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4. DPR-kommunikáció

4.1 Bevezető

A hazai felsőoktatás egyik legfontosabb strukturális problémája a képzés és a munkaerőpiac kap-
csolatának hiányossága, a nem megfelelő információáramlás a két szféra közötti kommunikáci-
óban. Mivel a munkaerő-piaci elvárások sok esetben nem épülnek be a felsőoktatási intézmények 
által nyújtott képzések tartalmi, kimeneti követelményeibe, szükség van a végzett hallgatók mun-
kaerő-piaci helyzetét feltáró információs rendszerekre. Ezzel összefüggésben kiemelt feladatként 
jelentkezik a munkaerő-piaci információk közvetítése, az eredményes kommunikáció az érintett 
célközönség felé, melyhez a különböző szereplők fontosságának átgondolása, a hangsúlyok újra-
definiálása szükséges. A célcsoportok azonosítását és kezelési technikáinak kidolgozását követően 
olyan egyedi pozíció építésére is lehetőség nyílik, mely versenyelőnyt jelent az intézménynek, és a 
szervezet hírnevére is pozitív hatással van.

4.2 Belső és külső nyilvánosság

A hazai és nemzetközi felsőoktatásban zajló változások hatására a felsőoktatási 
nyilvánosság működése ma már létfontosságú, az intézményeknek létérdeke, hogy 
foglalkozzanak ezzel a területtel, saját céljaik érdekében fejlesszék, használják.

4.2.1 A nyilvánosság szerepe, formái

Az egész felsőoktatási rendszer és az egyes intézmények megjelenése az infor-
mációs piacon egy olyan nyilvánosságot feltételez, ahol e rendszerről adottak az 
alapvető ismeretek. A szakmai és a társadalmi nyilvánosság nélkülözhetetlen a 
felsőoktatás pozíciójához. A magyar felsőoktatás hiányos külső és belső nyilvá-
nossága azonban sem a rendszer, sem a szektor életében nem látja el alapvető 
funkcióit. Nem áll rendelkezésre folyamatosan karbantartott, tárgyszerű és a 
gyakorlatban is jól használható információs bázis az intézmények működését 
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leginkább jellemző adatokról.1 Alapvető fontosságú ezért, hogy az ágazati és 
intéz ményi döntéshozók a különböző célcsoportokról naprakész, részletes infor-
mációval rendelkezzenek, az információk átadásához pedig megfelelő technikák 
és kommunikációs csatornák álljanak rendelkezésre.

A nyilvánosság két formáját különböztetjük meg. A belső nyilvánosság az intéz-
ményi szereplők meghatározott körének biztosítja az adatok elérését, megisme-
rését, ide tartoznak pl. az oktatók, a kutatók, az adminisztratív, a műszaki, vala-
mint az egyéb szolgáltató személyzet. A külső nyilvánosság a külső környezet felé 
biztosítja az információk elérését, megismerését, ide tartoznak pl. a hallgatói 
csoportok (jelentkezők, hallgatók, végzettek), a sajtót képviselők, a munkaerő-
piaci szereplők, a lakosság.

A felsőoktatási nyilvánosság kiemelt területe a felsőoktatás és a munkaerőpiac 
kapcsolatrendszere, a két szektor közötti kommunikáció, az érdekeltek közötti 
információáramlás módja és hatékonysága. A központi és az erre ráépülő intéz-
ményi Diplomás Pályakövető Rendszer kialakítása, az eredmények megfelelő 
kommunikálása az érintett csoportok felé jelentős mértékben javítja a felsőok-
tatás belső és külső nyilvánosságának hatékonyságát, az oktatási szereplőkkel 
és munkaerő-piaci szereplőkkel kapcsolatos pozitív eredményeken túl pedig 
jelentős hatással lehet az intézményválasztás területén is.

4.2.2 A pályakövetés céljai, eredmények 

A központi pályakövetés célja, hogy biztosítsa az érintett felsőoktatási szereplők 
számára a diplomaszerzéssel, a képzésekkel, az intézmények munkaerő-piaci 
értékelésével, a pályakövetéssel kapcsolatos információk összegyűjtését és az 
érdeklődők számára történő hozzáférést, tehát a DPR elősegíti a keresleti és kíná-
lati információk mindkét irányba történő közvetítését, a párbeszéd kialakítását 
az oktatási szereplők és a munkaerő-piaci szereplők között.

A központi rendszerre épülve az intézményi DPR fejlesztésének célja: 
•	 az ágazati stratégiaalkotáshoz releváns információk álljanak rendelkezésre a felsőoktatásból kibo-

csátott szakképzett munkaerő életpályájának alakulásáról, és ezáltal módosítani, befolyásolni 
legyenek képesek a munkaerő-piaci, felsőoktatási stratégiákat;

•	 az intézmények, a szervezeti egységek (pl. karok, intézetek) pontos képpel rendelkezzenek a náluk 
végzettek karrierjének alakulásáról, így folyamatos visszajelzést kapjanak képzéseik minőségéről;

•	 a	rendszer	adatai	alapján	az	érdekeltek	és	különös	tekintettel	a	munkapiaci	szereplők,	a	hallgatói	
csoportok (jelentkezők, hallgatók, végzettek) tájékozódni tudjanak az egyes intézmények képzései-
nek munkapiaci értékéről.

