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 A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) felméréseinek eredményei 

  

Az összesített megkeresés alapjául a BA/BSc és MA/MSc rendszerben diplomát szerzettek 

szolgáltak, akik közül a 2017-ben, 2014-ben és 2012-ben végzetteket válaszoltak. Ezen 

túlmenően a PhD hallgatókat is megkeresték, 3 fő válaszolt a DPR_A és 1 fő a DPR_B 

esetében. A DPR_C esetén PhD válaszadó nem volt.  

  

Az egy évvel a végzés utáni válaszadók száma 25 fő volt (DPR_A). A legmagasabb arány a 

Műszaki földtudományi (BA/BSc) volt 20%-al; 16%-os arány volt a földrajz (BA/BSc) szak 

esetében. A Környezetmérnöki (BA/BSc) válaszadási aránya 12% volt.  

 A válaszadók 92%-a nappali, 8%-a levelezős képzésen vett részt, államilag támogatott volt 

84%, költségtérítéses 16%.  

A válaszadók nagyobb része jó (41,7%), 25% közepes, 29,2% jeles-kiváló, míg 4,2% elégséges 

eredménnyel fejezte be a tanulmányait. Közvetlenül az abszolutórium megszerzését 

követően 69,6%-uk a diplomáját is megszerezte. Azok közül, akik nem szerezték meg a 2 

diplomájukat az abszolutórium után 25% jelezte, hogy még mindig nem jutott a 

diplomájához. 

Arra a kérdésre, hogy szeretne-e a következő 2-3 évben továbbtanulni a válaszadók 33,3%-a 

jelezte, hogy visszajönne abba az intézménybe, ami a kérdőív alapjául szolgált MA/MSc 

képzésre, 20% szakirányú továbbképzésre menne más intézménybe és 1 fő PhD képzésre. 

A válaszadók 13%- a közvetlenül az abszolutórium megszerzése után rendelkezett főállású 

munkaviszonnyal. Jelenleg a válaszadók 34.8%-a alkalmazott. 83.3 % -a a munkaviszonnyal 

rendelkezőknek állandó jellegű és határozatlan idejű szerződéssel került alkalmazásra, 16,7% 

pedig határozott idejű szerződéssel. Az álláshelyek esetében 50% dolgozik 1000 fő fölötti 

cégeknél, 25% pedig a 250-999 fősöknél a többi válaszadó ennél kisebb cégeknél kapott 

állást. 

A három évvel a végzés után abszolutóriumot szerzett válaszadók száma 1 fő volt,  így nem került 

sor kiértékelésre.  Az öt évvel a végzés után abszolutóriumot szerzett válaszadók száma 4 fő. A 

válaszadók mindegyikének már volt az abszolutórium megszerzése óta 1-2 munkahelye. 1 fő az 



abszolutórium megszerzése után rögtön munkába állt, 2 fő már előtte is dolgozott és 1 fő nem 

keresett munkát. A jelenlegi fő munkaerő-piaci státuszt tekintve a válaszadók 100%-a 

alkalmazott. 1 fő felső vezetőként, 2 fő középvezetőként, egy fő pedig alsó vezetőként dolgozik. 

A válaszadók mindegyikének a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű.  

A PhD kérdőívet kitöltő 3 fő még nem szerezte meg a doktori fokozatot, 2 főnek volt határozott 

idejű munkahelye már. 1 fő tervez az elkövetkező 5 évben külföldi munkavállalást, mégpedig 

véglegesen. A doktori fokozatszerzéshez vezető úton nagyon jónak találták a Doktori Iskola 

esetében a munkahelyi és nyilvános vita jelenlegi rendszerét (5-ös skálán 4,0 pont). 

 

 


