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6. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok – esettanulmányok

6.1 Jó gyakorlatok, hasznos elemek a diplomás pályakövetésben 
külföldön

6.1.1 Karrierút-bemutatások és bérkalkulátorok – az ausztrál pályakövetési 
rendszer szolgáltatásai

A külföldi pályakövetéses vizsgálatokhoz kapcsolódó szolgáltatások rendszerét 
tekintve két távoli ország, Ausztrália és Új-Zéland gyakorlatát érdemes alapo-
sabban is szemrevételezni. Mindkét állam az 1970-es évek elején alakította ki 
máig is működő pályakövetési modelljét, az immár közel 40 éves felmérés-
soro zatok rendkívül fontos információforrást jelentenek a térség felsőoktatási 
és munkaerő-piaci szférájának. 

Az ausztrál felsőoktatási intézmények mindegyike részt vesz az adott évben dip-
lomázott hallgatók körében évente végrehajtott központi kérdőíves vizsgálatban. 
A projektet a Graduate Careers Australia (GCA) nonprofit szervezet vezeti. A GCA 1972 
óta szervezi a központi vizsgálatokat, szoros együttműködésben a kormányzati és 
szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel. Igazgatóságában képviselteti 
magát az Ausztrál Alkancellári Bizottság (Australian Vice-Chancellor’s Committee), az 
Ausztrál Nevelési, Oktatási és Tudományos Minisztérium (Department of Education, 
Science and Training) és a Diplomás Karrier-tanácsadó Irodák Országos Szövetsége 
(National Association of Graduate Careers Advisory Services – NAGCAS).

A szervezet fő feladatai:
•	 segíteni a végzettek karriertervezését, munkába állását,
•	 oktatásfejlesztési szolgáltatások ellátása, kiadványok készítése,
•	 a diplomás munkaerőpiac és az oktatás összefüggéseinek kutatása.

A központi kutatásszervezés és elemzések készítése mellett a szervezet széles 
körben ismert, nagy látogatottságú, könnyen kezelhető honlapot üzemeltet. 
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A honlap fontos segítséget nyújt a diplomások, felsőoktatási hallgatók, oktatási 
és munkaerő-piaci szakemberek számára a munkaerő-piaci folyamatok megis-
meréséhez, az álláskereséshez, a pályatervezéshez. 

A hallgatók és a végzettek számára nyújtott szolgáltatásai:
•	 kereshető álláshirdetések,
•	 karrierutak ismertetése,
•	 általános karrierépítési tanácsok,
•	 Karrieriroda-kapcsolatok felsorolása,
•	 részletes tippek, tanácsok önéletrajz és álláskereső-levél írásához,
•	 interjústratégiák,
•	 továbbképzésekkel kapcsolatos információk szolgáltatása.

Az egyes diplomatípusokhoz, képzettségekhez köthető lehetséges karrierutakat 
képzések szerinti bontásban olvashatják a honlap látogatói. Az aloldalak a képzés 
és a szakterület általános bemutatása mellett az adott szakterülettel kapcsolatos 

6.1 ábra 
Informatikusi  

pályakép-bemutatás 
– pdf-formátumban 

letölthető munkaerő-
piaci elemzéssel

http://www.
graduatecareers.com
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munkaerő-piaci háttérelemzéseket, a pályakövetéses vizsgálatok alapján összeál-
lított részletes, letölthető ismertetőket is tartalmaznak. Az elemzések bemutatják 
a képzésterülethez köthető munkaerő-piaci szegmens folyamatait, felsorolják a 
szakterület felsőfokú képzéseit, a képzést végző intézményeket, majd kitérnek 
az adott diplomával betölthető állások, pozíciók körére, de a jellemző, és – el-
sősorban karrier-tanácsadásról lévén szó – legsikeresebbnek tűnő álláskeresési 
módokra, gyakorlatokra, a keresetek várható alakulására is.

