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Diplomás pályakövető rendszer vizsgálatok (1 éve végzettek) 

A DPR vizsgálat keretein belül 2018-ban a Kar 24 végzett hallgatója töltötte ki az A típusú 

kérdőívet. 

A válaszadók közül az alábbiak szerint nyilatkoztak, miszerint szeretnének részt venni további 

képzésekben az elkövetkező 2-3 évben: 

 felsőfokú szakképzés: 4 fő 

 alapképzés: 2 fő 

 mesterképzés: 5 fő 

 szakirányú továbbképzés: 8 fő 

 doktori képzés: 1 fő 

A kitöltők az angol nyelv ismeretét jelölték meg, mint a leginkább ismert, elsajátított nyelvet. 

A volt hallgatók 23,5%-a nyilatkozott arról, hogy szakmai gyakorlati helyén a későbbiekben 

alkalmazták. 

A megkérdezettek 8,7%-a tervez külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben. A 

megkérdezettek 87%-a alkalmazottként dolgozik jelenleg és 0% munkanélküli. Az iparágat 

illetően 47,4% a közigazgatásban helyezkedett el, az oktatásban pedig 15,8%. A jelenlegi 

munkahelyükkel a megkérdezettek elégedettnek mondhatók. 1-4-ig terjedő skálán a válaszadók 

elégedettségének átlagértéke az egyes kérdéseket illetően 2,5 és 3,1 között alakul. 

 

Diplomás pályakövető rendszer vizsgálatok (3 éve végzettek) 

A DPR vizsgálat keretein belül 2018-ban a Kar 5 végzett hallgatója töltötte ki a B típusú 

kérdőívet. 

A válaszadók közül az alábbiak szerint nyilatkoztak, miszerint szeretnének részt venni további 

képzésekben az elkövetkező 2-3 évben: 

 felsőfokú szakképzés: 1 fő 

 alapképzés: 0 fő 

 mesterképzés: 1 fő 

 szakirányú továbbképzés: 2 fő 



 doktori képzés: 1 fő 

A kitöltők az angol nyelv ismeretét jelölték meg, mint a leginkább ismert, elsajátított nyelvet. 

A volt hallgatók 0%-a nyilatkozott arról, hogy szakmai gyakorlati helyén a későbbiekben 

alkalmazták. 

A megkérdezettek 0%-a tervez külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben. A 

megkérdezettek 80%-a alkalmazottként dolgozik jelenleg és 0% munkanélküli. Az iparágat 

illetően 1 fő a kereskedelemben, 1 fő pénzügyi területen, 1 fő adminisztratív területen, 1 fő a 

közigazgatásban és 1 fő az oktatásban helyezkedett el. A jelenlegi munkahelyükkel a 

megkérdezettek elégedettnek mondhatók. 1-4-ig terjedő skálán a válaszadók elégedettségének 

átlagértéke az egyes kérdéseket illetően 2,2 és 2,8 között alakul. 

 

Diplomás pályakövető rendszer vizsgálatok (5 éve végzettek) 

A DPR vizsgálat keretein belül 2018-ban a Kar 7 végzett hallgatója töltötte ki a C típusú 

kérdőívet. 

A válaszadók közül az alábbiak szerint nyilatkoztak, miszerint szeretnének részt venni további 

képzésekben az elkövetkező 2-3 évben: 

 felsőfokú szakképzés: 1 fő 

 alapképzés: 1 fő 

 mesterképzés: 0 fő 

 szakirányú továbbképzés: 1 fő 

 doktori képzés: 0 fő 

A kitöltők az angol nyelv ismeretét jelölték meg, mint a leginkább ismert, elsajátított nyelvet. 

A volt hallgatók 83,3%-a nyilatkozott arról, hogy szakmai gyakorlati helyén a későbbiekben 

alkalmazták. 

A megkérdezettek 0%-a tervez külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben. A 

megkérdezettek 100%-a alkalmazottként dolgozik jelenleg és 0% munkanélküli. Az iparágat 

illetően 1 fő pénzügyi területen, 1 fő adminisztratív területen, 2 fő a közigazgatásban és 2 fő 

egyéb területen helyezkedett el. A jelenlegi munkahelyükkel a megkérdezettek elégedettnek 

mondhatók. 1-4-ig terjedő skálán a válaszadók elégedettségének átlagértéke az egyes 

kérdéseket illetően 2,4 és 3,1 között alakul. 

 


