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1 Bevezetés 
Jelen tanulmányban a felsőoktatási intézményekben és felsőoktatási intézményeken kívül zajló 

diplomás pályakövetési munkákat igyekeztünk számba venni a felsőoktatási/felsőfokú 

szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, doktori képzésben résztvevők esetén. Ezen 

képzések a felsőoktatási intézményekben zajlanak, ezért elsősorban ők kerültek vizsgálatra, hogy 

jelenleg milyen módon foglalkoznak az „új hallgatói célcsoportok” pályakövetésével. Az 

eredményekből látni lehet, hogy új módszertan fejlesztése nem jellemző, és jelenleg inkább kerülik 

az intézmények ezen csoportokat, feltehetően a heterogenitásuk, nehezen elérhetőségük, és az 

alapképzésesekhez képest sokkal kisebb létszámuk miatt. 

A felsőoktatási intézmények esetén az intézményi központi pályakövetési munkatársa került 

megkeresésre, és tőle kértünk információt az „új hallgatói célcsoportokra” vonatkozóan. A kapott 

eredmények megjelennek az egyes intézményi fejezetekben. Ezen kívül internetes kutatás 

jellemezte még a tanulmány összeállítását, amely keresőszavas keresésekkel, a téma főbb 

szakembereinek munkásságának kutatásával, cikkeik keresésével történt. Tanulmányunk 

mindezek segítségével készült. 

2 Pályakövetés célcsoportjai jelen projektben 
A tanulmány elején fontos minél pontosabban tisztázni a pályakövetésbe bevont célcsoportot. 

Ebben a fejezetben ismertetésre kerül az „új hallgatói célcsoportok” képzési jellemzői, a főbb 

felsőoktatási intézmények doktori iskolái, általuk indított szakirányú továbbképzések, 

felsőoktatási szakképzések. Ezek ismerete szükséges lehet ahhoz, hogy minél jobb módszertan 

kerüljön kidolgozásra a felmérésükre. 

Jelen projekt célja a következő hallgatói csoportok, mint „új hallgatói célcsoportok” bevonása a 

diplomás pályakövetési rendszerbe: 

 PhD-képzés, 

 szakirányú továbbképzés, 

 felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés. 

2.1 PhD-képzés 
A „bologna típusú” képzési rendszerbe tartozik, az oktatási piramis tetején foglal helyet. 

Bemeneti feltételként mester vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél szükséges. A képzés célja a 

tudományos ismeretek bővítése, ismeretek önálló, tudományos kutatása és megszerzése egy 

tudományterületen belül. A megfelelő oktatási-kutatási-publikációs feltételek teljesülése esetén a 

doktori disszertáció megvédésével zárul az oktatási folyamat. A képzés hasznosul egyrészt az 

akadémiai szféra utánpótlásában, valamint kutatás fejlesztési területen való feladatok ellátásában 

akár a piaci szférában. Magyarországon az egyetemeken működő doktori iskolákban zajlik a 

képzés. 

2.2 Szakirányú továbbképzés 
Az élethosszig tartó tanulás (LLL) jegyében zajlódnak a felsőoktatási képzésben végzettek 

számára a szakirányú továbbképzések. A képzések bemeneti feltételeként szükséges alap vagy 

mester fokozatú végzettség, azaz a szakirányú továbbképzés a már megszerzett végzettségre és 
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meghatározott szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó képzés. Speciális szakirányú 

szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. A képzés jellemzője, hogy gyorsan reagál a 

munkaerőpiac, a gazdasági szféra igényeire, és ennek megfelelően ad át tudást. Legtöbbször az 

adott szakterület elismert, sikeres szakemberei alkotják az oktatói gárdát, és az adott szakterület 

speciálisabb kérdései kerülnek oktatásra. A képzés alkalmas egy szakterületen gyakorlatorientált 

módon a tudás elmélyítésére, tudás karbantartására, friss ismeretek megszerzésére. A szűkebb 

szakterület miatt szakirányú továbbképzések fajtája igen sokféle lehet, és általában rövidebb 

ciklusú képzés, minimum kettő, legfeljebb négy féléves a képzési idő. A felvételi eljárás menete, 

határidők, tantervek, tematikák a felsőoktatási intézmények hatáskörében dőlnek el. 

2.3 Felsőoktatási szakképzés 
2013 szeptemberétől a felsőfokú szakképzéseket a felsőoktatási szakképzések váltják fel 

Magyarországon. A képzés ideje négy félév, és korábban része volt az Országos Képzési 

Jegyzéknek, de ebből a felsőoktatási szakképzéseket kivették, és kizárólag a felsőoktatási 

intézmények indíthatnak képzéseket. Felsőfokú szakképzettséget igazoló oklevéllel zárul a képzés 

sikeres záróvizsga után, ami nem minősül felsőfokú végzettségnek. A szakképzettség a kreditek 

75%-ban beszámíthatók alapképzésre vagy osztatlan képzésre való részvétel során, annak képzési 

idejét akár lecsökkentve, így a felsőfokú tanulmányok „0. évfolyamának” is tekinthetők, de 

önállóan értelmezhető végzettséget ad. Egy lehetőséget kínál a felsőoktatási szakképzés elvégzése 

az egyetemekre való bejutásban azoknak, akiknek a felvételi valamilyen okból nem sikerülhet. A 

képzés jellemzően önköltséges, kb. 140-160 000 Ft-ba kerül egy félév. A képzésre való bejutás az 

országos felvételi eljáráshoz hasonló, a felvételi pontok számítása esetén különbség van. 

3 Felsőoktatási intézmények pályakövetési vizsgálatai 
A fejezetben bemutatásra kerül jelen projekt kapcsán 26 felsőoktatási intézmény körében történt 

adatkérés eredménye. Az intézményi DPR-felelősök számára körlevél került kiküldésre, amelyben 

a három új hallgatói célcsoportban végzett pályakövetési munkákról gyűjtöttünk információt. 

Emellett az alábbiakban az intézmények DPR honlapjain elérhető eredmények, dokumentációk 

releváns információi jelennek meg intézményi bontásban. Sajnos a válaszadás nem volt teljes körű 

az intézmények tekintetében, de így is sok következtetést lehet leszűrni az elérhető és a 

megkapott információkból arra vonatkozóan, hogy milyen a felsőoktatási intézményekben a 

helyzetkép a felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, doktori képzésben 

résztvevők pályakövetési munkáiban. 

3.1 Budapesti Corvinus Egyetem 
Előzetes tájékozódás alapján központilag nem készül az intézményben pályakövetés az „új 

hallgatói célcsoportokban”. Az eredmények értékelésében is nagy kapacitás hiányban szenvednek. 

3.1.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori iskolák: Gazdálkodástani, Szociológia, Politikatudományi, Általános és kvantitatív 

közgazdaságtani, Társadalmi kommunikáció, Gazdaságinformatika, Élelmiszertudományi, 

kertészettudományi, Nemzetközi kapcsolatok multidiszciplináris, Tájépítészeti és tájökológiai 

Szakirányú továbbképzések: agrár és természettudományi szakfordító, pálinkamester szakmérnök, 

pálinkamester szaktanácsadó, szőlő- és borgazdasági szakmérnök, szőlő- és borgazdasági 
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szaktanácsadó, agrárközgazdasági specialista, agrárközgazdasági szakközgazdász, állami 

ingatlangazdálkodási specialista, állami ingatlangazdálkodási szakközgazdász, beszerzési 

menedzsment, beszerzési menedzsment szakközgazdász, energiagazdálkodási specialista, 

energiagazdálkodási szakközgazdász, értékelemző specialista, értékelemző szakközgazdász, 

executive MBA menedzser, executive MBA szakközgazdász, gyógyszerész-közgazdász, HR 

Business Partner, HR Business Partner szakközgazdász, humánmenedzsment, 

humánmenedzsment szakközgazdász, informatikai menedzsment, informatikai menedzsment 

szakközgazdász, ingatlangazdálkodási szakértő, ingatlangazdálkodási szakközgazdász, jogász-

közgazdász, környezeti menedzsment, környezeti menedzsment szakközgazdász, közbeszerzés-

menedzsment, közbeszerzési menedzser szakközgazdász, logisztika és ellátási lánc menedzsment, 

logisztika és ellátási lánc szakközgazdász, marketing specialista, marketing szakközgazdász, 

mérnök-közgazdász egyetemi, nemzetközi disztribúció, nemzetközi disztribúció szakközgazdász, 

orvos-közgazdász, projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista, projektmenedzsment 

(fővállalkozás) szakközgazdász, vállalkozási menedzsment specialista, vállalkozási menedzsment 

szakközgazdász, agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök, dísznövény-alkalmazási szakmérnök, 

gombatermesztési szakmérnök, gombatermesztési szaktanácsadó, dísznövény-alkalmazási 

szakember, gyümölcstermesztő szakember, gyümölcstermesztő szakmérnök, ökológiai 

gazdálkodó, ökológiai gazdálkodó szakmérnök, talajerő-gazdálkodó, talajerő-gazdálkodás 

szakmérnök, vidékfejlesztési menedzsment és marketing, vidékfejlesztési menedzsment és 

marketing szakmérnök, aktuárius szakértő, aktuárius szakközgazdász, biztosítási kockázatelbíráló, 

biztosítási kockázatelbíráló szakközgazdász, biztosítási specialista, biztosítási szakközgazdász, 

egészségügyi biztosítási specialista, egészségügyi biztosítási szakközgazdász, egészségügyi 

menedzsment specialista, egészségügyi menedzsment szakközgazdász, elemző statisztikus 

specialista, elemző statisztikus szakközgazdász, felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista, 

felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász, gazdaságpolitikai specialista, gazdaságpolitikai 

szakközgazdász, gyógyszerügyi menedzsment specialista, gyógyszerügyi menedzsment 

szakközgazdász, közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése specialista, közigazgatás gazdálkodása 

és ellenőrzése szakközgazdász, kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés, 

nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok specialista, pénzügy specialista, pénzügy 

szakközgazdász, személyügyi - emberi erőforrás menedzser - szakközgazdász, személyügyi - 

munkaerő-piaci - szakközgazdász, személyügyi - munkaerő-piaci menedzsment, személyügyi - 

munkaügyi kapcsolatok menedzsment, személyügyi - munkaügyi kapcsolatok szakközgazdász, 

személyügyi-emberi erőforrás menedzsment, ügyfélkapcsolati specialista, ügyfélkapcsolati 

szakközgazdász, tájrendezési és területfejlesztési szakember, humánszolgálati tanácsadó, 

közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői 

területen, vállalkozás- és gazdaságpszichológia 

Felsőoktatási szakképzés: kertészmérnök 

3.2 Budapesti Gazdasági Főiskola 
Az intézményi kérdések tekintetében eltérnek a kérdések az ún. alapképzés, FSZ és SZTK 

képzések esetén, de arra nem sikerült választ kapnunk, hogy az eltérés miben nyilvánul meg. Az 

országos pályakövetés irányelveit alkalmazzák minden megkérdezett célcsoport esetén, azonban 

időben kicsit elcsúsztatva, ha van lehetőség, hogy valaki több célcsoportoknak megfelelően is 

kapna megkeresést. 
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3.2.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzések: adó- és pénzügyi ellenőrzési, controlling szakközgazdász, európai 

uniós projekttervező és finanszírozási tanácsadó, mérnök-közgazdász (főiskolai), pénzintézeti 

kockázatelemző szakközgazdász, pénzügy- adó-, illeték-, vám-szaktanácsadó, alkalmazott 

marketing tanácsadó, ázsiai interkulturális menedzsment - tanácsadó, bormarketing 

szakmenedzser, civil szervezetek kommunikációja és menedzsmentje, élelmiszermarketing 

szakmenedzser, élelmiszermarketing szakmenedzser, export-import menedzsment – tanácsadó, 

logisztikai és szállítmányozási szervező, marketingtervező szakközgazdász, Public Relations és 

szóvivő, reklám tanácsadó, szakdiplomácia és EU-kapcsolatok, szaknyelv-pedagógia (angol és 

magyar vagy német és magyar) tanácsadó, turizmus-szálloda vállalkozási szaktanácsadó, turizmus 

desztináció menedzsment szaktanácsadó, vevőkapcsolati-menedzsment szaktanácsadó, Business 

Coach, controlling szakközgazdász, közgazdálkodás, közpénzügyi menedzsment szaktanácsadó, 

makrogazdasági elemző, mérnök-közgazdász (főiskolai), pénzintézeti informatika 

szakközgazdász, pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász, pénzintézeti kockázatelemző 

szakközgazdász, pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász, üzleti és HR menedzsment, 

üzleti informatika szakközgazdász, vállalkozásgazdálkodási menedzser, adó- és pénzügyi 

ellenőrzési szaktanácsadó, controlling szakközgazdász, államháztartás pénzügyei szakközgazdász, 

európai uniós projekttervező és finanszírozási tanácsadó, önkormányzati gazdálkodás-szervező 

szakközgazdász, pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász, üzleti és HR menedzsment 

Felsőoktatási szakképzések: gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment], 

gazdaságinformatikus, közszolgálati közgazdász, pénzügy és számvitel [vállalkozási], 

kommunikáció és média [kommunikátor], kommunikáció és média [moderátor], nemzetközi 

gazdálkodási [európai uniós üzleti], nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági], nemzetközi 

gazdálkodási [nemzetközi, kereskedelem és marketing [kereskedelmi logisztika], kereskedelem és 

marketing [kereskedelmi], kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció], turizmus-

vendéglátás [turizmus], turizmus-vendéglátás [vendéglátó], emberi erőforrások [humánpolitikai], 

emberi erőforrások [személyügyi], gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], 

gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment], gazdaságinformatikus, pénzügy és 

számvitel [államháztartási], pénzügy és számvitel [nonprofit], gazdálkodási és menedzsment [kis- 

és középvállalkozási], pénzügy és számvitel [pénzintézeti] 

3.3 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 
A főiskolán a DPR-tevékenységet a Szervezeti és Működési Rend szabályozza. 

„A KarrierCentrum diplomás pályakövetési rendszert (a továbbiakban: DPR) működtet. A DPR 

célja, hogy a Főiskola visszajelzést kapjon a felsőoktatási képzéseinek minőségéről, és ennek 

megfelelően képzési kínálatát a mindenkori munkaerőpiac és hallgatói által támasztott keresletnek 

megfelelően alakítsa. Cél, hogy e visszajelzések az oktatáspolitikai döntéshozók számára is 

ismertek legyenek és döntés-segítő eszközként alkalmazhassák őket. 

A DPR eredményeit a KarrierCentrum félévenkénti beszámolója alapján az alap- és 
mesterképzésben, a felsőfokú szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben az alább felsorolt 
munkaköröket betöltő személyek használják fel, a DPR dokumentumaihoz korlátozás nélkül 
hozzáférhetnek: 
a)  rektor 
b)  vezérigazgató 
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c)  oktatási rektorhelyettes 
d)  tudományos rektorhelyettes 
e)  nemzetközi rektorhelyettes 
f)   főtitkár 
g)  Akkreditációs és Minőségirányítási Iroda vezetője 
h)  tanulmányi igazgató 
i)   marketing és kommunikációs igazgató 
j)   dékánok 
k)  KarrierCentrum igazgató 
l)   szakvezetők 
m) intézetvezetők 
n)  Hallgatói Információs és Szolgáltató Iroda vezetője 
o)  BKF Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpont vezetője 
p)  Felsőfokú Szakképzési Központ vezetője 
q)  Szakirányú Továbbképzési Központ vezetője 
r)   Fenntartó” 
 

Főiskola lévén, PhD-képzés az intézményben nincs, így a pályakövetés sem releváns az 

esetükben. Beszámolójuk szerint az alábbi vizsgálatokat végezték el a felsőfokú szakképzésben 

résztvevők esetén:  

Aktív hallgatói 
   Lekérdezés időpontja Alapsokaság Kérdőív Lekérdezés módja 

2011. tavasz Aktív FSZ hallgatók saját online 

2012. tavasz Aktív FSZ hallgatók saját online 

2013. tavasz Aktív FSZ hallgatók Educatio online 

    Végzett hallgatói 
   Lekérdezés időpontja Alapsokaság Kérdőív   

2010 ősz 2010.12. hóig végzett összes FSZ-es saját online 

2011. tavasz 
2010.12. hóig végzett összes FSZ-esből 
minta saját telefonos 

2012. tavasz 2007-09-11-ben végzett FSZ hallgatók saját online 

2013. tavasz 2008-10-12-ben végzett FSZ hallgatók Educatio online 

 

Az alábbi vizsgálatokat végezték el a szakirányú továbbképzésben résztvevők esetén: 

Aktív hallgatói 
   Lekérdezés időpontja Alapsokaság Kérdőív Lekérdezés módja 

2011. tavasz Aktív SZTK hallgatók saját online 

2012. tavasz Aktív SZTK hallgatók saját online 

2013. tavasz Aktív SZTK hallgatók Educatio online 

    Végzett hallgatói 
   Lekérdezés időpontja Alapsokaság Kérdőív   

2010 ősz 2010.12. hóig végzett összes SZTK-s saját online 
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2011. tavasz 
2010.12. hóig végzett összes SZTK-sból 
minta saját telefonos 

2012. tavasz 2007-09-11-ben végzett SZTK hallgatók saját online 

2013. tavasz 2008-10-12-ben végzett SZTK hallgatók Educatio online 

 

A pályakövetések eredményei a http://www.bkf.hu/tudomanyos-elet/1106/diplomas-

palyakovetes.html linken találhatók meg. 

A módszertant illetően az alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, szakirányú 

továbbképzésben résztvevő hallgatók és végzettek között nincs különbség. Azaz ugyanolyan 

módszertannal kerültek lekérdezésre a különböző képzésekben résztvevők, és a kérdőív 

kitöltésével különböztethető meg, hogy melyik válasz milyen képzésben való részvétel alapján 

veendő figyelembe. 

A hallgatóknak szóló kérdőívben az intézmény által feltett kérdések is azonosak voltak minden 

képzés esetén. A kérdőívükben az országos kérdéseket (1-6 blokk) követően kerültek lekérdezésre 

az intézményi kérdések (7-13 blokk). Az intézményi kérdések az alábbi témákat ölelik fel: 

 személyes szakmai jövőkép (elvégzett szakkal azonos szakterületen elhelyezkedés, 

munkába állás várható ideje diploma után) 

 fontossági szempontok az elhelyezkedés esetén, fontossági szempontok munkavégzésben 

 egyéni készségek meglétének értékelése 

 egyéni készségek fejlődésének értékelése, amelyeket a főiskolán szerzett 

 egyéni érvényesülés érdekében intézménytől elvárt karrier szolgáltatások 

 továbbtanulási szándék 

 szak szerinti esetleges kérdések 

A hallgatói kérdőív kitöltését nyereményjátékkal kötötték össze. A lekérdezést EvaSys rendszerű 

kérdőív szoftverrel végezték el, amely biztosította számukra, hogy a válaszok anonimak. 

Az elérhető kutatási jelentésekből nem derül ki sajnos, hogy az „új hallgatói célcsoportok” esetén 

milyen volt a kitöltési arány, és ebből következtetni arra, hogy az online kérdőíves megkeresés 

jónak bizonyul-e számukra. 

A végzetteknek szóló kérdőívben a 8. kérdőív blokkban jelennek meg intézményi kérdések, 

amelyek az alábbi tématerületeket ölelik fel: 

 továbbtanulás a főiskolán 

 főiskola új honlapjával kapcsolatos elégedettség 

 egyéni karrier építésben való intézményi segítség iránti igény felmérése 

 fontossági szempontok a munkavégzés során 

 egyéni készségek fejlesztése iránti igény 

 főiskola erősségei, gyengeségei, hiányosságai 

http://www.bkf.hu/tudomanyos-elet/1106/diplomas-palyakovetes.html
http://www.bkf.hu/tudomanyos-elet/1106/diplomas-palyakovetes.html
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A végzett kérdőív kitöltési arányai nem látszódnak az elemzésben, így nem ítélhető meg, hogy az 

„új hallgatói célcsoportok” esetén van-e az online kérdőívnek negatív vagy pozitív hatása a 

kitöltési arányra. 

3.3.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzések: alkalmazói rendszer-menedzsment, Arts & Business menedzsment, 

bank- és pénzinformatikus szakember, business style szaktanácsadó, Coach - üzleti edző, CSR 

menedzsment - vállalati felelősségvállalás menedzser, digitális marketing szaktanácsadó, e-

business menedzsment, egészségügyi stratégiai menedzsment, EU projektmenedzser, IT 

menedzsment, kreatív event menedzsment, multilaterális diplomácia az Európai Unióban, OD - 

szervezetfejlesztési szaktanácsadó, politikai kommunikációs tanácsadó, protokoll szaktanácsadó 

és rendezvényszervező, Public Relations kommunikáció, stratégiai marketing, szóvivő és 

kommunikációs vezető, új média grafikus, változás- és válságmenedzsment 

Felsőoktatási szakképzések: emberi erőforrások [humánpolitikai], emberi erőforrások 

[személyügyi], gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], gazdálkodási és 

menedzsment [projektmenedzsment], kereskedelem és marketing [kereskedelmi logisztika], 

kereskedelem és marketing [kereskedelmi], kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció], 

nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti], nemzetközi gazdálkodási [nemzetközi 

szállítmányozás és logisztika], turizmus-vendéglátás [turizmus], turizmus-vendéglátás 

[vendéglátó], televíziós műsorkészítő, kommunikáció és média [kommunikátor] 

3.4 Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem 
Pályázati vállalásuknak megfelelően látják el a diplomás pályakövetési feladatokat. A pályakövetést 

a BME Diákközpont végzi. Az „új hallgatói célcsoportok” esetén TÁMOP 4.1.1.-08 pályázati 

kötelezettségként vállalt PhD-hallgatók és végzettek körében végeznek kutatást, a szakirányú 

továbbképzésben és felsőfokú szakképzésben tanulók esetében nem. 

A PhD-hallgatók körében végzett felmérések a többi hallgatóval és végzettel teljesen analóg 

módon zajlanak a központi módszertannal teljesen megegyező módon. Intézményi kérdések nem 

kerülnek bele az országos kérdőív mögé. 

Korábbi pályakövetési kimutatásaik elérhetők a következő linken: 

http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=10&pText=10_0 

A TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0015 projektjükből fejlesztett pályakövetési rendszer leírása a 

következő linken érhető el: http://www.dik.bme.hu/index.php?pText=0_10. Azonban a kapott 

eredmények nincsenek összefoglalva, publikálva egyik említett linken sem. 

3.4.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori iskolák: Közlekedéstudományok, Építőművészeti, Fizikai Tudományok, Gazdálkodás és 

Szervezéstudományi, Gazdálkodás és Szervezéstudományok, Informatikai Tudományok, 

Gépészeti Tudományok, Matematika- és Számítástudományok, Kémiai és Vegyészmérnöki 

tudományok, Gépészeti Tudományok, Pszichológia, Tudományfilozófia és Tudománytörténet, 

Építőmérnöki és Földtudományi, Villamosmérnöki Tudományok 

Szakirányú továbbképzések: alkalmazott térinformatikai, építőipari igazságügyi, GPS navigációs 

szakmérnök, hídépítő mérnöki, hidroinformatikai és vízgazdálkodási szakmérnök, kataszteri 

http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=10&pText=10_0
http://www.dik.bme.hu/index.php?pText=0_10
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szakmérnök, magasépítés - üveg és fém térhatároló szerkezetek szakmérnök, műszaki 

térinformatikai szakmérnök, szerkezettervező szakmérnök, út- és repülőtér-tervező szakmérnök, 

útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök, vasúti pályaépítési és -fenntartási szakmérnök, 

vasúttervezési és -üzemeltetési szakmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök, alapszintű 

épületenergetikus, építésberuházási szakmérnök, építésügyi szakmérnök, épületfelújítási és -

fenntartás szakmérnök, ingatlan szaktanácsadó, önkormányzati főépítész, színdinamikai 

tervezőművész, tartószerkezeti rekonstrukciós szakmérnök, tűzvédelmi tervező szakmérnök, 

tűzvédelmi tervezési szakmérnök, energiatermelési szakmérnök, hegesztő technológus, iskolai 

mentor, környezet- és területfejlesztési menedzser, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, 

munka- és szervezet szakpszichológus, nemzetközi három idegennyelvű konferenciatolmács, 

nemzetközi két idegennyelvű konferenciatolmács, nemzetközi két idegennyelvű szakfordító, 

szakfordító, szakfordító és tolmács, alapszintű járműgépész szakmérnök, alapszintű 

járműtechnikai menedzser, közlekedési műszaki szakértő, mesterszintű járműgépész szakmérnök, 

mesterszintű járműtechnikai menedzser, munkavédelmi szakember, munkavédelmi szakmérnök, 

reaktortechnika szakember, reaktortechnika szakmérnöki, alapfokú élelmiszerminősítő, 

szakgyógyszerkémikus, hulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodási szaktanácsadó, 

környezetmenedzsment szaktanácsadó, kromatográfiás szakanalitikus, mesterszintű 

kromatográfiás szakanalitikus, levegőtisztaság-védelmi szaktanácsadó, mesterszintű 

élelmiszerminősítő, mesterszintű környezetmenedzsment, mesterszintű levegőtisztaság-védelmi 

szaktanácsadó, mesterszintű vízminőség-védelmi szaktanácsadó, mesterszintű zaj- és 

rezgéscsökkentési szaktanácsadó, vízminőség-védelmi szaktanácsadó, zaj- és rezgéscsökkentési 

szaktanácsadó 

Felsőoktatási szakképzés: nincs. 