A GCA hivatalos honlapján az 1999 utáni éves kutatási jelentések, az Australian 
Graduate Survey öszefoglalói is hozzáférhetőek. A felmérést minden évben vég-
rehajtják, a kérdőívek kiküldését és az online kitöltőfelületek megnyitását fél 

6.2 ábra 
A GradsOnline  
fő kereső menüje

http://www.
gradsonline.com.au
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évvel a diplomaszerzést követően kezdik meg, a visszaküldés (online kitöltés) 
határidejét a diplomaszerzést követő év szeptemberében határozzák meg. 

Az ausztrál pályakövetési kérdőív részelemei
•	 Graduate Destination Survey (GDS): a munkaerőpiacon elfoglalt pozíciót 

vizsgálja 
 r az utolsó évben végzett munkák, 
 r aktuális pozíció az év április 30-án,
 r fizetés,
 r álláskeresés módszere,
 r továbbképzések, szakképzések, további tanulmányok.

•	 Course Experience Questionnaire (CEQ): a tanulmányok értékelése (a tanul-
mányokkal kapcsolatos állítások pontozása egy igaz-nem igaz skálán).

•	 Postgraduate Research Experience Questionnaire (PREQ): posztgraduális vég-
zettséget szerzők körében végzik, általános munkaerő-piaci kérdések mellett 
a tudományos előrehaladás témakörét is érinti.

Az elemzést a GCA szakemberei végzik. A jelentéseket megküldik az egyetemek-
nek és a kormányszerveknek, de a széles nyilvánosság számára is hozzáférhetővé 
teszik őket – ezen kutatások képezik az alapját többek között az igen nagy láto-
gatottságnak örvendő online adatbázisoknak is. Az ugyancsak a Graduate Careers 
Australia által működtetett GradsOnline oldalon a diplomás fizetések adatbázi-

6.3 ábra 
A GradsOnline 

bérkalkulátorának 
keresési eredményei – 

szociális munkások  
kereseti és  

munkaviszonyai

http://www.
gradsonline.com.au/

gradsonline/
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sában a végzettség típusa és a képzésterület szerinti keresési lehetőségek állnak 
az érdeklődők rendelkezésére. 

A keresés eredményeit részletes bontásokban mutatja be a program: meg tud ható 
az átlagkereset, az órabér, az adott diplomával rendelkezők körében mért teljes 
munkaidős foglalkoztatási-ráta, láthatóak a leggyakoribb betöltött munkapozíciók,  
foglalkozások, a heti átlagos munkaidő – az átlagkeresetek nemek szerinti bontás-
ban, illetve regionálisan is megismerhetőek, és egy toplista révén összevethetőek 
a legjobban fizetett foglalkozások körében mérhető eredményekkel is. 

6.1.2 Képzésterületi foglalkozás-lista Új-Zélandról

Új-Zélandon az 1870-ben alapított University of New Zealand 1961-ben hét füg-
getlen és autonóm egyetemre vált szét, az új egyetemek közös érdekképviseleti, 
irányító testületeként pedig létrehozták az Új-Zélandi Alkancellári Bizottságot 
(New Zealand Vice-Chancellors’ Committee – NZVCC), amelyben az egyetemek leg-
főbb vezetői, az alkancellárok (vice-chancellor) képviseltették magukat. Az új-zé-
landi kormányzat 1971-ben bízta meg a Bizottságot a végzett egyetemi hallgatók 
pályakezdésével kapcsolatos vizsgálatok, a diplomás pályakövetés megszervezésé-
vel. Az NZVCC-n belül létrehozott Standing Committee on Graduate Employment 
feladata lett a pályakövetés módszerének kidolgozása, és az évenkénti rendsze-
rességgel ismétlődő pályakövetéses vizsgálatok lebonyolítása. A jelen tések 1976-
tól 1996-ig a Graduate Employment in New Zealand címen kerültek kiadásra. 
1997-től kisebb módszertani változtatások után új sorozat indult, amely már a 
University Graduate Destinations nevet viseli. A felmérésben valamennyi ma mű-
ködő új-zélandi egyetem részt vesz. 

A végzetteket hat hónappal a diplomaszerzést követően postai úton elküldött 
kérdőívvel (NZVCC Graduate Employment Survey) keresik meg. A kérdőív temati-
kája az alábbi fő kérdésblokkokra tagolódik:
•	 demográfiai adatok,
•	 foglalkozási adatok (ágazat, foglalkoztatás jellege, munkakör),
•	 továbbtanulásra vonatkozó adatok,
•	 fizetésre vonatkozó adatok.

