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KUTATÁSOK – SZTE DPR 

  Hallgatói felmérés 
 

Végzettek pályakövetése 

Milyen csoportot 
vizsgáltunk? 

jelenlegi hallgatók 1, 3, 5 éve végzettek 
(abszolutórium) 

Mikor zajlik a 
megkérdezés? 

nyár eleje nyár eleje 

Hogyan történik az 
adatgyűjtés? 

online kérdőív online kérdőív elektronikus 
megkereséssel 

Hány embert igyekszünk 
elérni? 

valamennyi aktív 
hallgató  

valamennyi diplomával vagy 
oklevéllel végzett hallgató 

Válaszadási arány 11%-20% 14-17% 

+F2F 



KUTATÁSOK – SZTE DPR 



KÉRDŐÍVEK – HALLGATÓI (HU/EN) 

AZONOSÍTÁS Kar, szak, tagozat, kezdés éve, milyen eredménnyel 
Milyen végzettsége van, tanul-e máshol is 

TOVÁBBTANULÁS  
Milyen képzési szinten, intézményben vagy máshol 

 

NEMZETKÖZI TAPASZTALAT Nyelvtudás, külföldi tanulmányok, miből finanszírozva, 
célországok, külföldi szakmai gyakorlat, külföldi 

munkavállalás tervezése 

KAPCSOLÓDÁS A MUNKA 
VILÁGÁHOZ 

Dolgozik-e, ennek jellege, szakterületén vagy máshol 
El tud-e majd helyezkedni 

Mennyit keres egy pályakezdő 
Ő mennyivel lenne elégedett  
Miért szeretne diplomás lenni 

SZEMÉLYES ADATOK  
Nem, születési év, iskolatípus, hol lakott, szülők 

végzettségi szintje,  
család anyagi helyzete, mintakövetés 

MUNKAADÓK 
milyen területre 

vállalkozna-e 

mely régióba 

 

INTÉZMÉNY 
Elégedettség 

Ajánlás 

Hírnév 

Képzési program 

elvárásoknak való 

megfelelése 



KÉRDŐÍVEK – VÉGZETT (HU) 

AZONOSÍTÁS Kar, szak, tagozat, végzés éve, milyen eredménnyel 
Abszolutórium és diplomaszerzés elválása, alumni ismeret, tagság 

TOVÁBBTANULÁS Milyen képzési szinten, intézményben vagy máshol 

NEMZETKÖZI 
TAPASZTALAT 

Nyelvtudás, külföldi tanulmányok, miből finanszírozva, célországok, külf. 
szakmai gyakorlat 

KAPCSOLÓDÁS A 
MUNKA VILÁGÁHOZ 

Kötelező szakmai gyakorlata volt-e, munkatapasztalata volt-e 
Munkakeresés (elhelyezkedési idő, toborzási csatornák) 
Abszolutórium utáni első munkahely (szakmába vág-e) 

MUNKAPIACI ÉLETÚT Hány munkahelye volt 
Volt-e munkanélküli 

Tanulmányok után dolgozott-e , tanult-e külföldön 
Tervez-e külföldi munkavállalást 5 éven belül 

JELENLEGI 
MUNKAPIACI HELYET 

Jelenlegi státusz (foglalkoztatott, vállalkozó, mnélküli stb.) 
Képzettség horizontális/vertikális illeszkedése, használhatósága 

Munkahely jellemzői, ágazata, területi elhelyezkedés 
Fizetés, munkaidő, másodállás 

ELÉGEDETTSÉG Munkahely egyes dimenzióival 

SZEMÉLYES ADATOK Nem, születési év, iskolatípus, hol lakott, szülők végzettségi szintje,  
család anyagi helyzete, mintakövetés 

INTÉZMÉNY 
Elégedettség/ennek 

változása 

Ajánlás/nem ajánlás 

Hírnév 

+ 

1. Mennyire segítette az 

intézmény az 

ismeretszerzést 

2. Mik voltak a képzés 

hiányosságai (felsorolás) 

(nyitott kérdésben is!) 

3. Visszatérne-e, ha nem, 

miért? 
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SZTE – VIR 
7 mutató 

Vezetői összefoglaló 

Elemző tanulmány 

SZTE – 
képzésfelelősök 
 

Képzések javítása 

SZTE – nemzetközi ig. 

Rangsorok 
3 mutató 

Munkaadók 
Adatok a régióról 

betelepüléshez 

Helyi közvélemény 
 

SZTE-s diploma hasznos 

Jelenlegi hallgatók 
Mit ér a diploma 

Leendő hallgatók 
Mit ér a diploma 
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Köszönöm a figyelmet! 