1 Fábri (2005)
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A célok alapján az intézményi pályakövetés két fő feladatát határozhatjuk 
meg, a fejlesztést és a tájékoztatást.2 Mindkét feladat kiemelt jelentőségű és 
egymással szorosan összefügg. A belső és külső tájékoztatás segíti, hogy a cél-
csoportok megismerjék a pályakövetési eredményeket, hogy ezek beépüljenek 
az ágazati és az intézményi munkába, tervekbe. Különösen fontos a hallgatói 
szolgáltatásfejlesztés, a hallgatók kötődésének elősegítése, az identitástudat 
kialakítása, ezzel összefügg az intézményi dolgozók bevonása (elsődlegesen a 
DPR-ben közvetlenül érdekeltek), érintettsége, motiválása. Természetesen az 
intézményfejlesztési (pl. képzés, minőség, szervezet) terveket is kommunikálni 
kell, tájékoztatni kell az érintetteket, hogy elfogadhassák, azonosulni tudjanak 
az elképzelésekkel, a fő feladatokkal. 

A DPR iránti igény felkeltése 

A hazai és nemzetközi térben bekövetkező jelentős változások hatására a fel-
sőoktatás hatékonyságának növelése elengedhetetlen feladat, melyhez jelentős 
mértékben hozzájárul a Diplomás Pályakövető Rendszer eredményeinek gya-
korlati hasznosítása, hasznosulása, az információk eljuttatása az érdekeltekhez. 
Nagyon fontos tehát, hogy olyan szakértői elemzések, eredmények szülessenek, 
melyek a gyakorlati munkában is alkalmazhatók.

A pályakövetési rendszerben történő részvételt és eredményei iránti igényt több 
dimenzióban is vizsgálhatjuk. Gyakorlati oldalról közelítve a kérdést, három cso-
portot emelünk ki, amelyek számára vonzóvá kell tenni a rendszert, és amelye-
ket motiválni kell, el kell érni, hogy együttműködjenek a pályakövetést végző 
szervezetekkel.

Intézmények munkatársai, szakértők

A felsőoktatási intézmények csak az elmúlt években kezdték felismerni, hogy 
profitálhatnak a végzettek követéséből származó eredményekből, hiszen a szak-
mai és a tudományos igények kielégítésén túl képet kapnak a diplomásaik mun-
kaerő-piaci érvényesüléséről, mely az intézményfejlesztésben is jelentős szerepet 
játszhat, emellett a jó eredmények komoly marketingértékkel is bírnak a poten-
ciális hallgatókkal történő kommunikáció területén.3 Az intézményi menedzs-
ment és az oktatói, kutatói kör mellett sokszor háttérbe szorul az adminisztráció. 
Jelen helyzetben a hallgatói csoportokkal szoros kapcsolatban állók szerepét kell 
kiemelnünk, kiváltképp a frontvonalban dolgozókat, akiket képezni és motiválni 
kell, hiszen az ő munkájuk jelentősen befolyásolja, javíthatja a pályakövetés, a 
kommunikáció eredményességét is.

2 Kiss (2008)
3 Horváth (2008)

A  felsőoktatási 
intézmények csak 
az elmúlt években 
kezdték felismerni, 
hogy profitálhatnak 
a  pályakövetés 
eredményeiből.
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Hallgatók

A felsőoktatási képzés közvetlen használói, igénybe vevői a hallgatók. Az ő be kap-
csolásuk is fontos feladat, tájékoztatni kell őket a programról, az eredményekről, 
mely segíthet a tehetséggondozásban, az új kompetenciák kialakításában, 
a későbbi elhelyezkedésben. Emellett a hallgatói szolgáltatások, programok 
fejlesz tése elősegítheti az intézményi kötődés erősödését, az identitástudat 
kialakulását.

Végzett hallgatók

A hallgatók a végzést követően megjelennek a munkaerőpiacon, mely értékeli 
a képzés minőségét, gyakorlat-orientáltságát, összességében az intézményeket. 
Széles körű nyilvánossággal biztosítható csak, hogy a végzett diákok fontosnak 
érezzék, hogy adatot szolgáltassanak magukról. Ezért hasonlóan a hallgatókhoz, 
itt is fontos a folyamatos kapcsolattartás, a szolgáltatások, programok fejlesztése, 
mely nemcsak a munkapiaci érvényesülést segítheti, hanem erősíti az intézmé-
nyi kötődést, az alumni rendszerekben történő részvételt is.

