen ők már
három évvel ezelőtt kiléptek a munkaerőpiacra, így volt lehetőségük feljebb jutni a ranglétrán, amit
keresetük is igazol.
•
Munkabérkategória

24. táblázat: Bruttó munkabér nagysága

2008-ban végzettek

2010-ben végzettek

Összesen

3,48%

7,55%

5,49%

100.001-200.000 Ft

51,22%

61,15%

56,11%

200.001-300.000 Ft

29,97%

22,66%

26,37%

300.001-400.000 Ft

11,15%

4,68%

7,96%

400.001-500.000 Ft

2,09%

0,36%

1,24%

500.000 Ft felett

2,09%

3,60%

2,83%

100.000 Ft alatt

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Ha karonként vizsgáljuk a végzettek havi bruttó jövedelmét, elmondhatjuk, hogy mindegyik kar
esetében a 100.001-200.000 Ft közötti bérsáv a legjellemzőbb, különösen a egészségügyi területen
diplomát szerzők körében (87,50% a 2008-as; 86,96% a 2010-es végzetteknél). Mindkét évfolyam
esetében a legjobb keresettel a műszaki pályán tevékenykedők bírnak, őket követik a 2008-ban
végzettek esetében a gazdasági, a 2010-ben végzettek esetében pedig a jogi diplomával rendelkezők. A karokat külön figyelve is megállapítható, hogy jellemzően magasabb jövedelemmel bírnak
azok a hallgatók, akik már régebben kiléptek a munkaerőpiacra, így több szakmai tapasztalattal
is rendelkeznek, ami hozzájárulhat – a később diplomát szerzőkhöz képest – havi bérük magasabb
szintjéhez. (3. ábra)
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3. ábra: Végzettek bruttó bér jövedelme karonként

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A végzettek körében az átlagkereseteket vizsgálva a mért havi bruttó átlagkereset 219.000 Ft körül alakul, ami a KSH által nemzetgazdasági szinten regisztrált átlagos bruttó keresetnél valamivel magasabb (211.400 Ft) (KSH 2011). Ez az adat azonban nem csupán a szellemi, hanem a fizikai
foglalkozásúak béradatait is tartalmazza. Ha külön vizsgáljuk csak a szellemi foglalkozásúak havi
átlagos bruttó keresetét (275.975 Ft), ahhoz képest nagyobb különbség fedezhető öregdiákjaink átlagbéréhez képest. Ez nem a megszerzett diploma negatív megítélését mutatja, csupán nem szabad
arról elfeledkezni, hogy a kitöltők még csak egy, illetve három évvel ezelőtt kapták kézhez diplomájukat, s nem rendelkeznek akkora munkaerő-piaci tapasztalattal, ami indokolttá tenné magasabb
bérüket.
Az elhelyezkedési időhöz hasonlóan szintén érdemes összevetni a végzéskor elképzelt munkabér
nagyságát a jelenlegi keresettel, melyből látható, mennyire ítélték meg reálisan munkaerő-piaci lehetőségeiket az akkori frissdiplomások.
A 4. ábra alapján a 2008-ban végzettek esetében elmondható, hogy kevesebben keresnek havi bruttó 100.000 Ft alatt, mint akik azt a végzés pillanatában gondolták, ugyanez elmondható a 200.001
– 300.000 Ft, valamint a 300.001 – 400.000 Ft közötti jövedelemkategória esetében is. Ebből az látható, hogy a frissdiplomások negatívabban mérték fel munkaerő-piaci kilátásaikat, mint ahogyan
az megvalósult.
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•

4. ábra: Elképzelt és realizált munkabér a 2008-ban végzetteknél

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A 2010-ben végzetteknél azonban már sajnos többen kerültek a 100.000 Ft alatti bérkategóriába,
itt közel 6,00%-os eltérés figyelhető meg. Ugyanígy a 100.001 – 200.000 Ft és a 200.001 – 300.000
Ft közötti jövedelemsávok esetében is jelentős eltérés tapasztalható. A 2010-ben diplomát szerzők
tehát magasabb elvárásokkal léptek ki a munkaerőpiacra, mint amelyek megvalósultak. (5. ábra)
•

5. ábra: Elképzelt és realizált munkabér a 2010-ben végzetteknél

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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A válaszadók munkahelyüket több szempont alapján is besorolhatták egy-egy kategóriába. A 25.
táblázat a végzettek munkahelyének ágazati besorolását mutatja. Az egykori hallgatók nagyobb része (60,87%) teljes mértékben magántulajdonú vállalatnál dolgozik. A műszaki és gazdasági területen diplomát szerzetteknél főként a magántulajdonban lévő cégeknél való elhelyezkedés a jellemző
(67,65% és 66,33%), míg a zenészek és egészségügyi és szociális végzettségűek nagyobb arányban
vállaltak munkát teljesen állami tulajdonú munkahelyen (85,71% és 64,15%).
•
Végzés éve

25. táblázat: Munkahely típusa

teljes mértékben álrészben állami, részlami/önkormányzati
ben magántulajdonú
tulajdonú

teljes mértékben
magántulajdonú

2008

5,14%

35,37%

59,49%

2010

4,52%

33,23%

62,26%

Összesen

4,83%

34,30%

60,87%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A végzettek legnagyobb arányban (51,36%) 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkahelyen találtak munkát. A Műszaki Tudományi Kar esetében megfigyelhető, hogy az öregdiákok elsősorban (33,33%) 1000 fő feletti, azaz multinacionális cégeknél helyezkedtek el, míg a Deák
Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon diplomát szerzők legnagyobb arányban (30,51%) a 2-9 főt
foglalkoztató munkahelyeken dolgoznak. (26. táblázat)
•