Az eredményeket közzétevő jelentések egy általános elemzésből, valamint 
képzésterületenkénti elemzésekből állnak össze. A kapott adatok általános elem-
zése során a munkaerő-piaci jellegzetességeket (foglalkoztatás típusa, ágazat, 
stb.), valamint a fizetéseket vizsgálják demográfiai (életkor és nemek szerinti) és 
etnikai (európai-pakeha, ázsiai, maori, óceániai) bontásban. Az egyetemek sze-
rinti bontás csak a demográfiai adatokra tér ki, az egyes egyetemeken szerzett 
diplo ma és a munkaerő-piaci helyzet közötti összefüggésekkel nem foglalkoznak. 

Fontos szempont a végzettség fokozata szerinti (diploma, Bachelor, Master, 
doktori fokozat), és ezen belül a képzésterületenkénti elemzés. A foglalkozási 
adatokból a University Careers Advisers of New Zealand képzésterületenként 
ágazati és foglalkozási listákat állít össze, ezek az egyetemi hallgatók, illetve 
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pályaválasztás előtt állók számára (is) mutatják az adott végzettséggel poten-
ciálisan elérhető állások, nemzetgazdasági területek körét. Az Employment 
Destinations of University Graduates az egyes egyetemek honlapjairól, valamint 
az NZVCC weboldaláról is elérhető. 

6.4 ábra 
A Képzésterületenként 

összeállított 
foglalkozás-listák a 

Graduate Destination 
Survey alapján 

(Új-Zéland)

http:// 
www.victoria.ac.nz

Az adatbázisban több mint 100 képzés, képzési terület között választhatnak az 
érdeklődők. Az egyes diplomatípusokkal betölthető állások listája a képzés meg-
nevezésének kiválasztása után excel-formátumban nyitható meg, illetve tölthető 
le. Az excel táblázat a munkakör megnevezése mellett a foglalkoztatók típusait 
(ágazatát) is felsorolja, továbbá az egyes képzési területek eltérő képzési szintjein 
(Bachelor, Master stb.) szerzett diplomák szerinti keresést is lehetővé tesz. 

Az egyes diplomatípussal betöltött foglalkozások listáját az adatbázisban egy-egy 
adott év felmérése alapján állítják össze, így természetesen a pályaelhagyók, a 
nem kifejezetten diplomájuknak megfelelő munkákat végzők is bekerülnek. Talál-
kozhatunk a történészek között ápolónővel, a kulturális tanulmányok diplomával 
rendelkezőknél áruházi menedzserrel, a mérnökök között profi rögbijátékossal, 
a politológusok között anglikán lelkésszel is. De mivel éppen emiatt az esetleges 
nem kifejezetten a diplomának megfelelő, hanem azzal közelebbről vagy távo-
labbról érintkező szakterületek, illetve a diploma mögött rejlő általános tudással 
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betölthető szakmák is megjelennek – a nyelvszakon végzettek esetében például 
ezek a mérlegképes könyvelőtől kezdve a médiavállalati munkatárson át a rend-
őrtisztig terjednek –, az anyag rendkívül jól mutatja adiplomás munkaerőpiac 
sokszínűségét, és hasznos segítséget nyújt a diplomaszerzés előtt álló, vagy csak 
valamely szakterület iránt érdeklődő fiataloknak az adott diplomával történő 
elhelyezkedés lehetőségeiről. 

6.1.3 Komplex felmérés-rendszerek – az egyetemi minőségbiztosítás háttéranyagai

A diplomás pályakövetési felmérések a hallgatók orientálását, tájékoztatását, 
az intézmények képzési profiljában szereplő szakok elvégzése után várható el-
helyezkedési és kereseti lehetőségek bemutatását segítő eredmények mellett 
természetesen más szereplők számára is igen értékes információforrást jelent-
hetnek. A pályakövetéses felmérések eredményei – alkalmasint átfogó mun-
kaerő-piaci felmérésekkel, másodelemzésekkel, kompetencia- és munkáltatói 
elégedettség-vizsgálatokkal kombinálva – mind az oktatási, oktatáspolitikai 
ágazat, mind a munkaerő-piaci szereplők, mind maga az adott felsőoktatási 
intézmény döntéseinek, fejlesztési és minőségirányítási stratégiájának fontos 
alapját képezhetik. 