Összességében minél szélesebb kör számára nyújt hasznos információt a DPR 
adatbázis, annál inkább biztosítható, hogy „presztízs” legyen a rendszerhez 
csatlakozni. A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatrendszere bonyolult, 
a két szektor közötti együttműködés alapelemét, sarokkövét a megfelelő kom-
munikáció, az információk áramlása képezheti. Ezért a diplomás pályakövetés 
egyik fő feladata éppen az információk megszerzése lehet, így a munkaerőpiac 
és az oktatás szereplői egyaránt haszonélvezői lehetnek a jól működő pályakö-
vetési rendszereknek.4

A pályakövetési eredmények hasznosítása több irányban is értelmezhető: mind 
az intézményfejlesztés (képzésfejlesztés, minőségfejlesztés, versenyképesség, 
vonzerőfejlesztés, intézményi hírnév), kapcsolattartás erősödése (alumni, 
munkapiaci, jelentkezők stb.), mind az oktatásfejlesztés (oktatási és munka-
erő-piaci kapcsolatrendszer, stratégiai tervezés) terén, mind a munkaerő-piaci 
kapcsolatok erősítésében (kapcsolatrendszer, tervezés) komoly szerepük lehet. 
A hallgatói csoportok a javuló elhelyezkedési lehetőségek révén lehetnek első-
sorban haszonélvezői, segíthet kialakítani intézményi kötődésüket, erősítheti 
az alumni rendszereket, és általában céltudatosabb hallgatói jelenlétet ered-
ményezhet a felsőoktatásban.  Javíthatja az intézmény általános kapcsolatait, 
társadalmi elfogadottságát is.

A részletes hatásvizsgálatot a következő fejezetben, célcsoportok szerinti bon-
tásban végzünk.

4 Kiss (2008)

Minél szélesebb kör  
számára nyújt hasznos 

információt a DPR 
adatbázis, annál inkább 

presztizs értékű a  
rendszerhez csatlakozni.
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A pályakövetési rendszer egyik fő feladata az információk eljuttatása az érdekeltekhez, eredményeinek 
gyakorlati hasznosítása, hasznosulása. Ezért nagyon fontos tehát, hogy olyan szakértői elemzések, ered-
mények szülessenek, melyek a gyakorlati munkában is alkalmazhatók, jól kommunikálhatók. Ezzel ösz-
szefüggésben minél szélesebb kör számára nyújt hasznos információt a pályakövetési adatbázis, annál 
inkább biztosítható, hogy az érintett csoportok előnyként értékeljék, hogy csatlakoznak a rendszerhez.

4.3 Kommunikációs tevékenységek

A diplomás pályakövetés kommunikációja során a gyakorlati munka alapját 
a tervszerű, koordinált tervezés adja, ezért a fejezet első részében elsősorban 
a kommunikációs folyamatot tekintjük át, kiemelve a fontosabb területeket, a 
főbb összefüggéseket, melyet egy modellben ábrázolunk. Ezt követően kísér-
letet teszünk egy rugalmas, egyedi igények szerint alakítható kommunikációs 
keretterv leírására, majd a terv két meghatározó területeinek kifejtése követ-
kezik: az érdekeltek körének, a célcsoportoknak a meghatározása, valamint 
a főbb kommunikációs csatornák és eszközök rövid bemutatása.

4.3.1 DPR kommunikációs folyamat

A DPR kommunikációjának kialakítása sokrétű feladat, nemcsak az intézmé-
nyi pályakövetés rendszeréhez kell szervesen igazodnia, hanem az intézményi 
kommunikációhoz, a marketinghez is – kiemelt feladat az ezeken belül elfog-
lalt helyének meghatározása, beépítése az intézmény fejlesztési-, marketing-, és 
kommunikációs stratégiai terveibe. A cél az összhang, a harmónia, az egymásra 
épülés elérése, mely csak akkor valósítható meg, ha egységes elvek szerint szer-
veződik, működik a szervezet. 

A kommunikációs folyamat tervezésekor ezért érdemes a marketingszemléletű 
gondolkodásból kiindulni, hiszen a hazai felsőoktatási piacon is megjelent a 
választás szabadsága, a verseny, így a sajátosságok és nehézségek ellenére ma 
már elfogadott nézet, hogy a marketingszemléletű gondolkodás és cselekvés 
elősegíti az intézményi versenyképesség megőrzését, a tudatosság kialakítását 
a kapcsolatokban, a kommunikációban.

A marketingszemléletű gondolkodás és működés a szűkebb és tágabb környe-
zet elvárásaihoz és változásaihoz rugalmasan alkalmazkodó, innovatív, aktív és 
saját célokat szem előtt tartó szervezeti magatartás, mely elősegítheti a DPR-
kommunikáció hatékony kialakítását és működését is. A tudatosság, a stratégi-
ai gondolkodás jelentősége abban áll, hogy az intézmények környezetelemzést 
végeznek, kialakítják a marketing információs rendszerüket, és nem pusztán 
az előző évek tapasztalatai vagy jónak tűnő ötletek alapján jelölnek ki célokat, 
intézményi pozíciót.
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A marketingszemléletű működés vezérfonala a stratégiai terv, így a felsőoktatási 
környezeti elemekbe, stratégiákba ágyazottan kidolgozható az intézményi DPR 
kommunikációja, a főbb célok és teendők, melynek környezeti elemeit, folyama-
tát, főbb sarokpontjait a következő modell mutatja be.