3.5 Debreceni Egyetem 
Beszámolójuk alapján teljes mértékben az Educatio NKft. által meghatározott módon zajlik a 

lekérdezés az „új hallgatói célcsoportokban”. A végzettek és a hallgatók számára központilag 

kiadott kérdőívekkel kérdezték le az „új hallgatói célcsoportokat”, 2013-tól pedig a számukra 

készített központi kérdőíveket alkalmazzák. A célcsoport is a központi módszertannak megfelelő. 

A célcsoportot a Neptunból letöltött címadatbázis alapján érik el. 

3.5.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák:  Állattenyésztési Tudományok, Egészségtudományok, Fizikai Tudományok, 

Fogorvostudományok, Földtudományok, Gyógyszerészeti Tudományok, Növénytermesztési, 

Kertészeti és Élelmiszetudományok, Humán Tudományok, Idegtudományok, Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományok, Informatikai Tudományok, Irodalom- és Kultúratudományok, Biológiai 

Tudományok és Környezettudományok, Kémiai Tudományok, Növénytermesztési és Kertészeti 

Tudományok, Regionális Tudományok, Klinikai Orvostudományok, Közgazdaságtudományok, 

Elméleti és Klinikai Orvostudományok, Állam- és Jogtudományi, Matematika- és 

Számítástudományok, Molekuláris Orvostudomány, Molekuláris Sejt- és Immunbiológia, 

Nyelvtudományok, Klinikai Immunológiai és Allergológiai, Történelemtudományok; Néprajz és 

Kulturális Antropológiai Tudományok  

Szakirányú továbbképzések: biztosítási szakjogász, Európa jogi szakjogász, helyi jogszabály-

szerkesztő szakjogász, HR-tanácsadó, ingatlanforgalmi szakjogász, jogi szakokleveles gazdasági 

(agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember, jogi 
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szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő, jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember, jogi 

szakokleveles orvos és egészségügyi szakember, környezetvédelmi szakjogász, közpolitikai 

elemző, kriminalisztikai szakjogász, kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember, angol-

magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító, egészségügyi menedzsment specialista, angol-

magyar bölcsészettudományi szakfordító, fejlesztéspolitikai szakreferens, felnőttképzési szervező, 

francia nyelvi referens és fordító, gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens, holland nyelvi referens 

és fordító, közép-európai szakreferens német nyelven, kulturális animáció, kulturális és európai 

uniós szakfordító, lengyel nyelvi referens és fordító, mentálhigiénés szakember, 

művelődésszervező, német nyelvi referens és fordító, német nyelvű kommunikációs és 

információs technológia, olasz nyelvi referens és fordító, orosz nyelvi referens és fordító, 

pedagógus szakvizsga, vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése, addiktológiai konzultáns, 

akut betegellátó, alkalmazott szociális gerontológia, egészségügyi rehabilitációs menedzser, ifjúsági 

védőnő, interdiszciplináris közösségi munka, közösségi animátor, munkaerő-piaci tanácsadó, 

diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens, humánmenedzsment, konferencia- és 

rendezvény-menedzsment szakközgazdász, konferencia- és rendezvény-menedzsment 

szaktanácsadó, légiforgalmi logisztikai menedzsment , logisztikai és szállítmányozási menedzser, 

online marketing, regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó, térségi turisztikai 

menedzsment, üzleti informatika szakközgazdász, vállalati irányítás és kontrolling 

szakközgazdász, vállalatirányítási rendszer menedzser, wellness és spa szakközgazdász, wellness és 

spa szakmenedzser, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, e-learning tanácsadó, élmény-, 

rendezvény- és közösségszervező, fejlesztőpedagógus, felnőttképzési akkreditációs tanácsadó, 

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, gyógytestnevelés tanítására felkészítő, integrált óvodai 

tevékenységek pedagógiája, kreatív segítő művészeti nevelés, nonprofit ismeretek közoktatási és 

közművelődési szakemberek számára, pedagógus szakvizsga, roma kulturális fejlesztő, szociális 

menedzser, zenei kultúrát fejlesztő pedagógus, Business Coach, angol-magyar agrár szakfordító, 

halgazdálkodási szaktanácsadó, hulladékgazdálkodási szakmérnök, ingatlan- és 

vagyongazdálkodási szaktanácsadó, környezettechnológiai szakmérnök, német-magyar agrár 

szakfordító, nemzetközi agrárágazati szaktanácsadó, növényvédelmi szakmérnök, 

településfejlesztési szaktanácsadó, térinformatika és alkalmazott távérzékelés, terület- és 

településfejlesztési szakmérnök, terület- és vidékfejlesztési szaktanácsadó, vetőmag-gazdálkodási 

szakmérnök, audiovizuális és médiatechnikai szakember, audiovizuális és médiatechnikai 

szakmérnök, Lean menedzser, Lean szakmérnök, létesítményenergetikai szakmérnök, 

minőségirányítási szakember, minőségirányítási szakmérnök, műszaki diagnosztikai szakmérnök, 

műszaki környezeti szakmérnök, városenergetikai szakmérnök, városenergetikai szakmérnök, 

egészségfejlesztési szakember, egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakember, 

epidemiológus szakember, kórházhigiénikus és infekciókontroll szakember, környezet-

egészségügyi szakember, népegészségügyi szakember, alkalmazott geoinformatikus, angol-magyar 

természettudományi szakfordító, geoinformatikai szakasszisztens, környezetvédelmi és -fejlesztési 

szaktanácsadó, megújuló energetikai szakember, műszeres szakanalitikus, német-magyar 

természettudományi szakfordító, számítógépes modellező, alkotóművészet és muzikológia 

alapképzési szak - zeneismeret szakirány, előadóművészet - klasszikus furulya szakirány, 

előadóművészet - klasszikus gitár szakirány, előadóművészet - klasszikus gordon szakirány, 

előadóművészet - klasszikus harsona szakirány, előadóművészet - klasszikus hegedű szakirány, 

előadóművészet - klasszikus kürt szakirány, előadóművészet - klasszikus orgona szakirány, 

előadóművészet - klasszikus trombita szakirány, előadóművészet - klasszikus tuba szakirány, 
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előadóművészet - klasszikus zongora szakirány, előadóművészet alapképzési szak - klasszikus 

szaxofon szakirány 

Felsőoktatási szakképzések: jogi, kommunikáció és média [kommunikátor], kommunikáció és 

média [moderátor], szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő], szociális és ifjúsági munka [szociális 

munka], szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő], szociális és ifjúsági munka [szociális munka], 

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, kereskedelem és marketing [kereskedelmi logisztika], 

kereskedelem és marketing [kereskedelmi], pénzügy és számvitel [államháztartási], pénzügy és 

számvitel [vállalkozási], turizmus-vendéglátás [turizmus], csecsemő- és kisgyermeknevelő, 

szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő], gazdálkodási és menedzsment [kis- és 

középvállalkozási], nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági], állattenyésztő mérnök 

[baromfitenyésztő], állattenyésztő mérnök [halászati], állattenyésztő mérnök [ménesgazda], 

állattenyésztő mérnök [sertéstenyésztő], környezetgazdálkodási agrármérnök 

[hulladékgazdálkodási], környezetgazdálkodási agrármérnök [környezetgazdálkodási], 

mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő mérnök 

3.6 Dunaújvárosi Főiskola 
A megkeresésre tett válaszuk alapján kizárólag az alap-, mester és hagyományos főiskolai 

végzettségűek körében végeznek kutatásokat az országos módszertan előírásai alapján. 

3.6.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzések: diplomás Európai Unió szakreferens, Európai Unió szakközgazdász, 

gumiipari technológiai szakmérnök, gyakorlatvezető mentortanár, ipari környezeti szakmérnök, 

minőségirányítási szakember, minőségirányítási szakmérnök, műszaki diagnosztika és 

méréstechnika, területfejlesztő közgazdász, város- és vidékfejlesztő közgazdász 

Felsőoktatási szakképzés: gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], 

gazdaságinformatikus, kommunikáció és média [kommunikátor], mérnökinformatikus 

[rendszergazda], televíziós műsorkészítő 

3.7 Eötvös József Főiskola 
Az Eötvös József Főiskolán 2013. évtől kezdve kérdezik le online úton a felsőoktatási 

szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben az 1, 3 és 5 éve végzett, valamint a jelenlegi 

hallgatókat. A feldolgozásnál az eddigi rendszerbe illesztették be ezeket a csoportokat, a nekik 

szóló országos kérdőívekkel. Módszertanilag az Educatio NKft. által megadott struktúrát 

alkalmazzák, a szokásos intézményi kérdések kiegészítésével. 

A http://www.ejf.hu/hallgatoknak/karrier/2013-05-24-11-35-24 linkjükön elérhetők a 2013-ban 

elvégzett pályakövetési kutatások EvaSys gyorsjelentései pdf formátumban. Az elemzések 

várhatóan 2013. októberében kerülnek feltöltésre a honlapjukra. 

Az interneten elérhető eredmény fájl alapján az intézményi kérdésblokkban az alábbi témák 

kerülnek vizsgálatra a felsőfokú szakképzésben valamint a szakirányú továbbképzésben végzettek 

esetén: 

 munkavállalást befolyásoló tényezők értékelése 

 munkavégzéshez szükséges kompetenciák 

http://www.ejf.hu/hallgatoknak/karrier/2013-05-24-11-35-24
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 EJF-en tanulmányi kötelezettségek értékelése 

 EJF tanulmányokat kiszolgáló szolgáltatásainak értékelése 

 EJF egyéb szolgáltatásainak értékelése 

 híreket szeretne-e kapni EJF-ről 

Az aktív hallgatók esetén nincs intézményi kérdésblokk, az országosan kiadott kérdéseket 

alkalmazzák, kiegészítés nélkül. 

Doktori képzésük főiskola lévén, nincs. 

3.7.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzések: adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, árvíz- és belvízvédelmi 

szakmérnök, hulladékgazdálkodási szakmérnök, humánmenedzser közgazdász, humánmenedzser 

mérnök, természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnök, változásvezető közgazdász, 

változásvezető mérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök, civil szervezetek tanácsadója, 

gyermekkori prevenciós és rehabilitációs mozgásfejlesztő, kisgyermekkori mozgásprevenció, 

kompetencia alapú angol nyelvi tanító, kompetencia alapú óvodai nevelés, mentorpedagógus 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő, minőségmenedzsment, óvodapedagógus alapképzési szak - 

német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány, óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi 

horvát óvodapedagógus szakirány, tanító alapképzési szak - nemzetiségi horvát tanító szakirány, 

tanító alapképzési szak - nemzetiségi német tanító szakirány 

Felsőoktatási szakképzés: nincs 

3.8 Eszterházy Károly Főiskola 
Az intézményből a körkérdésre választ nem kaptunk a tanulmány írásának előkészítési 

szakaszában. A kimutatásaik alapján következtethető, hogy központi pályakövetésükben nem 

kérdezték le 2011-ben az „új hallgatói célcsoportokat”, és ez explicit meg is jelenik a 

zárótanulmányukban. Amúgy minden egyes ponton megfelelnek az országos pályakövetési 

módszertannak. 

3.8.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskola: Neveléstudományi,Történelemtudományi 

Szakirányú továbbképzések: drámapedagógiai módszerek, technikák, pénzügyi kultúra, 

gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban, családkonzulens/családterapeuta, 

egészségfejlesztő mentálhigiéné, egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés pedagógus 

szakvizsgára felkészítő, fejlesztő-differenciáló szakpedagógia, felnőttképzési menedzser, 

felnőttképzési szervező, gyakorlatvezető mentortanár, gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-

szakvizsgára felkészítő, interaktív e-könyvtár, kisgyermek pedagógia, kisgyermek pedagógia 

szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, kistérségi tanügyigazgatás pedagógus 

szakvizsgára felkészítő, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, mérési-értékelési feladatokra 

és pedagógus szakvizsgára felkészítő, minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára 

felkészítő, nemzetiségi-kisebbségi közösségek társadalmi integrációját segítő szakember, 

pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen, szocioterápiás eljárások az iskolai 

erőszak kezelésére, szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére pedagógus szakvizsgára 

felkészítő, tanári mesterség IKT alapjai, tanári mesterség IKT alapjai pedagógus-szakvizsgára 
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felkészítő, vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga, élelmiszerellenőrzés és 

fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelem, megújuló energiaforrások, térségi menedzser-referens 

Felsőoktatási szakképzések: emberi erőforrások [humánpolitikai], emberi erőforrások 

[személyügyi], gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], gazdaságinformatikus, 

kommunikáció és média [kommunikátor], kommunikáció és média [moderátor], turizmus-

vendéglátás [turizmus], csecsemő- és kisgyermeknevelő, televíziós műsorkészítő, programtervező 

informatikus [fejlesztő] 

3.9 Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem nem vesz részt a TÁMOP 4.1.1.-es konstrukciók 2. 

ütemében, de korábban is végzett pályakövetési vizsgálatot a doktori képzésen végzettek körében 

Pályázati vállalás volt a korábban meghatározott célcsoportokon kívül a TÁMOP-4.1.1-

08/2/KMR-2009-0002 sz. pályázati projekt keretében. 

A doktori képzésen végzettek az Educatio NKft. központi kérdőívét töltötték ki, melyet 

kiegészítettek intézményi kérdésekkel is. Ezek a kérdések megegyeztek a többi végzett csoportba 

tartozóknak szánt kérdésekkel. Az intézményi kérdőívek a http://minoseg.elte.hu/szabalyzat 

honlapon találhatók meg. 

A doktori képzéseken végzettek megkeresésének módszertana az Educatio NKft. irányelvei 

alapján történik: minden év tavaszán történik az online felmérés az 1, 3, 5 évvel ezelőtt végzettek 

körében. Végzettnek az abszolutóriumot szerzetteket tekintik. A kitöltésre felkérő levelet e-mailes 

úton küldik meg részükre, melyet a felmérés ideje alatt 1-2 alkalommal emlékeztető jelleggel újra 

kiküldenek. Ezt kiegészíti 3 évente egy telefonos felmérés az elmúlt 3 naptári évben végzettek 

reprezentatív mintáján. 

A végzetteknek szóló kérdőívben az alábbi témákra kérdeztek rá 2013-ban: 

 ELTE-ről milyen szó jut eszébe 

 jelenlegi munkakörében milyen képességekre van szükség 

 külföldi tanulás és munka tervben van-e 

 az ELTE-n kapott képességek értékelése 

 különböző állítások igaz/hamis értékelése az ELTE-vel kapcsolatosan 

 főszaknak megfelelő képzésben melyik intézményt tartják vezetőnek és kit a 

legrosszabbnak 

2012-ben nem szerepelt az első kérdés: milyen szó jut eszébe az ELTE-ről, valamint szerepel 

elégedettségi értékelés az ELTE-ről, újra választaná-e. 

Szakirányú továbbképzésben és felsőfokú szakképzésben résztvevők esetén nem végeznek 

felmérést. 

3.9.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Állam- és Jogtudományi, Biológia, Filozófiatudományi, Fizika, Földtudományi, 

Informatika, Irodalomtudományi, Kémia, Környezettudományi, Matematika, Művészettörténet-

http://minoseg.elte.hu/szabalyzat
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tudományi, Neveléstudományi, Nyelvtudományi, Politikatudományi, Pszichológiai, Szociológia, 

Történelemtudományi  

Szakirányú továbbképzések: adójogi szakjogász, befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei 

szakjogász, biztosítási szakjogász, családjogi szakjogász, egészségügyi szakjogász, építési jogi 

szakokleveles mérnök, gazdasági büntetőjogi szakjogász, ingatlanforgalmi szakjogász, 

iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász, jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, 

informatikai, műszaki, természettudományi) szakember, jogi szakokleveles környezetvédelmi 

szakember, jogi szakokleveles pedagógus, jogi szakokleveles sportszakember, kereskedelmi 

szakjogász, környezetvédelmi szakjogász, munkajogi szakjogász, munkajogi szakokleveles 

tanácsadó, sportjogi szakjogász, társasági jogi és cégjogi szakjogász, tőkepiaci és bank szakjogász, 

adaptált testkultúra és sport, autizmus spektrum zavarok pedagógiája, családközpontú 

koragyermekkori intervenció, családközpontú koragyermekkori intervenciós konzulens, 

foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás, gyermekjáték-dráma, gyógypedagógia alapképzési szak 

- hallássérültek pedagógiája szakirány, gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája 

szakirány, gyógypedagógia alapképzési szak - logopédia szakirány, gyógypedagógia alapképzési 

szak - pszichopedagógia szakirány, gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirány, gyógypedagógia alapképzési szak-értelmileg akadályozottak pedagógiája, 

gyógypedagógia alapképzési szak-szomatopedagógia szakirány, gyógypedagógiai rehabilitációs 

konzultáció, gyógypedagógus szakvizsga, hallássérült gyermekek és felnőttek komplex ellátása, 

integrációs fogadó pedagógus, látássérült személyek elemi rehabilitációja, óvodás és kisiskolás 

gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése, rehabilitációs úszásoktatás, súlyosan és halmozottan 

fogyatékos emberek gyógypedagógiája, zeneterapeuta módszer-specifikus, alkotó vers- és 

prózaírás (kreatív írás), bölcsészeti szakterületen kompetenciafejlesztő oktató, európai uniós 

konferenciatolmács, európai uniós szakfordítás, idegen nyelvet jelnyelven tanító oktató, 

mozgókép- és médiaismeret, német mint első és második idegen nyelv tanári szakmai 

kompetenciafejlesztő, német nemzetiségi oktatási referens, német oktatási és kulturális referens, 

szakfordító és tolmács (szláv és balti nyelvek), társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, 

tibeti kulturális és turisztikai referens, a nem szakrendszerű oktatás módszertana, a pedagógia 

gyakorlat kutatása fejlesztése, család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus, 

diáktanácsadás, egészségfejlesztő szakpszichológus, fejlesztőpedagógus, felsőoktatás- és 

tudománymenedzsment, IKT-oktatásmódszertan, interkulturális nevelési szaktanácsadó, 

intézményelemző és -értékelő, íráselemző szakember, iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus, 

közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, mentortanár-képzés, módszertani szaktanácsadó a 

tehetséggondozásban, múzeumpedagógiai szaktanácsadó, oktatásinformatikai fejlesztő és 

tanácsadó, outdoor programvezető, pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban, pedagógiai 

szakpszichológus, pedagógus szakvizsga, rekreáció- és szabadidősport-szervező, tanácsadó 

szakpszichológus, társadalmi integrációs tanácsadó, tehetségfejlesztő szaktanácsadó, nemzetközi 

emberi jogok, szociális menedzser, szociális munka szupervíziója, angol nyelv az óvodában, az 

anyanyelvi kompetencia fejlesztésének korszerű módszerei, egységes óvoda-bölcsődei csoport 

vezetésére felkészítő, élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés, játékmentor, 

környezeti nevelő óvodapedagógus, óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi német 

óvodapedagógus szakirány, pedagógus szakvizsga, óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés, 

szabadidősport-szervező óvodapedagógiai, tanítói, tanító alapképzési szak - nemzetiségi német 

tanító szakirány, mikrobiológus 
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Felsőoktatási szakképzés: nincs 

3.10 Gábor Dénes Főiskola 
Az intézménytől a mostani megkeresésre közvetlenül sajnos nem kaptunk választ. A 

pályakövetési kézikönyvük szerint lekérdeznek minden aktív és minden végzett hallgatót, azonban 

nem nyilatkoznak arról, hogy ez vonatkozik-e a FOKSZ, és SZTK hallgatókra és végzettekre is. 

A korábbi felmérés alapján látszódik, hogy a pályakövetési rendszerük minden pontban megfelel 

az országos pályakövetési módszertannak, attól eltérés nem tapasztalható. 

3.10.1 Kacsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzés: Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök, minőségbiztosítási és 

megbízhatósági szakmérnök, PLC szakmérnök , stratégiai partner 

Felsőoktatási szakképzés: gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], gazdálkodási 

és menedzsment [projektmenedzsment], gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus [hálózati 

informatikus], mérnökinformatikus [rendszergazda] 

3.11 EDUTUS Főiskola 
Az Edutus Főiskola szakirányú továbbképzésen, illetve felsőfokú szakképzésen végzett hallgatói 

körében végez pályakövetési kutatásokat 2011 óta. Az intézménynek doktori iskolája nincs, ezért 

PhD pályakövetést nem végeznek. 

A lekérdezés a módszertanában az alapképzésen végzett hallgatók megkereséséhez igazodik, 

tehát: 

 minden év tavaszán (lekérdezés gyakorisága) az azt megelőző évben és a 3, ill. az 5 évvel 

korábban szakirányú továbbképzéseinken és felsőfokú szakképzéseinken végzett 

(lekérdezés célcsoportja) hallgatóinkat keressük meg, 

 elektronikus kérdőív segítségével az UniPoll-on keresztül (elérés és lekérdezés módja) 

 A kutatások témái (témák): 2011-ben és 2012-ben az alapképzésen végzett hallgatók által 

kitölthető központi kérdőív kérdései – kiegészítve intézményi kérdésblokkal; 2013-ban a 

már külön a szakirányú továbbképzésen és a felsőfokú szakképzésen végzettek számára 

készült központi kérdőívek kérdései – szintén kiegészítve intézményi kérdésblokkal. 

Az intézményi kérdésblokkban az alábbi témákban tettek fel kérdéseket a felsőfokú szakképzést 

és a szakirányú továbbképzést végzettek számára: 

 újra az Edutus Főiskolát választaná-e, indoklással 

 tanulmányokkal kapcsolatos elégedettségi visszajelzés 

 tanulmányok mennyiben segítették az elhelyezkedést 

 tanulmányok mennyiben segítették a munkavégzést 

 intézmény diplomájának megítélése a munkáltatóknál 

 képzés során megszerezhető képességek, készségek hiánya 

 intézmény erőssége, gyengesége 

 alumni közösséggel kapcsolatos igényfelmérés 
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Az intézményi kérdések az országosan kiadott kérdések után következtek, és a módszertan 

minden elemében az országos módszertant követték. 

3.11.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzések: CRM menedzser-ügyfélkapcsolati vezető, desztináció menedzsment, 

határon átnyúló fejlesztési szakreferens, kulturális menedzser, létesítménygazdálkodó, modern 

üzleti szakújságíró, online marketing, piackutatás gyakorlata, reklám, rendezvény menedzsment, 

üzletfejlesztési menedzser 

Felsőoktatási szakképzések: gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], 

gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment], kereskedelem és marketing [kereskedelmi 

logisztika], kereskedelem és marketing [kereskedelmi], kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció], nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti], nemzetközi 

gazdálkodási [külgazdasági], nemzetközi gazdálkodási [nemzetközi szállítmányozás és logisztika], 

turizmus-vendéglátás [turizmus], turizmus-vendéglátás [vendéglátó] 

3.12 Kaposvári Egyetem 
A megkeresésre a tanulmány írásáig nem válaszoltak. A korábbi megkeresés alapján látható, hogy 

teljes mértékben megfelelnek az országos pályakövetésnek. 