6.1 táblázat. Egy példa a foglalkozási listára: milyen pozíciókat tölthetnek be a művészettörténészi diplomát szerzettek?

JOB TITLE TYPE OF EMPLOYMENT 

BACHELORS Administration/Data Entry Property Investment Company

 Administration Assistant University  
 Consents Officer Local Government: Regional Council

 Customer Service Host Central Government: Museum  
 Graduate Architect Architecture Firm  
 Graphic Designer Not Entered  
 Keyworder Stock Photography  
 Legal Officer Stock Exchange  
 Managing Director Art Dealership  
 Personal Assistant Banking Industry  
 Solicitor Law Firm  
 Solicitor Law Firm: Employment  
BACHELORS (HONS) Account Executive Advertising Agency  
 Buyer Building Supplies and Services

 Front Desk Administration Recruitment Agency: Temporary

 Research Assistant University  
 Teacher Secondary Education  
DIPLOMA Teacher Of Visual Arts Secondary Education  
   

MASTERS Evaluator Central Government: New Zealand Qualifications Authority

http://www.victoria.ac.nz
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A több felmérés-típus együttes alkalmazása nem csak a pályakövetéssel is foglal-
kozó nagyobb statisztikai vagy közgazdasági-szociológiai kutatóintézetek (mint 
például a német Hochschul-Informationssystem GmbH – HIS, vagy a francia 
Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications – CEREQ) munkásságát 
jellemzi; a felsőoktatási intézmények több országban is feladatuknak tartják a 
komplex felmérés-rendszerek alkalmazását, a munkaerőpiac és a felsőoktatás 
kapcsolatának több szegmensű elemzését. 

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen 1998 novembere óta végeznek 
folyamatos pályakövetési felmérést, a tevékenység irányítása az Egyetemi Fej-
lesztési Központ hatáskörébe tartozik.1 A kérdőíveket az országos standardoknak 
megfelelően alakították ki, a témakörök elsősorban a diplomások munkaerő-
piaci beilleszkedésének módjára, a munkahely és az egyetemi képesítés ösz--
szefüggéseire, valamint az egyetemen szerzett szaktudás és a munkavégzéshez 
szükséges ismeretek kapcsolatára vonatkoznak. 
•	 az egyetem befejezése és az elhelyezkedés közötti idő,
•	 az álláskeresés módszerei,
•	 az álláskeresés esetleges sikertelenségének okai,
•	 az elhelyezkedési terület,
•	 az egyetemen szerzett elméleti és gyakorlati tudás munkahelyi alkalmazha-

tósága,
•	 a jelenlegi munkahellyel való elégedettség,
•	 a munkavégzéshez szükséges kiegészítő ismeretek,
•	 javaslatok az oktatás javítására vonatkozóan.

A rendszeres pályakövetéses vizsgálatok mellett az egyetem kutatói a helyi és az 
országos munkaerőpiac folyamatainak feltérképezését is beépítették a minőség-
biztosítási rendszer alapját képező felmérés-rendszerbe; a régióban jelen lévő 
munkáltatók körében végzett felmérésekkel, valamint általános munkaerő-piaci 
elemzések segítségével fontos plusz-információkkal tudják kiegészíteni a saját 
hallgatóik munkahelyi integrációjával kapcsolatos pályakövetési eredményeiket. 