4.1 ábra 
Az DPR-kommunikáció 

összefüggéseit 
bemutató modell

Intézményi DPR eredmények

Visszacsatolás, tanulás

Környezeti hatások
Felsőoktatási szabályozás
Kormányzati intézkedések
Munkaerő-piaci szabályozás

Intézményi kommunikáció
Tervek, kivitelezés
Kommunikációt végző 
szervezetek, egyének

Főbb csoportok véleménye
•	Oktatási	ágazat	
•	Intézmények
•	Munkaerő-piac
•		Hallgatói	csoportok	 

(jelentkezők, hallgatók, végzettek) 
•	További	érdekeltek

Az intézményre gyakorolt hatások
•	tájékoztatás	és	
•	fejlesztés

Országos DPR 
adatszolgáltatás, 
adatbázis

Az intézményi eredményeket a környezeti hatásokat is figyelembe vevő DPR 
kommunikációs terv irányelvei alapján a menedzsment (vezetők, szakértők) el-
juttatja az országos DPR adatbázisba, valamint az intézményi kommunikáció so-
rán a főbb célcsoportokhoz. A kommunikáció interaktív, a csoportok véleménye 
a vezetés számára hasznosítható az intézményfejlesztésben, a kapcsolatépítés-
ben, a stratégiák újragondolásában. 

A modell elsősorban a folyamatokra, összefüggésekre helyezi a hangsúlyt, mely 
intézményenként a sajátosságokat figyelembe véve alakítható, formálható.

A cél az intézményi célokat, specialitásokat figyelembe vevő kommunikáció kialakítása. A kommuni-
kációs folyamatok átgondolása, a hangsúlyok meghatározása segít a tervkészítésben.
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4.3.2 Kommunikációs terv

A folyamatok áttekintése alapján az intézményi kommunikációs terv kidolgozá-
sakor az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni: a felsőoktatási környe-
zet, az ágazati szervezetek céljai, elvárásai, a munkaerőpiac változásai, az intéz-
ményi specifikumok, a DPR eredményei, a célcsoportok sajátosságai, a jellemzők 
alakulása, az intézményi stratégiák, a menedzsment elvárásai, a pénzügyi háttér, 
valamint a kommunikációt koordináló szervezetek szakmai háttere.

Az intézményi kommunikációs terv kidolgozásakor mint már említettük, fontos, 
hogy illeszkedjen, összhangban legyen az intézményi tervekkel, ezért a javasolt 
terv egy keret, mely a főbb intézményi és kommunikációs jellemzők alapján sza-
badon módosítható. (4.1 táblázat)

4.1 táblázat. Javasolt DPR kommunikációs tervszakaszok

Szakaszok Rövid leírás

Vezetői összefoglaló A terv rövid összefoglalója

Helyzetértékelés Külső és belső környezet elemzése, piaci előrejelzés

Cél A terv céljainak összefoglaló bemutatatása, konkrét kommunikációs célok összefoglaló bemutatása

Intézményen belüli együttműködés Többkarú intézmények esetében a központi és kari együttműködés definiálása

Célközönség A célközönség meghatározása, főbb jellemzők, információs igények definiálása

Arculati standardok Intézményi DPR alapstandardok, stílus meghatározása

Üzenet A célokkal összhangban a DPR-eredmények alapján a konkrét üzenet megfogalmazása

Médiamix Főbb kommunikációs csatornák, belső és külső eszközök meghatározása, rövid leírása

Feladatterv, időterv, költségterv készítése Részletes feladatleírás, időzítés, költségvetés készítése

Hatékonyságmérés A kommunikáció-hatékonyság mérésére szolgáló módszerek, mutatók leírása, időzítése

Ellenőrzés, visszacsatolás, módosítás Beszámolók készítése az eredményekről, vezetői prezentációk

A megvalósítás feltételei Szervezeti (kari és központi együttműködés), szakmai szempontok

A tervezés során az egyes szakaszok tehát módosíthatók, alakíthatók. Két terület-
nek tulajdonítunk nagyobb jelentőséget a gyakorlati munka során, ezért ezekkel 
külön alfejezetben foglalkozunk: 
1. az érdekeltek körének meghatározása és 
2. a kommunikációs csatornák, eszközök bemutatása.

4.3.3 A DPR-ben érdekeltek köre, célcsoportok azonosítása

A felsőoktatás és környezetének vizsgálata során hazánkban is jelentős vál-
tozások történtek az elmúlt években, ezért a felsőoktatási intézmények cél-
csoportokról kialakult elképzelése újradefiniálásra szorul. A tervezés alapja 
az érdekelt csoportok azonosítása, majd jellemzőinek, valamint információs 
igényeinek meghatározása. 

