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A Diplomás Pályakövető Rendszer célja, hogy információt gyűjtsünk végzetteink munkaerőpiaci 
pozicióiról, sikerességéről, képzéseink eredményességéről. A Diplomás Pályakövető Rendszer 
működése a hallgatók végzésüket követő, különböző időszakban történő megkérdezésén alapul. A 
vizsgálatok online megkeresés útján teszt kitöltésével zajlanak,  
 
DPR A -  egy évvel a végzés után  
DPR B  - három évvel a végzés után  
DPR C - öt évvel a végzés után minden abszolutóriumot szerzett hallgatóra vonatkozóan.  
 
A karrier követés keretében a személyes adatokon kívül a munkahelyre , a végzést követő 
továbbképzésekre, illetve a képzés utólagos megítélésére kérdezünk rá.  A kérdőívek legtöbbje három 
részből épül fel: országos adatszolgáltatás kérdései, egyetemi kérdések, kari kérdések.  
2018-ben a 2013, 2015 és 2017 évben abszolvált hallgatók felmérése történt meg.  
 
Válaszadók száma, válaszadási hajlandóság  
Az előző megkeresések eredményeihez képest  tovább romlott a már végzettek válaszadósági 
hajlandósága. Ennek következtében anyagunkban csak összesített kari eredményeket tudunk közölni, 
szaki összehasonlításokra az elemszám korlátozottsága nincs lehetőségünk.  
A DPR VIZSGÁLAT keretein belül a kérdőívet 9, az Egészségügyi Karon végzett hallgató töltötte ki. 5-en 
nyilatkoztak alumni/öregdiák rendszer ismeretéről, azonban közülük senki nem tagja valamely 
szervezetnek. 7 fő nyilatkozott továbbtanulási szándékáról. Más felsőoktatási intézmény 
alapképzésésén 2 fő, a Miskolci Egyetem valamely mesterképzésén 3 fő,   2 végzett hallgató pedig  
doktori képzésben kíván továbbtanulni. Szakirányú továbbképzésen, Felsőoktatási szakképzésben a 
megkérdezettek egyike sem tervez továbbtanulást.  A hallgatók nagy része jellemzően az angol nyelvet 
ismeri viszonylag magasabb szinten (átlag 3,4, szórás 1,1). A 9 fő válaszadó közül senki nem vett részt 
külföldi részképzésben. A válaszadók közül senki sem volt, aki külföldön végezte szakmai gyakorlatát. 
A válaszadó 9 főből jelenleg 6 fő  alkalmazottként dolgozik, 1 fő munkanélküli, 2 fő nappali tagozatos 
hallgató.  
Munkahelyhez a végzett hallgatók pályázás útján illetve korábbi munkakapcsolatok révén jutottak.  Az 
alkalmazásban lévők közül 4 fő határozatlan , 1 fő határozott, még 1 fő alkalmi jellegű 
munkaviszonnyal rendelkezik. Jelenlegi munkájuk során a többség (4 fő) csak kismértékben használja 
a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányok során elsajátított tudást. A munkahely ágazatát tekintve 2 fő 
az  oktatás, 1 fő a humán egészségügyi ellátásban, 1 fő pénzügyi szolgáltatásban, 1 fő művészet, 
szórakoztatás, 1 fő egyéb területen tevékenykedik. 
 
 