26. táblázat: Munkahelyen dolgozók száma

Végzés éve

2-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

250-999 fő

1000 fő
vagy több

Önfoglalkoztató
vagyok

2008

15,43%

13,50%

19,94%

18,33%

30,87%

1,93%

2010

14,19%

18,06%

21,61%

15,16%

29,68%

1,29%

Összesen

14,81%

15,78%

20,77%

16,75%

30,27%

1,61%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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3.5. Az egyetemi képzés értékelése
A munkaerőpiacon való elhelyezkedés körülményei mellett a pályakövetési kérdőív másik fontos
részét képezi az egyetemi képzés értékelése. Ebben a kérdéscsoportban az öregdiákoknak lehetősége van arra, hogy már a munkaerőpiacon tapasztaltak fényében ítéljék meg a felsőoktatási intézményben megzerzett tudásukat. Ez a visszacsatolás a képzés minőségére vonatkozólag szintén
rendkívül fontos információtartalommal bír.
A felmérés kitért arra, hogy az öregdiákok mennyire tartják hasznosíthatónak az egyetemen tanultakat. A kérdés keretében hat kategória közül választhattak a kitöltők: egyáltalán nem hasznosítható, alig használható, részben felhasználható, nagyon hasznos, elengedhetetlen, még nem tudom.
(27. táblázat)
•

27. táblázat: Az Egyetemen tanultak hasznosíthatósága

Tanultak
hasznosíthatósága

2008-ban
végzettek

2010-ben
végzettek

Összesen

elengedhetetlen

8,01%

9,23%

8,67%

nagyon hasznos

23,15%

23,08%

23,11%

részben
felhasználható

53,12%

41,03%

46,63%

alig használható

6,82%

8,21%

7,57%

egyáltalán nem

0,89%

1,79%

1,38%

nem tudom, nem dolgoztam
még a szakmámban

8,01%

16,67%

12,65%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A kitöltők által adott válaszok alapján az mondható, hogy rendkívül pozitív a képzés megítélése,
hiszen a végzettek döntő többsége elengedhetetlennek (8,67%), nagyon hasznosnak (23,11%), illetve
részben felhasználhatónak (46,63%) tartja az egyetemen tanultakat. Fontos azt is kiemelni, hogy
az egyáltalán nem hasznosítható kategóriát a végzettek csupán 1,38%-a jelölte meg, az egyes karokat, illetve intézeteket külön tekintve pedig elmondható, hogy a DFK és PLI öregdiákjai között senki nem választotta ezt. A legpozitívabb értékelést a PLI-n diplomát szerzők adták, ezen intézet esetében a kitöltők 90%-a választotta az elengedhetetlen és a nagyon hasznos kategóriákat. (6. ábra)
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•

6. ábra: Az Egyetemen tanultak hasznosítása karok szerint

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A végzettek ebben a kérdéscsoportban megnevezhették az egyetemi képzés erősségeit is. A legtöbben (28,34%) azt emelték ki, hogy széleskörű elméleti ismereteket sajátíthattak el az egyetemi évek
alatt. Szintén nagy arányban voltak azok is (25,03%) akik úgy gondolták, hogy bizonyos szemlélet
kialakulásához járult hozzá a képzésük. (28. táblázat)
•

28. táblázat: A képzés erősségei
2008-ban
végzettek

2010-ben
végzettek

Összesen

17,80%

8,46%

12,79%

24,63%

25,38%

25,03%

felkészített a szakmai problémák megoldására

4,15%

5,13%

4,68%

gyakorlati ismereteket adott

3,56%

6,15%

4,95%

magas szintű oktatás

3,26%

4,10%

3,71%

önállóságra késztetett

20,18%

18,72%

19,39%

sok szó esett az emberi, munkatársi kapcsolatok fontosságáról

0,89%

1,28%

1,10%

széleskörű elméleti ismeretet adott

25,52%

30,77%

28,34%

Erősségek típusai
a szakmai ismereteken túl pénzügyi, jogi,
szervezési, kommunikációs ismereteket adott
bizonyos szemlélet kialakítását segítette

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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Ha összevetjük a kitöltő öregdiákok képzés erősségeivel kapcsolatos véleményét a végzéskor adott
válaszaikkal, jelentős különbségeket fedezhetünk fel. Míg a végzés pillanatában a legtöbben azt
emelték ki, hogy a szakmai ismereteken túl pénzügyi, jogi, szervezési és kommunikációs ismereteket sajátítottak el, addig a most történt felméréskor ezt a kategóriát a válaszadók csupán 12,79%-a
jelölte meg. A 2008-ban végzettek jelentős része (25,52%) véli úgy, hogy széleskörű elméleti ismereteket kapott az egyetemi képzés során, míg a végzéskor történt felméréskor csupán 2,77% gondolta ezt. Éles különbség figyelhető meg a „felkészített szakmai problémák megoldására” szempont
esetében is. Ezt az állítást a válaszadók 4,68%-a jelölte meg az idei kitöltéskor, míg a végzés pillanatában 29,98% és 32,75% volt azoknak az aránya, akik ezt az állítást emelték ki a képzés erősségei
közül. (7. ábra)
•

7. ábra: Az egyetemi képzés erősségeinek értékelése a végzéskor és jelenleg
2008-ban végzettek

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

30

| 2011-es pályakövetési vizsgálat

Széchenyi István Egyetem

2010-ben végzettek

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Természetesen a képzés erősségeinek megnevezése mellett fontos, hogy az egykori hallgatók – a
munkaerő-piaci tapasztalataik alapján – elmondják véleményüket a képzés hiányosságairól is.
Az öregdiákok megítélése szerint a képzés legnagyobb hiányossága a szakmai gyakorlati lehetőségek alacsony száma (39,61%), míg további 15,96% az alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvtanulási lehetőséget jelölte meg. (29. táblázat)
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•