 3.3 fejezet
 3.4 fejezet
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Az elsőleges, közvetlen célcsoportokkal aktív és folyamatos a kapcsolat, a másod-
lagos, közvetett célcsoportok pedig kisebb intenzitással, de folyamatosan figye-
lembe veendők. Az érdekeltek körének azonosításakor elsőként egyértelműen 
meg kell határozni a célcsoportok közötti prioritást. A legfontosabb, közvetlen 
célcsoportokat a hallgatók és az intézmények mellett a munkaerő-piaci szerep-
lők köre, valamint az oktatási ágazat szereplői és háttérintézményei alkotják. 

4.2 táblázat. Főbb DPR célközönség csoportok a felsőoktatásban a kapcsolat intenzitása alapján

Csoportok Közvetlen Közvetett

Intézményi munkatársak 
1. Menedzsment
2. Oktatók, kutatók
3. DPR-t végző szervezetek munkatársai
4. Egyéb munkatársak (adminisztratív, műszaki, 

egészségügyi stb.)
Hallgatói csoportok 

1. Potenciális hallgatók és döntésbefolyásolók
2. Jelenlegi hallgatók
3. Végzett hallgatók

Munkaerő-piaci szereplők 
Oktatási ágazat szereplői és háttér szervezetek

Egyéb szakmai és érdekképviseleti szervezetek, hatóságok
Társintézmények
Társadalomkutatók
Sajtóképviselők 
Társadalom, lakosság (regionális, országos és nemzetközi szint)

Az egyes célcsoportok azonosítását követően a pályakövetéssel kapcsolatos 
infor mációs igények meghatározása, az információk hasznosításának leírása a 
feladat. Az alábbi tábla összefoglalja a főbb csoportok információs igényeit és 
a pályakövetés eredményeinek hasznosítási lehetőségeit. A közvetlen csoporto-
kon belül két területtel részletesen is foglalkozunk, az intézményi munkatársi és 
a hallgatói csoportokkal, mert az ő bekapcsolásuk, motiválásuk külön feladat-
ként jelentkezik. 

4.3 táblázat. Információs igények és eredmények lehetséges felhasználási területei célcsoportok szerint

Intézményi munkatársak

Az egyetemi vezetők, szakértők határozzák meg a főbb célokat, készítik az intézményi koncepciókat, fejlesztési stratégiát, melyeket képzési, munkaerő-piaci 
információk birtokában lehet csak kidolgozni és végrehajtani. 
Az oktatók szerepe kiemelkedő, ők adják át a tudást, képviselik az intézmény szellemi erejét, kapacitását, míg az adminisztratív, műszaki, egészségügyi szemé-
lyzet lehet közvetlen vagy közvetett kapcsolatban a hallgatóval. 
A leginkább érintett szervezetek, az alumni irodák, karriercentrumok, tanulmányi osztályok, marketing, kommunikációs irodák munkatársainak elsősorban a 
hallgatói csoportok tájékoztatásában van kiemelkedő szerepe. A szemléletmód változása segíti a hatékonyabb kommunikációt, a hallgatói kötődést is.

Célcsoportok Információs igények Hasznosítás

Intézményi vezetés
Információ a végzettekről, a képzésről, a 
munkaerőpiacról 

Kapcsolattartás a végzettekkel, stratégiai és marketingtervezés 
Imázsfejlesztés és intézményi hírnévfejlesztés
Továbbképzési, átképzési igények megfogalmazása, intézményi képzési 
stratégia kidolgozása
Minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés
Támogatás, szakképzési támogatás
 Intézményi versenyképesség növelése

Oktatók, kutatók,
Információ a végzettekről, a képzésről, a 
munkaerőpiacról

Kapcsolattartás a végzettekkel, minőségfejlesztés és együttműködés
Szakmai előadásokra volt hallgatók felkérése 
Kutatási megbízások
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Intézményi munkatársak

Célcsoportok Információs igények Hasznosítás

DPR-t végző szervezetek 
munkatársai

Információ a végzettekről, a képzésről, a 
munkaerőpiacról

Kapcsolattartás a végzettekkel
Szakmai előadásokra volt hallgatók felkérése 
Kutatási megbízások
Szemléletváltás, erősebb érintettség

Adminisztratív, műszaki és 
egészségügyi munkatársak

Információ a végzettekről, a képzésről, a 
munkaerőpiacról

Kapcsolattartás a végzettekkel
 Minőségfejlesztés
Egyéb hallgatói szolgáltatások fejlesztése

