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A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ 

ÁLTALÁNOS ORVOS, FOGORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOKON 

 

Bevezető 

 

A felsőoktatási intézmények pályakövetési tevékenysége erősíti az intézmények és végzett hallgatóik, 

valamint az intézmények és a munkaerőpiac kapcsolatát. Magyarországon 2005-ben törvényben 

(2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról) rögzítették a kötelező pályakövetés bevezetését.  

 

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) a TÁMOP-4.1.1-08-1/2009-0009 számú pályázati projekt 

(Szolgáltatásfejlesztés a Pécsi Tudományegyetemen) támogatásával 2010-ben csatlakozott az 

országos Diplomás Pályakövető Rendszerhez (DPR). 

 

Fontosnak tartjuk a hallgatók és a végzett hallgatók véleményének, tapasztalatainak és motivációinak 

megismerését ahhoz, hogy képzéseink, szolgáltatásaink minél jobban megfeleljenek a hallgatók és a 

munkaerőpiac elvárásainak, valamint pontosabb információt tudjunk nyújtani jelenlegi és leendő 

hallgatóink (középiskolások, leendő másoddiplomások), oktatóink és a közvélemény számára.  

 

Célunk, hogy a kutatások eredményeit, tapasztalatait beépítsük képzéseinkbe, szolgáltatásainkba. A 

pályakövetési kutatás eredményei, melyek elősegítik az egyetem központi és kari intézkedési 

terveinek elkészítését, valamint hozzájárulnak képzéseink, szolgáltatásaink további fejlesztéseihez, a 

hallgatói és a munkaerő - piaci elvárásokhoz való mind teljesebb megfeleléshez. 

 

A kutatások során 2007-ben 3.701 fő, 2009-ben 5.179 fő és 2011-ben 5.297 fő végzett hallgatót 

kerestünk meg e-mailen kérdőívünkkel. A 2007-ben végzettek közül 669 fő, a 2009-ben végzettek 

közül 931 fő és a 2011-ben végzettek közül 881 fő válaszolt a kérdésekre, mely 18%-os, 18%-os, 

illetve 17%-os válaszadási arányt jelentett. Egyetemünk a 2012-es online megkérdezés során a végzés 

éve, kar, szak, nem, tagozat mintavételi szempontok szerint biztosította a megfelelő szintű 

reprezentativitást és minta elemszámot. 

 

A kutatás a hatályos törvények értelmében intézményi szinten kerül lebonyolításra. Ezen tényből 

adódóan az Általános Orvostudományi Kar esetében nem történik szakonkénti bontásban az adatok 

elemzése. A mintaszám lekérdezését, az adatok részletes elemzését a PTE Marketing Osztály 

kutatásszervező munkatársai végezték. Az összefoglaló elkészítésekor az általuk megadott adatokat, 
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tanulmányokat használtuk fel, melyek a pte.hu/kutatasi-eredmenyek menüpont alatt nyilvánosan 

elérhetőek.  

 

A vizsgálatokban részt vettek jellemzői 

 
1. táblázat: A vizsgált karokról kérdőívet kitöltöttek száma és aránya 

 

 
 
Az online kutatás során a célul kitűzött 15%-os válaszadási arány összegyetemi szinten, és mind 

három vizsgált évben esetében teljesült. Az ÁOK 2009-ben végzett hallgatói érték el a legmagasabb 

(28,17%) válaszadási arányt. (1. táblázat) 

 

1. ábra: A válaszadók nemek szerinti megoszlása 
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A válaszadók nemek szerinti megoszlása a PTE ÁOK esetében: 37,7% a férfi, 62,3% a női válaszadók 

aránya. Ez gyakorlatilag korrelál a Felvi.hu oldalon megjelent jelentkezési statisztikák adataival, mely 

szerint évről-évre nő a női nemhez tartozó jelentkezők száma a karra, és feltehetően a nők 

válaszadási hajlandósága is magasabb, mint a férfiaké. 

2. ábra: A válaszadók tagozat szerinti megoszlása karonként 

 

Mivel a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán működő mindhárom 

szakon kizárólag nappali képzési formában zajlik a képzés, ezért nem meglepő, hogy a 

válaszadók 100%-a nappali tagozatos képzésre járt. 