29. táblázat: A képzés gyengeségei
2008-ban
végzettek

2010-ben
végzettek

Összesen

15,73%

16,15%

15,96%

5,93%

4,87%

5,36%

kapcsolattartás az oktatókkal

6,82%

4,62%

5,64%

kevés volt a szakmai gyakorlati lehetőség

38,58%

40,51%

39,61%

8,90%

8,97%

8,94%

13,06%

12,82%

12,93%

nem volt hiányosság

5,64%

5,64%

5,64%

túl széleskörű oktatás

5,34%

6,41%

5,91%

Gyengeségek típusai
alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvtanulási lehetőség
az emberekkel, munkatársakkal való kapcsolattartásról nem, vagy csak alig esett szó

kevés, vagy gyenge volt a szűken vett szakmai
anyagokon túlmutató ismeretek
nem korszerű és/vagy nem elégséges mértékű
szakmai ismeretet tanítottak

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A képzés gyengeségeinek végzéskori és jelenlegi megítélése tekintetében már nem olyan éles a
különbség, mint ami az erősségek véleményezése esetében volt megfigyelhető. A záróvizsga előtti és a jelenlegi lekérdezéskor egyaránt a rendelkezésre álló szakmai gyakorlatok kis mértékét
emelték ki a válaszadók. Ezt követi a „nem korszerű vagy nem elégséges mértékű szakmai ismeretet tanítottak” kategória. Az „alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvtanulási lehetőség”
szempont szintén nagyobb arányban fordult elő mindkét évfolyam esetében az idei felméréskor,
míg a végzéskor főképp a 2008-as évfolyam számára jelentette ez a kategória az erősítendő tevékenységet. (8. ábra)
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•

8. ábra: Az egyetemi képzés gyengeségeinek az értékelése a végzéskor és jelenleg
2008-ban végzettek

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

2010-ben végzettek

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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3.6. Továbbképzés
A mai korban egyre fontosabb értelmet kap az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) fogalma.
Egyre többen érzik fontosnak, hogy életük során folyamatosan bővítsék az ismereteiket és tudásukat, mindig naprakészek legyenek nem csupán a végzettségüknek megfelelő szakterületen, hanem
az élet egyéb területein is. Ehhez kapcsolódott a felmérés következő kérdéscsoportja, amely az öregdiákok szakmai továbbképzési szándékairól, s eddigi továbbképzéseikről szolgáltat információkat.
Az egyetemi képzést követően a válaszadó öregdiákok több mint fele (53,92%) vett részt valamilyen
szakmai továbbképzésben, ami arra utal, hogy a végzettek fontosnak tartották, hogy szinte rögtön
a tanulmányaik befejeztével bővítsék addig megszerzett tudásukat, s így még könnyebben boldoguljanak a munkaerőpiacon. (30. táblázat)
•

30. táblázat: Az egyetemi képzés után szakmai továbbképzésben részt vettek aránya
szakmai továbbképzésben
részt vett

nem vett részt szakmai
továbbképzésben

2008

51,34%

48,66%

2010

41,54%

58,46%

Összesen

46,08%

53,92%

Végzés éve

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A képzések típusát tekintve a legtöbben vállalati tréningen (34,03%), továbbá egyéb tanfolyamon
(33,13%) bővítették szakmai tudásukat, míg a legkisebb arányban (3,58%) PhD, MBA, DLA képzésben vettek részt. (31. táblázat)
•

31. táblázat: A szakmai továbbképzésben részt vettek képzési típus szerinti megoszlása
2008-ban
végzettek

2010-ben
végzettek

Összesen

34,68%

31,48%

33,13%

7,51%

14,20%

10,75%

vállalati tréning

38,73%

29,01%

34,03%

PhD, MBA, DLA

1,16%

6,17%

3,58%

önképzés

6,36%

6,17%

6,27%

egyéb továbbképzés

11,56%

12,96%

12,24%

Továbbképzés típusai
tanfolyam
posztgraduális (újabb egyetemi, főiskolai)

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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A felmérésből kiderül az is, hogy az öregdiákok jelentős része (89,00%) szükségesnek tartja, hogy
szakmailag képezze magát a jövőben. A végzettek arra is választ adtak, milyen formában képzelik el továbbképzésüket. Az egykori hallgatók között nagyobb arányt képviselnek azok, akik vállalati tréning, illetve valamely tanfolyam keretében kívánják szakmai tudásukat bővíteni (26,12%;
25,97%). További 20,09% posztgraduális (újabb egyetemi, főiskolai) képzésben szeretne részt venni
ismeretei bővítése céljából. Az önképzésben való fejlődés lehetőségét is többen megjelölték, a válaszadók 13,60%-a kívánja a jövőben ezen úton képezni magát. (32. táblázat)
•

32. táblázat: Későbbi szakmai továbbképzés irányai
2008-ban
végzettek

2010-ben
végzettek

Összesen

tanfolyam

25,08%

26,72%

25,97%

posztgraduális (újabb egyetemi, főiskolai)

