A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ
RENDSZER INTÉZMÉNYI
BEÁGYAZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Készült az EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés
bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban kiemelt projekt DPR Pillér megvalósítása során.

Szerző: Dr. Vinogradov Szergej

Felelős kiadó:
Dr. Gloviczki Zoltán

© Oktatási Hivatal, 2020

Az Oktatási Hivatal kiadványa az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg. A kiadvány adatainak bármilyen formában történő nyilvános közzétételéhez vagy
felhasználásához a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Előszó
Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya hosszabb távú tervei között szerepel a Diplomás
Pályakövető Rendszer (DPR) és annak módszertani továbbfejlesztése, az adatgyűjtés megújítása,
illetve a DPR kutatási eredmények intézmények részéről történő hatékonyabb felhasználásának
elősegítése.
Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya fontosnak tartja az intézményekkel való
hatékony együttműködés megvalósítását. Ennek a fejlesztési folyamatnak egyik lépéseként az
intézményi DPR felmérésekben részt vevő szakemberek 2017. november 23-án tartott Szakmai Napon
a továbbfejlesztéssel kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat oszthatták meg egymással és az Oktatási
Hivatal munkatársaival. A Szakmai Nap munkájának megalapozását az intézményi DPR-képviselők
körében elvégzett online kérdőíves felmérés (1. melléklet) szolgálta. Az online kérdőívet 28 felsőoktatási
intézmény töltötte ki; a felmérésben résztvevő intézmények listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
E tanulmány célja a Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi beágyazottságát vizsgáló kérdőíves
felmérés főbb eredményeinek ismertetése, valamint a Szakmai Napon megfogalmazott javaslatok,
vélemények összegzése.
A DPR intézményi beágyazottságának vizsgálata a következő területek mentén történt:
•
•
•

a DPR helye a felsőoktatási intézmény szervezeti struktúrájában,
a DPR elfogadottsága az intézmény vezetése, oktatói, hallgatói részéről,
a DPR eredményeinek beépülése az intézményi szolgáltatásokba.

A magyarországi diplomás pályakövetés rendszer jellemzői

A központi (országos) diplomás pályakövetés jogi alapjait Magyarországon a felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény rendelkezései fektették le. Horváth (2008, 18-19. p.)1 vizsgálati eredményei alapján
számos felsőoktatási intézményben a központi DPR-hez történt csatlakozás előtt is folytattak
pályakövetést szolgáló felméréseket eltérő integráltsági szinteken: különböző szakokon, karokon, illetve
intézményi szinten.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (1)-(4) bekezdései 2015. április 17-i hatállyal előírták, hogy a DPR
esetében a kötelező intézményi adatszolgáltatás a jogviszonyban álló hallgatók, valamint az egy, három
és öt éve abszolutóriumot szerzettek körében egységes módszertannal és kérdőívvel végrehajtott
önkéntes, online kérdőíves vizsgálat alapján történjen.
Fontos tehát megjegyezni, hogy a központi DPR nemcsak a frissdiplomások (egy éve végzettek)
helyzetének a vizsgálatát, illetve magát a pályakövetést (három és öt éve abszolutóriumot szerzettek)
foglalja magában, hanem az aktív hallgatók megkeresését is. Az aktív hallgatók körében végzett
felmérések esetén véleményünk szerint célszerű lenne külön kezelni az első éveseket (bemenő

Horváth Dániel (2008): Hazai gyakorlatok a diplomás pályakövetésben. In: Fábri István, Horváth Tamás, Kiss
László, Nyerges Andrea (szerk.): Diplomás pályakövetés I. – Hazai és nemzetközi tendenciák. Educatio
Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság – Országos Felsőoktatási Információs Központ, Budapest, 9-51.
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motivációs vizsgálat) és a végzősöket (elvárások teljesülése, elégedettségi vizsgálat, az abszolutórium
megszerzését követő időszakra vonatkozó tervek).
A Diplomás Pályakövetési Rendszer magyarországi modellje kétszintű (Pulay et al 2017)2:
1.

az adatgyűjtést és az adatszolgáltatást az egyes felsőoktatási intézmények végzik, és
intézményi szintű elemzéseket készítenek;

2.

az adatok országos szinten történő összegyűjtése, feldolgozása, elemzések készítése, és az
eredmények nyilvánosságra hozatala egy központilag létrehozott szervezet – 2015 végéig az
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016-tól annak jogutódjaként az Oktatási Hivatal
– feladata.