6.2 táblázat. Felmérés a Babes-Bolyai Tudományegyetem végzettjeinek munkaerő-piaci integrációjáról

A felmérésben részt vevők: az egyetemi oklevelet átvevő végzettek

Módszer: kérdőíves felmérés

Elemzett változók: - a végzett státusza az egyetemi oklevél átvétele pillanatában
- az egyetem befejezése és az elhelyezkedés között eltelt idő
- nem elegendő mértékben oktatott tárgyak
- nem oktatott, de szükségesnek ítélt tárgyak
- a munkáltató intézmény típusa (állami szektor / magánszektor)
- a végzettség (képesítés) és a munkakör közötti kapcsolat
- az elhelyezkedés esetleges elmaradásának okai

Felhasználás: oktatási stratégia

1 Peti (2008) alapján
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6.3 táblázat. A munkáltatók véleménye a Babeş-Bolyai Tudományegyetem végzettjeinek szakmai felkészültségéről

A felmérésben részt vevők: kolozsvári vállalkozások, civil szervezetek, közoktatási intézmények köréből vett minta

Módszer: kérdőíves felmérés az intézményvezetők körben, terepmunka
kérdőívezők: szociológia szakos hallgatók

Elemzett változók: •	 a végzettek elméleti ismeretei
•	 a végzettek gyakorlati ismeretei
•	 a végzettek idegen nyelvi, számítástechnikai, társadalom-tudományi és humán tárgyakkal kapcsolatos ismeretei
•	 hiányosságok a végzettek ismereteiben
•	 javaslatok az oktatási kínálat kiegészítésére

Felhasználás: oktatási stratégia

6.4 táblázat. A pályakövetési felméréseket kiegészítő általános munkaerő-piaci elemzés a BBTE-n

Téma: munkaerő-piaci folyamatok elemzése

Módszer: dokumentumelemzés (Országos Statisztikai Intézet, EUROSTAT)

Elemzett változók: •	 az aktív lakosság megoszlása végzettség szerint
•	 munkanélküliségi ráta, foglalkoztatási ráta végzettségi szint szerint
•	 felsőoktatási intézmények végzettei korcsoportok szerint
•	 felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma
•	 a lakosság munkaerő-piaci részvétele
•	 a foglalkoztatott lakosság szerkezete, egyetemi végzettek, korcsoportok szerint
•	 a foglalkoztatási struktúrában bekövetkezett változások gazdasági szektorokra lebontva
•	 a foglalkoztatott lakosság megoszlása gazdasági szektorok szerint

Felhasználás: általános intézményfejlesztési stratégia

6.2 Jó gyakorlatok a diplomás pályakövetésben Magyarországon 

6.2.1 Egymásra épülő hallgatói és diplomás felmérések

A témával foglalkozó szakértők egyetértenek abban, hogy a végzett hallgatók 
intéz ményhez való kötődésének megteremtése a pályakövetési vizsgálatok sike-
rességének egyik sarokköve. Egyetértés mutatkozik abban is, hogy az iskola és a 
hallgató közötti kapcsolat erősítésének értelemszerűen nem a diploma megszer-
zését követően kell elkezdődnie; az új hallgatókkal már belépésüktől, tanulmá-
nyaik megkezdésétől fogva érzékeltetni kell a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, 
ki kell alakítani, és fenn kell tartani bennük az intézményhez való kötődést. 

A kötődés kialakításának egyik alapja lehet a hallgatók intézményükkel, tanulmá-
nyaikkal kapcsolatos véleményének, elégedettségének, várakozásainak folyamatos 
monitorozása. A kapott eredmények amellett, hogy segíthetik az intézményi me-
nedzsment munkáját, támogathatják a képzés folyamatos fejlesztését, alakítását, 
intenzívebbé is tehetik a hallgatók és az intézmény közötti kapcsolatot; tudatosít-
hatják a hallgatókban véleményük fontosságát, az eredmények hatására megva-
lósuló esetleges fejlesztések, változtatások pedig érdekeltté tehetik a hallgatókat 
abban, hogy a felmérések rendelkezésére álljanak. 

A hallgatók körében zajló véleményfelmérések rendszerét egyre több magyar-
országi felsőoktatási intézmény alkalmazza. A győri Széchenyi István Egyetem 
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gyakorlata az egymásra épülő felmérések rendszerét, a hallgatói és a végzett 
hallgatók felméréseiből származó eredmények integrált kezelési lehetőségét 
mutatja be.2 Az egyetem jelenlegi és volt hallgatóinak körében lefolytatott és 
lefolytatandó kérdőíves adatfelvételek célja egy folyamatosan bővülő, a hallgatói 
életpályák megfigyelésére és időbeli változások, elmozdulások követésére alkal-
mas adatbázis kialakítása, amely dinamikus vizsgálatok elvégzésére nyújt lehe-
tőséget. A felmérés-sorozat három elemét az első éves, a végzős, valamint a már 
végzett hallgatók körében végrehajtott kérdőíves vizsgálatok jelentik. 