20,40%

19,83%

20,09%

vállalati tréning

29,10%

23,56%

26,12%

PhD, MBA, DLA

6,35%

8,62%

7,57%

önképzés

13,71%

13,51%

13,60%

egyéb továbbképzés

5,35%

7,76%

6,65%

Továbbképzés típusai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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4. ÖSSZEFOGLALÁS
A diplomás pályakövetés keretében végzett felmérések évről évre fontos visszacsatolást jelentenek
az Egyetem vezetése, munkatársai és nem utolsó sorban a hallgatók, valamint a leendő hallgatók
felé a képzés értékelését illetőleg. A diplomát szerzettek utánkövetésének nem csupán törvényi előírás teljesítésének kell lennie, hanem egy olyan eszköznek az egyetemi döntéshozók kezében, melynek felhasználása a képzés alakítása, fejlesztése során hozzájárulhat a végzettek munkaerő-piaci
sikereihez, továbbá az Egyetemet választók számának folyamatos növekedéséhez.
A pályakövetés kitért az egykori hallgatók elhelyezkedési irányaira, s körülményeire. Mind a 2008ban, mind a 2010-ben diplomát vagy abszolutóriumot szerzettek esetében összehasonlításra kerültek a mostani felmérésben adott válaszok a végzés pillanatában történt vizsgálat során adottakkal.
Így láthattuk, hogy az egykori frissdiplomások reális elvárásokkal léptek a munkaerőpiacra, s elhelyezkedésük során azoknak sikeresen megfeleltek.
Az idei felmérésből kiderült, hogy a 2008-ban és 2010-ben diplomát szerzettek 48,47%-a Győrben,
illetve a Nyugat-dunántúli régióban helyezkedett el, s közel ugyanekkorra arányban (50,62%) telepedtek le ebben a térségben az egykori hallgatók. A végzettek másik nagy része (48,95%) pedig a
fővárosban és Magyarország más megyéiben találta meg szerencséjét. Ezek az adatok Győr és a főváros erős elszívó hatását támasztják alá az öregdiákok elhelyezkedése tekintetében. A Széchenyi
István Egyetemen folyó képzés munkaerő-piaci igényekhez való igazodását mutatja, hogy a végzettek 88,03%-a fél éven belül el tudott helyezkedni, ezen belül is 53,51%-ot tesz ki azoknak az aránya, akik a diploma kézhezvételétől számítva csupán egy hónap elteltével megtalálták a számukra
megfelelő álláslehetőséget. Ezek a mutatók rendkívül pozitív visszajelzést adnak az Egyetem vezetősége felé a képzés minőségét, annak munkaerő-piaci megítélését illetőleg. További kiemelendő
pozitívum, hogy a végzettek 83,74%-a végzettségének megfelelő szakterületen helyezkedett el, ami
alátámasztja a hallgatók sikeres pályaválasztását.
A végzettek jövedelmi igényei és ténylegesen elért bérszintjük összehasonlítása azt mutatja, hogy a
végzés pillanatában többnyire reálisan látták munkaerő-piaci lehetőségeiket, s ez nagy valószínűséggel pozitívan befolyásolhatta sikeres és gyors elhelyezkedésüket.
A vizsgálat több kérdés során is lehetőséget biztosított az egyetemi képzés értékelésére. A válaszok
alapján alapvetően pozitívnak mondható a képzés megítélése. A döntő többség hasznosnak tartja
mindennapi munkája során az egyetemen elsajátított ismereteket. A legtöbben a széleskörű elméleti ismereteket, valamint a bizonyos szemlélet kialakulásához való hozzájárulást emelték ki az
egyetemi képzés erősségei közül. A kritikai észrevételek a gyakorlati lehetőségek alacsony számára
és a nem elégséges nyelvtanulási lehetőségekre hívták fel a figyelmet.
Ma már egyre nagyobb hangsúly helyeződik az élethosszig tartó tanulás elvére. Ezen elv szellemében
fontos, hogy az emberek folyamatosan tovább képezzék magukat, bővítsék ismereteiket. A végzettek
döntő többsége ennek megfelelően fontosnak tartja, hogy tovább képezze magát a jövőben, illetve
nagy részük már az egyetemi képzés befejezését követően részt vett valamely továbbképzésben.
Összefoglalásként kijelenthető, hogy a Széchenyi István Egyetem meghatározó szerepet tölt be a
Nyugat-dunántúli régió életében, mind az oktatási, mind a kutatási tevékenység tekintetében. A régió számára olyan képzett frissdiplomásokat bocsájt ki évről évre, akiknek szakmai tudása a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelel, ennek eredményeképpen jelentős mértékben hozzájárulhatnak
a térség gazdaságának növekedéséhez. Az intézmény e kiemelkedő szerepének fenntartása érdekében fontos, hogy folyamatosan kapjon visszajelzést a munkaerőpiac szereplőitől, melyben egyik
legfontosabb információforrás a diplomás pályakövetési vizsgálatok eredménye lehet.
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5. MELLÉKLET
Kérdőív
Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás, 2011
DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja
Végzettek 2011
1. (1.1) Az intézmény melyik karán végzett?
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)
[249 –] Műszaki Tudományi Kar
[248 –] Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
[245 –] Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar
[250 –] Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet
[251 –] Varga Tibor Zeneművészeti Intézet
2. (1.2) Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra
gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)
1.2.1. Képzési terület:
[1 -] Agrár
[2 -] Bölcsészettudomány
[3 -] Gazdaságtudományok
[4 -] Informatika
[5 -] Jogi és igazgatási
[6 -] Műszaki
[7 -] Művészet
[8 -] Művészetközvetítés
[9 -] Nemzetvédelmi és katonai
[10 -] Orvos- és egészségtudomány
[11 -] Pedagógusképzés
[12 -] Sporttudomány
[13 -] Társadalomtudomány
[14 -] Természettudomány
1.2.2. Képzési forma:
[1 -] BA/BSc
[2 -] MA/MSc
[3 -] Egységes, osztatlan képzés
[4 -] Egyetemi – hagyományos képzés
[5 -] Főiskolai – hagyományos képzés
[6 -] Doktori képzés – PhD, DLA
[7 -] Felsőfokú szakképzés
[8 -] Szakirányú továbbképzés
[9 -] Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb
3. (1.2.3) A végzés (abszolutórium) éve?
[1 -] 2008
[2 -] 2010
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4. (1.3) Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon?
[1 -] Nappali
[2 -] Esti
[3 -] Levelező
[4 -] Távoktatás
5. (1.4) Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?
[1 -] Államilag támogatott
[2 -] Költségtérítéses
[3 -] Mindkét finanszírozási formában, különböző időszakokban
6. (1.5) Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot?
[1 -] Elégséges
[2 -] Közepes
[3 -] Jó
[4 -] Jeles, kiváló
7. (1.6) Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön
tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt?
[1 -] Sokkal rosszabb volt, mint a többieké
[2 -] Valamivel rosszabb volt, mint a többieké
[3 -] Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké
[4 -] Valamivel jobb volt, mint a többieké
[5 -] Sokkal jobb volt, mint a többieké
8. (1.7) A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig?
Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel!
…………….. félév
9. (1.8) Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
Ha nem akkor:
9.1 (1.8.1) Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomát?
[1 -] 1-3
[2 -] 4-6
[3 -] 7-12
[4 -] 13-24
[5 -] 2 évnél több idő alatt
[6 -] Még nem szereztem meg
9.2 (1.8.2) Mi (volt) a késedelem oka?
[1 -] Nyelvvizsga hiánya
[2 -] Adminisztratív okból érdemes volt várni a diplomázással
[3 -] Egyéb ok: ………………………………………………
9.2.1 (1.8.2.A) Egyéb ok éspedig?
………………………………………………
9.3 (1.8.3) Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
[3 -] Már akkor is dolgoztam
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9.4 (1.8.4)Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerő-piaci érvényesülésben?
[1 -] Egyáltalán nem okozott problémát
[2 -] Kismértékben problémának éreztem
[3 -] Nagy problémát jelentett
10. (1.9) Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?
[2 -] Nem
[1 -] Igen
10.1 (1.9.1) Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének?
[1 -] Igen
[2 -] Nem