Hallgatói csoportok

A hallgatói csoportokat kiemelten kezeljük. A tudástársadalom modellje szerint a hallgatók többször is résztvevői lesznek a felsőoktatásnak, hogy a 
munkaerőpiacon támasztott elvárásoknak minél jobban meg tudjanak felelni. Ezért a hallgatói életpályát teljes egészként kell kezelnünk, az életív-marketing5 
mintájára a felsőoktatásban is definiálhatjuk a hallgató-életívet.6 A meghatározás a hallgatói státust tágan értelmezi a teljes hallgatói életútra vetítve, így a 
potenciális hallgatótól a végzett hallgatóig, a teljes hallgatói életutat értjük alatta. Természetesen az életút során nem folyamatosan hallgató egy személy, 
de leegyszerűsítve a problémát az érintettsége folytán potenciális és végzett hallgatói elnevezéssel illetjük, és hallgató-életívként definiáljuk a teljes hallgatói 
életutat. Az életív-szegmentáció alapja tehát a hallgatói státus, mely három, jól elkülöníthető szakaszra osztható, nevezetesen a potenciális hallgatókra 
(jelentkezők, leendő hallgatók), a hallgatói csoportra, valamint a végzett hallgatókra. Az egyes életív-szakaszok egymásra épülnek, szorosan összefüggnek 
(pl. több diploma). Ezért a DPR iránti igény felkeltése a teljes hallgatói életút során indokolt, ezeknél a csoportoknál nagyon fontos a rendszerbe történő 
bevonás, a szolgáltatások, programok fejlesztése, mely elősegíti a programban történő részvételt, a kötődés erősödését is.

Célcsoportok Információs igények Hasznosítás

Potenciális hallgatók, 
döntésbefolyásolók (pl. 
szülők, pedagógusok)

Információ az intézményekről, a képzésről, a 
munkaerőpiacról

Életpálya-menedzsment
Orientáció

Jelenlegi hallgatók, 
érdekképviseleti 
szervezetek

Információ a pályakövetésről, a képzésről, a 
szolgáltatásokról, a munkaerőpiacról, a végzés 
utáni lehetőségekről

DPR iránti igény felkeltése
 Pályaorientáció, karriertanácsadás
Hallgatói elégedettség
Tudatosabb részvétel a felsőoktatásban
Szolgáltatásjavulás (gyakornoki helyek és szakmai gyakorlati helyek 
biztosítása, szakdolgozat konzultáció és bírálat, ösztöndíjas programok, 
tehetséges hallgatók támogatása), „kompetencia-térkép”

Már végzett hallgatók 
(munkavállalók)

Információ a képzésről, a szolgáltatásokról, a 
munkaerőpiacról

Pályaorientáció, karriertanácsadás
DPR iránti igény felkeltése, „kompetencia-térkép”
Kibocsátott diplomások munkaerő-piaci értéke növekszik

Célcsoportok Információs igények Hasznosítás

Munkaerő-piaci szereplők

Információ az intézményekről, a képzésről, 
a diplomásokról, a képzések munkaerő-piaci 
értékéről

DPR iránti igény felkeltése, „kompetencia-térkép”
Letisztult kép a kibocsátási jellemzőkről, a munkaerő mozgásáról,  
az elhelyezkedési motivációkról, a regionális folyamatokról
Képzés-kimeneti teljesítmény, beválás, értékelés.

Oktatási ágazat szereplői 
és háttérszervezetek

Pénzügyi, támogatási döntések meghozatalához 
többletinformáció az intézményi képzésekről, a 
végzettekről, a munkaerőpiacról

Hiteles munkaerő-piaci kép (következtetések levonása, fejlesztések) 
megrajzolása

Egyéb szakmai és 
érdekképviseleti szervek, 
hatóságok

Információ a képzésről, a munkaerőpiacról
Munkaerő-piaci, szakmai visszajelzések a felsőoktatási intézmények felé
Képzésfejlesztés, minőségfejlesztés

Társintézmények
Információ a képzésről, a diplomásokról, az 
intézményekről

Intézményi minősítés

5 Törőcsik (2003)
6 Kuráth (2007)
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Célcsoportok Információs igények Hasznosítás

Társadalomkutatók
Információ az intézményekről, a képzésről,  
a munkaerőpiacról

Országos szintű tanulmányok, intézményi és ágazati hasznosítás
Kutatási megbízások
Társadalomtudományos eredmények

Sajtó Információ a képzésről, a munkaerőpiacról Rangsorok kialakítása, háttéranyagok készítése, népszerűsítés

Lakosság, társadalom, 
regionális, országos és 
nemzetközi szint

Információ a képzésről, a szolgáltatásokról,  
az intézményekről

Letisztult kép a kibocsátási jellemzőkről, a munkaerő mozgásáról,  
az elhelyezkedési motivációkról, a regionális folyamatokról
A felsőoktatás társadalmi hasznosulása

A DPR-kommunikáció, az eredmények nyilvánosságra hozatala esetében két, 
a gya korlati munkában is alkalmazható kategorizálást mutatunk be. 

A célok tekintetében alapvetően két kategóriát, szintet különíthetünk el. 
1. A belső nyilvánosság az intézményi szereplők meghatározott körének 

biztosítja az adatok elérését, megismerését, 
2. A teljes nyilvánosság pedig a honlapon és egyéb csatornákon minden 

érdek lődő számára elérhetővé teszi az információkat. 

A két terület közötti különbség alapvetően a célokban jelenik meg. Míg az első 
esetben a fejlesztés, addig a másik esetben a nyilvánosság, és az ezáltal elérhető 
marketingkommunikációs célok dominálnak.

A kommunikáció intenzitása, a célok és eredmények elemzése figyelembevételé-
vel három kommunikációs mezőt, kategóriát definiálhatunk. 