3.12.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Állattenyésztési tudományok, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 

Szakirányú továbbképzések: halászati szakmérnök, juh- és kecskeágazati szakmérnök, lótenyésztő, 

sertéstenyésztő szakmérnök, szarvasmarhatenyésztő szakmérnök, takarmányozási és 

takarmánygazdálkodási, agrárgazdasági szakmérnök, agrárközgazdasági specialista, 

agrárközgazdasági szakközgazdász, biztosítási specialista, biztosítási szakközgazdász, felszámolási 

és vagyonfelügyeleti specialista, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász, pénzügy 

specialista, pénzügy szakközgazdász, regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser, regionális és 

térségi vidékfejlesztő szakmérnök, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 

(BTM) gyermekek együttnevelése az óvodában, általános iskolában, digitális könyvtár, 

drámapedagógia, fejlesztő biblioterápia, interkulturális nevelési szaktanácsadó, iskolai 

mentálhigiéné, családvédelem pedagógus-szakvizsgára felkészítő, közoktatási vezető és 

pedagógus-szakvizsga, kutyaterápiás fejlesztő szakember, magyar mint idegen nyelv oktatási 

tanácsadó, múzeumpedagógiai szaktanácsadó, óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés, 

pedagógiai tanácsadás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, személyügyi 

és emberi erőforrás szaktanácsadó, szaktárgyak oktatása idegen nyelven, társállat-terápiás fejlesztő 

szakember, turisztikai animátor, ügyvitel, ügyviteli szakképzési szakember 

Felsőoktatási szakképzések: állattenyésztő mérnök [baromfitenyésztő], állattenyésztő mérnök 

[halászati], állattenyésztő mérnök [ménesgazda], állattenyésztő mérnök [sertéstenyésztő], 

állattenyésztő mérnök [szarvasmarha-tenyésztő], mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő 

mérnök, természetvédelmi mérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, kereskedelem és 

marketing [kereskedelmi logisztika], kereskedelem és marketing [kereskedelmi], kereskedelem és 

marketing [marketingkommunikáció], pénzügy és számvitel [államháztartási], pénzügy és 

számvitel [pénzintézeti], pénzügy és számvitel [vállalkozási], csecsemő- és kisgyermeknevelő, 
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kommunikáció és média [kommunikátor], kommunikáció és média [moderátor], szociális és 

ifjúsági munka [ifjúságsegítő], televíziós műsorkészítő 

3.13 Kecskeméti Főiskola 
Az országos módszertannak megfelelő vizsgálatokat végzik el. A kilépéskor készítenek egy 

elégedettségi kutatást, de azon kívül mindenben az országos előírásokat követik. A kérdőívük kb. 

15%-ban tartalmaz intézményi kérdéseket. Külön módszertanuk nincs az „új hallgatói 

célcsoportok” tekintetében. 

3.13.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzések: gyártásinformatika, menedzser szakmérnök, menedzser 

szakspecialista, minőségügyi rendszerek szakmérnök, minőségügyi rendszerek szakspecialista, 

műanyagfeldolgozó technológus, programozó informatikus, integrált gyümölcstermesztési 

szakmérnök, kertészeti termékmenedzser szakmérnök, mezőgazdasági környezetgazdálkodási 

szakmérnök, szőlőtermesztő és borász menedzser, szőlőtermesztő és borász szakmérnök, 

vidékfejlesztő menedzser, vidékfejlesztő menedzser szakmérnök, zöldfelület-gazdálkodó 

menedzser, zöldfelület-gazdálkodó szakmérnök, zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök, 

angol nyelvű baby-sitter és gyermekfelügyelő, drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő, fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, 

múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, múzeumpedagógia tanítására 

felkészítő, német nyelvű baby-sitter és gyermekfelügyelő, nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

Felsőoktatási szakképzések: mérnökinformatikus [rendszergazda], programtervező informatikus 

[fejlesztő], gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási 

agrármérnök [környezetgazdálkodási], csecsemő- és kisgyermeknevelő, szociális és ifjúsági munka 

[ifjúságsegítő] 

3.14 Miskolci Egyetem 
Az „új hallgatói célcsoportokban” nincs önálló módszertan a pályakövetésre, az országos 

módszertan alapján elkészült intézményi szabályzat alapján működik a rendszer. Az „új hallgatói 

célcsoportokban” az országos kérdőív blokkot követően intézményi, majd képzésterületi, majd 

kari specifikus kérdéseket is tesznek fel mindhárom célcsoport számára, amelyeknek a 2013-ban 

feltett kérdéseit az alábbiakban jelentetjük meg. 

3.14.1 Intézményi kérdések a felsőfokú szakképzést végzettek számára 

 

Diplomája megszerzése óta milyen továbbképzéseken vett részt? (Több választ is 

megjelölhet!) 

 szakirányú továbbképzés 

 másoddiploma 

 posztgraduális képzés 

 nyelvi képzés 

 szakmai tanfolyam 
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 önképzés 

 vállalati képzés/tréning 

Milyen továbbképzés(eke)t tervez még? (Több választ is megjelölhet!) 

 szakirányú továbbképzés 

 másoddiploma 

 posztgraduális képzés 

 nyelvi képzés 

 szakmai tanfolyam 

 önképzés 

 vállalati képzés/tréning 

Mennyire tartotta fontosnak a diploma átvételekor saját továbbképzését? 
Egyáltalán nem … Nagyon 

Bölcsészettudományi képzési terület 
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 

 egyetem, főiskola 

 a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus 

Társadalomtudományi képzési terület 
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 
(A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg.) 

Gazdaságtudományi képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 
(A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg.) 

Informatikai képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 
(A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg.) 

Műszaki képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 
(A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg.) 

Jogi és igazgatási képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 

 bíróság 

 ügyészség 
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 államigazgatás (központi közigazgatás, regionális, megyei szervezetek) 

 önkormányzati (megyei, települési) igazgatás 

 egyéb 

Pedagógiai képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 

 állami, önkormányzati óvoda 

 egyéb 

Kari kérdések 

Mennyire voltak a szakmai tárgyak megalapozottak? 

Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 

Mennyire érzi felhasználhatónak a tanultakat a munka világában? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Jelölje a skálán milyennek látja szakmája erkölcsi presztízsét? 
Nincs megbecsülve … Kiválóan elismert 
 
Jelölje a skálán milyennek látja szakmája anyagi presztízsét? 
Nincs megbecsülve … Kiválóan elismert 
 
Milyen nyelvvizsgával rendelkezik? (Több választ is megjelölhet!) 

 Alapfokú 

 Középfokú, általános 

 Középfokú, szakmai 

 Felsőfokú, általános 

 Felsőfokú, szakmai 
 
Mennyire tartja megfelelőnek az idegen nyelvtudását? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 

Mennyire használja munkája során a nyelvtudását? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Véleménye szerint mi volt a képzés legnagyobb erőssége? 

 gyakorlatban jól használható ismereteket adott 

 szakmai szemléletet és gondolkodásmódot adott 

 erős elméleti alapokat adott 

 a szakmai ismereteken túlmutató ismereteket adott 

 a képzésnek nincs kiemelhető erőssége 

 kommunikációs készségek 

 emberi kapcsolatok 
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Véleménye szerint mi volt a képzés legnagyobb hiányossága, gyengesége? 

 nem korszerű és/vagy nem elégséges mértékű szakmai ismeretet tanítottak 

 kevés vagy gyenge volt a szűken vett szakmai anyagokon túlmutató ismeretek közlése 

 kevés volt a szakmai gyakorlati lehetőség 

 alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvtanulási lehetőség 

 sok olyan ismeretet oktattak, amelyet a gyakorlatban nem tudok használni 

 a képzésnek nincs kiemelhető gyengesége 

Jelölje a skálán milyen volt Ön szerint az oktatók többségének szakmai felkészültsége? 
Felkészületlen … Kiválóan felkészült 

Jelölje a skálán mennyire tudták átadni tanárai az ismereteket a hallgatóknak? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Szakmai karrierjét mennyire segítette elő a képzésben szerzett ismeret? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Érzékeli-e az elsajátított ismeretek hasznosulását munkakörváltásban, az elvégezendő 
feladatok jellegében? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Javulnának a munkaerőpiaci pozíciói, ha BA/BSc oklevelet is szerezne? 

 Igen 

 Nem 
 
Munkahelyi előmenetelnél a szakmai felkészültség vagy az egyéb tulajdonságok esnek 
nagyobb súllyal latba? 

 Szakmai felkészültség 

 Egyéb tulajdonságok (szorgalom, lojalitás, beilleszkedési készség) 
 
Megfelelő mélységűnek, ismerettartalmúnak ítélte a képzést? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Megfelelően specializált volt-e a képzés? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Mennyire ismert a munkaerőpiacon a végzettsége? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

3.14.2 Intézményi kérdések PhD végzettek számára 

Mennyire érezte a szükségét az egyetemen annak, hogy segítséget kapjon az 
elhelyezkedéséhez? 
Egyáltalán nem … Nagyon 
 
Milyen mértékben kapott segítséget az egyetemtől? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
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Mennyire valószínű, hogy a munkahelyén 1-2 éven belül kínálkozik szakmai/vezetői 
perspektíva az Ön számára? 
Nem valószínű … Nagyon valószínű 
 
Mennyire érzi felhasználhatónak a doktori képzésben tanultakat a kutatási témájához? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mennyire találta nehéznek a doktori képzés tanulmányi követelményeit? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mennyire találta nehéznek a doktori képzés publikációs követelményrendszerét? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mennyire tarja szakmailag relevánsnak a Doktori Iskolája publikációs 
követelményrendszerét? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mennyire találta nehéznek az abszolutórium megszerzését? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mennyire találta nehéznek a doktori szigorlat letételét? 
(Ha még nem teljesítette, kérjük hagyja ki a kérdést.) 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mennyire találja jónak a doktori szigorlat rendszerét? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Milyen szigorlati rendszert talál jobbnak? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mennyire találja jónak a munkahelyi vita mai rendszerét? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mennyire találja jónak a nyilvános vita jelenlegi rendszerét? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mennyire támogatta a Doktori Iskolája/Intézete a konferenciákon való részvételét? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Jelölje a skálán milyennek látja a doktori képzés erkölcsi presztízsét? 
Nincs megbecsülve … Kiválóan elismert 
 
Jelölje a skálán milyennek látja a doktori képzés anyagi presztízsét? 
Nincs megbecsülve … Kiválóan elismert 
 
Jelölje a skálán hogyan ítéli meg a Doktori Iskola presztízsét? 
Nincs megbecsülve … Kiválóan elismert 
 
Jelölje a skálán milyen volt Ön szerint az oktatók többségének szakmai felkészültsége? 
Felkészületlen … Kiválóan felkészült 
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Jelölje a skálán mennyire tudták átadni tanárai az ismereteket a hallgatóknak? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Részt vett-e a doktori képzés évei alatt külföldi részképzésen? 

 Igen 

 Nem 
 
Mennyire tartja fontosnak a doktori fokozatszerzésnél a külföldi szakmai 
tapasztalatszerzést? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 

3.14.3 Intézményi kérdések a szakirányú továbbképzést végzettek számára 

 
Mennyire tartotta fontosnak a diploma átvételekor saját továbbképzését? 
Egyáltalán nem … Nagyon 

Diplomája megszerzése óta milyen továbbképzéseken vett részt? (Több választ is 

megjelölhet!) 

 szakirányú továbbképzés 

 másoddiploma 

 posztgraduális képzés 

 nyelvi képzés 

 szakmai tanfolyam 

 önképzés 

 vállalati képzés/tréning 

Milyen továbbképzés(eke)t tervez még? (Több választ is megjelölhet!) 

 szakirányú továbbképzés 

 másoddiploma 

 posztgraduális képzés 

 nyelvi képzés 

 szakmai tanfolyam 

 önképzés 

 vállalati képzés/tréning 

Bölcsészettudományi képzési terület 
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 

 egyetem, főiskola 

 közoktatási intézmény 

 nyelviskola 

 egyéb: állami intézmény 

 egyéb: önkormányzati intézmény 
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 a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus 

Társadalomtudományi képzési terület 
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 

 egyetem, főiskola 

 közoktatási intézmény 

 nyelviskola 

 egyéb: állami intézmény 

 egyéb: önkormányzati intézmény 

 a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus 

Gazdaságtudományi képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 

 egyetem, főiskola 

 nem a pénzügyi területen: hazai nagyvállalat 

 nem a pénzügyi területen: állami intézmény 

 nem a pénzügyi területen: egyéb 

Informatikai képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 
(A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg.) 

Műszaki képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 
(A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg.) 

 ipari (termelő) vállalkozás, üzem 

 közigazgatás 

 egyéb 

Jogi és igazgatási képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 

 kutatóintézet, kutatóműhely 

 bíróság 

 ügyészség 

 államigazgatás (központi közigazgatás, regionális, megyei szervezetek) 

 önkormányzati (megyei, települési) igazgatás 

 egyéb 
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Orvos- és egészségtudományi képzési terület 
Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát 

jelölje be! 

 állami/önkormányzati kórház 

(további válaszok a válasz adatbázisból nem derült ki) 

 

Pedagógiai képzési terület 

Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 

 állami, önkormányzati óvoda 

 egyéb 

Kari kérdések 

Mennyire voltak a szakmai tárgyak megalapozottak? 

Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 

Mennyire érzi felhasználhatónak a tanultakat a munka világában? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Jelölje a skálán milyennek látja szakmája erkölcsi presztízsét? 
Nincs megbecsülve … Kiválóan elismert 
 
Jelölje a skálán milyennek látja szakmája anyagi presztízsét? 
Nincs megbecsülve … Kiválóan elismert 
 
Milyen nyelvvizsgával rendelkezik? (Több választ is megjelölhet!) 

 Alapfokú 

 Középfokú, általános 

 Középfokú, szakmai 

 Felsőfokú, általános 

 Felsőfokú, szakmai 
 
Mennyire tartja megfelelőnek az idegen nyelvtudását? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 

Mennyire használja munkája során a nyelvtudását? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Véleménye szerint mi volt a képzés legnagyobb erőssége? 

 gyakorlatban jól használható ismereteket adott 

 szakmai szemléletet és gondolkodásmódot adott 

 erős elméleti alapokat adott 

 a szakmai ismereteken túlmutató ismereteket adott 

 a képzésnek nincs kiemelhető erőssége 
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 kommunikációs készségek 

 emberi kapcsolatok 

Véleménye szerint mi volt a képzés legnagyobb hiányossága, gyengesége? 

 nem korszerű és/vagy nem elégséges mértékű szakmai ismeretet tanítottak 

 kevés vagy gyenge volt a szűken vett szakmai anyagokon túlmutató ismeretek közlése 

 kevés volt a szakmai gyakorlati lehetőség 

 alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvtanulási lehetőség 

 sok olyan ismeretet oktattak, amelyet a gyakorlatban nem tudok használni 

 a képzésnek nincs kiemelhető gyengesége 

Milyen ismeretekből nyújtott kevesebbet Önnek az egyetem a szükségesnél? 
(Több választ is megjelölhet!) 

 gazdasági 

 pszichológiai 

 jog 

 kommunikáció 

 társadalomismeret 

 idegen nyelv 

 informatikai ismeretek 

 kommunikációs készség 

 prezentációs készség 

 műszaki 

 logisztikai 

 menedzsment 
 
Jelölje a skálán hogyan ítéli meg az intézmény presztízsét? 
Nincs megbecsülve … Kiválóan elismert 
 
Jelölje a skálán milyen volt Ön szerint az oktatók többségének szakmai felkészültsége? 
Felkészületlen … Kiválóan felkészült 

Jelölje a skálán mennyire tudták átadni tanárai az ismereteket a hallgatóknak? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Szakmai karrierjét mennyire segítette elő a kétféle szakterületen szerzett ismeret? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Érzékeli-e az elsajátított ismeretek hasznosulását munkakörváltásban, az elvégezendő 
feladatok jellegében? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Megfelelő mélységűnek, ismerettartalmúnak ítélte a SZT-t? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

Megfelelően specializált volt-e a képzés? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 



Hazai helyzetkép 
 

 29 

3.14.4 Kérdések a felsőfokú szakképzéses, szakirányú továbbképzéses, PhD-

hallgatóknak 

A kari kérdések esetében van a három célcsoportban nagyon minimális eltérés, de a törzs 

kérdések teljesen megegyeznek. 

Milyen az épületek állapota? 

Nem megfelelő … Nagyon jó 

 

Milyenek az épületek megközelíthetősége? 

Nagyon rossz … Nagyon jó 

Milyenek az oktatás tárgyi feltételei? 

Nagyon rossz … Nagyon jó 

 
Milyenek a tantermek az óra és a létszám tekintetében? 
Nagyon rossz … Nagyon jó 

 

Milyen a számítógéppel való ellátottság? 

Nem megfelelő … Nagyon jó 

 

Milyen a könyvtárak színvonala? 

Nem megfelelő … Nagyon jó 

 

Milyen a tantermek felszereltsége? 

Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Mennyire ért egyet azzal, hogy a megvásárolható szolgáltatások megfelelőek, 
rugalmasak. (pl.: fénymásolás) 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Milyen a kollégiumok színvonala? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Milyenek az intézményen belüli étkezési lehetőségek? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 

Milyen a hallgatói önkormányzat tevékenysége? 

Nem megfelelő … Nagyon jó 

 

Milyen a Diákiroda tevékenysége? 

Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Milyenek a kulturális és szórakozási lehetőségek az intézményen belül? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Milyenek a sportolási lehetőségek az intézményen belül? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 



Hazai helyzetkép 
 

 30 

Mennyire találja jónak hallgatói önkormányzat tevékenységét a szociális juttatások és 
egyéb, hallgatóknak nyújtandó támogatások terén? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Mennyire érzi igazságosnak a szociális alapú támogatások rendszerét? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Mennyire érzi igazságosnak a tanulmányi ösztöndíjak rendszerét? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Milyenek az egyéni szakmai érdeklődés kielégítésének lehetőségei? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Milyenek a szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségek? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Milyen a kutatásokba való bekapcsolódás lehetősége? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Mennyire gyakran kapott segítséget szakmai problémái megoldására az oktatóktól? 
Sohasem … Rendszeres jelleggel 

 
Ha lehetősége lenne, szívesen visszajönne az intézménybe újabb végzettséget szerezni? 
Egyáltalán nem … Minden bizonnyal 

 

Milyennek ítéli az intézmény színvonalát? 

Nagyon rossz … Nagyon jó 

 

Mennyire ítéli jónak általában az egyetemi légkört? 

Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 

Mennyire találja fejlettnek az intézményi demokráciát? 

Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 
Mennyire ért egyet azzal, hogy a kívülállókban az intézményről kialakult kép kiváló? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 
Mennyire igyekszik az intézmény Ön szerint a város/ régió 
oktatási/kutatási/szolgáltatási igényeit kiszolgálni? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 
Mennyire igyekszik Ön szerint a város/régió oktatási/ kutatási/szolgáltatási igényeinek 
kiszolgálását az intézménnyel végeztetni? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 
Emlékezete szerint hogyan hatott a választott szakma iránti érdeklődésére az egyetemi 
képzés? 
Kiábrándított belőle … Számottevően növelte 
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Milyen volt Ön szerint az oktatók többségének szakmai felkészültsége? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 

 
Mennyire tudták tanárai átadni az ismereteiket a hallgatóknak? 
Egyáltalán nem … Teljesen mértékben 

 

Véleménye szerint milyen ismeretekből nyújtott kevesebbet Önnek az egyetem a 

szükségesnél? 

(Több választ is megjelölhet!) 

 Gazdasági ismeretek 

 Pszichológia 

 Jog 

 Kommunikáció 

 Társadalomtudományi ismeret 

 Idegen nyelv 

 Informatikai 

 Műszaki ismeretek 

 
Az egyetem megfelelő feltételeket teremtett a szakma műveléséhez szükséges idegen 
nyelv elsajátításához? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 

Tervez-e a közeljövőben további iskolarendszerű tanulást? 

 Igen 

 Nem 

 

Ha igen, milyen képzésben tanulna? 

 Bachelor képzés (BA/BSc) 

 Mesterképzés (MA/MSc) 

 Doktori képzés (PhD/DLA) 

 OKJ-s képzés 

 Felsőfokú szakképzés 

 

Ha igen, milyen képzési formában? 

 Államilag finanszírozott 

 Költségtérítéses 

 Céges ösztöndíjas 

 Kutatói ösztöndíjas 

 

Ha igen, milyen képzési tagozaton? 

 Nappali tagozat 

 Levelező tagozat 
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 Egyéni felkészüléses (PhD) 

 

Hogyan gondolja most, ha újra pályaválasztás előtt állna, ismét ezt az 

egyetemet/főiskolát választaná? 

 Igen 

 Nem 

 

És ugyanezt a kart választaná-e? 

 Igen 

 Nem 

 
Mennyire segítőkészek és udvariasak a tanulmányi irodák és intézeti adminisztrátorok a 
hallgatókkal? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 
Mennyire színvonalas, rugalmas és hallgatócentrikus az ügyintézés a karon/az 
intézményben? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 
Mennyire tartja be a kar/az intézmény a kiírt határidőket? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 

 

Milyen a végzés utáni elhelyezkedés segítése? 

Nem megfelelő … Nagyon jó 

 

Milyen a képzés alatti munkalehetőségek biztosítása? 

Nem megfelelő … Nagyon jó 

 

Az egyetem elvégzését követően mikor kíván elhelyezkedni? 

 a végzés után három hónapon belül 

 fél éven belül 

 nem akarok elhelyezkedni 

 még nem tudom 

 

Érezte-e szükségét az egyetemen annak, hogy segítséget kapjon az elhelyezkedéséhez? 

 Igen 

 Nem 

 

Ha igen, akkor milyen formában? 

(Több választ is megjelölhet!) 

 egyéni karriertervezés 

 személyiségfejlesztő tréning 

 felkészítés az interjúra 

 motivációs levél írása 
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 cégelőadások, gyárlátogatások 

 álláskeresést segítő kiadványok 

 állásközvetítés 

 próbainterjúk, szimulált AC-k 

 egyéb 

 
Mennyire segíti az egyetem a végzős hallgatókat az elhelyezkedésben? 
Egyáltalán nem … Teljes mértékben 
 
Mint a Miskolci Egyetem végzős hallgatója milyen szolgáltatásokat venne később 

szívesen igénybe? 

 Tájékoztatás továbbképzésről 

 Karrier tanácsadás 

 Kedvezményes könyvtárhasználat 

 Hírlevél 

 Munkaerő-közvetítés 

 Kedvezményes sportlehetőségek 

 Konferenciák, találkozók 

 Hagyományápolás, szakestek 

 

Kari kérdések 

 
ÁJK - Milyen szakon végzett? 

 Igazságügyi igazgatási 

 Munka és társadalombiztosítási szak 

 Igazgatásszervező 
 
ÁJK - Jelenleg alkalmazásban áll-e? 

 Igen 

 Nem 
 
ÁJK - Amennyiben igen, jelent-e előrelépést a képzettség megszerzése? 

 Igen 

 Nem 
 
ÁJK - Amennyiben még nem foglalkoztatott, körülbelül mennyi idő múlva tud majd 
elhelyezkedni? 

 A diplomaszerzést követő 1 hónapon belül 

 A diplomaszerzést követő negyedévben 

 Még tanulni szeretnék 

 Hónapokig is eltarthat még álláshoz jutok 
 
ÁJK - Mennyire volt elégedett a képzés színvonalával? 
Egyáltalán nem  … Teljes mértékben 
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ÁJK - Mennyire volt elégedett a képzés törzsanyagát oktatók felkészültségével? 
Egyáltalán nem  … Teljes mértékben 
 
ÁJK - Mennyire volt elégedett az írott tananyaggal való ellátottsággal? 
Egyáltalán nem …  Teljes mértékben 
 
ÁJK - Tervezi-e, hogy a kar valamelyik MA képzésében folytatja tanulmányait? 

 Igen, feltétlenül, rögtön a diplomaszerzést követően 

 Igen, a közeljövőben 

 Nem 
 
ÁJK - Mennyire volt elégedett az oktató- hallgató viszonnyal? 
Egyáltalán nem  … Teljes mértékben 
 
BTK - Milyen képzési területen szerez diplomát a karunkon? 

 Bölcsésztudományi 

 Társadalomtudományi 

 Pedagógia 
 
BTK - Mennyire elégedett a Bölcsésztudományi Kar 
képzési kínálatával? 
Egyáltalán nem …  Teljes mértékben  
 
BTK - Mennyire elégedett a Bölcsésztudományi Kar 
oktatóinak szakmai felkészültségével? 
Egyáltalán nem …  Teljes mértékben  
 
BTK - Hallgatott-e kurzusokat a Bölcsésztudományi Kar más szakos oktatóitól is? 

 Igen 

 Nem 
 
BTK - Ha válasza igen, akkor jelölje meg milyen formában! (Több választ is 
megjelölhet!) 

 Minor 

 Szakirány 

 Specializáció 

 Nem szakterületi képzés 

 Értelmiségképző 

 Egyéb 
 
BTK - Ajánlaná-e a Bölcsésztudományi Kar képzéseit a felvételizni szándékozó 
ismerőseinek is? 

 Igen 

 Nem 
 
BTK - Megfelelőnek tartja-e az Ön által végzett szakon az előadások és gyakorlatok 
arányát? 

 Igen, megfelelő 

 Nem, több előadásra lenne szükség 
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 Nem, több gyakorlatra lenne szükség 
 
BTK - Elegendőnek tartja-e az Ön által végzett képzésben az idegen nyelven folyó 
előadások, szemináriumok számát? 

 Igen, megfelelő 

 Nem, több idegen nyelvű előadásra lenne szükség 

 Nem, több idegen nyelvű gyakorlatra lenne szükség 
 
BTK - Segítette-e tanulmányai ügyintézésében a Miskolci Egyetemen kizárólag a 
Bölcsésztudományi Karon működő Hallgatói Információs Központ? 
Egyáltalán nem …  Teljes mértékben 
 
BTK - Kívánja-e folytatni felsőfokú tanulmányait? 

 Igen 

 Nem 
 
BTK - Ha válasza igen, jelölje meg az intézményt! 