2. Egyéb felsőfokú tanulmányok
11. (2.1) Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor?
[2 -] Nem
[1 -] Igen
11.1 (2.1.1) Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!
Ha több végzettsége is volt, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!
………………………………………………………………………………
11.2 (2.1.2) Ezt milyen képzési formában szerezte?
[1 -] BA/BSc
[2 -] MA/MSc
[3 -] Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés)
[4 -] Egyetemi – hagyományos képzés
[5 -] Főiskolai – hagyományos képzés
[6 -] Doktori képzés – PhD, DLA
[7 -] Felsőfokú szakképzés
12. (2.2) A megkeresés alapjául szolgálóképzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget?
[2 -] Nem
[1 -] Igen
12.1 (2.2.1)Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!)
……………………………………..…….
12.2 (2.2.2) Ezt milyen képzési formában szerezte?
[1 -] BA/BSc
[2 -] MA/MSc
[3 -] Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés)
[4 -] Egyetemi – hagyományos képzés
[5 -] Főiskolai – hagyományos képzés
[6 -] Doktori képzés – PhD, DLA
[7 -] Felsőfokú szakképzés
[8 -] Szakirányú továbbképzés
[9 -] Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb
13. (2.3) Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?
[2 -] Nem
[1 -] Igen
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13.1 (2.3.1) Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több szakon is tanul, kérjük, az Ön számára fontosabbat
adja meg!)
………………………………………………………………………………
13.2 (2.3.2) Ezt milyen szintű képzésben végzi?
[1 -] BA/BSc
[2 -] MA/MSc
[3 -] Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés)
[4 -] Egyetemi – hagyományos képzés
[5 -] Főiskolai – hagyományos képzés
[6 -] Doktori képzés – PhD, DLA
[7 -] Felsőfokú szakképzés
[8 -] Szakirányú továbbképzés
[9 -] Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb
14. (2.4) Tervez-e (további) részvételt MA/MSc képzésben?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
15. (2.5) Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből?
(Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol 1=nem ismeri, 5=nagyon jól ismeri, 9=anyanyelve)
nem ismeri

nagyon jól
ismeri

anyanyelve

2.5.1. angol

1

2

3

4

5

0

2.5.2. német

1

2

3

4

5

0

2.5.3. francia

1

2

3

4

5

0

2.5.4. olasz

1

2

3

4

5

0

2.5.5. spanyol

1

2

3

4

5

0

2.5.6. orosz

1

2

3

4

5

0

16. (2.6) A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hos�szabb-rövidebb ideig külföldön?
[2 -] Nem
[1 -] Igen
16.1 (2.6.1) Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert?
[1 -] Nem tanultam
[2 -] 1
[3-] 2
[4 -] 3
[5 -] 4
[6 -] 5
[7 -] 6
[8 -] 7
[9 -] 8
[10 -] 9, vagy több alkalommal
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16.2 (2.6.2) Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?
[1 -] Nem tanultam
[2 -] 1
[3-] 2
[4 -] 3
[5 -] 4
[6 -] 5
[7 -] 6
[8 -] 7
[9 -] 8
[10 -] 9, vagy több alkalommal
16.3 (2.6.3) Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?
………………………………………………………………………………
16.4 (2.6.4) Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! (Több választ is megjelölhet!)
Tempus/Erasmus ösztöndíj

[1 -] Igen

[2 -] Nem

A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja

[1 -] Igen

[2 -] Nem

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat

[1 -] Igen

[2 -] Nem

Egyéb külföldi/nemzetközi pályázati ösztöndíj

[1 -] Igen

[2 -] Nem

Saját/családi finanszírozás

[1 -] Igen

[2 -] Nem

Egyéb forrásból

[1 -] Igen

[2 -] Nem

16.5 (2.6.5) Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!
…………………………………………………………………………………………………………………….
17.1 (2.7.1) Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
18. (2.8) Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot (akár részfoglalkozásúként, akár teljes foglalkoztatottságban) …
18.1 (2.8.1)… a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT?
1 – igen
2 – nem
18.2 (2.8.2)… a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
19. (2.9) Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot (akár részfoglalkozásúként,
akár teljes foglalkoztatottságban) …
19.1 (2.9.1)… a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT?
1 – Igen
2 – Nem
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19.2 (2.9.2)… a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN?
1 – Igen
2 – Nem
20. (2.10)Dolgozott-e Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
20.1 (2.10.1)… a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
20.2 (2.10.2)… a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN?
[1 -] Igen
[2 -] Nem