A központi DPR felmérésekbe a legtöbb intézmény a TÁMOP 4.1.1. számú pályázat keretében
kapcsolódott be, a résztvevő felsőoktatási intézmények körét pedig a TÁMOP 4.1.3./11/1 „A
felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése 2. ütem” kiemelt pályázati projekt során sikerült
bővíteni. A támogatási időszak végéig a központi DPR modellt alkalmazó intézmények száma a
tervezett 15 intézményhez képest 30 felsőoktatási intézményre bővült. Az öt éves fenntartási
időszakban még három intézmény csatlakozott a DPR-hez, így jelenleg összesen 33 intézmény vesz
részt a központi DPR felmérésekben.3
Az országos DPR adatbázis a felsőoktatási intézmények által lebonyolított online kérdőíves
adatfelvételek során évente kb. 20.000 adatsorral bővül, ami 15% körüli válaszadási rátának felel meg
(Domokos 2016, 29 p.)4.
A viszonylag alacsony válaszadási rátából eredő lehetséges torzítások a mintaadatok súlyozásával
csökkenthetők. A nagy minta (évente 20.000 válaszadó országos szinten) lehetővé teszi azon csoportok
(pl. alacsonyabb létszámú szakok, külföldön munkát vállaló diplomások stb.) vizsgálatát is, amelyek
vizsgálata intézményi szinten nem volt lehetséges a kisebb létszámok miatt.

Pulay Gy., Právitzné Pejkó N., Timár B., Vasvári T. (2017): Elemzés a Diplomás Pályakövetési rendszer
működéséről. Pénzügyi Szemle online. Megjelent: 2017. márc. 1.
3 Timár Balázs (szerk.) (2017): Diplomás pályakövető rendszer működése. Elemzés. Állami Számvevőszék, 46 p.
Online: https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2017/dpr_elemzes.
pdf?ctid=1126
4 Domokos L. (2016): Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért - a diplomás pályakövetés
jó gyakorlatainak feltárása. Állami Számvevőszék 16154. sz. jelentése.
Online: https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2016/16154.pdf?ctid=762
2

2

Csatlakozás a központi DPR-hez

A Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi beágyazottságának vizsgálata során kiküldött kérdőívet
28 intézmény töltötte ki. 28 intézményből 27 intézmény a TÁMOP 4.1.1. pályázat útján kapcsolódott be
a központi diplomás pályakövetésbe. A legtöbb intézmény 2009-ben és 2010-ben csatlakozott a
központi DPR-hez (1. ábra).
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1. ábra. Az országos DPR-hez való csatlakozás éve (n=28)
Forrás: saját szerkesztés az OH Felsőoktatási Elemzési Osztály által a DPR intézményi
beágyazottságának vizsgálata céljából végzett online felmérés (2017) adatai alapján

A központi DPR továbbfejlesztését a 2011-2013-as időszakban a TÁMOP 4.1.3./11/1 „A felsőoktatási
szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése 2. ütem” kiemelt projekten belül a DPR alprojekt támogatta.
Az alprojekt megvalósításához kapcsolódó indikátor – „a központi DPR modellt alkalmazó intézmények
száma” – a tervezett 15 intézményhez képest 30 intézményre teljesült. Az első szakasz öt éves
fenntartási időszakában három intézmény csatlakozott a DPR-hez, így jelenleg már 33 intézmény vesz
részt a központi DPR-ben5.

Timár Balázs (szerk.) (2017): Diplomás pályakövető rendszer működése. Elemzés. Állami Számvevőszék, 46 p.
Online: https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2017/dpr_elemzes.
pdf?ctid=1126
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A Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási folyamata

Az 1. táblázat – a felmérésben részt vett 28 felsőoktatási intézmény DPR gyakorlatát összesítve –
magában foglalja az intézményi tavaszi online felmérések lebonyolításának egyes lépéseit, a határidők
feltüntetésével.

1. táblázat. Az intézményi tavaszi online felmérések lebonyolításának lépései
Tevékenység

Határidő

Az intézményi kérdéssor aktualizálása.

február hónap

A központi kérdésblokk megérkezését követően az intézményi kérdéssorral
kiegészített központi kérdőív egy online felületen történő rögzítése után a
kérdőívek tesztelése, szükség esetén javítása.

március hónap

A felmérés célsokaságaira (a jogviszonyban álló hallgatók, egy, három és öt éve
abszolutóriumot szerzettek) vonatkozó alapadatok lekérdezése az intézményi
egységes tanulmányi rendszerből (Neptun, ETR), az alapsokasági
(célcsoportonkénti) létszámok meghatározása.

március hónap

A felmérés indítása, a kísérőlevelek kiküldése, ösztönző, kitöltést segítő anyagok
elkészítése, DPR felmérés hírének közzététele.

március-április
hónap

A felmérés előrehaladásának vizsgálata, emlékeztető üzenetek kiküldése.