Az egymásra épülő felmérések rendszere a győri Széchenyi István Egyetemen:
•	 A hallgatók előzetes várakozásai és elsődleges tapasztalatai az egyetemmel kapcsolatban (elsőéves 

hallgatók körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat).
•	 A hallgatók összefoglaló értékelése az egyetemi tanulmányok időszakáról, munkaerőpiaccal kap-

csolatos várakozások (végzős hallgatók körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat).
•	 A munkaerő-piaci integráció folyamata, az egyetemi képzés gyakorlati eredményei (végzett hallga-

tók körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat).

A végzett hallgatók további életútjának figyelemmel kísérése által az egyetem 
visszajelzéseket kap a képzésről, a munkaerő-piaci lehetőségekről; a visszajel-
zések révén egyrészt lehetővé válik a képzési területekre, nemekre, illetve sza-
kokra lebontott legfontosabb tendenciák mérése, másrészt a képzési program 
folyamatos alakítása, az egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése, 
színvonalasabbá tétele is. 

Az egyetem pályakövetési rendszere a fenti céloknak megfelelően három fő cso-
port vizsgálatára és azok kapcsolatára épít:
•	 az elsős hallgatók esetében a hallgatók pályaválasztását és a felvételt be-

folyásoló tényezők, a szociális helyzet, a szülők, az életmód, a sportolási és 
kulturális szokások, valamint a jövőbeli tervek vizsgálata;

•	 az államvizsga előtt álló hallgatóknál az elhelyezkedéssel kapcsolatos elkép-
zelések (szakterület, régió, város, a sikeres álláskeresés becsült időtartama, 
elvárt fizetés), az elhelyezkedést befolyásoló tényezők, az intézmény által 
nyújtott képzés értékelése áll a felmérés középpontjában;

•	 a végzett hallgatók körében a munkába állás, a munkahelyi integráció, a 
tanulmányok, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazhatóságának 
kérdése, a retrospektív jellegű intézmény- és képzés-értékelés adja a kér-
dőív legfőbb elemeit. 

6.2.2 Pályakövetés és alumni – online megjelenés és online szolgáltatások

A magyarországi felsőoktatási intézmények is egyre erőteljesebben érzékelik az 
online megjelenés fontosságát. Az online felületek, az intézményi weblapok a 

2 Tamándl (2009)
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tájékoztatáson túl számos szolgáltatást tudnak nyújtani hallgatóiknak, végzett-
jeiknek, illetve a felsőoktatási szektor egyéb szereplőinek, és eredményesen fel-
használhatóak a hallgatók (és a végzettek) körében zajló kérdőíves felmérések 
lebonyolítására is. A Széchenyi Egyetem legutóbbi  végzős hallgatói felmérését 
már az interneten keresztül, az oregdiak.szeportal.hu weboldalon keresztül foly-
tatták le; a kérdőívet a hallgatók az államvizsgára való jelentkezéssel összekötve 
tölthették ki, ennek eredményeként valamennyi végzősüket sikerült elérniük. 

A végzett hallgatók körében az egyetem két alkalommal folytat kérdőíves vizsgá-
latot. Technikai szempontból ez a fázis tekinthető a legbonyolultabbnak, mivel 
ebben az esetben a már végzett hallgatókat kell elérni. Ennek sikeres megvaló-
sításához a Karrier- és Öregdiák Iroda már a tanulmányok kezdetétől figyelem-
mel kíséri a hallgatók szakmai előrehaladását, szolgáltatásaival segíti őket, majd 
végzés után az Alumni hálózat fenntartásával, folyamatos információnyújtással 
és egyéb szolgáltatásokkal törekszik az addig kialakult kapcsolatot ápolni. A fel-
vételi módszer ugyancsak önkitöltős, de ebben az esetben a kérdőíveket postai 
úton küldik ki; a mellékelt levélben ugyanakkor felhívja az egykori hallgatók 
figyelmét az elektronikus úton való kitöltés lehetőségére is.