3. Átmenet a felsőoktatásból a munka világába
21. (3.1) Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább?
[1 -] Főfoglalkozású diáknak, vagy
[2 -] Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is)
22. (3.2) Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal (szolgálati jogviszonnyal)?
[2 -] Nem
[1 -] Igen
22.1 (3.2.1.) Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat
jelölje be!
[1 -] Álláshirdetésre jelentkezett
[2 -] Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát
[3 -] Intézményi karrieriroda, állásbörze révén
[4 -] Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte
[5 -] Gyakorlati helyén alkalmazták
[6 -] Tanári ajánlás révén
[7 -] Korábbi munkakapcsolat révén
[8 -] Egyéb személyes ismeretség révén
[9 -] Egyéb:……………………………………………
22.1.1 (3.2.1.A) Egyéb éspedig? Kérem fejtse ki!
1 – posztgraduális (újabb egyetemi, főiskolai)
2 – PhD, MBA, DLA
3 – tanfolyam
4 – vállalati tréning
5 – önképzés
6 – egyéb továbbképzés
22.2 (3.2.2) Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a
munkának?
[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete
[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek
[3 -] Egy egészen más szakterület
[4 -] Bármilyen szakterület
22.3 (3.2.3) Önnek ez a munkaviszonya…
[1 -] Állandó jellegű és határozatlan idejű volt
[2 -] Határozott idejű volt
[3 -] Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) volt
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22.4 (3.2.4) Ön ekkor (az abszolutórium megszerzésekor) jellemzően minek tekintette magát?
[1 -] Főfoglalkozású diáknak, vagy
[2 -] Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is)
23. (3.3) Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát?
[2 -] Nem, mert már akkor is dolgoztam
[3 -] Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem
[4 -] Nem, egyéb okból: …………………………………………………………………
[1 -] Igen
23.1.1 (3.3.A) Egyéb okból? Kérem fejtse ki!
23.2 (3.3.1.) A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/ jelentkezett állásért?
(Kapcsolatfelvételnek számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre…)
Kérjük, számmal adja meg!
…………………………………………………………………………………………………………………….
23.3 (3.3.2) A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók?
Kérjük, számmal adja meg!
…………………………………………………………………………………………………………………….
23.4 (3.3.3) Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?
[3 -] Még nem találtam
[1 -] Azonnal, egy hónapon belül találtam
[2 -] Keresés után találtam
23.4.1 (3.3.3.1) Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?
………………………………………………………………
23.5 (3.3.4) Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához?
Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be!
[1 -] Álláshirdetésre jelentkezett
[2 -] Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát
[3 -] Intézményi karrieriroda, állásbörze révén
[4 -] Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte
[5 -] Gyakorlati helyén alkalmazták
[6 -] Tanári ajánlás révén
[7 -] Korábbi munkakapcsolat révén
[8 -] Egyéb személyes ismeretség révén
[9 -] Egyéb:……………………………………………
23.5.1 (3.3.4.A) Egyéb:……………………………………………
23.6 (3.3.5) Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a
munkának?
[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete
[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek
[3 -] Egy egészen más szakterület
[4 -] Bármilyen szakterület
23.7 (3.3.6) Önnek ez a munkaviszonya…
[1 -] Állandó jellegű és határozatlan idejű volt
[2 -] Határozott idejű volt
[3 -] Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) volt
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4. Munkaerő-piaci életút
24. (4.1) Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt
Önnek, a jelenlegivel együtt?
Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük azt is számítsa bele!
[1 -] Még sosem dolgoztam
[2 -] 1
[3 -] 2
[4 -] 3
[5 -] 4
[6 -] 5
[7 -] 6
[8 -] 7
[9 -] 8
[10 -] 9, vagy több alkalommal
25. (4.2) Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli?
Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon!
[2 -] Nem
[1 -] Igen
25.1 (4.2.1) Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt?
Kérjük, számmal adja meg!
…………………………………………………………………………………………………………………….

25.2 (4.2.2) Összeadva ezek a – munkanélküliként töltött – időszakok hány hónapig tartottak?
Kérjük, számmal adja meg!
…………………………………………………………………………………………………………………….
25.3 (4.2.3) Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak?
[1 -] Igen
[2 -] Nem