április-május
hónap

A felmérések lezárása, az adatok letöltése.

április-május
hónap

A felmérésből származó adatok ellenőrzése, tisztítása, az intézmény
adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre történő teljesítése az Oktatási
Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztály felé, gyorsjelentések készítése.

június vége

Elemző tanulmány készítése a felmérés tisztított és súlyozott adatai alapján.

szeptemberoktóber hónap

Forrás: saját szerkesztés az OH Felsőoktatási Elemzési Osztály által a DPR intézményi
beágyazottságának vizsgálata céljából végzett online felmérés (2017) adatai alapján
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A válaszadó 28 intézményből 22 intézmény a központi kérdésblokkot intézményi kérdéssorral
egészítette ki. Az online kérdőíves felületek kialakítását az intézmények különböző programok
segítségével végzik. Az EvaSys rendszert 15 intézmény, az UniPoll rendszert hat intézmény, a
Limesurvey-t pedig két intézmény használja (2. ábra). További öt intézmény egyéb megoldást alkalmaz
(pl. Modulo, Qualtrics, saját fejlesztés).
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2. ábra. Az intézmények által felmérések lebonyolításához alkalmazott online technológiai
megoldások (n=28)
Forrás: saját szerkesztés az OH Felsőoktatási Elemzési Osztály által a DPR intézményi
beágyazottságának vizsgálata céljából végzett online felmérés (2017) adatai alapján
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A DPR helye a felsőoktatási intézmények szervezeti struktúrájában
A pályakövetési vizsgálatok eredményeinek hasznosulása nagymértékben függ a diplomás
pályakövetés lebonyolításáért felelős szervezet jellegétől. A felmérésben részt vett intézmények
esetében a pályakövetési kutatás lebonyolítása jellemzően a minőségügyi iroda/minőségbiztosítási
osztály és a karrierirodák feladata (3. ábra). Azok az intézmények, amelyekben a DPR-rel kapcsolatos
feladatokat a minőségbiztosítási osztály látja el, a pályakövetési vizsgálatok eredményei erőteljesebben
épülnek be a minőségbiztosításba. Fontos azonban megjegyezni, hogy a diplomás pályakövetési
eredmények – elsősorban a korlátozott reprezentativitás miatt – csak korlátozottan használhatók fel az
intézmények és képzési eredményesség értékelésére. Az eredmények további beépülési formája a
karrierirodák tevékenységében nyilvánul meg, hiszen szolgáltatásaik kialakításakor nagyban
támaszkodnak a hallgatók által nyújtott információkra. Három intézmény számolt be arról, hogy a DPR
felmérésért egy külön szervezeti egység felel, három intézményben pedig nincs DPR-ért felelős
szervezeti egység, így kijelölt személyek végzik el a pályakövetési vizsgálatokat. További három
intézményben a DPR-rel kapcsolatos feladatokat a gazdasági osztály, illetve kancellári munkacsoport,
vagy a humánpolitikai osztály látja el.

3. ábra. A DPR lebonyolításáért felelős szervezet, személy (n=28)
Forrás: saját szerkesztés az OH Felsőoktatási Elemzési Osztály által a DPR intézményi
beágyazottságának vizsgálata céljából végzett online felmérés (2017) adatai alapján

A DPR feladatok koordinációját intézményi szinten alapvetően a DPR szabályzatok, a meglévő
szervezeti és szabályozási dokumentumok (SZMSZ, minőségbiztosítási szabályzat) erre vonatkozó
rendelkezései határozzák meg (4. ábra). A felmérésben részt vett 28 intézmény közül hatban a DPR
Kézikönyv ad iránymutatást az intézményi szintű DPR feladatok ellátásához.
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4. ábra. A diplomás pályakövetési vizsgálat lebonyolításának szabályozása az intézményi
szinten (többválaszos kérdés: az említések száma, n=28)
Forrás: saját szerkesztés az OH Felsőoktatási Elemzési Osztály által a DPR intézményi
beágyazottságának vizsgálata céljából végzett online felmérés (2017) adatai alapján