3. ábra: A végzett válaszadók lakóhely szerinti megoszlása 
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A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán végzett válaszadók 14,5%-a a 

fővárosban, 52,2% vidéki megyeszékhelyen, 7,3%-a egyéb városban, 7,3%-a faluban és közel 

18,8%-a külföldön élt a válaszadás időpontjában. A Karunkon végzett hallgatók között 

kiugróan magas a végzettek között a külföldön élők száma a PTE többi karához viszonyítva.  

 

Tanulmányokhoz kapcsolódó kérdések a DPR felmérésben 

A tanulmányi eredmény a további karrier szempontjából – kivéve ha nem hiányszakmáról van 

szó – különösen fontos lehet. 

 

4. ábra: Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel végzeték el a szakot 

 

Karunkon a hallgatók nagyobb része (64,71%) jó eredménnyel végzett. Ez a PTE többi 

karához viszonyítva is kimagaslóan jó eredménynek számít, ám kiváló eredményt elérni az 

ÁOK-n már jóval nehezebb feladatnak számít.  
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5. ábra: A nappali tagozaton végzettek az abszolutórium után közvetlenül a diplomájukat 

is megszerezték? 

 

A PTE- n a vizsgált három évfolyam összes végzett hallgatójának 66,6%-a szerzett diplomát rögtön 

az abszolutórium megszerzését követően. Kiugróan magas az ÁOK-n azok aránya, akik az 

abszolutórium megszerzésének évében a diplomájukat is megszerezték. Arányuk eléri a 98,55%-ot. 

Azon hallgatók, kik az ÁOK-n nem szerzik meg diplomájukat az abszolutórium évében, 50%-os 

arányban válaszolták azt, hogy ennek oka a nyelvvizsga hiánya volt (lásd 7. tábla). 

 
6. ábra: A végzettek az abszolutórium megszerzése után milyen okból kifolyólag késlekedtek 

a diploma megszerzésével? 
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A képzés értékelésére vonatkozó adatok 

 

2. tábla: A végzettek képzéssel kapcsolatos értékelései ötfokozatú skálán a vizsgált 

szempontok szerint – átlag szerint csökkenő sorrendben (kari bontásban) 

 

 

Az adatok elemzéséből kiderül, hogy az ÁOK hallgatói leginkább a megszerzett diplomájuk 

versenyképességével (4,58) elégedettek, valamint a képzés magas színvonalával (4,20) és a 

hallgatók egymás közötti kapcsolatával a képzési idő alatt (4,15). A legkevésbé elégedettek a 

képzés gyakorlati orientáltságával (2,66).   

 

7. ábra: A végzettek véleménye a PTE, illetve a saját karuk hírnevéről. 
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Az ÁOK-n végzett hallgatók sokkal magasabbra értékelik az orvoskar hírnevét, mint a PTE hírnevét. 

Ez nem általános a PTE-n belül (az ÁOK hallgatói mellett mindössze az ÁJK és KTK hallgatói minősítik 

jobbnak karuk hírnevét, mint az egyetemét). Arra a kérdésre, hogy ismételten ezt a szakot illetve ezt 

az egyetemet választanák-e a kérdezettek, az ÁOK válaszadóinak 71,0%-a válaszolt igennel (lásd 

8.ábra). 

8. ábra: A végzettek most is ugyanezt a szakot választanák? 

 

Alumni - rendszer 

A vizsgálatban arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy a végzett hallgatók ismerik-e az Alumni-

rendszert? Azok közül pedig akik ismerik az Alumnit, rákérdeztünk, hogy tagjai-e?  

9. ábra: A végzettek tudomása szerint működik-e Alumni-rendszer az intézményben? 
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Örvendetes, hogy az ÁOK-n végzett hallgatók 97,1%-a tud arról, hogy működik az intézményben 

Alumni-rendszer, s azok közül, akik tudnak róla 33,9%-a tagjai is az Alumni szervezetnek (lásd 10. 

ábra). Az Alumni tagok arányának növekedése dinamikusnak minősíthető.  

 

10. ábra: A végzettek tagjai-e az intézményi Alumni-szervezetnek? 

 

A végzés éve szerint jelentős növekedés tapasztalható a tagságot választók számában. Míg a 2007-

ben végzettek 14,4%-a tagja az Alumni szervezetnek, addig a 2009-ben végzettek körében ez az arány 

23,7%, a 2011-ben végzett hallgatóknál pedig már 43,5%. Ezen eredményeket a 11. számú ábra 

szemlélteti.  