26. (4.3) A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb
ideig külföldön?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
27. (4.4) A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
[2 -] Nem
[1 -] Igen
27.1 (4.4.1) Összesen hány alkalommal? Kérjük, számmal adja meg!
…………………………………………………………………………………………………………………….
27.2 (4.4.2) Összesen hány hónapig dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?
…………………………………………………………………………………………………………………….
27.3 (4.4.3) Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!
…………………………………………………………………………………………………………………….
27.4 (4.4.4) Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez?
[1 -] Igen, teljes mértékben
[2 -] Részben
[3 -] Nem
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5. Jelenlegi munkaerő-piaci helyzet
28. (5.1) Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza?
[1 -] Alkalmazott
[2 -] Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja)
[3 -] Vállalkozó
[4 -] Munkanélküli
[5 -] Nappali tagozaton tanuló diák
[6 -] GYES-en, GYED-en (GYET-en) van
[7 -] Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott)
28.1 (5.1.1) Milyen beosztásban dolgozik?
[1 -] Felsővezető
[2 -] Középvezető
[3 -] Alsóvezető
[4 -] Beosztott diplomás
[5 -] Beosztott, nem diplomás foglalkozás
28.1.1
(5.1.4.1) Hány hónapja munkanélküli?
………………………………………………………………
28.1.2 (5.1.4.2) Keres-e munkát?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
28.2 (5.1.6) Rendelkezik főállású munkahellyel?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
29. (5.2) Jelenleg dolgozik Ön?
[1 -] Jelenleg (is) dolgozik
[2 -] Sose dolgozott
[3 -] Most nem dolgozik, de már volt munkahelye
Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is
csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és
munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!
30.(5.3) Az Ön fő munkaviszonya:
[1 -] Állandó jellegű és határozatlan idejű
[2 -] Határozott idejű
[3 -] Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.)
31. (5.4) Ön…:
[1 -] Köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll)
[2 -] Állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy
[3 -] Más helyen dolgozik
32. (5.5) Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?
Kérem, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderüljön! Ha az Ön munkaköre
például tanácsadó, rendszerszervező, ügyintéző, asszisztens, államigazgatási előadó, osztályvezető stb., akkor jelölje meg, mely területen dolgozik! Például: számviteli tanácsadó; számítástechnikai rendszerszervező,
pénzügyi ügyintéző; marketing asszisztens; igazgatási osztály jogi előadója; polgármesteri hivatal egészségügyi osztály vezetője stb.
..........................................................................................................................................................
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33. (5.6) Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén?
..........................................................................................................................................................
34. (5.7) Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)?
..........................................................................................................................................................
35. (5.8) Hány alkalmazottja/beosztottja van?
[1-] Nincs alkalmazottja/beosztottja
[2 -] 1-9 alkalmazott/beosztott
[3 -] 10 vagy több alkalmazott/beosztott
36. (5.9) Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során
elsajátított tudást, megszerzett készségeket?
[1 -] Egyáltalán nem
[2 -] Kevéssé
[3 -] Közepes mértékben
[4 -] Nagymértékben
[5 -] Teljes mértékben
37. (5.10) Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a
munkának?
[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete
[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek
[3 -] Egy egészen más szakterület
[4 -] Bármilyen szakterület
38. (5.11) Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?
[1 -] PhD
[2 -] Egyéb posztgraduális képzés
[3 -] Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség
[4 -] Főiskolai diploma/BA/BSc végzettség
[5 -] Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget
39. (5.12) Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?
Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank,
iskola, ipari termelő cég, biztosítótársaság, stb.
..........................................................................................................................................................
40. (5.13) Az Ön munkahelye…:
[1 -] Teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú
[2 -] Részben állami, részben magántulajdonú, vagy
[3 -] Teljes mértékben magántulajdonú
41. (5.14) Az Ön munkahelye…:
[1 -] Teljes mértékben magyar tulajdonú
[2 -] Részben magyar tulajdonú
[3 -] Teljes mértékben külföldi tulajdonú
42. (5.15) Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?
Kérjük, a teljes – legnagyobb – munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát!
[1 -] Önfoglalkoztató vagyok
[2 -] 2-9 fő
[3 -] 10-49 fő
[4 -] 50-249 fő
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[5 -] 250-999 fő
[6 -] 1000 fő vagy afölött
43. (5.16) Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!
[1 -] Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
[2 -] Bányászat, kőfejtés
[3 -] Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, gyógyszergyártás, elektronikai eszközök, járművek gyártása, fafeldolgozás)
[4 -] Villamos energia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, kereskedelme)
[5 -] Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
[6 -] Építőipar
[7 -] Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem, illetve gépjárművek esetében a javítás, karbantartás is)
[8 -] Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység)
[9 -] Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
[10 -] Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, műsorgyártás)
[11 -] Pénzügyi, biztosítási tevékenység
[12 -] Ingatlanügyletek (pl. ingatlan adás-vétele, ügynökség)
[13 -] Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi, üzleti szakértői tevékenység, műszaki tanácsadás, tudományos kutatás)
[14 -] Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz, illetve munkaerő-kölcsönzés, biztonsági szolgáltatás, üzemeltetés, takarítás, adminisztráció, rendezvényszervezés)
[15 -] Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
[16 -] Oktatás
[17 -] Humán-egészségügyi, szociális ellátás
[18 -] Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet)
[19 -] Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartásicikk-javítás, tisztítás, fodrászat)
[20 -] Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra
[21 -] Egyéb:………………………………………………
43.1 (5.16.1)Egyéb kérem fejtse ki!
44. (5.17)Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)
Ez a település külföldön van?
[1-] Igen
[2 -] Nem
53.1 (7.6.1.) Kérjük, adja meg az ország nevét:
…………………………………………………………………………………………………………………….
53.2 (7.6.2.) Meg tudná adni lakhelye irányítószámát?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
53.2.1 (7.6.2.1.) Az irányítószám:
……………………………………………………………………………………..
53.2.2 (7.6.2.2.) Kérjük, adja meg a település nevét:
……………………………………………………………………………………..
54. (7.7.) Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?
[1 -] Gimnázium – hagyományos 4 osztályos
[2 -] 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium
[3 -] Szakközépiskola
[4 -] Egyéb
2011-es pályakövetési vizsgálat |