 ME Bölcsésztudományi Kara 

 ME más Kara 

 Más magyarországi intézmény 

 Külföldi egyetem 
 
BTK - Ha válasza igen, jelölje meg a képzési szintet! 

 felsőfokú szakképzés 

 alapszak (BA) 

 diszciplináris mesterszak (MA) 
 
BTK - Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

 Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkozó, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát 
jelölje be! 

 alapítványi óvoda 

 egyházi iskola 
(további válaszok az eredmény adatbázisban nem érhetők el) 
 
CTFK - Milyen a Kar épületének az állapota? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 
 
CTFK - Milyenek a gyakorlati oktatás tárgyi feltételei a Karon? 
Nem megfelelő … Nagyon jó 
 
CTFK - Megfelelőnek tartja-e az Ön által végzett szakon az előadások és gyakorlatok 
arányát? 

 Igen, megfelelő 

 Nem, több előadásra lenne szükség 

 Nem, több gyakorlatra lenne szükség 
 
CTFK - Kívánja-e folytatni felsőfokú tanulmányait? 

 Igen 

 Nem 
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EK - A Karon milyen támogatást kapott a munkába-álláshoz? 
(Több választ is megjelölhet!) 

 Munkáltatói állásajánlatok 

 Segítségnyújtás állásinterjúhoz 

 Segítségnyújtás önéletrajzíráshoz 

 Gyakorlóhelyek állásajánlatai 

 Nem vett igénybe támogatást 
 
EK - Milyen ismeretekből igényelne többet a képzés során? 
(Több választ is megjelölhet!) 

 Az egészségügy rendszere, finanszírozása 

 Kommunikáció 

 Egészségügyi informatika 

 Pszichológia 

 Társadalomismeret 

 Egészségügyi jog 

 Idegen nyelv 

 Szakmai gyakorlat 

 Egyéb 
 
GEIK - Tervezi-e a továbbtanulást valamilyen MSc szakon? 

 Igen 

 Nem 
 
GEIK - A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara által kínált MSc 
szakok valamelyikén tervezi-e a továbbtanulást? 

 Igen 

 Nem 
 
GEIK - Megfelelőnek ítéli-e az idegen nyelv tudását? 

 Igen 

 Nem 
 
GEIK - Oklevelének megfelelő szakterületen kíván-e elhelyezkedni? 

 Igen 

 Nem 
 
GEIK - Földrajzilag hol tervezi az elhelyezkedést? 

 A régióban 

 Magyarországon, a régión kívül 

 Külföldön 
 
GTK - Az Ön képzési szintjén a Karon folyó többi szakról van-e információja? 

 Nincs 

 Kevés 

 Kielégítő 
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GTK - Rendelkezik-e más egyetemek/főiskolák hasonló tématerületű és szintű képzésről 
információval? 

 Igen 

 Nem 
 
GTK - Ha igen, akkor jelölje be a Miskolci Egyetem képzésére jellemzőket! 
(Több választ is megjelölhet!) 

 Gyakorlatiasabb 

 Elméletibb 

 Nehezebb 

 Könnyebb 

 Elismertebbek az oktatók 

 Kevésbé elismertek az oktatók 

 Érékesebb diplomát ad 

 Kevésbé értékes diplomát ad 

 A megszerzett tudás magasabb színvonalú 

 A megszerzett tudás alacsonyabb színvonalú 
 
GTK - Ön szerint az itt tanultakat, milyen mértékben tudja hasznosítani a 
munkaerőpiacon? 
Egyáltalán nem  … Teljes mértékben  
 
GTK - Ön szerint több szak elvégzése nagyobb esélyt jelent-e az elhelyezkedésre nézve a 
munkaerőpiacon? 

 Igen 

 Nem 

 Talán 
 
GTK - Ön szerint több szak elvégzése nagyobb esélyt jelent-e a karrierre nézve a 
munkaerőpiacon? 

 Igen 

 Nem 

 Talán 
 
GTK - Ön szerint a munkáltatók mennyire tesznek különbséget az egyes szakok között? 
Egyáltalán nem …  Teljes mértékben 
 
GTK - Ismeri-e Ön a munkáltatói preferenciákat? 

 Igen 

 Nem 
 
GTK - Ön szerint egyes szakokkal könnyebb elhelyezkedni? 

 Igen 

 Nem 
 
GTK - Ön szerint a munkaerőpiac mennyire igényli az alábbi képzéseket? 
GTK - BA 

 Igényli 
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 Nem igényli 
 
GTK - MA 

 Igényli 

 Nem igényli 
 
GTK - Posztgraduális 

 Igényli 

 Nem igényli 
 
GTK - PhD 

 Igényli 

 Nem igényli 
 
GTK - Ha Ön a Gazdaságtudományi Karon tovább tanulna, akkor az előző befejezett 
képzési területének (szakjának) megfelelő továbbképzést választana vagy más típusú 
szakot venne fel? 

 Maradnék az eredeti szakomnál 

 Más szakot választanék 
 
GTK - Ha más szakot választana, miért tenné azt? 
(Több választ is megjelölhet!) 

 Nem voltam megelégedve a képzéssel 

 Rájöttem, hogy ez a terület kevésbé érdekel 

 Kipróbálnék új területeket 

 Nem feltételezem, hogy adott szakon újat tudnának mondani 

 Több különböző szak nagyobb esélyt ad a munkaerőpiacon 
 
GTK - Ön szerint a munkaerőpiacon elegendő-e a szakok kimenetelében előírt nyelvi 
követelmény? 

 Nem, több nyelvvizsga szükséges 

 Nem, magasabb szintű nyelvtudás szükséges 

 Igen, elegendő 
 
GTK - Ön szerint szükséges-e a képzési követelménybe iktatni több kötelező szakmai 
gyakorlatot? 

 Igényli 

 Nem igényli 
 
GTK - Ön szerint a szakok nyújtana-e segítséget, lehetőséget a külföldi részképzéshez 
vagy szakmai gyakorlathoz? 

 Igen, az én szakom sokat, de más szakok keveset 

 Igen, az én szakom sokat és a többi szak is sokat 

 Igen, az én szakom kevesebbet, a többi szak többet 

 Nem, sem az én szakom, sem a kar többi szaka nem nyújt elég lehetőséget 
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GTK - Ön szerint a munkaerőpiac milyen mértékben igényli a külföldi részképzést vagy a 
szakmai gyakorlatot? 
Egyáltalán nem …  Teljes mértékben 
 
MAK - Milyen szakirányon végez anyagmérnöki tanulmányokat? 
(Kettőt jelöljön meg!) 

 Fémelőállítás 

 Hőkezelési 

 Képlékenyalakítás 

 Öntészeti 

 Hőenergia-gazdálkodás 

 Nanotechnológia 

 Polimer-technológia 

 Szilikát-technológia 

 Vegyipari technológia 
 
MAK - Milyen szakirányon végez anyagmérnöki tanulmányokat? 
(Amelyikből szakdolgozatot készített) 

 Hőenergia-gazdálkodás 

 Polimer-technológia 
 
MAK - Megfelelő volt-e a képzés során elsajátított ismeretanyag mennyisége 
Egyáltalán nem …  Teljes mértékben 
 
MAK - A törzsanyag elégségesen megalapozta a szakirányos tanulmányokat. 
Egyáltalán nem  … Teljes mértékben 
 
MAK - A szakirányos tanulmányok során elégséges ismeret került átadásra. 
Egyáltalán nem  … Teljes mértékben 
 
MAK - A törzsanyag oktatói sikeresen átadták az ismeretanyagot. 
Egyáltalán nem  … Teljes mértékben 
 
MAK - A szakirányos tárgyak oktatói sikeresen átadták az ismeretanyagot. 
Egyáltalán nem …  Teljes mértékben 
 
MAK - A gyakorlatok aránya megfelelő volt. 
Egyáltalán nem …  Teljes mértékben 
 
MAK - A gyakorlatok, beleértve a nyári szakmai gyakorlatokat is megfelelően 
elősegítették az elméleti ismeretek elmélyülését. 
Legkevésbé …  Leginkább 
 
MAK - Véleményem szerint az elsajátított szakirányos ismeretek jól használhatók a 
munkaerőpiacon. 
Legkevésbé …  Leginkább 
 
MAK - Az előadások technikai háttere mindig megfelelő volt. 
Legkevésbé  … Leginkább 
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MAK - A gyakorlatok technikai feltételei, háttere mindig megfelelő volt. 
Legkevésbé … Leginkább 
 
MAK - A szakirányvezető, szakirányos oktatók segítséget adtak a későbbi munkaerőpiaci 
elhelyezkedéshez. 
Legkevésbé …  Leginkább 
 
MAK - Tervezi-e hogy tanulmányait mesterképzésben folytatja? 

 Igen, ugyanazon a karon 

 Igen, másik intézményben, karon 

 Nem 
 
MAK - Ha a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán készül MSc 
tanulmányokat folytatni, akkor milyen szakirányra tervez jelentkezni? 
Hőenergia gazdálkodási (Kohómérnöki Kar) 
 
MAK - Ha a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán készül MSc 
tanulmányokat folytatni, akkor milyen kiegészítő szakirányon tervez jelentkezni? 

 Nanotechnológia 

 Anyaginformatika 

 

3.14.5 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Állam- és Jogtudományi, Informatikai Tudományok, Irodalomtudományi, 

Anyagtudományok és Technológiák, Földtudományi, Gépészeti Tudományok, Vállalkozáselmélet 

és Gyakorlat 

Szakirányú továbbképzések: általános és igazságügyi mediátor (közvetítő), bűnmegelőzési 

koordinátor, bűnmegelőzési koordinátor, jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, 

informatikai, műszaki, természettudományi) szakember, jogi szakokleveles orvos és egészségügyi 

szakember, alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak - zeneismeret szakirány, 

előadóművészet - klasszikus furulya szakirány, előadóművészet - klasszikus gitár szakirány, 

előadóművészet - klasszikus zongora szakirány, előadóművészet alapképzési szak - klasszikus 

szaxofon szakirány, angol gazdasági és üzleti szaknyelvtanár, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, 

interkulturális nevelési szaktanácsadó, jelnyelvi mentor, kiadói szerkesztő, kisebbségi-

esélyegyenlőségi tanácsadó, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, kreatív írás, német 

gazdasági és üzleti szaknyelvtanár, politikai menedzsment, roma társadalomismeret, szociális 

menedzser, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, újságíróképzés, gyermekrehabilitációs 

szakgyógytornász, ifjúság-egészségvédelmi védőnő, klinikai kutatási munkatárs (CRA), beszerzési 

és elosztási logisztikai, hidraulika-pneumatika szakmérnök, logisztikai informatikai, logisztikai 

üzemeltető, termelési logisztikai, gyógyszerész-közgazdász, humánmenedzsment, 

humánmenedzsment szakközgazdász, jogász-közgazdász, mérnök-közgazdász egyetemi, orvos-

közgazdász, település- és területfejlesztési menedzsment, műszaki környezeti szakmérnök, 

geotermikus szakmérnöki, hidrogeológia 

Felsőoktatási szakképzések: szociális és ifjúsági munka [szociális munka], jogi, gazdálkodási és 

menedzsment [kis- és középvállalkozási], gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment], 

kereskedelem és marketing [kereskedelmi], kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció], 



Hazai helyzetkép 
 

 41 

nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti], nemzetközi gazdálkodási [nemzetközi 

szállítmányozás és logisztika], pénzügy és számvitel [pénzintézeti], pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

3.15 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Az új integrált intézményben 2010 óta folyik pályakövetés, de eddig még egy alkalommal sem 

terjedt ki az „új hallgatói célcsoportokra” az intézményi képviselő válasza alapján. 

3.15.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Hadtudományi, Katonai Műszaki 

Szakirányú továbbképzések: államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés, államháztartási 

költségvetési ellenőrzés, egészségügyi igazgatás, esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatás, 

igazgatási szoftverkezelés, környezetvédelmi igazgatás, közbeszerzési szaktanácsadó, közigazgatási 

modernizáció, e-government, közmenedzsment, közszolgálati kommunikáció, közszolgálati 

mediátor (közvetítő), önkormányzati pénzügyek, rendészeti-gazdasági specialista, személyzeti 

igazgatás a közszférában, szociális igazgatás, választási igazgatás, kriminalisztikai szakértő 

Felsőoktatási szakképzések: nincs. 

3.16 Nyíregyházi Főiskola 
A nyilatkozatuk alapján a felsőfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, PhD-képzésben 

aktív hallgatók és végzettek körében nincs pályakövetési munkájuk, csak az alapképzésesek 

esetén, de abban viszont az országos módszertant követik teljes mértékben. 

3.16.1 Kacsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzések: kreatív írás, óvodás- és kisiskoláskori idegen nyelvi kommunikátor, 

stíluskommunikátor, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács, diplomás 

gazdaságvédelmi szakreferens, diplomás marketingszervezetek irányítása szakreferens, diplomás 

vállalati irányítás és kontrolling szakreferens, gazdasági informatikai elemző, gazdaságvédelmi 

szakközgazdász, logisztikai és szállítmányozási menedzser, marketingszervezetek irányítása 

szakközgazdász, mérnök-közgazdász (főiskolai), pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdász, 

regionális szakközgazdász, vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász, agrár- és 

vidékfejlesztési szakmérnök, élelmiszeripari minőségügyi, energetikai szakmérnöki, gumiipari 

technológiai, környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök, minőségirányítási szakmérnök, 

munkavédelmi, munkavédelmi szakmérnök, műszaki logisztikai szakmérnök, egészségfejlesztő 

mentálhigiéné, fejlesztőpedagógus, iskolai mentor, pedagógus szakvizsga, roma 

társadalomismereti szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, fitness terápia, 

környezettudományi és biztonsági menedzser, outdoor programvezető, sportanimátor, személyi 

edző 

Felsőoktatási szakképzések: gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], 

kommunikáció és média [kommunikátor], turizmus-vendéglátás [turizmus], mezőgazdasági és 

élelmiszer-ipari gépészmérnök [mezőgazdasági gépészeti], mezőgazdasági mérnök, csecsemő- és 

kisgyermeknevelő, szociális és ifjúsági munka [szociális munka], programtervező informatikus 

[fejlesztő] 
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3.17 Nyugat-Magyarországi Egyetem 
A megkeresésre nem válaszoltak. A korábbi intézményi megkeresés alapján teljes mértékben 

megfelelnek az országos pályakövetési módszertannak, attól eltérés az „új hallgatói célcsoportok” 

esetén sincs. 

3.17.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: "Precíziós növénytermesztési módszerek" - alkalmazott Növénytudományi, 

Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák, Cziráki József Faanyagtudományok és 

Technológiák, Kitaibel Pál Környezettudományi, Precíziós Növénytermesztési, Roth Gyula 

Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok, Széchenyi István Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományi, Ujhelyi Imre Állattudományi 

Szakirányú továbbképzések: a gyermekkor mozgásfejlesztését segítő, digitális 

médiakommunikáció, digitális médiakommunikáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő, drámapedagógia, drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, életvitel 

és kézművesség szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, fejlesztő-differenciáló 

szakpedagógia, fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, 

gyógytestnevelés tanítására felkészítő, Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT), 

környezet- és tárgykultúra, mentálhigiénés segítő, mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői 

feladatok ellátására és pedagógus-szakvizsgára felkészítő, mozgásfejlesztés szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő, múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő, múzeumpedagógia tanítására felkészítő, pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő, pedagógiai terápia, pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a 

közoktatásban, roma társadalomismeret, roma társadalomismereti szakterületen pedagógus-

szakvizsgára felkészítő, szociális menedzser, szociális munka tereptanár, szocioterápiás eljárások 

az iskolai erőszak kezelésére, tárgy- és környezetkultúra szakterületen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő, turisztikai desztináció menedzsment szervezetének vezetésére és működtetésére 

felkészítő, vallási turizmus szervezésére, vezetésére felkészítő, zenei kultúrát fejlesztő pedagógus, 

angol nyelv az óvodában, angol nyelvű baby-sitter és gyermekfelügyelő, bábpedagógia, befogadó 

(inkluzív) pedagógia, rehabilitáció, gyermek rekreációs- és gyógyúszás, gyermekintézmények 

szakmai fejlesztése pedagógus szakvizsgára felkészítő, gyermektanulmányi szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő, individuálpszichológiai alapozású "bátorító pedagógia" 

szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, kisgyermek pedagógia, kompetencia alapú 

nevelés-oktatás, koragyermekkori zenei nevelés, korai kisgyermekkori kétnyelvűség pedagógus-

szakvizsgára felkészítő, lelki egészségvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, 

német nemzetiségi óvodapedagógus, német nyelv az óvodában, német nyelvű Baby-sitter és 

gyermekfelügyelő, óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség, óvodáskori magyar-német 

kétnyelvűség, szociális menedzser, tehetségfejlesztő szaktanácsadó, a magyar nyelv oktatása 

külföldieknek, interkulturális kommunikáció és menedzsment, 

műszaki/informatikai/gazdasági/agrár szakfordító és szakterminológus, 

műszaki/informatikai/gazdasági/agrár szakfordító és tolmács, orosz szaknyelvi referens, 

szaktárgyak oktatása idegen nyelven, társadalomtudományi/bölcsészettudományi/pedagógiai/ 

művészeti/művészetközvetítési szakfordító és szakterminológus, 

társadalomtudományi/bölcsészettudományi/pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési 

szakfordító és tolmács, természettudományi/orvos- és egészségtudományi/sporttudományi 
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szakfordító és szakterminológus, természettudományi/orvos- és 

egészségtudományi/sporttudományi szakfordító és tolmács, erdőpedagógiai szakmérnök, 

erdőpedagógiai szakvezető, mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök, mesterszintű erdőpedagógiai 

szakmérnök, mesterszintű természetiörökség-védelmi, mesterszintű természetiörökség-védelmi 

szakmérnök, mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító, mesterszintű vadgazdálkodási 

igazgatási szakmérnök, növényvédelmi szakmérnök, természetiörökség-védelmi, vadgazdálkodási 

igazgatási szakirányító, vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök, energiagazdálkodási szakmérnök, 

energiagazdálkodási szaktanácsadó, faipari termék- és formatervező, okleveles 

energiagazdálkodási szaktanácsadó, építési geodézia, geoinformatikai szakmérnök, ingatlanjogi 

szervező, egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető, egészségturisztikai 

szakközgazdász és szakidegenvezető, egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető, 

egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető, egészségügyi controller szakközgazdász, 

egészségügyi controller tanácsadó, egészségügyi közigazgatási szakközgazdász, egészségügyi 

közigazgatási tanácsadó, egészségügyi menedzsment specialista, egészségügyi menedzsment 

szakközgazdász, egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász, egészségügyi minőségbiztosítási 

tanácsadó, egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász, egészségügyi szóvivő és 

kommunikációs tanácsadó, európai uniós üzleti szakközgazdász, európai uniós üzleti tanácsadó, 

executive MBA menedzser, executive MBA szakközgazdász, gyógyszerész-közgazdász, hivatalos 

statisztikai szakközgazdász, hivatalos statisztikai tanácsadó, humánmenedzsment, 

humánmenedzsment szakközgazdász, jogász-közgazdász, logisztika-kontrolling, logisztika-

kontrolling tanácsadó, marketing tanácsadó, marketing tanácsadó szakközgazdász, mérnök-

közgazdász (főiskolai), nemzetközi infokommunikációs szakközgazdász, nemzetközi 

infokommunikációs tanácsadó, nemzetközi kapcsolatok szakközgazdász, nemzetközi kapcsolatok 

tanácsadó, orvos-közgazdász, pénzügy adó-, illeték-, vám, Public Affairs szakközgazdász, Public 

Affairs tanácsadó, stratégiai partner, stratégiai szakmenedzser, stratégiai tanácsadó, turizmus, 

üzleti tanácsadó, üzleti tanácsadó szakközgazdász, vállalatgazdasági tanácsadó, agrármarketing és 

kereskedelmi menedzser, halászati szakmérnök, mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök, 

növényvédelmi szakmérnök, életmód tanácsadó és terapeuta, fejlesztő, differenciáló pedagógia 

területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, gyakorlatvezető mentortanár, iskolai tanácsadás és 

konzultáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, mentorpedagógus pedagógus-

szakvizsgára felkészítő, mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő, 

munkahelyi egészségfejlesztés, tananyag- és taneszköz-innovátor pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

Felsőoktatási szakképzések: szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő], szociális és ifjúsági munka 

[szociális munka], turizmus-vendéglátás [turizmus], turizmus-vendéglátás [vendéglátó], csecsemő- 

és kisgyermeknevelő, kommunikáció és média [moderátor], szociális és ifjúsági munka [szociális 

munka], kommunikáció és média [kommunikátor], gazdálkodási és menedzsment [kis- és 

középvállalkozási], gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment], nemzetközi 

gazdálkodási [külgazdasági], nemzetközi gazdálkodási [nemzetközi szállítmányozás és logisztika], 

pénzügy és számvitel [pénzintézeti], pénzügy és számvitel [vállalkozási], állattenyésztő mérnök 

[baromfitenyésztő], állattenyésztő mérnök [halászati], állattenyésztő mérnök [ménesgazda], 

állattenyésztő mérnök [sertéstenyésztő], állattenyésztő mérnök [szarvasmarha-tenyésztő], 

élelmiszermérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök 

[hulladékgazdálkodási], mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök [élelmiszer-gépészeti], 
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mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök [mezőgazdasági gépészeti], 

környezetgazdálkodási agrármérnök [környezetgazdálkodási], mezőgazdasági mérnök, szociális és 

ifjúsági munka [ifjúságsegítő], növénytermesztő mérnök 

3.18 Óbudai Egyetem 
Az intézmény képviselője sem az előző intézményi megkeresésre, sem a mostanira nem válaszolt, 

így sajnos róluk egyáltalán nincs információ. 

3.18.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Alkalmazott Informatikai, Anyagtudományi és Technológiai, 

Biztonságtudományi 

Szakirányú továbbképzések: gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő, 

minőségbiztosítási szakember, minőségbiztosítási szakmérnök, munkavédelmi szakember, 

munkavédelmi szakmérnök, veterán-gépjármű restaurátor, Waldorf - általános iskolai pedagógia, 

Waldorf - középiskolai pedagógia, logisztika-kontrolling, üzleti információmenedzsment 

szakmérnök, vállalkozásmenedzsment szakmérnök, világítástechnikai szakmérnök, számítógép-

hálózati szakmérnök, települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök 

Felsőoktatási szakképzések: gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], 

mérnökinformatikus [hálózati informatikus] 

3.19 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Az intézményből konkrét információ nincs, hogy az „új hallgatói célcsoportok” esetén milyen 

vizsgálatokat végeznek el. 

3.19.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Hittudományi, Interdiszciplináris Műszaki Tudományok, Irodalomtudományi, 

Jog- és Államtudományi, Nyelv- és Irodalomtudományi, Nyelvtudományi, Történelemtudományi 

Szakirányú továbbképzések: alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás), általános mediáció 

(közvetítés), filozófiai praxis, irodalomkritikus és művészeti kritikus, közoktatási vezető és 

pedagógus-szakvizsga, közszolgálati média szerkesztő, mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő, pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen, szociális menedzser, 

vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga, elektronikus kereskedelem informatikai 

szakember, elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök, agrár és vidékfejlesztési 

igazgatási szakember, agrár és vidékfejlesztési szakjogász, Európa jogi szakjogász, gazdasági 

büntetőjogi szakjogász, ingatlanforgalmi szakjogász, jogi szakokleveles gazdasági (agrár, 

gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember, jogi szakokleveles 

környezetvédelmi szakember, jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember, jogi 

szakokleveles sportszakember, környezetvédelmi szakjogász, kriminalisztikai szakjogász, 

kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember, sportjogi szakjogász, szabályozási 

(kodifikátor) szakjogász, társasági jogi és cégjogi szakjogász, tőkepiaci és bank szakjogász, 

versenyjogi szakjogász, fejlesztőpedagógus, mozgókép- és médiaismeret, népi gyermekjáték, 

néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi 

német óvodapedagógus szakirány, óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi szlovák 
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óvodapedagógus szakirány, tanító alapképzési szak - nemzetiségi német tanító szakirány, tanító 

alapképzési szak - nemzetiségi szlovák tanító szakirány 

Felsőoktatási szakképzés: nincs. 

3.20 Pannon Egyetem 
Az „új hallgatói célcsoportok” esetében 2013-ban a doktori képzésben résztvevő hallgatók, illetve 

végzettek kerültek lekérdezésre az országos módszertan szerinti kérdőívvel, valamint intézményi 

kérdésekkel. A megkeresés módja és az adatbázis összeállítása teljesen analóg módon zajlik az 

alapképzésesekhez képest. 

Az intézményi kérdések témakörei a végzettek számára: 

 munkahelyen alkalmazott kompetenciák és ezek közül az egyetemen megszerzettek 

 egyetemi képzés értékelése, alkalmazhatósága 

 egyetem presztízse 

 hallgatóknak szóló tanácsok 

 öregdiák szolgáltatások ismertsége, elégedettsége 

A hallgatói kérdőív csak egy szöveges visszajelzési lehetőséggel egészült ki, amelyben a 

képzésekkel, szolgáltatásokkal, oktatókkal kapcsolatos véleményeket lehetett megadni. 