 

11. ábra: A végzettek tagjai-e az intézményi Alumni szervezetnek? 
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A végzettek idegennyelv tudása 
 
Az alábbiakban a végzett hallgatók angol és német nyelvtudásáról mutatunk be adatokat. 
 

12. ábra: A végzettek milyen szinten ismerik az angol nyelvet? 

 

 

13. ábra: A végzettek milyen szinten ismerik a német nyelvet?  
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A karok közötti megoszlás nem egyenletes a végzettek nyelvtudásának tekintetében. A három évben 

végzetteket (2007, 2009 és 2011) együtt vizsgálva megállapítható, hogy az átlagosnál szignifikánsan 

jobban beszélik az angol nyelvet az ÁOK végzett hallgatói. 

 

 

Végzettek munkaerő-piaci státuszára vonatkozó információk 
 

Minden intézmény számára fontos, hogy a végzett hallgatók hogyan tudnak boldogulni a munkaerő-

piacon. Kiemelt figyelmet érdemel az álláskereséssel eltöltött idő, a munkahelyváltások száma és 

iránya, a szervezeti hierarchiában elfoglalt hely, illetve az előrelépés lehetősége, a külföldi 

munkavégzés, valamint a megszerzett nettó jövedelem. 

 

14. ábra: Közvetlenül az abszolutórium megszerzése után keresett-e munkát? 

 

 

 

Az álláskeresés jelentősen, átlag feletti arányban (81,2%) jellemzi az ÁOK végzettjeit. Ennek oka 

elsősorban a képzés jellegéből adódik. A végzést követően a kar hallgatói választhatnak: 

bekapcsolódnak a szakképzés rendszerébe, PhD tanulmányokat végeznek, vagy klinikai munkát 

vállalnak hazánkban vagy külföldön. Arra a kérdésre, hogy összességében hány helyen próbálkoznak 

álláskereséssel a PTE ÁOK-n végzett hallgatók, a 3-as táblázatban látható átlag (3 álláskeresés/fő) 

jellemzi őket. Ebből is kitűnik, hogy álláskereséskor a legjobb helyzetben az ÁOK végzettjei vannak. 

Ez részben a diploma versenyképességének, részben a folyamatosan fennálló hazai orvoshiánynak 

köszönhető.  
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3. táblázat: Átlagosan hány munkáltatónál próbálkozott álláskereséssel?  

 

Arra a kérdésre, hogy az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát, s ha igen milyen időtávon 

belül, szintén az ÁOK-n végzett hallgatók adtak igen nagy arányban pozitív választ. A végzettek 

80,4%-a azonnal, illetve egy hónapon belül talált munkát.  (lásd: 15. ábra) 

15. ábra: Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?

 

Arra a kérdésre, hogy hogyan jutottak végzettként első munkahelyükhöz, az ÁOK-n végzettek igen 

magas arányban adták azt a választ, hogy közvetlenül a munkáltatóknál jelentkeztek (32,1%), és 

hogy korábbi gyakorlati helyükön alkalmazzák őket (19,6%). (lásd: 4. tábla) 
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4. tábla: Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? 

 

Ha az ÁOK-n végzettek munkahelyi státuszát vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a végzettek 90%-

nál is magasabb aránya alkalmazottként dolgozik. (lásd: 5. tábla) 

5. tábla: Jelenlegi munkaerő-piaci helyzet 
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Ha megvizsgáljuk, hogy a végzettek közül az alkalmazottként dolgozók, milyen munkahelyi 

beosztásban vannak, akkor az ÁOK végzettek esetében azt állapíthatjuk meg, hogy a 

foglalkoztatottak 88,5%-a beosztott diplomásként dolgozik. (lásd 16. ábra) 

16. ábra: A végzettek közül, ha alkalmazott, milyen beosztásban dolgozik? 

 

 

Az ÁOK-n végzettek, és jelenleg főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkezők 55,7%-a 

közalkalmazottként, köztisztviselőként dolgozik, 14,3%-uk állami intézmény alkalmazottja, s 
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29,5%-uk dolgozik más jellegű foglalkoztatónál, mely megoszlások a szakma jellegéből adódnak.  