47

Széchenyi István Egyetem

55. (7.8.) Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
[1 -] Legfeljebb 8 általános
[2 -] Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)
[3 -] Szakközépiskola, technikum
[4 -] Gimnázium
[5 -] Főiskola
[6 -] Egyetem, tudományos fokozat
[7 -] Nem tudja, nem ismerte, nem élt
56. (7.9.) Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
[1 -] Legfeljebb 8 általános
[2 -] Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)
[3 -] Szakközépiskola, technikum
[4 -] Gimnázium
[5 -] Főiskola
[6 -] Egyetem, tudományos fokozat
[7 -] Nem tudja, nem ismerte, nem élt
57. (7.10.) Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?
[1 -] Az átlagosnál sokkal jobb
[2 -] Az átlagosnál valamivel jobb
[3 -] Nagyjából átlagos
[4 -] Az átlagosnál valamivel rosszabb
[5 -] Az átlagosnál sokkal rosszabb
58. (7.11.) Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó
családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!
Kérjük a szülői és nagyszülői körre gondoljon!
[1 -] Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag
[2 -] Igen, csak a szülők között
[3 -] Igen, csak a nagyszülők között
[4 -] Nincsen
59. Volt-e a tanulmányai során e-learninges (CoEdu-s) tantárgya?
[1 -] nem
[2 -] igen, néhány tantárgyat e-learning keretében hallgattam
[3 -] igen, az összes tantárgyat e-learning keretében hallgattam
60. Véleménye szerint mennyire tudja hasznosítani az egyetemen tanultakat a munkájában?
1 – elengedhetetlen
2 – nagyon hasznos
3 – részben felhasználható
4 – alig használható
5 – egyáltalán nem
6 – nem tudom, nem dolgoztam még a szakmámban még nem tudom
61. Véleménye szerint mik voltak az főiskolai/egyetemi képzés erősségei? (kérjük a legfontosabbat jelölje meg)
1 – széleskörű elméleti ismeretet adott
2 – felkészített a szakmai problémák megoldására
3 – a szakmai ismereteken túl pénzügyi, jogi, szervezési, kommunikációs ismereteket adott
4 – sok szó esett az emberi, munkatársi kapcsolatok fontosságáról
5 – gyakorlati ismereteket adott
6 – önállóságra késztetett
7 – magas szintű oktatás
8 – bizonyos szemlélet kialakítását segítette
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62. Véleménye szerint mik voltak az főiskolai/egyetemi képzés hiányosságai? (kérjük a legfontosabbat jelölje meg)
1 – nem korszerű és/vagy nem elégséges mértékű szakmai ismeretet tanítottak
2 – kevés, vagy gyenge volt a szűken vett szakmai anyagokon túlmutató ismeretek
3 – alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvtanulási lehetőség
4 – az emberekkel, munkatársakkal való kapcsolattartásról nem, vagy csak alig esett szó
5 – kevés volt a szakmai gyakorlati lehetőség
6 – túl széleskörű oktatás
7 – kapcsolattartás az oktatókkal
8 – nem volt hiányosság
63. Milyen idegen nyelveken beszél?
Nyelv

A nyelvi menü:
- Angol		
- Szlovák		
- Szlovén		

- Német		
- Román		
- Lovári (cigány)

Nyelvvizsga

Mennyire fontos az adott nyelv ismerete a

1 – alap

1 – nem fontos

2 – közép

2 – hasznos lehet

3 – felső

3 – mindenképpen szükséges

1 – alap

1 – nem fontos

2 – közép

2 – hasznos lehet

3 – felső

3 – mindenképpen szükséges

1 – alap

1 – nem fontos

2 – közép

2 – hasznos lehet

3 – felső

3 – mindenképpen szükséges

- Olasz		
- Spanyol		
- Orosz
- Francia		
- Horvát		
- Szerb
- Egyéb (az egyébnél beírhatja azt amit szeretne)

64. Szükségesnek tartja-e szakmai továbbképzését?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
64.1 Ha igen, milyen formában képzeli el? (kérjük a legfontosabbat jelölje meg)
1 – posztgraduális (újabb egyetemi, főiskolai)
2 – PhD, MBA, DLA
3 – tanfolyam
4 – vállalati tréning
5 – önképzés
6 – egyéb továbbképzés
65. Részt vesz/vett-e szakmai továbbképzésben a főiskolai/egyetemi végzettség megszerzése után?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
65.1 Ha igen, milyen formában? (kérjük a legfontosabbat jelölje meg)
1 – posztgraduális (újabb egyetemi, főiskolai)
2 – PhD, MBA, DLA
3 – tanfolyam
4 – vállalati tréning
5 – önképzés
6 – egyéb továbbképzés
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66. Mennyi idő telt el az államvizsgája után, amíg első munkahelyét megtalálta?
[1 -] 1 hónap
[2 -] 2 hónap
[3 -] 3 hónap
[4 -] Fél év
[5 -] 1 év
[6 -] több mint 1 év
67. Hogyan helyezkedett el az első munkahelyén?
[1 -] ismerősök, család segítségével
[2 -] újsághirdetés alapján
[3 -] egyetemi kapcsolat alapján
[4 -] állásbörzék segítségével
[5 -] online állásközvetítő oldalak segítségével
[6 -] tanulmányi szerződés alapján
[7 -] a karrier iroda segítségével
[8 -] személyzeti tanácsadó cégek segítségével
[9 -] munkaügyi központ segítségével
[10 -] egyéb (kérjük nevezze meg) ......................................................
67.1 egyéb (kérjük nevezze meg)......................................................
68. Hol él?
[1 -] Saját lakás
[2 -] Albérletben lakik
[3 -] A szüleivel lakik
[4 -] Egyéb (kérjük nevezze meg) ......................................................
68.1 Egyéb kérem nevezze meg!
69. Kapott-e az egyetemen segítséget elhelyezkedéséhez?
1 – igen					
2 – nem
70. Milyen formában kapott az Egyetemen segítséget elhelyezkedéséhez?
1 – állásbörzén való részvétel			
5 – a Karrier Iroda segítségével
2 – állásajánlat, hirdetés			
6 – oktatói segítséggel
3 – Practing Alapítvány segítségével		
7 – céges előadás útján
4 – céges előadás útján
71. Szükségesnek tartotta volna?
1 – igen					

2 – nem

71.1 Ha igen, akkor milyen formában? (több is bejelölhető)
1 – egyéni karriertervezés			
6 – önéletrajz, motivációs levél írás
2 – állásközvetítés				
7 – személyiségfejlesztő tréning(ek)
3 – cégelőadások, gyárlátogatások		
8 – álláskeresést segítő kiadványok
4 – felkészítés az interjúra			
9 – egyéb (kérjük nevezze meg) .....................................
5 – tanácsadás (pályaorientációs, egyéb)
71.1.1 egyéb (kérjük nevezze meg)
……………………………………………………………………………………..
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