A megkeresés EvaSys szoftverrel zajlik, ami az Educatio Nkft. tesz elérhetővé pályakövetés céllal. 

3.20.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok, 

Informatikai Tudományok, Kémiai és Környezettudományi, Kémiai Tudományok, Molekuláris- 

és Nanotechnológiák, Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok, Vegyészmérnöki- és 

Anyagtudományok 

Szakirányú továbbképzések: alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó, növényvédelmi 

szakmérnök, szőlő- és borgazdasági szakmérnök, takarmányozási és takarmánygazdálkodási, 

talajtani szakmérnök, természetmegőrzési szakmérnök, turisztikai desztináció menedzsment, e-

közigazgatási menedzser, e-közigazgatási szakközgazdász, e-közigazgatási szakmérnök, EU 

projektmenedzser, mester szintű e-közigazgatási menedzser, mester szintű e-közigazgatási 

szakközgazdász, mester szintű e-közigazgatási szakmérnök, mester szintű minőségügyi 

szakközgazdász, mester szintű minőségügyi szakmenedzser, mester szintű minőségügyi 

szakmérnök, minőségügyi szakközgazdász, minőségügyi szakmenedzser, minőségügyi 

szakmérnök, projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista, dráma- és színházpedagógia, 

közoktatási intézményi mentor, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, közpolitika 

menedzsment, matematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus, német kisebbségi nyelv, 

irodalom és kultúra, német-magyar-osztrák kulturális kapcsolatok, politikai tanácsadó, 

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó 

pedagógus, alkalmazott környezetvédelmi specialista, alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök, 

fenntartható fejlődési szakember, korrózióvédelmi specialista, korrózióvédelmi szakmérnök, 

környezetirányítási specialista, környezetirányítási szakmérnök, mester szintű alkalmazott 

környezetvédelmi specialista, mester szintű alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök, mester 
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szintű környezetirányítási specialista, mester szintű környezetirányítási szakmérnök, 

szénhidrogén-ipari műszaki-gazdasági szakmérnök 

Felsőoktatási szakképzések: állattenyésztő mérnök [halászati], állattenyésztő mérnök 

[ménesgazda], gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási 

agrármérnök [hulladékgazdálkodási], környezetgazdálkodási agrármérnök 

[környezetgazdálkodási], mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő mérnök, szőlész-borász 

mérnök, természetvédelmi mérnök, turizmus-vendéglátás [vendéglátó], emberi erőforrások 

[humánpolitikai], emberi erőforrások [személyügyi], gazdálkodási és menedzsment [kis- és 

középvállalkozási], gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment], nemzetközi 

gazdálkodási [európai uniós üzleti], nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági], pénzügy és számvitel 

[vállalkozási], turizmus-vendéglátás [turizmus] 

3.21 Pécsi Tudományegyetem 
A Pécsi Tudományegyetemen az idei évtől kezdve kérdezik le a felsőoktatási szakképzésben és a 

szakirányú továbbképzésben 1, 3 és 5 éve végzett, valamint a jelenlegi hallgatókat. A doktori 

képzésben résztvevőket már 2010-től évente megkérdezik a DPR kutatás során. Külön az ő 

képzésükre vonatkozó speciális kérdésekkel akkor nem bővítették az általános kérdőíveket. 

A feldolgozás során az eddigi rendszerbe illesztették be mindhárom csoportot és a csak számukra 

megjelenő, az Educatio által megadott központi specifikus kérdéseket taglalják részletesebben. 

Módszertanilag az Educatio struktúráját alkalmazzák mindhárom csoportnál, a saját intézményi 

kérdések kiegészítésével. Egységesen ugyanazokat az intézményi kérdéseket kapta az összes 

végzett hallgatói csoport, és azonos kérdéseket tettünk fel az összes képzési formában résztvevő 

jelenleg aktív hallgatónak.  

A kutatási eredményeikről készült beszámolók a következő linken érhetők el: 

http://alumni.pte.hu/kutatasi-eredmenyek. A beszámolók alapján a hallgatók számára a 

következő témákban tesznek fel kérdéseket 2012-ben: 

 évfolyam 

 egyetemről eszébe jutó szó 

 egyetem hírnév, presztízs 

 tehetséggondozásban való részvétel, és annak hasznossága 

 az intézmény megítélésének szempontjai 

 visszacsatolás az oktatásról, képzésről, intézményi szolgáltatásokról 

 elégedettség oktatással, képzéssel, infrastrukturális háttérrel, hallgatói élettel kapcsolatban 

 egyetemi szabályzatok ismerete 

 öregdiák szervezet ismertsége 

 beiskolázás, beiratkozási, intézmény választási motivációk, kommunikációs csatornák 

 jövőkép munkába állásról 

 intézményben elérhető munkaerő-piaci kilépést segítő szolgáltatások iránti igény felmérés 

A beszámolók alapján a végzettek számára feltett kérdések témái 2012-ben: 

 egyetemről eszébe jutó szó 

http://alumni.pte.hu/kutatasi-eredmenyek
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 egyetem hírnév, presztízs 

 ismételt szakválasztás esetén hova menne 

 visszacsatolás az oktatásról, képzésről, intézményi szolgáltatásokról 

 elégedettség oktatással, képzéssel, infrastrukturális háttérrel, hallgatói élettel kapcsolatban 

 munkavégzéshez szükséges kompetenciák 

Tehát válaszuk alapján ugyanezeket az intézményi kérdéseket kapták az összes képzés esetén a 

hallgatók és végzettek. 

3.21.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Állam- és Jogtudományi, Biológia, Breuer Marcell, Egészségtudományi, Elméleti 

Orvostudományok, Filozófia, Fizika, Földtudományok, Gazdálkodástani, Gyógyszertudományi, 

Interdiszciplináris, Interdiszciplináris Orvostudományok, Irodalomtudományi, Kémia, Klinikai 

Orvostudományok, Nyelvtudományi, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi, Pszichológia 

Szakirányú továbbképzések: betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogász, borjogi szakjogász, 

borjogi szakokleveles szakember, családjogi szakjogász, csődjogi jogi szakokleveles szakember, 

energetikai szakjogász, Európa-politikai tanácsadó, európai településfejlesztési szakjogász, európai 

településmenedzsment, felsőoktatási jogi szakjogász, fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász, 

gazdasági büntetőjogi szakjogász, helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász, infokommunikációs 

szakjogász, jogi szakokleveles "adó- és vámnyomozó" tanácsadó, jogi szakokleveles betegjogi, 

ellátottjogi, gyermekjogi jogvédő, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles 

felsőoktatási szakember, jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember, jogi szakokleveles 

gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember, jogi 

szakokleveles gazdaságvédelmi szakember, jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő, jogi 

szakokleveles javadalmazási tanácsadó, jogi szakokleveles közoktatási szakember, jogi 

szakokleveles magánbiztonsági szakember, jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember, 

jogi szakokleveles pedagógus, katonai jogi szakjogász, katonai jogi szakokleveles tanácsadó, 

közmenedzsment szakjogász, közoktatási jogi szakjogász, kriminalisztikai szakjogász, 

kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember, kulturális és kisebbségi jogi szakjogász, 

kulturális és kisebbségi politika, kulturális és kisebbségi politika, munkajogi szakjogász, munkajogi 

szakokleveles tanácsadó, sportjogi szakjogász, sportjogi szakokleveles tanácsadó, társasági jogi és 

cégjogi szakjogász, üzleti és tranzakciós szakjogász, végrehajtási jogi szakjogász, végrehajtási jogi 

szakokleveles tanácsadó, francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító, gyakorlatvezető 

mentortanár, helyi problémakezelő szociális szakember, irlandisztika tanulmányok, komplex 

szociális szolgáltatások, komplex szociális szolgáltatások, mentálhigiéné és közösségi segítés, 

olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító, reflektív addiktológiai szociális segítés, 

városfejlesztési társadalmi tanácsadó, dializáló szakápoló, diplomás nyirokterapeuta, 

egészségfejlesztő-wellness terapeuta, etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens, 

gyógyszerismertető, intenzív szakápoló, komplex rehabilitációs mentor, műtő szakápoló, 

nemzetközi biztosításszervező referens, sürgősségi és triage szakápoló, természetes élet- és 

gyógymódok, wellness szakmenedzser, a dokumentumkezelés információs és kommunikációs 

technológiai (IKT) alapjai, az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai, ifjúsági 

tanulmányok, kulturális projektmenedzser, munkavállalási tanácsadó, protokoll szaktanácsadó és 

rendezvényszervező, Public Relations és szóvivő, személyügyi szaktanácsadó, személyügyi 
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szervező, általános és igazságügyi mediátor (közvetítő), az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének 

korszerű módszerei, borturizmus és borgasztronómia, iskolai gyógytestnevelés, játékpedagógia és 

szabadidő-szervező, komplex rehabilitációs mentor, német nyelvű baby-sitter és 

gyermekfelügyelő, óvodai gyógytestnevelés, óvodáskori német nemzetiségi kétnyelvűség, 

szociálgerontológia, tanító alapképzési szak - nemzetiségi német tanító szakirány, térségi 

humánszolgáltatás, művészetterápia - képzőművészet-terápia, művészetterápia - zeneterápia, 

hulladékgazdálkodási szakmérnök, nukleáris környezetvédelmi szakember, nukleáris 

környezetvédelmi szakmérnök, balkán tanulmányok, fitness, aquafitness és sportanimátor, 

geopolitikai szaktanácsadó, örökségmenedzser 

Felsőoktatási szakképzés: jogi, kommunikáció és média [kommunikátor], kommunikáció és média 

[moderátor], szociális és ifjúsági munka [szociális munka], csecsemő- és kisgyermeknevelő, orvosi 

laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus [képi diagnosztikai és intervenciós], orvosi 

laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus [orvosdiagnosztikai laboratóriumi], szociális és 

ifjúsági munka [szociális munka], emberi erőforrások [humánpolitikai], emberi erőforrások 

[személyügyi], szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő], turizmus-vendéglátás [turizmus], 

turizmus-vendéglátás [vendéglátó], gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], 

kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció], pénzügy és számvitel [pénzintézeti], 

pénzügy és számvitel [vállalkozási] 

3.22 Semmelweis Egyetem 
A Semmelweis Egyetemen az „új hallgatói célcsoportok” esetében a rezidensek felmérése jöhet 

számításba, a többi célcsoport esetén nem végeznek vizsgálatot. A rezidensek egy speciális 

célcsoportot jelent az „új hallgatói célcsoportok” esetén, mert definíció szerint egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakmai képzés, ami a szakirányú továbbképzéshez áll legközelebb, azonban 

a képzési idő 3-7 év. Ebben a célcsoportban történik a SE által felmérés, azonban nem csak a 

saját intézményre vonatkozóan, hanem országos szinten.  

A felmérés témája a külföldi munkavállalási, pályaelhagyási szándék, az orvosi pályaválasztás és 

ezek motivációs hátterére volt 2012-ben a TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR pályázatuk 

támogatásával. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ évek óta kiemelt 

prioritásként foglalkozik az egészségügy emberi erőforrásainak vizsgálatával azzal a céllal, hogy 

valódi információkat nyújtson a döntéshozók számára az aktuális emberi erőforrás helyzetről és 

azonosítsa a szükséges beavatkozási pontokat. A vizsgálatban a Semmelweis Egyetem mellett a 

Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem rezidens hallgatói vettek részt. A rezidensek 

megkeresése kérdőívvel történt online úton. 

A felmérés hátterében az orvoshiány társadalmi jelensége áll, amelynek hátterét hivatottak kutatni 

a felmérést végzők a felnövekvő rezidens generációban, hiszen ők adnák az utánpótlását a 

hiánnyal küzdő orvostársadalomnak. Az eredményeket döntéshozók számára csatolják vissza. 

Az Egyetemi Doktori Tanács az intézményben hozta a következő döntést: 

„Az EDT 32/2011. (07.11.) sz. határozata: Az EDT minimális változtatásokkal elfogadta a „PhD 

pályakövető kérdőív 2011” hallgatóknak való kiküldésre kerülő verzióját. A kérdőív feldolgozása online 

történik. (A kérdőív a Kutató Egyetem: Tehetséggondozás és Tudományos Utánpótlás - PhD pályakövetés és 

adatbázis programnak is része)” 
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Azonban erről a felmérésről az intézményi DPR felelős egyelőre több információt nem tudott 

adni. Bevonták az előkészítésbe, de a végleges munkát és a felméréseket nem látta. 

3.22.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Elméleti orvostudományok, Gyógyszertudományok, Klinikai orvostudományok, 

Mentális egészségtudományok, Molekuláris orvostudományok, Patológiai tudományok, 

Sporttudományok, Szentágothai János Idegtudományi 

Szakirányú továbbképzések: executive egészségügyi szakmenedzser, klinikai vizsgálati asszisztens 

(CTA), laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai 

konzultáns, akut betegellátó szakápoló, egészségtudományi szakfordító-tolmács (angol), 

egészségügyi projektmenedzser, hagyományos kínai gyógyászat, klinikai epidemiológia, 

rehabilitációs-kreatív terápia, wellness szakmenedzser, egészségfejlesztő mentortanár, 

gyógytestnevelő mentortanár, felsőfokú lovaskultúra oktató, preventív mozgásterápia, felsőfokú 

sportági szakedző, sportpszichológia, testnevelő mentortanár 

Felsőoktatási szakképzés: nincs. 

3.23 Széchenyi István Egyetem 
Jelen tanulmányban elemzett „új hallgatói célcsoportok” esetében nincs az intézményben 

pályakövetési vizsgálat. Az ún. alapképzésben tanulók és végzettek körében az országos 

módszertan szerinti pályakövetéseket és a hozzá kötődő adatszolgáltatást elvégzik. 

3.23.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Állam- és Jogtudományi, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi, 

Multidiszciplináris Társadalomtudományi 

Szakirányú továbbképzések: interprofesszionális közösségi munka, szociális és közösségi 

terepgyakorlatok vezetése, egészségügyi menedzsment specialista, egészségügyi menedzsment 

szakközgazdász, gazdálkodási szakmérnök, gyógyszerész-közgazdász, jogász-közgazdász, 

egyetemi mérnök-közgazdász, orvos-közgazdász, település- és területfejlesztési menedzsment, 

haszongépjármű üzemeltető, logisztikai és szállítmányozási rendszertervező, vasúti pálya-jármű 

rendszer 

Felsőoktatási szakképzés: szociális és ifjúsági munka [szociális munka], gazdálkodási és 

menedzsment [kis- és középvállalkozási], gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment], 

kereskedelem és marketing [kereskedelmi logisztika], kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció], kereskedelem és marketing [kereskedelmi] 

3.24 Szegedi Tudományegyetem 
A 2012. évi pályakövetési kutatások és az azt megelőző kutatások egy részében minden 

hallgatónak kiküldtük az e-mailt a kérdőívvel, de nem készültek külön elemzések ezekre a 

csoportokra. 

Emellett az általuk végzett szakokat nem importáltuk a kérdőívbe, tehát egyéb szak címszó alatt 

jelent meg minden FSZ-t vagy szakirányú továbbképzést végzett. 
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A 2013. évi pályakövetési kutatás az első, ahol külön kérdőívvel kerestük meg ezt a három 

csoportot, de mivel a diplomás végzettek és a diplomás képzéseken résztvevő aktív hallgatók 

állnak a fő fókuszban, az elemzéseket ezekre a csoportokra kezdtük meg, nem foglalkoztunk a kis 

létszámú adatbázisokkal (a végzettek közül a szakirányú a legnagyobb létszámú 207 válasszal, az 

FSZ 143 sort, a PhD-s pedig 78 sort tartalmaz). 

A kérdőívet tekintve az országos, központi kérdőívet alkalmazták, amelyek a felsőfokú 

szakképzésesek, szakirányú továbbképzésesek és a PhD-képzésesek számára kerültek kiadásra. A 

kérdőívhez nem adtak intézményi kérdéseket, egy az egyben alkalmazták a központi kérdéseket. 

3.24.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Doktori Iskolák: Állam- és Jogtudományi, Biológiatudományi, Elméleti Orvostudományi, 

Filozófia, Fizikatudományi, Földtudományi, Gyógyszertudományi, Informatika, 

Interdiszciplináris Orvostudományi, Irodalomtudományi, Kémia, Klinikai Orvostudományi, 

Környezettudományi, Közgazdaságtani, Matematika- és Számítástudományok, Multidiszciplináris 

Orvostudományok, Neveléstudományi, Nyelvtudományi, Történelemtudományi 

Szakirányú továbbképzések: adatvédelmi szakjogász, adatvédelmi szaktanácsadó, angolszász jogi 

és angol jogi szakfordítói szakjogász, angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó, 

családjogi szakjogász, Európa jogi szakjogász, francia jogi és szakfordítói szakjogász, francia jogi 

és szakfordítói szaktanácsadó, ingatlanforgalmi szakjogász, jogi szakokleveles gazdasági (agrár, 

gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember, jogi szakokleveles 

környezetvédelmi szakember, jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember, jogi 

szakokleveles pedagógus, környezetvédelmi szakjogász, munkaügyi kapcsolatok szakjogász, 

munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó, német jogi és szakfordítói szakjogász, német jogi és 

szakfordítói szaktanácsadó, társadalombiztosítási szakjogász, társadalombiztosítási szaktanácsadó, 

angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor, egészségtudományi szakfordító-tolmács 

(angol), a matematikai tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő, a 

természettudományi tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő, az olvasás-

szövegértés értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő, elektronikus újságírás, 

holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő, 

kistérségi tanügyigazgatás pedagógus szakvizsgára felkészítő, közoktatási vezető - 3H specializáció 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő, médiainformatika, mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő, nemzetközi kommunikáció és turizmus, nyomtatott sajtó, pedagógiai értékelési és 

kutatótanári szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, pedagógus szakvizsga 

teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen, Public Relations és szóvivő, 

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és 

tolmács, gyógyszerész-közgazdász, jogász-közgazdász, mérnök-közgazdász egyetemi, orvos-

közgazdász, általános informatikus, animátor, egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor, 

egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő, egészségfejlesztő 

mentálhigiéné, egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára felkészítő, 

gyakorlatvezető mentortanár, hatékony idegennyelvi kommunikációs stratégiák, ifjúsági 

tanulmányok, környezeti nevelő, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, lakberendezés, 

stílus és design, multimédia informatikus, stíluskommunikátor, társművészetek pedagógusa, 

wellness-tanácsadó, élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia szakmenedzser, gabonatárolási 

szakmérnök, hulladékgazdálkodási menedzser, minőségügyi rendszermenedzser, műszaki 
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diagnosztikai és karbantartó szakmérnök, műszaki programozó szakmérnök, programozható 

vezérlő alkalmazói szakmérnök, angol-magyar természettudományi szakfordító, hévízkészlet-

gazdálkodási, előadóművészet - klasszikus furulya szakirány, előadóművészet - klasszikus gitár 

szakirány, előadóművészet - klasszikus gordon szakirány, előadóművészet - klasszikus harsona 

szakirány, előadóművészet - klasszikus hegedű szakirány, előadóművészet - klasszikus kürt 

szakirány, előadóművészet - klasszikus orgona szakirány, előadóművészet - klasszikus trombita 

szakirány, előadóművészet - klasszikus tuba szakirány, előadóművészet - klasszikus zongora 

szakirány 

Felsőoktatási szakképzések: előadóművészet - klasszikus zongora szakirány, jogi, kereskedelem és 

marketing [kereskedelmi logisztika], kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció], 

pénzügy és számvitel [pénzintézeti], pénzügy és számvitel [vállalkozási], gazdaságinformatikus, 

kommunikáció és média [kommunikátor], kommunikáció és média [moderátor], 

környezetgazdálkodási agrármérnök [hulladékgazdálkodási], mérnökinformatikus [hálózati 

informatikus], mérnökinformatikus [rendszergazda], programtervező informatikus [fejlesztő], 

programtervező informatikus [multimédia], televíziós műsorkészítő, állattenyésztő mérnök 

[ménesgazda], állattenyésztő mérnök [szarvasmarha-tenyésztő], kertészmérnök, 

környezetgazdálkodási agrármérnök [környezetgazdálkodási], mezőgazdasági mérnök, 

állattenyésztő mérnök [baromfitenyésztő], állattenyésztő mérnök [sertéstenyésztő], 

élelmiszermérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

gépészmérnök [élelmiszer-gépészeti] 

3.25 Szolnoki Főiskola 
A hallgatók és a végzettek megkeresése azonos módon zajlódik az „új hallgatói célcsoportok” 

esetében, mint a többi hallgató, illetve végzett. 2013-ban történt először felmérés az „új hallgatói 

célcsoportban”, kivéve a PhD-képzésesek esetén, ami nincs a főiskolán. 

A felmérést online úton, EvaSys szoftverrel végzik, amelynek gyorsjelentéseit honlapjaikra 

kiteszik: http://alumni.szolfportal.hu/hallgatoi-motivacios-vizsgalatok a hallgatók esetén, 

http://alumni.szolfportal.hu/palyakovetesi-vizsgalatok-dpr a végzettek esetén. 

A kérdőívek tekintetében az országos kérdőívet egészítették ki intézményi kérdésekkel. Az 

intézményi kérdések az alábbiak voltak a felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben 

résztvevő hallgatók esetén: 

 jövőkép az elhelyezkedéssel kapcsolatban 

 kötődés a főiskolához 

 elégedettség szakkal, főiskolával 

 elvárások teljesülése 

 elégedettség az oktatással kapcsolatban 

 elégedettség szolgáltatásokkal kapcsolatban 

 intézményi kommunikáció értékelése 

 hallgatói szolgáltató központ ismertsége és elégedettség velük szemben 

 tehetséggondozásban való részvétel 

http://alumni.szolfportal.hu/hallgatoi-motivacios-vizsgalatok
http://alumni.szolfportal.hu/palyakovetesi-vizsgalatok-dpr
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A felsőfokú szakképzésben végzettek számára az alábbi intézményi kérdések kerültek 

megfogalmazásra: 

 elhelyezkedési idő a záróvizsga után 

 adott végzettség keresettsége a munkaerő-piacon 

 főiskola megítélése a munkaerő-piacon 

 elhelyezkedés helyszíne 

 oktatással és szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség 

 munkaerő-piacon az állásra jelentkezők esetén fontos tényezők megítélése 

 továbbtanulási szándék 

A szakirányú továbbképzésben végzetek számára az alábbi intézményi kérdések kerültek 

megfogalmazásra: 

 elhelyezkedési idő a záróvizsga után (pontosabban definiálva a fogalmak, mint más 

kérdőíveikben) 

 adott végzettség keresettsége a munkaerőpiacon 

 főiskola megítélése a munkaerőpiacon 

 oktatással és szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség 

 munkaerőpiacon az állásra jelentkezők esetén fontos tényezők megítélése 

 továbbtanulási szándék 

3.25.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzések: alternatív energetikai szakmérnök, biztosításmarketing 

szakközgazdász, diplomás rendezvény és protokoll szakreferens, épületgépészet, gazdaságvédelmi 

szakközgazdász, hulladékgazdálkodási szakmérnök, innovációs menedzser, költségvetési 

ellenőrzés szakközgazdász, logisztikai szakközgazdász, marketingkommunikáció szakközgazdász, 

műszaki minőségügyi szakmérnök, pénzügy, adó és ellenőrzés szakközgazdász, regionális 

turisztikai szakközgazdász, sales manager szakközgazdász, telematikai szakmérnök, 

településmarketing szakközgazdász, vadászati és vadászturisztikai szakreferens, vállalati irányítás 

és kontrolling szakközgazdász, vízgazdálkodási szakmérnök, wellness és spa szakközgazdász 

Felsőoktatási szakképzések: kereskedelem és marketing [kereskedelmi logisztika], kereskedelem és 

marketing [kereskedelmi], kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció], nemzetközi 

gazdálkodási [európai uniós üzleti], nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági], nemzetközi 

gazdálkodási [nemzetközi szállítmányozás és logisztika], pénzügy és számvitel [államháztartási], 

pénzügy és számvitel [pénzintézeti], pénzügy és számvitel [vállalkozási], turizmus-vendéglátás 

[turizmus], turizmus-vendéglátás [vendéglátó] 

3.26 Zsigmond Király Főiskola 
A megkeresésünkre sajnos nem volt kapacitásuk válaszolni. Azonban az intézményben zajló 

irodalmazást követően lehetett találni az „új hallgatói célcsoportokkal” kapcsolatos fejlesztéseket 

az intézményben. 