(lásd 17. számú ábra) 

17. ábra: A jelenlegi főfoglalkozású munkaviszony fajtája. 

 

Ezen adatokat támasztja alá az arra a kérdésre adott válasz is, hogy a munkahely, ahol dolgoznak az 

ÁOK-n végzettek vajon köz- vagy magántulajdonban áll-e? A válaszadók 66,7%-a adta azt a választ, 

hogy az a munkahely, ahol ő dolgozik teljes mértékben állami vagy önkormányzati tulajdonban áll. 

(Lásd: 18. ábra) 

18. ábra: A munkahely köz- és magántulajdoni aránya 
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Másik fontos kérdés, hogy a PTE ÁOK-n végzettek a végzést követően mely régiókban helyezkedtek 

el. Ezt vizsgálta a kérdőív azon része, mely arra kereste a választ, hogy a végzettek a válaszadás 

időpontjában hol laktak. A ÁOK-n végzett válaszadók 33,9%-a Baranya megyében, 21,0%-a 

külföldön, 14,5%-a Budapesten él. Mindez azt igazolja, hogy a végzést követően az itt tanulók 

jelentős hányada elhagyja a várost. (lásd 6. tábla) 

6. tábla: A végzettek munkahelyének megyéje 

 

Fontos kérdés a DPR kutatás ezen részterületén belül, hogy a végzettek milyen mértékben tudják 

hasznosítani a képzésük során megszerzett tudást a munkahelyükön. A tudás és a képességek 

hasznosulásának szubjektív megítélését ötfokozatú skálán mérték. A mérés alapján nincs olyan ÁOK-n 

végzett hallgató, aki ne használná az egyetemi képzés alatt megszerzett tudását, s a válaszadók ezen 

csoportjánál a „teljes mértékben használom” megjelölés is kiugróan magas (71,43%). (lásd: 19. 

ábra.) 

1. ábra: Milyen mértékben használja tudását, képességeit? 
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Ahhoz, hogy egy végzett hallgató megfelelő munkahelyet találjon, szükség van bizonyos 

kompetenciák meglétére is a szaktudás mellett. A 7. táblázatban felsorolt kompetenciákat kellett 

értékelniük a válaszadóknak a szükségességük szerint egy ötfokozatú skálán.  

 

7. táblázat: A végzettek munkavégzéshez szükséges kompetenciáinak értékei 

ötfokozatú skálán – átlag szerint csökkenő sorrendben 

 

Az ÁOK-n végzett hallgatók válaszaiból kitűnik, hogy számukra a szaktudás gyakorlati alkalmazása, a 

nagy munkabírás, az önállóság és a konfliktuskezelő képesség a legfontosabb kompetencia, 

melyekre szükségük van hatékony munkavégzésükhöz.  

A válaszadók egy 4 fokozatú skálán értékelhették elégedettségüket is a munkájukra vonatkozóan. Az 

elégedettség mérésére alkalmazott négyfokozatú skála szélső értékei a teljesen elégedetlen (1) és a 

teljesen elégedett (4) voltak. A kapott adatok ordinális szinten értelmezhetők. (lásd 8. számú tábla). 

A munka szakmai tartalmával és a karrierépítési, előmeneteli lehetőségekkel az ÁOK-n végzett 

válaszadók különösen elégedettek. 
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8. tábla: Elégedettség a végzett munka egyes aspektusaival, átlag szerinti csökkenő 

sorrendben (négyfokozatú skálán) 

 

 

Jövőbeni célok 

Kiemelt javaslat az intézményi DPR vizsgálatok karspecifikusabbá tétele, az ehhez szükséges források 

biztosítása. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara esetében szükséges a Karon 

belül működő szakok (általános orvostudományi, fogorvostudományi, gyógyszerésztudományi, orvosi 

biotechnológia) Diplomás Pályakövetés vizsgálatainak elvégzése. Ezen tevékenység bővítésének 

legfőbb indoka egyrészt, hogy az elmúlt években jelentősen megváltozott a munkaerő-piaci helyzet, s 

most már nem tekinthető általános gyakorlatnak, hogy a karon végzett szakemberek automatikusan 

a szakképzésbe, vagy a PhD képzésekbe kapcsolódnának be, másrészt, hogy az egyes szakokon 

végzettekre vonatkozóan jóval specifikusabb és validabb adatokat kaphassunk. 

 

 