6.5 ábra 
A diplomás  
pályakövetési  
kérdőív bannere a  
Széchenyi István  
Egyetem  
öregdiák-honlapján

http://oregdiak.
szeportal.hu



168 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS – KÉZIKÖNYV 

A hallgatók és végzettek felmérésének online úton történő végrehajtását természe-
tesen nagymértékben elősegítheti, ha arra egy olyan honlapon kerül sor, amely az 
onnan megszerezhető információk vagy az online módon igénybe vehető szolgálta-
tások révén általában is ismert és látogatott a célcsoport tagjainak körében. 

A diploma megszerzését követően a Széchenyi István Egyetemen végzett hall-
gató az öregdiák adatbázis tagja lesz, amelyben feldolgozásra került mindenki, 
aki az egyetemen és annak jogelődein szerzett diplomát – az adatbázis jelenleg 
közel 25 000 főt számlál, szolgáltatásai regisztrációt követően érhetőek el. Az 
adatbázis egyfajta kereshető elektronikus évkönyvként működik, a regisztrál-
tak különféle személyes adatokat publikálhatnak magukról. Segítségével köny-
nyebbé válik az öregdiák találkozók szervezése és az egyetem, illetve az öreg-
diákok közti kommunikáció is felgyorsul, a közeljövőben egy üzenőfal (fórum) 
beüzemelését is tervezik. 

Az öregdiákok tájékoztatása elektronikus úton az öregdiák hírlevéllel valósul 
meg –  a hírlevelet a Karrier- és Öregdiák Iroda havonta egyszer küldi ki az 
adatbázisában szereplő volt hallgatók email-címére, a beharangozó jellegű do-
kumentum rövid, pár mondatos híreiből egy kattintással a bővebb információt 
tartalmazó weboldalra juthat az olvasó. 

Az információszolgáltatáson túl a weblap több szolgáltatást is kínál a látogatóknak. 
Elérhetőek és online módon megrendelhetőek az egyetem PR-termékei, az Alumni 

6.6 ábra 
A Állásajánlat  

a Széchenyi István 
Egyetem öregdiák  

oldalán

http://oregdiak.
szeportal.hu
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Magazin aktuális és korábbi számai.  Lehetőség nyílik az aktuális álláslehetőségek 
közötti válogatásra, valamint az egyes állásokra történő jelentkezésre is. 

6.2.3 A pályakövetési eredmények kommunikációja – online és nyomtatott meg-
jelenések

Általános vélemény, hogy a pályakövetési eredmények egyik legfőbb funkciója az 
információszolgáltatás, az intézményi vezetés és menedzsment mellett a leendő, 
a jelenlegi és a végzett hallgatók, a munkáltatók és más munkaerő-piaci szerep-
lők, az oktatáspolitikai döntéshozók tájékoztatása –, hogy ezt a funkciót a vizs-
gálatok csakugyan elláthassák, eredményeik széles körű kommunikálására van 
szükség. A nyilvánosság szerepe természetesen tovább is terjed az egyszerű tájé-
koztatásnál: az eredmények ellenőrizhetősége, a kutatási módszerek átlátható-
sága a vizsgálatok hitelességét, megbízhatóságát is megalapozhatja. A hallgatói, 
a pályakövetéses, valamint az egyéb – az egyetemek szakemberei által folytatott 
– vizsgálatok kommunikációjának, az eredmények érintettekkel, illetve érdeklő-
dőkkel való megismertetésének is jó terepet kínálhatnak az online felületek, az 
egyetemek, egyetemi karrierirodák, diáktanácsadók, alumni irodák honlapjai. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontja 1998 óta 
végzi az egyetemen diplomát szerzett hallgatók pályakövetését, elhelyezkedé-
sük, körülményeik, illetve az egyetemről alkotott véleményük vizsgálatát. Első 
vizsgálatuk, amelyre az 1997-ben diplomát szerzettek körében került sor, az Or-
szágos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával indult meg; azóta további 
tíz pályakövetéses felmérésre került sor a szervezésükben. 