1. Szakmai interaktív kommunikációs mező

A legintenzívebb információcsere, a vélemények gyűjtése a következő szereplők 
között zajlik, ezért egy külön interaktív kompetencia alapú, szakmai kommuni-
kációs mező definiálható, mely belső és külső területeket is tartalmaz. Főbb sze-
replői a hallgatók, a végzett hallgatók, a munkáltatók, a felsőoktatási intézmény, 
valamint az oktatási ágazat.

2. Döntés-alkalmazói (elsősorban belső) interaktív kommunikációs mező

Nagyon fontos az eredmények felhasználása, a belső információáramlás, ezért kü-
lön mezőként definiálhatjuk az eredmények alkalmazóit. Ezen mező főbb szerep-
lői a DPR-t végző intézményi szervezet, a marketingkommunikációs-, PR-szervezet, 
az intézményi menedzsment, valamint a DPR-ben érdekelt  oktatók, kutatók.

3. Marketingkommunikációs, PR-mező (elsősorban külső)

A pályakövetés fontos eredménye, hogy segíti az érdekeltek körében a tájékozódást, 
valamint ezzel összhangban elősegíti az intézményválasztást is. A tájékoz tató funk-
ció kiemelt, így külön marketingkommunikációs mezőt is definiálhatunk. A mező 
főbb szereplői az intézményi marketingkommunikációs-, PR-szervezet, a leendő 
hallgatók, a döntésbefolyásolók, a sajtóképviselők, illetve társadalomkutatók,  
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különféle szakmai szervezetek, hatóságok, társintézmények, valamint általában 
véve a lakosság.

Az eddigi intézményi gyakorlat alapján a fenti kategorizálás is alkalmazható, 
bár a felosztás bonyolultabb az elsőnél, előnye, hogy árnyaltabban mutatja be a 
kommunikációs területeket, összefüggéseket.

A gyakorlati munka során célcsoportonként és/vagy kommunikációs kategóriánként is tervezhetjük 
a kommunikációt. A céloktól, a hosszú távú tervektől függ, hogy a DPR- eredményeket milyen szin-
ten és kiknek kommunikálja az intézmény, melyek lesznek a hangsúlyos területek. Természetesen 
az igényeknek, a céloknak megfelelően alakíthatók a fenti kategóriák, csoportok, azonban az egyes 
kategóriák, mezők eltérő kommunikációs technikákat igényelnek, ezért javasolt a területekre külön 
kommunikációs terv készítése.

4.3.4 Releváns kommunikációs csatornák, eszközök leírása

A másik jelentős gyakorlati problémakör az egyes kommunikációs csatornák és 
eszközök alkalmazása. Azon túl, hogy tervszerűen határozzuk meg az egyes meg-
jelenéseket, az integrált marketingkommunikáció alkalmazása ezen a területen 
is jelentősen növeli az eszközök hatékonyságát, mely során adott célhoz tartozó 
kommunikációs eszközkombináció kialakítására kerül sor. Az eszközkombináció 
alkalmazása a kommunikációs céltól, a célközönségtől, a pénzügyi feltételektől, 
a szervezeti sajátosságoktól, valamint a kapcsolatrendszertől is függ.

Mára a kommunikációs eszközök széles tárháza alakult ki a felsőoktatási intéz-
ményekben is, ezért az alábbi összefoglaló táblában felsorolt eszközök jelzés-
értékűen mutatják csak be az alkalmazható eszközök sokaságát. Az intézményi 
pályakövetési rendszer specialitásai miatt az első, kétkategóriás felosztás alapján 
belső és külső eszközcsoportokat definiálunk, melyek bemutatását az 4.4 táblá-
zat tartalmazza.

A javasolt alapeszközök a következők lehetnek: 

Online és nyomtatott kiadványok, tájékoztatók
•	 A pályakövetési vizsgálatok eredményeinek bemutatása évente rövidített 

összefoglaló és teljes tanulmány formájában az intézmény me nedzsmentje 
és a szakértők számára.

•	 Nyomtatott és/vagy online tájékoztató füzet az intézményi döntéshozók 
széle sebb körének (intézményi felső és középvezetők, professzorok), a jelent-
kezőknek. Igényes nyomtatott kiadvány a belföldi vállalati kapcsolatok tájé-
koz ta tá sára, az intézménnyel kapcsolatban álló munkaerő-piaci szereplők 
részé re, a felsőoktatással, a tudományos élettel foglalkozó partnerek számára.

•	 Igényes, exkluzív idegen nyelvű összesítő a külföldi partnerek számára.
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•	 Az eredményekről rendszeresen nyomtatott és online hírlevelek küldése a 
feliratkozott partnerek számára, levelezőlisták létrehozása, emellett névre 
szóló levelek (DM) küldése a kijelölt partnerek számára.

