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A felmérésre az Állam- és jogtudományi Kar hallgatói körében került sor. A megkeresett 

1415 hallgatóból 38 töltötte ki, a válaszadási hajlandóság 3%. 

 

A válaszadók valamennyien az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói, megoszlásuk a 

különböző képzési formákban a következő: 

 

- igazságügyi igazgatási szak (BA/BsC): 11,1% 

- igazságügyi ügyintéző (főiskolai): 5,6% 

- jogász (egyetemi): 5,6% 

- jogász (osztatlan): 44,4% 

- munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (BA/BsC): 19,4% 

- igazgatásszervező (BA/BSc): 13,9% 

 

 

A minőségbiztosítási szakemberek kérésének megfelelően először egy összegző táblázat kerül 

kitöltésre jelen szöveges értékelésben, amely csak az adott kérdőív alapján kinyerhető és ide 

beilleszthető eredményeket tartalmazza. Szükséges továbbá olyan eredmények szöveges 

megjelenítése, amelyek a táblázatokban nem kerülhetnek feltüntetésre, de ismeretük a további 

munkálatokhoz szükségesek lehet.  

 
Tanulmányi eredmények: 

Átlagos tanulmányi 

eredmény 

jó – 

39,6%;  

közepes – 

39,6% 

    

Kezdéstől az 

abszolutórium 

megszerzéséig 

eltelt idő 

-      

Abszolutórium 

után diplomát is 

szerzettek aránya 

-      

Diploma 

megszerzésének 

ideje abszolutórium 

után 

-      

Késedelem oka 

diplomaszerzésben 

-      

 
Nyelvismeret: 

Mennyire tartja 

megfelelőnek az 

idegen nyelvtudását? 

      

Mennyire használja 

munkája során a 

nyelvtudást? 

(megismétlődik, előző 

kérdéssel összevetésre áll 

itt!) 

-      

A megjelölt nyelvet 

beszéli-e? 

Angol 

3,3 

Német 

2,2 

Francia 

1,1 

Olasz 

1.1 

Spanyol 

1.2 

Orosz 

1.3 

 



 

Továbbtanulási szándék: 

Szerzett-e 

diplomát/részt vesz-e 

párhuzamos 

képzésben? 

44,1% igen (főként 

hagyományos 

főiskolai -  43,8%, 

ill. BA/BSc – 

31,3%)  

 Jelenleg tanul: 

11,1% 

   

Tervez-e 

továbbtanulást? 

A többség nem, (75-

96,2% %) 

     

Igényel-e tájékoztatást 

a képzési 

lehetőségekről? 

-      

Tartja-e a kapcsolatot 

a Karral 

-      

Kapcsolattartás 

módjai 

      

 
Elhelyezkedés sikeressége: 

Jelenlegi státusza A válaszadók 

57,9%-a 

tanulmányai 

alatt már 

munkavállaló 

Főként állandó 

jellegű, 

határozatlan 

időtartamú mv. 

(dolgozók 78,3%) 

8,6% 

vállalt 

munkát 

külföldön 

21,6% 

ezt a 

végzés 

után 

tervezi 

  

Diploma nélkül is 

kilépette-e a 

munkaerőpiacra? 

-      

Diploma nélkül is lehet-

e boldogulni a 

munkaerőpiacon? 

-      

Abszolutórium 

megszerzése után talált-

e munkát? 

-      

Abszolutórium 

megszerzésekor 

rendelkezett-e főállású 

munkaviszonnyal? 

-      

Hogyan jutott ahhoz a 

munkához? 

-      

Volt-e regisztrált 

munkanélküli? 

-      

 
Támogató tényezők: 

Munkahelyhez jutásban 

jelentős tényezők 

értékelése 

-      

Hogyan jutott első 

munkájához abszolutórium 

után? 

-      

Mennyire érezte szükségét 

az elhelyezkedésben való 

segítségnek? 

-      

Milyen mértékben kapott 

segítséget az egyetemtől? 

-      

Milyen formában várna -      



segítséget? 

 
Elégedettség a munkával: 

Munkával való 

elégedettség 

tényezői 

-      

 
Tudás alkalmazása a munka során: 

Mennyire alkalmazza a 

tanultakat munkája 

során? 

      

Mennyire 

alkalmazhatóak az 

egyetem tanultak a 

munka világában? 

      

Mennyire használja 

munkája során a 

nyelvtudását? 

-      

 
Véleményalkotás a karról: 

Képzés erőssége oktatók 

felkészültsége, 

4,4; intézmény 

színvonala 4,3 

     

Képzés 

gyengesége 

      

Kar erőssége Sportolási 

lehetőségek 

4,3;  

     

Kar gyengesége -      

Oktatók 

felkészültsége 

 

4,4 

     

Oktatók 

ismeretátadása 

Jól 

kommunikál 

és magyaráz 

3,9 

     

 

Kapcsolódás az intézményhez 

 

A válaszadó hallgatók tanulmányaikat 34,2%-ban nappali, 65,8%-ban levelező tagozaton, 

26,3%-uk államilag támogatott, 73,7%-uk költségtérítéses finanszírozási formában végzik. 

A hallgatók tanulmányi eredményének átlaga saját bevallásuk szerint többségében jó (39,6%) 

illetőleg közepes (39,6%), és többségében úgy ítélik meg, hogy ugyanolyan, vagy jobb az 

eredményük, mint a többieké. 

A hallgatók többsége (75-96,2% a különböző képzési formák vonatkozásában) nem tervez 

további képzésben való részvételt. 

 

Egyéb felsőfokú tanulmányok 

 

A válaszadók többsége más képzésben jelenleg nem tanul (11,1% igen) 

44,1%-uknak van már felsőfokú végzettsége (főként hagyományos főiskolai 43,8% és 

BA/BSc képzésből 31,3%). 



 

Nemzetközi tapasztalatok 

 

A válaszadók közepesnél jobban ismerik az angol nyelvet (átlag: 3,3) A németet közepesnél 

némileg gyengébben (átlag: 2,2), az oroszt nagyon gyengén (1,3), más nyelvet úgyszólván 

egyáltalán nem (francia, spanyol, olasz 1,1-1,2 átlag).  

A képzés során a válaszadók (36 fő) egyike sem tanult külföldön. 

A válaszadók 8,6%-a dolgozott külföldön (erre a kérdésre csak 35 fő válaszolt). Ezt a végzést 

követően 21,6%-uk tervezi. 

 

Kapcsolódás a munka világához 

 

A válaszadók 57,9%-a dolgozik, többségük állandó jellegű, határozatlan időtartamú 

munkaviszony keretében. (78,3%) 

 

A tanulmányokkal való elégedettség 

 

Ebből a szempontból kiemelendő az oktatók felkészültségével (4,3), az intézmény 

színvonalával (4,3), illetve az intézményi sportolási lehetőségekkel (4,3) kapcsolatos 

elégedettség. Az oktatók a hallgatók megítélése szerint nem csupán felkészültek, de jól 

kommunikálnak és magyaráznak (3,9) 

 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2014. október 12.      dr. Gilányi Eszter 