A BME pályakövetéses vizsgálatai esetében jól láthatjuk a magas szintű kommu-
nikáció alapelemeit, a hagyományos, valamint az online megjelenések együttes 
alkalmazásának lehetőségeit. Az eredményeket elsősorban tájékoztató kiad-
ványokban használják fel, a belső, az intézményvezetés, a menedzsment felé 
történő kommunikáció mellett a felvételi tájékoztatás elemeként kezelik, az ága-
zat, a K+F partnerek, a minisztérium, a felsőoktatási kutatók, a kutatóintézetek 
számára küldik el, de a szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszik.3 
A kutatásokról a szervezők minden évben teljes körű összefoglaló kiadványt je-
lentetnek meg, ezek – a 2004-es felméréstől kezdődően angolul és magyarul 
egyaránt – nyomtatásban, valamint a Diákközpont honlapján online módon, 
letölthető pdf-állományként is elérhetőek, kifejezetten a sajtó számára pedig 
rövidített, angol és magyar nyelvű anyagokat is kiadnak, a médiába kiemelt saj-
tókapcsolatok révén juttatják el azokat. 

A kiadványok alapján, azok standard fejezetei révén – Lakhatás; Tanulmányok 
finanszírozása; A tanulmányok megítélése; Továbbképzés; Munkaerő-piaci stá-
tusz, elhelyezkedés; A jelenleg betöltött munkahely – lehetővé válhat az egyes 

3 Forrás: Educatio Kht. –  OFIK igényfelmérő intézménylátogatás a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen, 2008. Szabó Imre és Kreutzer Richárd szóbeli közlése. 

A  nyilvánosság 
szerepe tovább terjed 
a tájékoztatásnál: 
az eredmények 
ellenőrizhetőségét, 
a kutatási módszerek 
átláthatóságát, 
a vizsgálatok 
megbízhatóságát is 
megalapozza.
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években végzett csoportok helyzetének összevetése, a jellemző tendenciák ala-
kulásának hozzávetőleges nyomon követése is. 

A Széchenyi István Egyetem előzőekben bemutatott felmérési gyakorlatához ha-
sonlóan a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is végez vizsgá-
latokat elsőéves hallgatói körében, ezek célja elsősorban a hallgatók szociális 
hátterének feltárása, valamint pálya- és intézményválasztási motivációik kuta-
tása. A Diákközpont oldalán a hallgatói felmérések, valamint a szervezet által 
végzett további kutatások, vizsgálatok – a Műegyetemi Állásbörzén lebonyolított 
kérdőíves felmérés; a műszaki munkaerőpiac, a mérnököket foglalkoztató cégek 
helyzetének statisztikai elemzései, regionális és speciális tanulmányi felmérések 
– eredményeiről is tájékozódhatnak az érdeklődők. 

6.3 Hasznos linkek – válogatás fontosabb statisztikai és 
felsőoktatás-kutató intézetek, fejlesztési ügynökségek, diplomás 
pályakövetést végző szervezetek honlapjaiból

http://www.uni-kassel.de/wz1/absolvent/nabs.html
http://www.incher.uni-kassel.de
http://www.his.de
http://www.che.de
http://www.cereq.fr
http://www.bfs.admin.ch

6.7 ábra
Letölthető  

pályakövetéses  
kutatási beszámolók 
a BME Diákközpont 

honlapján

http:// 
www.sc.bme.hu
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http://www.agab.ch
http://www.vsnu.nl/web/show
http://www.roa.unimaas.nl
http://www.hesa.ac.uk
http://www.hecsu.ac.uk/hecsu.rd/index.htm
http://www.futuretrack.ac.uk/index.php
http://www.hea.ie
http://www.almalaurea.it
http://www.aneca.es
http://www.tvet.ro
http://www.graduatecareers.com.au
http://www.gooduniguide.com.au/Graduate-Careers
http://www.nzvcc.ac.nz
http://nces.ed.gov/surveys/B&B
http://www.statcan.gc.ca
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