Média-megjelenések
•	 Intézményi média-megjelenések (újság, televízió, rádió) a belső és a külső 

célcsoportok számára is.
•	 A pályakövetési eredményeket tartalmazó honlap készítése, tartalommene-

dzselése, mely az érdekeltek figyelmét felhívja az eredményekre. Meglevő 
honlap fejlesztése vagy új létrehozása, menüpont készítése. Külön intranet 
fejlesztése a belső célcsoportok számára, bevonására. A feladatok: honlap 
fejlesztése, DPR menüpont létrehozása, módszertan, friss adatok, elemzések 
közlése, adatbázisok, hírlevél.

•	 Bel- és kültéri reklámeszközök, táblák, hirdetések elhelyezése a belső és a 
külső célcsoportok számára.

•	 A szakmai és populáris sajtóban online és offline reklám, PR-kampány az 
érintett kör, elsődlegesen a jelentkezők, a munkapiaci szereplők és a lakos-
ság informálására. A regionális és hazai szint mellett ma már egyre több 
intéz mény számára fontos a nemzetközi megjelenés is.

Események
•	 Prezentáció, tájékoztató a pályakövetési eredményekről az intézményi dön-

téshozó szervezetek, személyek előtt. Vezetői prezentációk: éves vezetői 
prezentációk készítése – vezetői tanácsok, Gazdasági Tanács, Szenátus.

•	 Szakmai konferenciák, workshop-ok, kari, intézeti tájékoztatók, tréningek, 
egyeztetések a kutatási tervek és a kutatások köztes eredményeinek értéke-
lésére is a belső kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében, vala-
mint a szakmai kutatói kör tájékoztatására.

4.4 táblázat. A főbb belső és külső kommunikációs eszközök

kategória Belső Külső

nyilvánosság köre belső nyilvánosság teljes nyilvánosság

elsődleges cél belső felhasználás, képzésfejlesztés, intézmény-
fejlesztés

a nyilvánosság tájékoztatása

főbb eszközök •	 Összefoglaló, kutatási tanulmány
•	 Belső hírlevél
•	 Levelezőlisták, hírek
•	 Intranet – tartalommenedzsment
•	 Bel- és kültéri reklámeszközök, hirdetések
•	 Intézményi újság, televízió, rádió megjelenések
•	 Vezetői fórumokon prezentációk, beszámolók
•	 Szakmai workshop-ok, szakmai nap, konferencia
•	 Tréningek frontoffice kollégáknak

•	 Nyomtatott és online tájékoztató füzet, igényes kiadvány 
(többnyelvű)

•	 Online és nyomtatott hírlevél
•	 Online és nyomtatott, névre szóló levél (DM)
•	 Intézményi portál, DPR portál – tartalommenedzsment
•	 Bel- és kültéri reklámeszközök, hirdetések
•	 Intézményi újság, televízió, rádió megjelenések
•	 Online és offline hirdetések, PR-megjelenések (regionális, hazai, 

nemzetközi)
•	 Sajtóanyagok, sajtóesemények, a szakmai és populáris sajtó számára
•	 Szakmai workshop-ok, szakmai nap, konferencia (pl. nyitó- és 

zárórendezvény)
•	 Hallgatói események 
•	 További érintett partnerek számára találkozók, események 
•	 Reklámtárgyak
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•	 Az eredményekről sajtóesemények szervezése, a sajtó számára rövidített ösz-
szefoglaló, egyéb sajtóanyag készítése, sajtóbeszélgetés, találkozók szervezése.

•	 Hallgatói eseményeken tájékoztatók szervezése (pl. alumni találkozók, felvé-
telizők fóruma, hallgatói tájékoztatók).

•	 Az érintett vállalati partnerek, munkaerő-piaci szereplők számára szervezett 
eseményeken prezentáció, tájékoztató, interaktív beszélgetés. További érin-
tett partnerek, pl. szülők, pedagógusok, hatóságok, lakosság számára ese-
mények szervezése (partnertalálkozó, lakossági fórum, szülők tájékoztatása, 
pedagógus fórum stb.).

•	 Az eseményeken reklámtárgyak átadása (dosszié, jegyzettömb, toll stb.).

A felsőoktatási kommunikációs tendenciákat figyelve két irány látható, egyrészt a személyes kapcso-
latok szerepe, az eseményszervezés jelentősége nőtt meg, másrészt az online csatornák alkalmazása 
jelentős. A DPR-kommunikáció esetében is hatékonyan alkalmazhatjuk ezeket az eszközöket. A fel-
sőoktatás adottságaiból, specialitásaiból kiindulva a költséghatékonyabb PR-eszközök alkalmazása 
javasolt a klasszikus reklámkampányok helyett.

Összefoglalva, a DPR-kommunikáció során kiemelt jelentőségű a tervszerű, a 
szakmai szempontokat figyelembe vevő munka és az intézményen belüli együtt-
működés. Természetesen a központi koordináció mellett (elsősorban a többkarú 
intézmények esetében) a központi és kari, egyéb szervezetek kommunikációs 
tervének, tevékenységének összehangolása jelentősen emelheti a munka ered-
ményességét, az érdeklődők számára az információk hozzáférését, megértését.
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