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DPR: a 2014-2016-ban abszolváltak (szakirányú továbbképzés) 

A kérdőívek két csoportba sorolhatók. A három (B), és az öt (C) éve végzettek körében mérik 

fel a tanulmányokkal kapcsolatos, ill. az azok befejezése utáni munka- és élettapasztalatokat. 

Attól függően, hogy a végzést követően mennyi idő telt el, a kérdőívek kis százalékban 

eltérnek egymástól, összességében 100-as nagyságrendű kérdést tartalmaznak, és az alábbi 

témakörökben tesznek fel kérdéseket: 

 

B C 

Országos adatszolgáltatás 

Képzés kezdete, belépés körülményei, motivációk 

Képzés értékelése 

Munkaerőpiaci kilépés 

Munkaerőpiaci helyzet 

Elégedettség 

Személyes adatok 

Egyetemi adatszolgáltatás 

Intézményválasztás 

Továbbképzés 

 

Értelmiségi lét és magánéleti 

egyensúly 

Kapcsolattartás 

Kari adatszolgáltatás 

Képzés területi blokk 

Tanulmányok 

 

Munkaerőpiaci érvényesülés 

Specifikus kérdések 

 

A B és C kérdőíveket egy-egy fő töltötte ki. Az elemzés a Kar számára leginkább informatív, 

illetve a beavatkozási pontokra fókuszáló kérdésekre adott válaszokat és következtetéseket 

tartalmazza. Az egyes kérdéseknél százalékokban kifejezett intervallum jelöli a megadott 

válaszok előfordulását. 

 



3 

 

1. Tájékoztató jellegű adatok 

Családi háttér  

Szülők legmagasabb iskolai végzettsége 

– apák legmagasabb iskolai végzettsége: szakmunkásképző, szakiskola 50%, 

szakközépiskola, technikum 50%. 

– anyák legmagasabb iskolai végzettsége: szakmunkásképző, szakiskola 50%/ 

legfeljebb 8 általános 50%. 

Végzettségi szinttől függetlenül a szakterületen dolgozó családtag: 100%-ban nincs. 

A válaszadók középiskolájának leggyakoribb típusa: szakközépiskola. 

A fenti számadatok értelmében hallgatóink jelentős része olyan elsőgenerációs értelmiségi, 

akinek a családjában nem jelenik meg a szakterülethez való kötődés. 

A válaszadók jelenleg foglalkoztatottak. 

A válaszadáskor a munkahelyével 100% meg van elégedve. A tanulmányok során elsajátított 

tudást a válaszadók 50%-a teljes mértékben fel tudja használni, 50%-a közepes mértékben 

hasznosítja. 

 

2. Egyetemi tanulmányok, körülmények értékelése 

A három éve végzettek körében az intézmény jellemzésével kapcsolatos kérdésekre adott 

válaszok az ötfokozatú minősítés alapján a következő. Az alább felsorolt pontokban a 

válaszadó teljes mértékben elfogadhatónak ítéli meg az intézményt: az intézmény jó híre, erős 

diákönkormányzat, gyakorlatorientált oktatás, intézményi ügyintézés, étkezési lehetőségek, a 

kollégiumok színvonala, könyvtári szolgáltatások, az oktatás színvonala, a tanár-diák viszony, 

művelődési, sportolási, szórakozási lehetőségek, pénzbeli juttatások, a kereső tevékenység 

összehangolása a tanulással, az elhelyezkedést segítő kurzusok, felkészítések, tanácsadások 

megléte, a végzett diákokkal való törődés. 

Közepes mértékben elégedet a képzés költségeivel. 

A válaszadó véleménye szerint az egyetemi/főiskolai képzés erőssége, hogy a gyakorlatban 

jól használható ismereteket adott. A képzés gyengeségének a kevés szakmai gyakorlati 

lehetőséget tartja. 

 

3. Továbbtanulási szándékok 

A diploma átvételekor a válaszadó (B) fontosnak tartotta saját továbbképzését. 

A diploma átvétele óta vállalati képzésen/tréningen vett részt. 
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Az elkövetkezőkben is tervez továbbképzésen való részvételt, amely posztgraduális képzés és 

nyelvi képzés. 

A három és öt éve végzettek körében az elkövetkező 2-3 évben 50% mesterképzésben tervez 

részt venni intézményünkben, 50% nem tervez semmilyen képzésben való részvételt. 

 

4. A szakirányú továbbképzés értékelése 

A válaszadók a következő szempontokkal teljes mértékben elégedettek: szakmai elméleti és 

szakmai gyakorlati tudás bővülése, speciális szaktudás megszerzése. Véleményük szerint nem 

voltak a képzésnek hiányosságai. 

Eddigi életútjukat és munkatapasztalataikat összevetve a válaszadók nagyon jó döntésnek 

tartják, hogy részt vettek a képzésben. Az elsajátított ismeretek hasznosulnak az elvégzendő 

feladatok jellegében. Megfelelő mélységűnek és ismerettartalmúnak ítélik meg a képzést. 

 

5. Alumni 

A válaszadónak (C) tudomása van arról, hogy az intézményben alumni/öregdiák szervezet 

működik, nem tagja a szervezetnek, és nem tartja a kapcsolatot a szervezettel. 

 

Miskolc, 2019. augusztus 

 

 

 

Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság 