„Szakképzés vizsgálatok 2008-2010” címmel az Oktatásért Közalapítvány támogatásával végeztek 

el egy fejlesztő projektet, amelynek célja, hogy a gazdasági szereplők fogalmazzák meg 
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elvárásaikat a szakképzés átalakítására, ezzel kapcsolatot teremtve a képző intézmény és a 

végzetteket felvevő cégek között az azonos kompetencia nyelvet beszédével. A felsőoktatási 

intézmények közül az akkor Budapesti Műszaki Főiskola végzettjei vettek részt elektrotechnika-

elektronika szakmaterületről. 

„A kutatás konkrét célja a szakképzés különböző szintjein végzett pályakezdőkkel szemben - a 

munkaerőpiac részéről – megfogalmazódó elvárások társadalomtudományi vizsgálata, 

kompetencia alapú szisztematikus leírása, „kompetencia térképek” készítése, vizsgálati 

módszertanának kialakítása. Mindezek révén olyan – a közpolitika számára is használható – 

döntéstámogató javaslatok megfogalmazása, amelyek megoldást kínálnak az oktatás és a 

munkaerőpiac értékalapú illeszkedési problémáira egy-egy képesítési szinten.”1 

A kutatás egy módszertani kísérlet is volt egyben, amely során megalkották a kutatásban a 

kompetencia alapú vizsgálat eszközeit, kutatás logikáját, és azt a kutatás során lehetett tesztelni. 

A kutatásba közép- és felsőfokú végzetteket, valamint olyan munkaerő-piaci szereplőket vontak 

be, amelyek minden végzettséggel rendelkező munkavállalót felvesznek elsősorban a közép-

magyarországi régióban.  

„Vizsgálati eszközeinket úgy választottuk meg, hogy a munkáltatók körében feltárjuk a különböző 

szintű műszaki végzettségűek iránti elvárásokat a kompetenciák nyelvén (az ide kapcsolódó 

munkakörök milyen készségeket igényelnek a munkavállalóktól). Kombináltan alkalmaztuk a 

személyes interjú (survey), a telefonos kérdezés (CATI), a számítógépes kérdőív és a mélyinterjú 

technikáit. A vizsgálatokat főiskolai hallgatók bevonásával valósítottuk meg.”2 

A kutatásba a 2000-2007 között végzetteket vonták be. Intézményi adatszolgáltatás történ a 

végzettek névsoráról és elérhetőségeiről. Az elérhetőség nélküliek után kutattak különböző 

közösségi portálokon, valamint személyes megkereséssel hólabda módszerrel. A végzettek 

számára online kérdőív készült, amelyek a bevont oktatási intézményekkel megvitattak, egy 

szűkebb kört kiválasztva teszteltek, a teszt alanyok véleményét kikérve véglegesítettek. 

Emellett a végzettek körében személyes interjús kutatást is végeztek. A lekérdezők megbízólevelet 

kaptak és titoktartási szerződést írtak alá. A válaszokat online rögzítették. 

A végzettek személyes megkeresésén alapulva választottak ki 120 céget, akiket szintén 

lekérdeztek. A cégek számára több lekérdezési módot is felkínáltak: online kérdőíves, személyes 

interjús, telefonos interjús, amelyből többnyire a telefonos interjús lehetőséget választották. A 

téma a munkavállalókkal kapcsolatos elvárások, a képzések fejlesztéséhez megfogalmazott 

javaslatok voltak. 

Mindemellett 30 mélyinterjú is készült. Az eredményeket megosztották a képző intézmények 

képviselőivel, és a képzők visszajelzéseit is tartalmazó információkkal készítették el a kutatási 

jelentést, amely a http://www.zskf.hu/uploaded_bookshelf/540361d530ba45ad.pdf linken 

érhető el. Ezen kutatás tapasztalatai megjelentek a diplomás pályakövetés országos 

módszertanában is. 

                                                           
1 http://www.zskf.hu/uploaded_bookshelf/540361d530ba45ad.pdf 
2 http://www.zskf.hu/uploaded_bookshelf/540361d530ba45ad.pdf 

http://www.zskf.hu/uploaded_bookshelf/540361d530ba45ad.pdf
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3.26.1 Kapcsolódó képzések az intézményben 

Szakirányú továbbképzések: adatvédelmi felelős és adatkezelési ismeretek, biztonságpolitikai 

(nemzetbiztonsági) elemzés, diplomás rendezvény és protokoll szakreferens, dokumentumfilm és 

tv-dokumentáció, elektronikus újságírás, gazdasági szakújságírás, időskori munkavállalási 

tanácsadó, magazin- és bulvárújságírás, önkormányzati kommunikáció, politikai szakújságírás, 

sportmenedzsment-sportdiplomácia, sportújságírás, vallási és interkulturális kommunikáció 

Felsőoktatási szakképzések: emberi erőforrások [humánpolitikai], emberi erőforrások 

[humánpolitikai], gazdaságinformatikus, kommunikáció és média [kommunikátor], kommunikáció 

és média [moderátor], nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti], nemzetközi gazdálkodási 

[külgazdasági], nemzetközi gazdálkodási [nemzetközi szállítmányozás és logisztika], pénzügy és 

számvitel [pénzintézeti], pénzügy és számvitel [vállalkozási] 

4 Felsőoktatási intézményeken kívüli pályakövetési vizsgálatok 
A fejezetben a korábbiaknak megfelelően nem minden célcsoportra vonatkozó pályakövetési 

vizsgálatok kerülnek bemutatásra, hanem mindössze az „új hallgatói célcsoportokra” vonatokozó 

kutatások. A fejezetben esettanulmányonként kerülnek bemutatásra különböző kezdeményezések, 

amelyek az utóbbi kb. 10 évben zajlottak le. 

Bízunk benne, hogy az alábbi esettanulmányok újat hoznak a Megrendelő számára, és 

hozzájárulnak a jó módszertan fejlesztéséhez az „új hallgatói célcsoportok” pályakövetésében. 

4.1 Országos reprezentatív felmérés PhD végzettek körében 
A felsőoktatással kapcsolatos hazai empirikus kutatások megrendelője és támogatója a 

Felsőoktatási Tudományos Tanács, mellette a Doktoranduszok Országos Szövetsége, valamint a 

Magyar Tudományos Akadémia támogatott 2001-2002-ben egy egész országra kiterjedő 

vizsgálatot a PhD-sok körében. A kutatás vezetője Fábri György volt, a kutatásban 

közreműködtek Fábri István, Hack József, Herczeg Béla, Horváth Tamás. A 2002-es kutatást 

2006-2007-ben megismételték, teljesen azonos módszertannal, sőt a lekérdezettek körének kb. 

fele is azonos volt. 

A kutatás előzménye volt 1997-2002 között végzett kérdőíves kutatás, amelynek tapasztalataira 

alapozták a 2001-ben indult kutatást. Előzményként áttekintették a PhD képzéshez kapcsolódó 

jogszabályi környezetet, több adatbázist feldolgoztak, és a tapasztalatokat megjelentették „Mit 

tudunk a doktoráltakról” tanulmányban. A helyzetfelmérő és módszertani tanulmányban került 

ismertetésre az 1999-ben elvégzett „Hallgatók a doktori képzésről” felmérés eredményei is. 

A módszertan alábbi ismertetését két kapcsolódó szakirodalom alapján végeztük el jelen 

tanulmányban, de ennek a kutatássorozatnak az eredményei számos további publikációban 

megjelentek: 

 Mire jó, mennyire jó a magyar PhD?, Felsőoktatási Műhely, 2008/3. 

 Fábri István: Doktoráltak a munkaerőpiacon. Diplomás pályakövetés 1. – Hazai és 
nemzetközi tendenciák, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Országos 
Felsőoktatási Információs Központ (OFIK), 2008. november, pp 83-98 
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A PhD-végzettekről munkaerő-piaci, elhelyezkedési stb. információk nem álltak rendelkezésre, 

mivel empirikus-szociológiai kutatások nem voltak átfogóan, nagy számú alapsokasággal, ezért 

2001-ben szükséges volt a PhD-sok életútját megismerő kutatásra. A kutatás 2006-os 

megismétlésének apropóját a Bologna képzési rendszer teljes körű bevezetése adta, mivel 2006-

tól a felsőoktatási intézményekben már csak az új típusú képzési rendszerben lehetett képzéseket 

indítani. A kutatások segítették megérteni, hogy a PhD-képzés eredménye sokkal tagoltabb, mint 

a tudományos élet, az akadémiai szféra utánpótlása, munkaerő-piacilag a képzés hasznosulása az 

egyénekben ennél sokkal szélesebb körű, amely megfelel a nemzetközi tendenciáknak. Ennek 

felismerése átalakítja a doktori iskolák által megfogalmazott képzési célokat, mivel „a 

fokozatszerzők a társadalom és gazdaság innovációs potenciáljának erősítésében mind nagyobb 

szerepet játszanak”3. 

2001-ben 700 fős, 2006-ban 600 fős mintájuk volt a kutatóknak, és részben követéses vizsgálat 

valósult meg, mivel a második mintának közel fele az első mintának is része volt. A cikkek 

szövegéből lehet következtetni arra, hogy a minta tartalmazott abszolváltakat és fokozattal 

rendelkezőket is. „A vizsgálati eredmények értelmezéséhez két mintavételi tényezőt is figyelembe 

kell vennünk. Az egyik, hogy – néhány kivételtől eltekintve – csak olyan doktoráltak kerültek a 

mintába, akiknek fő munkahelye Magyarországon van, illetve az adatfelvétel időpontjában 

Magyarországon tartózkodtak. Ez a személyes megkeresésen alapuló lekérdezés fő hátránya az 

egyéb, főleg online kérdőíves technikákkal szemben. A másik torzító hatás inkább csak 

feltételezett, nevezetesen hogy az elérés olykor tapasztalt nehézségei okán valószínűleg az 

egyetemi szférában dolgozók valamivel nagyobb aranyban szerepelnek a mintában (a doktori 

képzést nyújtó intézmények egy része esetében a címlistákat az egyetemi adminisztráció 

bocsátotta rendelkezésünkre.”4 

A felmérés témái az alábbiak voltak, amelyek alapján készültek értékelések. 

 elhelyezkedés, a kérdezés időpontjában az aktuális munkahely 

o egyetemi oktatás-kutatás 

o kutató intézet (2006-ban növekedett az arány) 

o kórház, klinika 

o nagyobb vállalkozás 

o saját vállalkozás 

o államigazgatás, önkormányzat 

o főiskola 

o könyvtár, levéltár 

o nonprofit szféra 

o szellemi szabadfoglalkozású 

o egyéb 

 munkahely változás 2002 óta 

 doktori képzéssel való elégedettség 

 munkahellyel való elégedettség anyagi-egzisztenciális szempontból mindent figyelembe 

véve 

                                                           
3 Mire jó, mennyire jó a magyar PhD?, Felsőoktatási Műhely, 2008/3. 
4 Fábri István: Doktoráltak a munkaerőpiacon 
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 azon személyek, intézmények felsorolása, akik segítették az előrejutásban (egyetemi 

képzés, doktori képzés ideje alatt) 

 mekkora szerepe volt az előrejutásban a fent felsorolt személyeknek, intézményeknek 

(egyetemi képzés, doktori képzés ideje alatt): egyetemi alapképzés során kialakított 

kapcsolatok szerepe az egyéni karrierépítésben, doktori képzés során kialakított 

kapcsolatok szerepe az egyéni karrierépítésben 

 munkahellyel való elégedettség szakmai szempontból 

 átlagos havi nettó összjövedelem minden keresetet figyelembe véve 

 PhD-fokozat segítette-e a jelenlegi munkahelyhez jutást (Megérte-e megszerezni a PhD-

fokozatot a szakmai előrejutás szempontjából?) 

 A doktori iskola szerepe a jelenlegi állás betöltésében 

„Mint minden szakmai szocializációban, a PhD-képzésben is három területen értékelhető a 

hasznosság: a megszerzett tárgyi tudás, az elsajátított szakmai készségek és a 

kapcsolatrendszer.” 5 

 Mennyire hasznosul munkája során a tárgyi tudás? 

 Mennyire hasznosulnak munkája során a szakmai készségek? 

 Mennyire hasznosulnak munkája során a szakmai kapcsolatok? 

 A hazai doktori képzés színvonala a nyugat-európai es egyesült államokbeli képzésekhez 

viszonyítva 

A cikkekben nem kerül megemlítésre expliciten a lekérdezés módja. A válaszadási arány nagyon 

magas száma, valamint egyes szavak utalása arra enged következtetni, hogy személyes 

lekérdezéssel zajlott a megkeresés, ami feltehetően telefonon történt meg. Az elérhetőségi 

adatbázis építése főleg doktori iskolákon keresztül történt. 

4.2 Fiatal biológus doktoráltak életpályája 
A kutatás több hazai megjelenésű cikkben 6 7 8 9 10 11 , valamint egy doktori dolgozatban 12  lett 

publikálva. Nagyjából ennek a kutatásnak, és az azt megalapozó irodalmazásnak az 

eredményeképpen adta ki a Typotex Kiadó A fiatal kutatók – Az életpálya kezdete c. 274 oldalas 

tanulmánykötetét Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton szerkesztésében 2010-ben, amely 

minden, a témában megjelent publikációnak egyfajta szintézise. 

                                                           
5
 Mire jó, mennyire jó a magyar PhD?, Felsőoktatási Műhely, 2008/3. 

6
 Pálinkó Éva, Horváth Dániel: Fiatal biológus doktoráltak életpályája – Út a fokozat megszerzéséig, MTKA KSZI 

Műhelytanulmányok, 2009/8 
7
 Pálinkó Éva, Mosoniné Fried Judit, Soós Sándor: Tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok munkahelyi 

orientációja, Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. január (71–90. o.) 
8
 Horváth Dániel: Biológus doktoráltak életpálya-kutatása, Doktori képzés, biológus életpálya kutatás, MTA KSZI 

Műhelytanulmányok, 2010/3 
9
 Horváth Dániel: PhD-fokozattal rendelkező fiatal biológusok életpályája, Felsőoktatási Műhely 

10
 Pálinkó Éva, Horváth Dániel: Fiatal biológus doktoráltak életpályája a fokozatszerzésig, Felsőoktatási Műhely, 

2009/1 17. p. 
11 Pálinkó Éva, Mosoniné Fried Judit, Soós Sándor: Tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok munkahelyi 
orientációja, Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. január (71–90. o.) 
12 Pálinkó Éva: Fiatal kutatók életútja és szakmai identitása, PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia 
Tudományok Doktori Iskola, Budapest, 2009 
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A munka a Fiatal kutatok: doktori képzés es életpálya-modellek címmel az MTA 

Kutatásszervezési Intézetében folyt az NKTH Jedlik Ányos Programjának támogatásával. A 

projekt vezetője: Tolnai Marton, témavezető: Mosoniné Fried Judit, közreműködő kutatók: 

Pálinkó Éva, Palló Gábor, Stefan Eszter, Horváth Daniel, Csehó Julianna, Mund Katalin, Kristóf 

Péter. 

A kutatási és tudományos háttér eleve adott volt ennek a nagy ívű projektnek a kivitelezéséhez, és 

ennek köszönhetően nagyon hasznos publikációk jelentek meg, amelyek tapasztalatait érdemes 

jelen projektben is hasznosítani. Az intézményeknek nem lesz soha ekkora kapacitása 

doktoráltjaik utánkövetésére, de a biológus doktoráltak kutatási módszertanát érdemesebb 

közelebbről is megnézni. 

A hatalmas kutatás témáját az adta, hogy „egyfelől az egyetemi és a kutatóintézeti munkahelyek 

száma lassabban nő, mint a doktorok száma, emiatt érdemes már a képzés idején diverzifikált 

életpályában gondolkodni. Másfelől empirikus vizsgálatokból az is kiderült, hogy nincs szó 

„elveszett generációról” a fiatal doktoráltak esetében: a felsőoktatáson kívüli közszféra, a 

magánszektor vagy a nonprofit szektor akár a PhD-fokozattal rendelkezők 50-60 százalékának is 

képes megfelelő pozíciót és feladatot biztosítani.” 

A kutatás során a fiatal kutatók életpálya vizsgálatát végezték el, mert a kutatói életpálya 

legmeghatározóbb szakasza a doktori fokozat megszerzését követő hat-nyolc év. Így munkájuk 

alapja „egy olyan kutatás, amely a PhD-fokozatúak életpályájának első, kiemelkedő jelentőségű 

szakaszára, a fiatal kutatói évekre koncentrál. A kutatás célja a PhD-fokozattal rendelkezők 

életpálya-vizsgálatának megalapozása, amihez a fiatal biológusok mintáját választottuk ki. Az 

adatfelvétel 2007 és 2008 között zajlott, interjús, fókuszcsoportos és online kérdőíves 

módszerekkel. Vizsgáltuk a pályaválasztás, a doktori képzés, a pályára lépés és a pályán maradás 

jellemzőit. Ezek mindegyikéhez kapcsolódik cikkünk központi kérdésköre: a munkahelyi 

orientáció. Alapkérdésünk az volt ezzel kapcsolatban, hogy vajon a biológiai tudományokból 

fokozatot szerzett fiatalok is követik-e a Magyarországon nagy presztízsű akadémiai karriert, vagy 

már van olyan számottevő réteg, amely szívesen keres más lehetőségeket. Feltételeztük, hogy 

ahogyan Nyugat-Európában, úgy nálunk is megkezdődött az akadémiai szektor telítődése, és 

ezzel párhuzamosan növekszik az érdeklődés az akadémiaitól eltérő pályák iránt.” 13 

A munka során céljuk volt a fiatal kutatói életpálya munkaerő-piaci szempontú vizsgálata, és egy 

kutatói életpálya modell matematikai leírása is, amely jelen tanulmánynak nem témája, de a 

teljesség kedvéért meg kellett említeni. 

4.2.1 Kutatásba bevont célcsoport kiválasztása 

„A fiatal kutatók elsősorban sajátos munkaerő-piaci helyzetük miatt alkotnak külön csoportot a 

tudománypolitikai elemzésekben. Az Európai Unióban használt terminológia szerint azok 

tartoznak ide, akik a mindenkori számbavétel időpontjához képest 2–9 (családanyák esetében 2–

11) éve kapták meg PhD-fokozatukat, és posztdoktorként vagy más minőségben dolgoznak. 

Számuk Magyarországon a Magyar Akkreditációs Bizottság és az Országos Doktori Tanács 

adatbázisán alapuló becslésünk szerint hatezer fő körül van. Életpályájukról kevés adat áll 

rendelkezésre mind Magyarországon, mind külföldön. 

A fiatal doktoráltak a kutatói utánpótlás, illetve kihasználhatóságuk és alacsony jövedelmük miatt 

jelentenek fontos csoportot a kutatás-fejlesztés rendszerén belül: nagymértékben rajtuk múlik 

                                                           
13

 Pálinkó Éva, Mosoniné Fried Judit, Soós Sándor: Tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok munkahelyi 
orientációja, Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. január (71–90. o.) 
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ugyanis, hogy az egyetemi, kutatóintézeti vezető kutatók milyen feltételekkel kapcsolódhatnak be 

egy-egy kutatásba, és mekkora „szabad” kapacitással rendelkezik egy kutatóhely. (…) a 

tudományos fokozatot szerzők száma Magyarországon a PhD-képzés bevezetése óta jelentősen 

megnőtt a korábbi időszakhoz képest. A doktori hallgatók és a fokozatot szerzettek számának 

emelkedése önmagában is felveti a fokozattal rendelkezők munkaerő-piaci helyzetére, illetve 

életpályájának alakulására irányuló kutatások szükségességét. (…) Magyarországon a jelöltek 

többsége 30-31 éves korában szerzi meg PhD-fokozatát (saját számítás az MTA Köztestületi 

adatbázisa alapján). (…) A fiatal kutatóknak a jövőjükről szóló döntést a képzés időszakában, 

kellő információk hiányában kell meghozniuk – állítja a téma egyik legismertebb kutatója, V. 

Mangemantin”14 

Esetükben akadémiai vagy ipari munkavállalókról lehet beszélni, de ha hosszabb időtávot 

vizsgálunk, akkor van egy harmadik lehetséges típus is, aki a szektorok között mozgásban van, és 

nagyon fontos képviselője a tudás transzfernek, illetve az intézményekbe visszatérő, ipari 

tapasztalatokkal rendelkezőknek pedig a kutatások piaci hasznosításában van fontos szerepe. 

Az akadémiai életpálya kezdetének legjellemzőbb vonása ma a bizonytalanság. Egyre több az 

olyan fiatal kutató, akinek esélye sincs „véglegesítésre” vagyis a határozatlan idejű 

foglalkoztatással járó státus (tenure) megszerzésére. Az angolszász irodalomban újabban használt 

academic underclass elnevezés érzékelteti talán a legjobban, hogy kialakulóban van egy olyan új 

kutatói generáció, amelynek tagjai közül igen sokan nem jutnak feljebb a ranglétrán, örökös 

„ideiglenes” státust élveznek majd. A tudományos fokozattal rendelkezők nem akadémiai 

(kutatói) karrierjével kevesen foglalkoznak. Tudományszociológiai oldalról számos alapvető 

kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. Miért választják a vállalati karriert? Vannak-e tipikus jelei e 

választásnak a képzés alatt, illetve befolyásolja-e a képzési időszak a terveket? (…) Munkáltatói 

interjúk szerint azt fogadják szívesen, aki már tanulmányai alatt szert tett ipari gyakorlatra, 

emellett iparjogvédelmi és pénzügyi ismeretekkel is rendelkezik. Ez utóbbiak különösen a kis- és 

középvállalatok szemében értékesek. Az is kiderült, hogy másokhoz képest könnyebben vesznek 

fel PhD-fokozattal rendelkezőt az olyan cégek, amelyeknek van egyetemi együttműködésük, tehát 

eleve nyitottak az akadémiai szféra képviselőivel való együttműködésre. 

„Két érvet fogalmaztunk meg a vizsgálati kör tudományági szűkítése mellett. Egyfelől úgy véltük, 

hogy az életpálya alakulása különböző tudományágak specifikus jegyeinek következtében nemigen 

vizsgálható átfogóan, ezért célszerű kiválasztani egy tudományágat, hogy azon belül végezzük el a 

részletes elemzéseket. A biológiára azért esett a választás, mert nálunk hagyományosan erős, 

emellett folyamatosan mozgásban lévő, lendületesen fejlődő, a PhD bevezetése óta a kémia 

mögött a második legnagyobb számú doktoráltat adó tudományágról van szó. Hipotézisünk az 

volt, hogy a biológus doktoráltak mozgástere viszonylag nagy, életpálya-lehetőségeik kimondottan 

szélesek: a bel- és külföldi egyetemi és akadémiai kutatóhelyektől a nagyvállalati kutatóhelyeken és 

a nonprofit szférán át egészen a kipörgetett (spin-off) cégek alapításáig terjednek.”15 

A szerzők szavai teljes mértékben visszaadták a célcsoport problémáit, a kutatásban a 

tudományterület szűkítésének okait, amelyek mentén szervezték meg a későbbi 

munkaszakaszokat. 

                                                           
14

 Pálinkó Éva, Mosoniné Fried Judit, Soós Sándor: Tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok munkahelyi 
orientációja, Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. január (71–90. o.) 
15 Pálinkó Éva, Mosoniné Fried Judit, Soós Sándor: Tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok munkahelyi 
orientációja, Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. január (71–90. o.) 
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A kutatási munka során „teljes körű megkérdezést terveztünk meg, amennyiben a Magyar 

Akkreditációs Bizottság (MAB) adatbázisban regisztrált, 40. életévét 2006. december 31-ig be 

nem töltött, disszertációját biológiai tudományokból Magyarországon 2006. december 31. előtt 

sikeresen megvédő személyek körét kívántuk elérni. Mivel a MAB listája nem bizonyult teljesnek, 

a MAB listáján nem szereplő, de a kritériumoknak megfelelő, hólabdamódszerrel elért 

személyekkel kiegészítettük a megkérdezendők körét. A fenti kritériumoknak megfelelő MAB-

lista 395 fő nevét tartalmazta. A kiegészített lista további 41 fővel, összesen 436 főre bővült, ezt a 

kört tekinthetjük a vizsgálat alapsokaságának.”16 

4.2.2 Kutatási módszertan – megalapozó interjúk 

„Kutatásunk adatfelvételi szakaszának kezdetén félig strukturált interjúk segítségével gyűjtöttünk 

információt. Törekedtünk arra, hogy a korábbi életpálya kutatások által feltárt jelentősebb 

életpálya csoportok képviselőivel készítsük el az interjúkat, de az általunk meghatározónak tartott, 

„Az alappopuláció jellemzői” című fejezetben részben már bemutatott szelekciós szempontokat 

is érvényesítsük. Az életpálya csoportok, melyekre kutatásunk során fókuszáltunk, a korábbi 

kutatásokban a megkérdezés idején betöltött munkahely jellege szerint kerültek meghatározásra: 

ez az egyetemi, az akadémiai illetve a vállalkozási szférában tevékenykedők körét jelentette 

elsődlegesen. A magasan képzett munkaerő migrációs kutatásainak szakirodalmára támaszkodva 

vizsgálatunk során külföldön dolgozókkal, illetve olyan személyekkel is beszélgetni kívántunk, 

akik hosszabb időt töltöttek külföldi munkahelyen fokozatszerzésük után, majd életpályájuk 

későbbi szakaszán visszatértek Magyarországra. A megalapozó interjúk alanyai mindezeknek 

megfelelően 40 év alatti, Magyarországon, nem átminősítéssel, nem egyéni felkészülőként, hanem 

doktori iskola után, megvédett disszertációval szerzett PhD-fokozattal rendelkező, 

Magyarországon, illetve külföldön egyetemi, akadémiai, vagy vállalkozási szférában dolgozó, 

kutatóként, illetve nem kutatóként tevékenykedő biológusok voltak.” 17 

 

Ez alapján 6 fővel készült a kutatást megalapozó interjú az alábbi interjúvázlat segítségével: 

 

Ki a biológus kutató, milyen tevékenységet végez? Ki a fiatal kutató, milyen korú? 

