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A felmérések időbeli megoszlása 
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A DPR eredményeinek felhasználása 

• Egyetemi menedzsment és marketing folyamatok 
támogatása 

• Részvétel az országos DPR folyamatokban 

• Képzési folyamat feltételeinek fejlesztése 

• Képzés (pl. felnőttképzés) tartalmi fejlesztése 

• Előrejelzés az aktív hallgatóknak, felkészülés 
támogatása, egyéb mérések validálása 

• Diplomás végzettek tájolása a munkaerőpiacon 

• ALUMNI folyamatok támogatása 

• Visszajelzés és motiváció a képzésben részt vevő 
oktatók felé (a végzettek és a hallgatók felé) 

• Részvétel az EUROSTUDENT felmérésben  
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AVIR projekt feladatai 

• vezetői szakmai követelmények kialakítása 

• mutatószám rendszer kidolgozása 

• forrásrendszerek felmérése 

• adatelemzés, adatszótár készítése, adattár 
modell elkészítése 

• ad-hoc lekérdezések lehetővé tétele 

• tesztelés, jogosultsági rendszer beállítása 

• már működő tanulmányi, gazdálkodási, 
ügyviteli rendszerek integrálása 

• adattisztítás után az adattárház építése  

• adatelemző és vizualizáló rendszer elkészítése 

• VIR kompetencia központ létrehozása, VIR 
szabályzat elfogadása, rendszerbevezetés, 
oktatás 

Forrás:  
Dr. Seebauer Márta 
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A DPR eredményeinek felhasználása a 
különböző érintettek esetében 

Egyetemi 
„csúcsvezetés” 

Egyetemi 
menedzsment 

Kari vezetés 

Belső munkatársak 

Külső disszemináció érintettjei 

VIR, személyes közlés 

VIR, , éves jelentések,  
vezetői felülvizsgálat 

VIR, nyers adatok, 
éves jelentések  
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Honlap, 
kiadvány 

Vezetői érvelés, 
mutatók 

IFT, minőségügyi 
fejlesztés 

Önértékelések, fejlesz-
tések, szabályozások 

PR, 
tájékoztatás 

Esetleges egyedi 
fejlesztések 
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A visszajelzés felületei: Honlap 

mir.uni-obuda.hu/kategoria/dpr 
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Központi rendszerek 

Forrás rendszerek 

Központi 
adattárház 

Adat-
szolgáltatás 

Adattárház 

Ad-hoc 
lekérdezések 

DPR Neptun PC-Bér TÜSZ 

Adat 
interfész 

Riportok 

AVIR 
rendszer 

Fogalomtár 

Gólya TDK 

FIR 
Központi 

Statisztikai 
adatok 

TÁMOP 4.1.1 

TÁMOP 4.1.3 

Forrás: Dr. Seebauer Márta 
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AVIR szabályzat 
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A mérési rendszer kidolgozása 

A DPR teljes életciklusa  

Igények 
azonosítása 

Mérés, 
értékelés, 

visszacsatoló 
beavatkozás 

Rendszeres 
vizsgálat 

Mérés fejlesztés: 
rendszerintegrálás 

Jóvá-
hagyás 

Adatok alapján 
történő 

beavatkozás 

Fenntartás, 
fejlesztés  

Értékelés 
elemzés 

Intézményi 
erőforrások 
biztosítása 

Országos 
erőforrások 
biztosítása 

Válaszadási 
készség 

fenntartása 
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A DPR eredményeinek felhasználása a 
különböző érintettek esetében 

Intézményi 
minőségügy 

Országos DPR 

? 
Hallgatók, 
végzettek 

DPR adatok 

BENCHMARKING 
Szintösszemérő 

BENCHMARKING 
Hasznosítható 
elemzéssel 
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A felmérések időbeli megoszlása 
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

koczor.zoltan@rkk.uni-obuda.hu   


