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A DPR vizsgálat keretein belül a kérdőívet 16, 36 és 18, rendre egy, három és öt éve, az 

Állam- és Jogtudományi Karon végzett hallgató töltötte ki. Összesen 59 fő nyilatkozott az 

alumni/öregdiák tagságra kérdező 1.9.1 sz. kérdés során. A három csoportból a 

megkérdezettek közül 0, 0 és 3 fő a tagja valamely szervezetnek jelenleg. Összesen 40 fő 

nyilatkozott továbbtanulási szándékairól. Az egy éve végzett válaszadók közül 14 fő 

alapképzésben, 12 fő mesterképzésben, 13 fő szakirányú továbbképzésben és 13 fő doktori 

képzésben szeretne továbbtanulni. Ezen belül alapképzésben 2 fő választaná Egyetemünket, 

mesterképzésben 3 fő, szakirányú továbbképzésben 1 fő és PhD képzésben 2 fő. A három éve 

végzettek válaszadók közül 15 fő alapképzésben, 18 fő mesterképzésben, 18 fő szakirányú 

továbbképzésben és 16 fő doktori képzésben szeretne továbbtanulni. Ezen belül 

alapképzésben 0 fő választaná Egyetemünket, mesterképzésben 6 fő, szakirányú 

továbbképzésben 5 fő és PhD képzésben 3 fő. Az öt éve végzettek válaszadók közül 4 fő 

alapképzésben, 8 fő mesterképzésben, 6 fő szakirányú továbbképzésben és fő 4 doktori 

képzésben szeretne továbbtanulni. Ezen belül alapképzésben 0 fő választaná Egyetemünket, 

mesterképzésben 4 fő, szakirányú továbbképzésben 2 fő és PhD képzésben 0 fő. Ezek az 

értékek a Kar vagy Egyetem képzési palettájával összhangban vannak. A nyelvtudás 

önértékelését illetően 125 adat érkezett az angol és német nyelvek önértékelésére vonatkozóan 

és az angol nyelv ismerete a legerősebb (beleszámítva a többi nyelvet is). A válaszadók 

átlagos angol nyelvismerete 1-5 skálán mérve – melyen 5 jelenti a „nagyon jól ismerem” 

kategóriát – 3,6 értékű az egy, 2,9 értékű a három és 2,6 értékű az öt éve végzettek körében. 

Az érték szórása rendre 1,2; 1,2 és 1,3. A német nyelv ismerete a következő: az átlagos érték a 

három csoportban rendre 2,2; 1,7 és 1,8. A szórások 1; 0,8 és 0,9. A francia, olasz, spanyol és 

orosz nyelvek közül a francia a leginkább ismert, bár az átlagos érték 1.1 körüli. A Kar 

tudományterületét illetően ezek az értékek megfelelnek a korábbi évek tendenciájának. A 

válaszadók közül 1 fő vett részt külföldi részképzésben legalább egy félévnyi időtartamra. 68 

válaszadóból 46 fő vett részt kötelező szakmai gyakorlaton. Közülük 9 főt alkalmaztak 

később a gyakorlati helyen. A válaszadók közül 2 fő végezte szakmai gyakorlatát külföldön. 

68 válaszadóból jelenleg 59 fő alkalmazottként dolgozik, 1 fő nappali tagozaton tanul. A 

válaszadók közül 2 fő munkanélküli. 