Hogyan alakult, hogy fokozatot szerzett? Mi terelte ebbe az irányba? Miért éppen biológiával 

foglalkozik? Hogyan lett kutató? 

Hogyan alakult az életpályája? Mesélje el részletesen életpályájának alakulását! 

 

Ha magától nem beszél a következő témákról, ezekre rákérdezni: 

 Szakdolgozati hely és témavezető, doktori téma, témavezető 

 Doktori iskola értékelése 

 A fokozat jelentősége, szerepe az életpályában 

 Kutatói hivatás, identitás 

 A karriertörténet (állások) részletes elemzése, értékelése, a státuszokba kerülés 

meghatározói 

                                                           
16 Pálinkó Éva, Mosoniné Fried Judit, Soós Sándor: Tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok munkahelyi 
orientációja, Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. január (71–90. o.) 
17 Pálinkó Éva: Fiatal kutatók életútja és szakmai identitása, PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológia Tudományok Doktori Iskola, Budapest, 2009 



Hazai helyzetkép 
 

 60 

 Ösztöndíjak, kutatási pályázatok – lehetőségek, pályázottak és megkapottak, hazai és 

külföldi is 

 Külföldi álláslehetőségek a magyar biológusok számára, az ezekről való döntés 

 Életpálya értékelése, további tervek 

 Ki tekinthető sikeres fiatal kutatónak? Beszélgetés a tudományos teljesítményről 

 Egy átlagos napja, hétvégje, magánélete 

4.2.3 Kutatási módszertan – online kérdőíves kutatás 

A kérdőíves adatfelvétel a kutatásban 2007. július 23. és 2007. szeptember 17. között zajlott, 9 

héten keresztül. Az alappopuláció 83%-t érték el, akik érvényes email címe valamilyen forrásból 

rendelkezésre állt. A kérdőívre az alappopulációnak 44%-a válaszolt, de adattisztítás és teljes 

kérdőív kitöltésének vizsgálatát követően 28% válaszait dolgozták fel. 

A kérdőíves felmérés eredményeit a kutatói életpálya modell felrajzolásához használták fel 

leginkább. Az eredményekből építették fel a karrier utak főbb állomásait, az életpálya egyes 

szakaszaira ható tényezőket (tanulmányok, családi környezet), valamint attitűdöket. 

 
Az alábbi, 18 kérdésből álló kérdőívet alkalmazták a kutatásaik során18: 
 
Q1. Mely tudományágban van Önnek PhD-fokozata? 
Kérjük, itt Magyarországon szerzett és/vagy elismert PhD-fokozatára gondoljon! 
1. Biológiai tudományok 
2. Más tudományág, éspedig:................................................................. 
3. Nincsen PhD fokozatom 
 
Q2. Melyik évben kapta meg a PhD-fokozatát? 
................................................................. 
 
Q3. Melyik intézményben? 
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
2. Szegedi Tudományegyetem 
3. Pécsi Tudományegyetem 
4. Szent István Egyetem 
5. Debreceni Tudományegyetem 
6. Semmelweis Egyetem 
7. Más intézmény, éspedig:................................................................. 
 
Q4. Melyik átfogó területen szerzett fokozatot? 
1. Infraindividuális biológia 
2. Szupraindividuális biológia 
3. Nem dönthető el igazán 
4. Más szakterületen, éspedig:................................................................. 
 
Q5. Melyik konkrét szakterületen szerezte a fokozatát? 
................................................................. 
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Q6. Hogyan szerezte Ön ezt a fokozatot? 
1. Külföldön szerzett PhD-met honosíttattam 
2. PhD-értekezést adtam be magyar egyetemen 
3. Egyetemi dr cím alapján átminősítéssel 
4. Kandidátusi cím alapján átminősítéssel 
5. Dr techn. cím alapján átminősítéssel 
6. Dr univ. cím alapján, átminősítéssel 
7. Egyéb, éspedig:................................................................. 
 
Q7. Doktori fokozatának megszerzése óta hány főállású munkahelye volt? 
................................................................. 
 
Q8. Milyen ágazatban tevékenykedik jelenlegi munkáltatója? 
1. Oktatás 
2. Egészségügy 
3. Gyógyszeripar 
4. Biotechnológia 
5. Agrár- vagy élelmiszeripar 
6. Vegyipar 
7. Informatika 
8. Természet- és környezetvédelem 
9. Alapkutatás 
10. Egyéb, éspedig:................................................................. 
 
Q9. Mi jelenlegi munkáltatójának szervezeti típusa? 
1. Akadémiai kutatóintézet 
2. Egyetem 
3. Más állami K+F intézmény 
4. Egyéni vállalkozás 
5. Profitorientált mikrovállalkozás (max. 9 fős) 
6. Profitorientált kisvállalkozás (10-49 fős) 
7. Profitorientált középvállalkozás (50-250 fős) 
8. Profitorientált nagyvállalat (250 fő felett) 
9. Nonprofit szervezet 
10. Más intézmény, éspedig:................................................................. 
 
Q10. Milyen státuszban dolgozik itt? 
1. Alkalmazottként 
2. (Társ)tulajdonosként 
3. Egyéb státuszban, éspedig:............................................................. 
 
Q11. Végez Ön jelenleg kutatói/fejlesztői tevékenységet? 
1. Igen 
2. Nem 
 
Q12. Végzett Ön korábban kutatói/fejlesztői tevékenységet? 
1. Igen 
2. Nem 
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Q13. Doktori fokozatának megszerzése óta dolgozott Ön valahol külföldön fél 
évnél hosszabb ideig? 
1. Igen 
2. Nem 
 
Q14. Ha igen mikor és mely ország(ok)ban, milyen intézménynél, milyen 
tevékenységet végzett? 
Kódok: 
Ország: 
1 Nyugat-Európa 
2 Észak-Amerika 
3 Egyéb 
Intézmény 
1 Állami kutatóintézet 
2 Egyetem, College 
3 Profitorientált vállalat, vállalkozás 
4 Nonprofit intézmény 
5 Más kutatóintézet 
6 Egyéb, éspedig 
Tevékenység: 
1 kutatói munka 
2 részben kutatói munka 
3 nem kutatói munka 
........................év .....................................ország ...........................................intézmény 
.............................................tevékenység 
........................év .....................................ország ...........................................intézmény 
.............................................tevékenység 
........................év .....................................ország ...........................................intézmény 
.............................................tevékenység 
........................év .....................................ország ...........................................intézmény 
.............................................tevékenység 
 
Q15. Melyik évben született? 
19................................................................. 
 
Q16. Neme? 
1. férfi 
2. nő 
 
Q17. Mi az Ön jelenlegi családi állapota? 
1. nőtlen/hajadon 
2. házas 
3. elvált 
4. özvegy 
 
Q18. Van Önnek gyermeke? 
1. van 
2. nincs 
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4.2.4 Kutatási módszertan – fókuszcsoportos kutatás 

„A fókuszcsoportokon kidolgozott vezérfonal mentén zajlott a beszélgetés, az egyéni 

megnyilvánulások tere szűkült a félig strukturált interjúkhoz képest. Lehetőség volt a kötetlenül 

kialakuló beszélgetésekre, az interjúkhoz képest a csoporttagok egymással való 

kommunikációjára, véleménycseréjére, ami által többletinformáció keletkezett. A fókuszcsoport 

interjúval szembeni előnye, hogy nagyon alkalmas a vélemények, tapasztalatok ütköztetésére, 

konkrét problémák életszerű megvitatására, értékelésére és az ezekkel kapcsolatos érzelmek 

tanulmányozására. A beszélgetés a résztvevők attitűdjeinek, érzéseinek, preferenciáinak kifejezését 

is lehetővé tette, és a kutatási problémákkal kapcsolatban az okok, célok, tágabb összefüggések 

feltárását is hatékonyan elősegítette. 

A fókuszcsoportok kialakítása során a koncepciónk az volt, hogy a bemutatott korábbi életpálya 

csoportok képviselői kerüljenek a vizsgálatba, hogy tapasztalataikat, életpályájuk jellegzetességeit 

mélyebben is megismerhessük. Ez a gyakorlatban egyfelől a hazai akadémiai, egyetemi 

kutatóhelyeken, illetve a vállalkozási szférában dolgozók, másfelől a tartósan külföldön 

elhelyezkedettek vizsgálatát jelentette. (…) Tartósan külföldön tartózkodók, praktikus okokból 

inkább személyes, félig strukturált interjúkat készítettünk nyári idehaza tartózkodásuk idején. (…) 

A fókuszcsoportok módszertani követelményeinek megfelelően a csoportokon, a beszélgetések 

közös alapját képező, a kutatás fókuszában álló szempontok szerinti homogenitást, másfelől, a 

megvitatás, és az eltérő vélemények, tapasztalatok ütköztetése érdekében bizonyos szűrő 

szempontok szerinti heterogenitást is biztosítottuk. Arra törekedtünk, hogy a csoportösszetétel a 

hasonló, esetenként azonos életpálya–tapasztalatok előhívása és megbeszélése mellett az eltérő 

tapasztalatok, vélemények ütköztetésére és megvitatására is alkalmas legyen, ezért részben 

különböző, de egyes elemeiben azonos életpályát befutott, hasonló múltbeli munkahelyi 

tapasztalatokkal is rendelkező, közel azonos korú személyeket hívtunk meg egy-egy csoportra. 

(…) törekedtünk például egy csoporton belül a férfiak és nők kiegyensúlyozott arányának 

megtartására. (…) 

 A csoportok heterogenitását biztosító szempontok: 

1. Alapvető csoportba kerülési szempont a megkérdezés időpontjában betöltött állás ágazata 

volt. Toborzáskor arra törekedtünk, hogy mind a vállalati, mind az  akadémiai, mind az 

egyetemi szférában elhelyezkedettek – lehetőleg egyenlő arányban – képviseltessék 

magukat egy csoporton belül, hogy mód nyíljon az egyes szférákban szerzett tapasztalatok 

és az ezekről kialakult eltérő vélemények felszínre kerülésére és megvitatására is.  

2. A vállalati szférából kutatói és nem kutatói tevékenységet végzőket is meghívtunk a 

csoportokba, hogy eltérő tapasztalataikat ütköztethessék egymással és az akadémiai, 

egyetemi kutatóhelyeken dolgozókkal. 

3. Arra törekedtünk, hogy korábbi külföldi munkatapasztalattal rendelkező személyek, és 

magukat külföldön nem kipróbálók is legyenek jelen a csoportokban.” 19 

 

A célcsoport tagjainak fele az ELTE-n, negyede a SZTE-n szerezte meg fokozatát, így 

Budapesten és Szegeden szerveztek meg fókuszcsoportos beszélgetéseket. Budapesten 4 fő 

részvételével, Szegeden 5 fő részvételével 2008 júliusában. A tartósan külföldön tartózkodók 

esetében a félig strukturált interjúk 2008 augusztusában kerültek elkészítésre 5 fővel. 
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A fókuszcsoportok és interjúk közös problémakörei az alábbiak voltak: 

„1. A szakmai identitás vizsgálata 

1.1 A szakmai identitás gyökereinek és kibontakozásának vizsgálata 

1.1.a Ezen belül az életpálya azon meghatározó előzményeinek feltárása, melyek a biológia 

tudomány, a fokozatszerzés, illetve a kutatói pálya felé terelték a csoportrésztvevők érdeklődését  

1.1.b A doktori iskolák szerepe a szakmai identitás felépítésében 

1.2 A szakmai identitás vizsgálata az életpálya elbeszélésén keresztül 

2. Az életpálya – tervezés alapjainak, az életpálya alakítással kapcsolatos döntési 

mechanizmusoknak és az életpálya-eseményeknek megismerése 

2.1 A doktori iskolák és a témavezető szerepe az életpálya alakulásában 

2.2 Korai életpálya elképzelések, tervek a fokozatszerzéskor, és az beszélgetés idején 

3.3 Életpálya események és mozgatói” 20 

 

A fókuszcsoportok összeállítását egy előzetes szűrőkérdőív kitöltetése előzte meg, amely alapján 

az előre kialakított szempontrendszer szerint hívtak meg résztvevőket a csoportokba. 

 

Jelen tanulmányban célszerűnek tartjuk megjelentetni a fókuszcsoport vezérfonalát is a 

módszertani fejlesztés érdekében. 

 
„Fókuszcsoport vezérfonal 
Szeretettel köszöntöm a csoporton résztvevőket, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Az NKTH Jedlik 
programjának finanszírozásában az MTA Kutatásszervezési Intézete a fiatal, tudományos fokozattal rendelkező 
biológusok életpályáját kutatja. Ez a csoportos beszélgetés ennek a kutatásnak a része. Arra törekedtünk a 
csoportrésztvevők összehívásánál, hogy különféle munkahelyi tapasztalattal rendelkező személyeket hívjunk meg, 
annak érdekében, hogy minél több aspektusát vizsgálhassuk az életpálya fokozatszerzés utáni alakulásának, 
lehetőségeinek. Vannak azonban olyan közös pontok, amelyek mindannyiuk életpályájában hasonlóan jelen 
voltak, vagy vannak – ezekről is fogunk beszélni. Először mutatkozzunk be egymásnak: én Pálinkó Éva 
vagyok, az MTA KSZI tudományos munkatársa, szociológus, többnyire alkalmazott társadalomkutatással 
foglalkozom, a BCE doktorandusza vagyok. Arra kérek mindenkit, mondja el a nevét, a szakterületét, és 
röviden azt, hogy jelenleg hol, milyen beosztásban dolgozik, mivel foglalkozik. 
 
Előzmények - 7 perc 
Először arra kérem Önöket, beszéljenek arról, miért lettek biológusok! 
Mi vonzotta Önöket épp ehhez a szakmához, tudományhoz? 
Amikor eldöntötték, hogy biológiával fognak foglalkozni, mit terveztek pontosan? 
Mit vártak ettől a hivatástól? 
 
Fokozatszerzés - 20 perc 
Most a fokozatszerzésről szeretném Önöket kérdezni. 
Miért jelentkeztek a doktori iskolába? Hogyan döntötték el, hogy jelentkeznek? 
Miért épp ezt a doktori iskolát választották? 
Milyen szempontok alapján, és hogyan értékelik volt doktori iskolájukat? 
Hogyan választották ki témájukat, témavezetőjüket? Milyen tapasztalataik vannak a 
témavezetőikkel kapcsolatban? Mennyit adott Önöknek szakmailag témavezetőjük? Milyen 
viszonyban voltak? Megmaradt-e a szakmai kapcsolat? 
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Mennyire érezték magasnak az elvárásokat magukkal szemben a doktori iskolában? 
És tanáraikkal szemben? 
Doktori éveik alatt mit terveztek? Milyen állásban akartak elhelyezkedni a fokozatszerzés után? 
 
Életpálya és lehetőségek - 30 perc 
Vegyék sorra, hol, milyen típusú munkahelyeken dolgoztak fokozatszerzésük óta! Kérem, mindig 
indokolják, miért váltottak, ha váltottak! Kérem, hasonlítsák össze az egyes munkahelyeket 
szakmai színvonal, perspektíva (fejlődési, előrelépési lehetőségek), és fizetés szempontjából. 
státuszonként: 

 hazai akadémiai kutatói státusz 

 hazai egyetemi kutatói státusz 

 hazai profitorientált vállalati kutatói/nem kutatói státusz 

 külföldi kutatói státusz 
Gondoltak arra valaha, hogy egy jó kutatói állás miatt letelepednek külföldön? Miért? Miért 
alakult úgy, hogy végül nem telepedtek le? 
Gondoltak-e valaha arra, hogy saját vállalkozást kellene indítaniuk, szakmán belül? Miért? 
Mennyire tervezhető Önök szerint a fokozatot szerzettek életpályája itt, 
Magyarországon? És külföldön? 
Mi az, amit 35 évesen egy biológus PhD-nek Önök szerint el kell/illik elérnie? 
Kit - milyen szempontok szerint - tekintenek szakmailag sikeresnek? Miért? Mitől 
függ első sorban, Önök szerint, egy friss fokozattal rendelkező életpályájának, 
szakmai karrierjének sikeressége? 
Milyen feltételei vannak a kutatói tevékenységnek hazánkban? Milyen színvonalúak 
a hazai kutatóintézetek, kutatócsoportok? Miért? Mitől függ? 
Kit tekintenek kutatónak, ki hogyan definiálják pontosan a kutatási tevékenységet? 
 
Most egy állítást olvasok fel, arra kérem, véleményezzék: 
Az egyik válaszadó a kérdőív kitöltése során a terveiről nyilatkozva a következőket írta a 
kérdőíves kutatás során: "külföldön értelmes melót akarok csinálni sok pénzért profikkal". 
Önök szerint milyen tapasztalat lehet emögött a kijelentés mögött? Van hasonló tapasztalatuk? 
Mondják el ezzel kapcsolatos véleményüket. Egyetértenek a kijelentéssel vagy nem? 
Miért gondolják így? 
 
Most ismét állításokat és ezekhez kapcsolódó tudománypolitikai javaslatokat olvasok fel, kérem, saját 
diszciplinájukra vonatkoztatva véleményezzék ezeket. Előbb magukat az állításokat értelmezzük, majd a 
javaslatokat. 
1) Állítás: Magyarországon alacsony az 1000 munkavállalóra jutó kutatói létszám: 
EU 5,8 fő, Magyarország 3,8 fő (2003). 
Mit gondolnak erről? 
 
Tudománypolitikai javaslat: Kellenek további álláshelyek, de 
a) ezeket feladathoz kellene kötni; 
b) szerződéses állások legyenek; 
c) lehetőleg NKTH vagy OTKA pályázattal nyert szerződésekhez tartozzanak. Feltétel: évente 
több milliárd HUF erre a célra, előzetes tervezés. 
 
És erről? 
2) Állítás: A vállalati állások elnyerésében inkább hátrány, mintsem előny a PhD. 
Mit gondolnak erről? 
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Tudománypolitikai javaslat: Ösztönözni kellene az innovatív vállalatokat, hogy 
a) adjanak vállalati PhD ösztöndíjakat; 
b) létesítsenek posztdoktori álláshelyeket. 
 
3) Állítás: Nincs Magyarországon kutatói pályamodell. 
 
Tudománypolitikai javaslat: Olyan kutatói pályamodellt kell kidolgozni – mérhető, 
teljesítményhez kötött mérföldkövekkel -, amely vonzó karrierlehetőségként jelenne meg a leendő 
kutatók szemében. 
Kérdés: Milyen legyen ez a modell? Mik legyenek a mérföldkövek? (időben, teljesítményben). 
 
Pályázatok - 10 perc 
Mi a véleményük a fokozattal rendelkezők számára hazánkban elérhető kutatási, illetve projekt 
pályázatokról? Milyen tapasztalataik vannak ezekkel kapcsolatban? Mennyire elégedettek ezek 
körével, elérhetőségével, szakmai bírálataival, magukkal a pályázható tevékenységekkel, 
összegekkel, stb.? Hol és hogyan kellene változtatni a pályázatokon, a pályázati rendszeren, 
ahhoz, hogy hatékonyabb lehessen? 
 
Tervek - 20 perc 
Mik a terveik a jövőre nézve, szakmailag? Mit szeretnének elérni mindenképp? Terveznek 
valamilyen változtatást életpályájukban? Miért? 
Most átadok egy, az MTA által 2007-ben előterjesztett koncepciót, amely a hazai tudományos-kutatói életpálya 
kiszámíthatóbbá tételének és követelményeinek jobb konkrétabb meghatározására született. Kérem, olvassák el a 
koncepciót, és véleményezzék! 
 
Összefoglalás - 7 perc 
Most pedig arra kérem Önöket, foglalják össze, jelenlegi szakmai helyzetüket tekintve, mindent 
összevetve megérte-e megszerezni a fokozatot? Ha újra dönthetnének, mit csinálnának? Miért? 
Ezzel kérdéseim végére értünk. Ha van még valami, amit fontosnak tartanak megjegyezni a kutatói életpálya 
bármely aspektusával kapcsolatban, és én nem kérdezetem rá, arra kérem, most mondják el! 
 
Köszönöm a beszélgetést!” 21 
 
A fókuszcsoportok, külföldön tartózkodók esetén a félig strukturált interjúk elemzése lehetőséget 
adott számukra arra, hogy az életpályákra és a szakmai identitás alakítására mely tényezők vannak 
leginkább hatással, milyen jellemző szabályszerűségek figyelhetők meg. Feltárhatták a szakmai 
identitás meghatározó elemeit, eseményeket, emlékeket. 

4.3 Doktori fokozattal rendelkezők pályakövetése – Careers of Doctorate 

Holders (CDH) 
A doktori fokozattal rendelkezők pályakövetésével foglalkozó felmérési rendszert az 

EUROSTAT, az OECD, valamint az UNESCO statisztikával foglalkozó intézete (UIS) közösen 

alakította ki és kezdeményezte 2004-ben. Az első kísérleti CDH adatgyűjtést 2006-ban szervezték 

meg, melyben a 20 Európai Uniós tagállam, Ausztrália, Svájc, Horvátország, Izland, Norvégia és 

az Egyesült Államok vett részt. 

Hazánk a 2010-ben indított második körbe kapcsolódott be. A kérdőíves adatfelvétel hazai 

lebonyolítását a Központi Statisztikai Hivatal végezte. Az MTA KIK TTO22 elődje, az MTA 

                                                           
21 Pálinkó Éva: Fiatal kutatók életútja és szakmai identitása, PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia 
Tudományok Doktori Iskola, Budapest, 2009 
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KSZI23 az adatfelvétel előkészítésében, illetve a magyar adatok elemzésében vett részt. 2010-ben 

indított program a KSH munkaprogramjában is szerepel, és előirányoztak is rá pénzügyi keretet24. 

Az OECD 2013. május 22-én tette közzé a módszertani leírást a következő kutatáshoz. A 

módszertan részletesebben a nemzetközi helyzetképet bemutató tanulmányban kerül 

bemutatásra, mivel ez sokkal inkább egy nemzetközi kutatás, mint hazai, mivel Magyarország csak 

csatlakozott hozzá. Ugyanakkor tekinthető hazai kutatásnak is, hiszen a módszertan szerint a 

programban résztvevő országok határozzák meg saját kompetenciájukban, hogy az adatokat 

miként állítják elő. Központilag ajánlanak egy kérdőívet is, amellyel megkereshetők a doktori 

fokozattal rendelkezők. 

A kutatás során az alábbi témákban keresnek válaszokat a doktori fokozattal rendelkezőktől: 

 doktori fokozattal rendelkezők szerepe az innovációban és tudás alapú gazdaságban 

(összehasonlítva más képzési fokozatokkal, hol dolgoznak a doktori fokozattal 

rendelkezők, kutatói munkában vannak-e és milyen területen) 

 munkaerő-piaci kereslet-kínálat az esetükben (túl sok vagy túl kevés a doktori fokozattal 

rendelkezők száma, vannak-e esetükben eltérések a munkaerő-piacon, miért vállal kutatói 

karriert a közszférában, magánszférában, vagy miért hagyja el a kutatói pályát, hogy látja a 

karrier lehetőségeket a magán- és a közszférában, fizetés több-e mint alacsonyabb 

végzettségűeknél, melyik szektor jövedelmezőbb) 

 Tanulmányoktól a munkáig (milyen hosszú ideig tart az átmenet a munka világába, vagy a 

posztdoktoriig, az ellátott munkakör és a doktori fokozat kapcsolata) 

 Mobilitás (mennyire mobil a szektorok között a doktori fokozattal rendelkező, mikor 

hagyják el a kutatást az előrelépés során, milyen nagyságú az országok közötti vándorlás, 

mennyire gyakori a doktori fokozattal rendelkezők körében átmenetileg más országban 

tartózkodni, miért megy vissza a szülőotthonába) 

 

A lekérdezendők célcsoportja a 69 vagy annál fiatalabb doktori fokozattal rendelkező összes 

egyén, aki az adott országban fejt ki tevékenységet bármely szektorban. Az új módszertan szerint 

a referencia év a 2012-es. 

4.4 Doktori képzés Magyarországon – DOSZ, 2009 
A kutatást a Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSZ) végezte el az akkori 

doktori képzésben résztvevő hallgatók körében. A kutatás eredményei egy tanulmányban jelentek 

meg a DOSZ kiadásában A doktori képzés Magyarországon – szervezetek, szereplők, hallgatók 

címmel, szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely és Szabó Andrea, Budapest, 2009. 

 

A kutatást anonim kérdőíves vizsgálattal végezték el a DOSZ honlapján elérhető kérdőív 

segítségével, amelynek linkjét küldték el több helyre. Volt kiindulási email adatbázisuk a 

doktoranduszokról, 1400 email címmel (összesen 6911 fő 25  az alapsokaság), illetve doktor 

jelöltekről, valamint minden doktori iskola, doktori képviselő számára elküldték a kérdőív linkjét, 

sőt a kérdőívbe beépítettek egy lehetőséget, amelyben a kitöltők megadhatták társaik email címét, 

                                                                                                                                                                                     
22

 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési 
Osztály 
23 Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézet 
24 http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/munkaprogram_2010.pdf 
25 Oktatási Statisztikai Évkönyv alapján a 2008-2009 tanévben 

http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/munkaprogram_2010.pdf
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és kérték minden kitöltőtől, hogy juttassák el ismerőseiknek a kérdőívet. Tapasztalatuk szerint ez 

utóbbi „hólabda módszer” nem igazán volt sikeres, más úton jutott el az érintettekhez a kérdőív, 

leginkább a kiindulási adatbázisban szereplők töltötték ki a kérdőívet. 

 

A kérdőív a felsőoktatási intézményekről, a doktori képzéséről, valamint a PhD-hallgató 

személyes életkörülményeiről és jövőbeli terveiről érdeklődött, tehát egyfajta motivációs kutatás 

volt. A kérdőívet 226 fő töltötte ki, amely az alapsokasághoz képest 3,3%-os kitöltési arányt 

jelentett. A kérdőívet kitöltők vizsgálata alapján a minta nem volt reprezentatív sem a nemekre, 

sem az intézményekre nézve. 

A kérdőívben megjelent témák a kiértékelt válaszok alapján (sajnos a kérdőív teljes szövegében 

nem volt elérhető): 

 doktori képzés előtti tanulmányok, megszerzett végzettségek 

 beszélt nyelvek 

 külföldi munkavállalási tervek 

 doktori képzés jellegzetességei: tagozat, állami ösztöndíjas, preferált intézmény, a képzés 

választásának motivációi, adott doktori iskola választásának motivációja, publikációs és 

egyéb megjelenések vizsgálata, fokozat megszerzéséhez a kilátások, fokozat 

megszerzéséhez szükséges becsült idő 

 elégedettség vizsgálat a képzésről és annak körülményeiről: képzés szervezés, információ 

áramlás, elvárt követelmények ismerete, szakirodalommal való ellátottság, informatikai 

szolgáltatások színvonala; szabad szöveges válasz lehetősége 

 doktori iskola működésének hibái, az iskola által nyújtott lehetőségek a képzésben való 

részvételre 

 elégedettség témavezetővel, témavezető választásnak szempontjai 

 állítások a doktori képzéssel kapcsolatban 

 jövőbeli tervek 

 DOSZ tevékenységének értékelése 

 közéleti tevékenységek, tájékozódás, választásokon való részvétel, politikában való 

részvétel 

 társadalmi háttér: családi körülmények, családi állapot, szülők végzettsége 

 fizetés, fizetésigény 

 

Tapasztalatuk szerint a szabad szöveges válaszban nagyon sok kritikát fogalmaztak meg a 

képzéssel kapcsolatban a doktoranduszok, doktor jelöltek és egy panaszáradatot kaptak. A 

kérdőívben feltett kérdések szépen kielemezve ábrákkal került bemutatásra a jelentésben. 

Kiegészítő adatok is megjelentek a kiadványban, úgy mint védések száma, doktoranduszok száma, 

minimálbér-nettó átlagkereset-doktori ösztöndíj-fogyasztói árindex változása az utóbbi 1997-2009 

között. 

A tanulmány alapvetően a DOSZ érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges adatokat jelentette 

meg leginkább. 
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4.5 Doktori képzés a doktoranduszok szemével – debreceni empirikus 

vizsgálat tapasztalatai (2006) 
A vizsgálat nem csak a Debreceni Egyetem doktori képzéseiben résztvevőket érintette, ezért nem 

a Debreceni Egyetem fejezetében jelenik meg példaként a fejezetben bemutatott anyag. A 

Debreceni Egyetem karain kívül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori 

képzésében résztvevők is részt vettek a kutatásban. 

A kutatás egy doktori dolgozat készítése során lett elvégezve 2006-ban 820 fős alapsokasággal, 

amelyek közül 204 fő vett részt a válaszaival. A munkából készült doktori dolgozat Fináncz Judit: 

Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzésben résztvevők 

helyzete, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008. Emellett több publikáció is 

megjelent a témában. 

„Az értekezés célja az európai és magyar tudományos utánpótlásképzés történetének és 

fejlődésének áttekintése, valamint annak bemutatása, hogy jelenleg milyen tényezők formálják a 

doktori képzést. Emellett a disszertáció foglakozik az európai és magyar doktori képzés aktuális 

kérdéseivel: a képzés hatékonyságával és minőségével, a nemi egyenlőtlenségekkel, a tudományos 

életpálya vonzerejével, valamint a doktoranduszok helyzetével.”26 

A kérdőív postai úton került kiküldésre a 820 fős alapsokaság tagjai számára 2006-ban. A kérdőív 

az alábbi témákat ölelte fel: 

 általános, demográfiai változók 

 tanulmányi pályafutás 

 eddigi munkaerő-piaci tapasztalatok 

 anyagi helyzet 

 szakmai és magánéleti tervek 

 doktori képzéssel kapcsolatos kérdések (motiváció, követelmények, a doktori iskola által 

nyújtott feltételek, témavezetés, problémák, fokozatszerzési esélyek) 

 a doktoranduszok kulturális tőkéje 

 a doktori képzésbe történő jelentkezés motivációs tényezői 

 a doktori képzés keretében végzett tevékenységek és a képzés során tapasztalt problémák 

elemzése 

 a témavezetés megítélése 

 valamint a szakmai és magánéleti tervek bemutatása 

 külföldi munkavállalásra vonatkozó tervek 

A dolgozat azt az űrt próbálja pótolni, hogy akkor nem állt elegendő információ rendelkezésre a 

doktori képzésben résztvevőkről, pedig a képzési szektor nagy átalakulásban van. A doktori 

képzés most már nem csak az akadémiai szféra utánpótlását adja, hanem a tudás alapú 

társadalomban a professzionális szakembereket is a piaci szférában. A képzés jellemzője, hogy 

magas a lemorzsolódók aránya, így hosszúra nyúlt idő alatt, kevesen szereznek tudományos 

fokozatot. 

                                                           
26 Fináncz Judit: Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzésben résztvevők 
helyzete, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008 
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4.6 A felsőfokú szakképzésben végzettek pályakövetésének projektje 
Az oktatási és kulturális miniszter 13/2007. MPA KA OKM számú döntése alapján az FKA-KT-

28/2007 támogatási szerződés keretében végeztek pályakövetést a felsőfokú szakképzésben részt 

vettek körében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai 2008. január – 2009. november 

időszakban. 

A projekt során az alábbi feladatokat végezték el: 

 a kutatás előkészítése 

 kutatási eszközök kidolgozása: intézményi adatlapok készítése, tanulói kérdőív készítése, 
intézményvezetői interjúterv készítése, 

 mintavétel 

 a kutatási eszközök kipróbálása: próbakérdezés 

 az eszközök korrekciója a próbakérdezés tapasztalatai alapján 

 empirikus adatfelvétel előkészítése 

 a kutatási eszközök nyomdai előkészítése, kérdőívek nyomtatása 

 kérdezőbiztosok felkészítése 

 empirikus adatfelvétel 

 kódutasítások elkészítése a kérdőíves adatfelvétel alapján 

 az intézményvezetőkkel készült interjúk feldolgozása, tartalomelemzése 

 tanulói/hallgatói kérdőíves adatok rögzítése 

 intézményi adatlapok rögzítése 

 intézményi és tanulói adatbázisok elemzése 

 résztanulmányok készítése 

 háttértanulmányok készítése a nemzetközi tapasztalatokról és a hazai előzményekről 

 a következő adatfelvétel előkészítése 

 kutatási eszközök készítése: mintavétel, interjúterv készítése 

 kérdezőbiztosok felkészítése 

 empirikus adatfelvétel (interjús adatfelvétel végzett fiatalokkal) 

 interjúk elemzése, résztanulmányok készítése 

 zárójelentés előkészítése, résztanulmányok szerkesztése 

 zárójelentés készítése, lektorálása, nyelvi lektorálása27 

Jelen tanulmány a kutatás módszertanára irányul, de érdemes megemlíteni a kutatók néhány 

hipotézisét a lekérdezésre kerülő célcsoportról. A felsőfokú szakképzés 2009-ben érte el azt a 

beiskolázási létszámot, amely leköti a rendelkezésre álló kapacitásokat. A kutatás idején 

középiskolák és felsőoktatási intézmények is indíthattak felsőfokú szakképzést, mert annak a 

középfokú szakképzésre pozitív együttműködő hatása van, viszont azóta bekövetkező változások 

miatt csak felsőoktatási intézmények indíthatnak felsőoktatási szakképzéseket. Az FSZ képzésbe 

járók azok az egyének, akiknek nem sikerült bejutni a felsőoktatás diplomát adó képzéseibe, ezért 

az állam kettős finanszírozással lehetővé tette a hallgatók számára, hogy alap és FSZ képzésre egy 

időben járjanak, így számukra 12+4 félévet finanszíroz, ugyanakkor az intézmények számára 

dupla normatívát ad kettős képzésben járó hallgatók után, ezzel is elősegítve a munkaerő-piacra 

kikerülő hallgatók elhelyezkedési esélyeit. Jelen kutatás azonban azt mutatta, hogy nem növekszik 

az FSZ végzettek elhelyezkedési esélyei, csak bizonyos szakmaterületek esetén. 

                                                           
27 a projekt beszámolója alapján 
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A projekt során készült nemzetközi kitekintés európai és tengeren túli képzési modellekre, 

áttekintették a szakképzés létrejöttének kezdetétől a hazai helyzetet, a kettős intézményrendszer 

problémáira mutattak rá, a középiskolák és felsőoktatási intézmények motivációit mutatták be a 

képzések indítására, valamint empirikus adatfelvételen alapuló kutatásokat is lebonyolítottak. 

Két kutatást végeztek el: egyet 2008 tavaszán a végzősök körében kérdőíves lekérdezést, majd 

2009 tavaszán, egy év múlva azok körében végeztek mélyinterjús kutatást, akik a kérdőívben 

megadták elérhetőségüket, ez 30 fő volt. Jellemzően azokat az intézményeket keresték meg, 

amelyekben 60 főnél több FSZ képzésben résztvevő van a második kutatásra való tekintettel, 

amelyben jelentős „lemorzsolódással” számoltak, mivel a hallgatók töredéke adta meg 

elérhetőségét. Az első felméréshez kapcsolódóan strukturált mélyinterjús felmérést is végeztek az 

intézmény vezetőjével az ott zajló képzési programokról. 

A végzettek körében történt kutatásukban a továbbtanulás motivációit, a képzéssel való 

elégedettséget, a munkaerő-piaci esélyeket vizsgálták kérdőíves és interjús módszerekkel. A 

lekérdezendők adatbázisát a 2006-ban felvett hallgatók alapján állították össze oktatási 

statisztikákból. Problémát jelentett számukra, hogy a középiskolák és a felsőoktatási intézmények 

felvettjei külön statisztikában jelentek meg. Így 15244 középiskolai és 10861 felsőoktatási 

intézménybeli hallgató, összesen 8500 fő képezte az alap adatbázist. Ezeket a számokat tovább 

csökkentették azzal, hogy csak azokat az intézményeket keresték meg, amelyekben legalább 60 fő 

tanul FSZ képzésben, így 36 középiskola (164-ből) és 18 intézmény 40 felsőoktatási kara (61-ből) 

vett részt a kutatásban. Ügyeltek arra, hogy minden szakmacsoportról képet kapjanak, de 

nehézséget okozott nekik, hogy a képzés nagyon szétaprózott. A hiányzó címlisták miatt 25 

középiskola és 16 felsőoktatási intézmény 36 kara került be az adatlekérdezésbe. Volt olyan iskola, 

ahol nem volt végzős évfolyam, és volt, ahol a vezető tagadta meg a kutatásban való részvételt. 

Mindezekkel a középiskolában tanulók 6,5%-t, a felsőoktatásban tanulók 30%-át sikerült elérni.  

2008 tavaszán 46 intézmény vezetővel készítettek interjút, 1388-an töltötték ki a kérdőívet, 198-

an adták meg adataikat a rákövetkező évben végzett kutatáshoz, akik közül 30-t kerestek meg 

2009 tavaszán strukturált mélyinterjúval. 

A képzésben résztvevők számára készített kérdőív kitöltése mindig intézményvezetői engedéllyel, 

csoportosan, önkéntesen történt. A ki nem töltött és hiányos kérdőívek nem kerültek kódolásra.  

A 2009-es strukturált mélyinterjú témái az alábbiak voltak: 

 családi körülmények 

 FSZ belépés motivációi 

 iskolai pályafutásuk 

 sorsuk további alakulása 

o továbbtanulás felsőoktatásba 

o elhelyezkedés, és annak körülményei 

A felsőfokú szakképzést gyakorlatorientált, a munkaerő-piac igényeire jobban szabott, rövid 

életciklusú képzésnek szánták a szakmapolitikusok, de többen a diplomát adó képzés 

előszobájának tekintik a képzést. Több okra is visszavezethető, de nagyon alacsony a végzettséget 

megszerzők aránya (nyelvvizsga, sikeres felvételi, anyagi, érdektelenség stb.). A magas 
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lemorzsolódási arány nehezíti a végzettek körében a pályakövetési vizsgálatokat, mivel kevesen 

vannak, és az arány az önkitöltős kérdőívek kitöltési arányával is tovább romlik. Az OFI számára 

nagy nehézséget jelentett a kitöltésnél az is, hogy ők az intézmény és hallgatója körében harmadik 

félként lépett be, így semmilyen ráhatásuk nem volt a kitöltési arány növelésére. 

A kutatási eredmények értékelése leginkább az interjús kutatás eredményeire alapozódott, 

feltehetően azért, mert ez a módszer nyújtotta a legtöbb olyan információt, amellyel azonosítani 

lehetett különböző típusú attitűdöt, hozzáállást mind a jelentkezést, mind a további sorsukat, 

elsősorban a továbbtanulást illetően. 

A kutatási záró tanulmányuk mellékleteként megjelentették a 102 kérdésből álló kérdőívüket is, 

amelynek főbb tématerületei: 

 személyes adatok – település, intézmény, kar 

 családi körülmények – neme, születés éve, lakhely, és távolság iskolától, háztartásban élők, 

szülők 

 apa adatai, egzisztenciális kérdések 

 anya adatai, egzisztenciális kérdések 

 testvérek adatai, helyzetük 

 anyagi helyzet 

 középiskolai tanulmányok, tanulás eredménye, szakmai gyakorlat 

 felsőfokú továbbtanulás motivációi 

 iskolaválasztás, szakma választás motivációi 

 felsőfokú szakképzés miértjei, mit vár tőle, képzés értékelése 

 jövőkép: felsőfokú továbbtanulás, munkahely és ezekkel kapcsolatos kérdések 

Összefoglalva elmondható, hogy a tanulmány hiánypótló jellegű, hiszen nagyon részletesen és 

információgazdagon bemutatta a felsőfokú szakképzés 2009-es helyzetét, és elvégzett egy fontos 

információ gyűjtést a szakképzésben résztvevők körében.28 

4.7 NSZFI pályakövetési rendszere 
A középfokú szakképzésben résztvevők esetén is található hazai példa a pályakövetésre, amely a 

TÁMOP 2.2.1. pályázati konstrukció támogatásával készült. Az országos módszertant a Térségi 

Integrált Szakképző Központok kötelező jelleggel vették át, és némileg alakíthatták a saját 

tanulóikra, végzettjeikre. A projekt 2011. szeptember 30-án lejárt, de a fejlesztett módszerről 

néhány gondolatot érdemes megemlíteni jelen tanulmányban. 

„2008 és 2010 között az uniós forrásból finanszírozott TÁMOP 2.2.1 projekt adta meg a kereteit 

a Pályakövetési rendszer (PKR) kidolgozásának, „A képzés minőségének és tartalmának 

fejlesztése” című kiemelt projekt keretében megvalósított komplex szakképzés fejlesztés 

részeként. 

A PKR informatikai keretrendszere mind az iskolai rendszerű, mind az iskolai rendszeren kívüli 

szak- és felnőttképzésben szakképzettséget szerzett egyének életpálya eseményeinek nyomon 

követésére készült el, biztosítva a lehetőségét annak, hogy a középfokú szakképzési rendszer és a 

felsőoktatási rendszer közötti mozgást is képes legyen regisztrálni.  

                                                           
28 Felsőfokú? Szakképzés? szerk.: Fehérvári Anikó, Kocsis Mihály Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2009 
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Az egyéni szakképzési adatok, az NSZFI-ben működő országos vizsganyilvántartás adatbázisából, 

az egyénekre vonatkozó munkaerő-piaci adatok állami központi adatforrásokból anonim módon 

történő adatintegrációval kerülnek a rendszerbe. Így emiatt az egyéneknek és a munkáltatóknak 

nem kell adatokat szolgáltatniuk a PKR számára. Emellett persze az önkéntes adatközlés 

lehetősége is biztosított minden érdekelt felhasználó számára. 

A PKR a munkaerő-piaci rendszer szereplői és egyúttal minden állampolgár számára készült. 

Ennek megfelelően munkavállalók, munkáltatók, képző intézmények, szakmapolitikai 

döntéshozók kategóriákat határoztunk meg felhasználói jogosultság tekintetében.”29 

Az adatbázisban 2010. január 1 után végzettek vannak benne. Automatikusan kerülnek be a 

végzettek az adatbázisba, amelyhez anonimizálást követően férhetnek hozzá felhasználók, és így 

alkalmasak a képző intézményekben végzettek foglalkoztatotti, továbbtanulói, álláskeresői, stb. 

kategóriába való besorolására szakképesítésenkénti vagy szakmacsoportonkénti bontásban, 

segítséget nyújthatnak a képzésfejlesztés tervezéséhez, a rendelkezésre álló források hatékony 

felhasználásához országos, regionális és helyi szinten egyaránt. 

A TISZK-ek sztenderdizált kérdőívvel is megkeresik a végzettejeiket annak érdekében, hogy 

pontosabb adatokat kapjanak és képzéseiket pontosabban tudják a munkaerő-piaci igényekhez 

igazítani. Egy kérdőív mintát mutatunk be az alábbiakban a Bakony TISZK szabályzatának 

melléklete alapján: 

„Kérdőív minta 
Kedves volt diákunk! 
Kérlek, segítsd iskolánk munkáját azzal, hogy kérdéseinkre válaszolsz. 
A személyed azonosítására alkalmas adatokat a feldolgozás során megsemmisítjük. 
 
1. Nemed 

férfi 
nő 

 
2. Születési éved _______ 
 
3. Állandó lakhelyed 

Veszprém 
Egyéb város 
Egyéb falu 

 
4. Családi állapotod 

Jelenleg nem élsz párkapcsolatban 
Jelenleg párkapcsolatban élsz 
Gyermekeid száma: _____ 

5. Szakmai vizsgád éve:________ 
szakmacsoport: ________________ 
szakma: ________________ 
 
6. A Bakony TISZK után más iskolában részt vettél-e képzésen? 

Nem 
Igen:…………………………………………. szakmában,…………évben végeztem. 

 

                                                           
29 https://palyakovetes.nive.hu/pkr/#palyakovetesrol  
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7. Első munkaviszonyod a szakmai vizsgát követően 
Szakmai végzettségnek megfelelő munkakör betöltésével járt 
Szakmai végzettségnek részben megfelelő munkakör betöltésével járt 
Szakmai végzettséget nem hasznosító munkakör betöltésével járt 
Még nem volt munkaviszonyom 

 
9. Jelenlegi munkahelyed megfelel-e szakmai elvárásaidnak? 

Igen 
Részben 
Nem 
Jelenleg nincs munkahelyem 

 
10. Ha van jelenleg munkahelyed: 

A Bakony TISZK-ben szerzett végzettségnek megfelelő munkakör betöltésével jár 
A Bakony TISZK -ben szerzett végzettségnek részben megfelelő munkakör betöltésével jár 
Máshol szerzett végzettségnek megfelelő munkakör betöltésével jár 

 
11. Ha nincs jelenleg munkahelyed: 

Álláskereső vagyok 
Más szakmát tanulok 
Felsőoktatásban tanulok 
Egyéb, éspedig:____________________________________________ 

 
12. A Bakony TISZK -ben szerzett szakmai felkészültségedet hasznosnak ítéled-e? 

Igen, munkámban 
Igen, személyes kompetenciáim kibontakozásában 
Igen, a családban 
Igen, egyéb téren:_______________________________________________ 
Nem 

 

13. Egyéb észrevétel: 

Köszönjük a válaszadást!”30 

A pályakövetési rendszer tervezésekor a rendszert alapvetően a tanulók, képzők, munkaadók 

kötelező adatszolgáltatásán alapulva építették volna ki. A rendszer tervezete, informatikai 

feltételei, a szükséges jogszabály módosítások előkészítése történt meg, azonban a jogszabályok 

módosítása nem történt meg. Tervezték országos nagy adatbázisok összekapcsolását is, azonban 

az adatok feltöltése az adatbázis keretrendszerbe nem történt meg. A 2011-ben elfogadott új 

szakképzési törvény tartalmazza az országos adatbázisok összekapcsolásán, valamint a kötelező 

adatszolgáltatáson alapuló pályakövetési rendszert, azonban a végrehajtási rendeletek még nem 

jelentek meg. A pályakövetési rendszerük elsősorban arról hivatott adatot adni, hogy a végzettek a 

szakmájukban dolgoznak-e. A teljes pályakövetési rendszer elkészültéig egyedi felmérések 

készülnek az információs hiány pótlása érdekében a beiskolázási keretlétszámok megállapításának 

és foglalkoztatás politikai felhasználásnak érdekében. A felmérés kitér a munkaadók 

véleményének kikérésére is a fiatal munkavállalók szakmai kompetenciáit illetően, valamint a 4 év 

múlva várható munkaerő keresletre is, de ezen adat gyakori elmaradása miatt nem tudják stabilan 

                                                           
30 http://www.bakonyitiszk.hu/sites/default/files/pdf/szabalyzatok-kezikonyvek/palyakovetesi-rendszer.pdf 
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figyelembe venni. 3000 fő bevonásával készül pályakövetési pillanatfelvétel is a végzést követően 

9 hónap múlva a munkaerő-piaci érvényesülésről, a hiányszakmában végzettek körében.31 

5 Összefoglalás és következtetés 
A tanulmányban bemutatásra kerültek a felsőoktatási intézmények által végzett pályakövetések a 

felsőfokú/felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, doktori képzések hallgatói és 

végzettjei körében. Emellett pedig több, felsőoktatáson kívüli, de a felsőoktatáshoz közeli 

szervezet által végzett pályakövetési munka került bemutatásra. 

A felsőoktatási intézmények körében nem jellemző, hogy végeznek pályakövetési munkákat, ahol 

pedig vizsgálják az „új hallgatói célcsoportokat”, leginkább az Educatio NKft. által kiadott 

kérdőívet és az országos módszertant alkalmazzák, legtöbben 2013-ban először, így a 

tapasztalatok még nem jelentek meg. Az intézményekben ez annak is köszönhető, hogy egyelőre 

nem nagyon tud újat mutatni, főleg annak fényében, hogy az alapképzéses pályakövetés is jelenleg 

kezd beívódni az intézményi gyakorlatba. 

A felsőoktatáson kívüli pályakövetési munkák esetén mindig jellemző volt, hogy valamilyen 

nagyobb céllal történt a pályakövetés, valamilyen nagyobb rendszerbe illeszkedtek bele a kapott 

eredmények, vagy valamilyen információs hiány betöltésére irányultak, amely információ 

valahonnan hiányzott. 

A módszertani fejlesztésnél mindenképp érdemes megfogalmazni, hogy milyen céllal történik 

kutatás mind a felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzése esetén. A cél 

lehet intézményi szintű, de ha az adatok országosan integrálásra kerülnek, akkor valamilyen 

országos cél (pl. OECD kutatásban való részétel PhD-végzettek esetén). A cél megfogalmazása 

lehet, hogy jelen projekten túlmutat. 

                                                           
31 A szakképzés Magyarországon, 2012, Oktatásfejlesztési Observatory Központ, Türr István Képző és Kutató 
Intézet, Refernet Magyarország 