A DPR-kutatások fontosságát az is jelzi, hogy a felmérésben részt vett intézmények több mint felében
a DPR a rektor, illetve a rektorhelyettes felügyelete alá tartozik (5. ábra).
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5. ábra. A DPR intézményen belüli felügyeletét ellátó szervezet, személy (n=28)
Forrás: saját szerkesztés az OH Felsőoktatási Elemzési Osztály által a DPR intézményi
beágyazottságának vizsgálata céljából végzett online felmérés (2017) adatai alapján
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A DPR eredmények hasznosulása
A 6. ábra a DPR-ben résztvevőket és a kutatási eredmények felhasználóit azonosítja. Az egyes
szereplők kapcsolatrendszere – beleértve az intézményi szereplőket is – a felvételizők-hallgatókvégzettek életpályamodellnek megfelelően kerül bemutatásra. Fontos azonban megjegyezni, hogy a
bolognai rendszer sajátos helyzetet teremtett: az alapszakon abszolutóriumot szerzettek jelentős része
nem lép ki a munkaerőpiacra, hanem továbbtanul mesterszakon, ebben az esetben a végzett
hallgatóból újra felvételiző lesz, ezt követően pedig hallgató. Természetesen a diplomával rendelkező
munkavállalóból is újra lehet felvételiző és hallgató, valamint gyakran előfordul az is, hogy valaki
munkavállalás mellett is tanulmányokat folytat.

6. ábra. A DPR szereplői és érintettjei
Forrás: Timár (szerk.) (2017, 14. p.)6

A felvételizők erősen érdekeltek a DPR kutatások eredményeinek felhasználásában a pályaválasztási
döntések magalapozásához, ők a DPR kutatások fő „haszonélvezői”. A felmérésben részt vett
intézmények a következő csatornákon keresztül kommunikálják a DPR kutatások eredményeit a
felvételizők (leendő hallgatók) felé:
•

hallgatói plakátok, szóróanyagok, PR anyagok, egyetemi sajtóban DPR adatok megjelenítése,

Timár Balázs (szerk.) (2017): Diplomás pályakövető rendszer működése. Elemzés. Állami Számvevőszék, 46 p.
Online: https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2017/dpr_elemzes.
pdf?ctid=1126
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A

•

beiskolázási kampányban DPR adatok szerepeltetése,

•

oktatási kiállítás,

•

karrierbörze, állásbörze,

•

személyes megjelenés és prezentációk (ZSKE).

középfokú

oktatási

intézményeknek

kulcsszerepük

van

a

felvételizők

gondozásában,

orientálásában. A középiskolai rangsorok egyik legfontosabb tényezője a sikeresen felvételizők aránya,
ezért fontos számukra a felsőoktatási intézményekkel való együttműködés, a DPR kutatások
eredményeinek megismerése.
A hallgatók már túl vannak a pályaválasztáson, de azzal, hogy megosztják véleményüket az
egyetemen folyó oktatásról és jövőbeni terveikről, jelentős mértékben hozzájárulhatnak a képzési
programok fejlesztéséhez, intézményük versenyképességének növeléséhez. Itt is nagyon fontos a DPR
vizsgálatok eredményeinek visszacsatolása az intézmény hallgatói részére, ami a következő módon
valósul meg a vizsgált intézményekben:
•

elhelyezkedést segítő előadások,

•

műhelykonferenciák,

•

direkt e-mail értesítés,

•

intézményi DPR honlap.

A DPR adatfelvételeinek fő célcsoportja a már végzett, egykori hallgatók. A válaszadási hajlandóság
tükrözi a végzett hallgatók kötődését az anyaintézményhez. Megítélésünk szerint a kutatási
eredmények kommunikációja az egykori hallgatók felé is rendkívül fontos, figyelembe véve azt is, hogy
a végzett hallgatóból lehet újra hallgató. A válaszadó intézmények a kutatási eredmények
visszacsatolását a végzett hallgatók felé következőképpen valósították meg:
•

nyomtatott és online kiadványok elkészítése, közzététele,

•

oktatói-hallgatói tudástár létrehozása,

•

alumni hírlevél,

•

DPR eredmények alapján szervezett kurzusok,

•

konferenciák.
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A felsőoktatási intézmények több ponton kapcsolódnak a DPR felméréshez. Ők a DPR működtetői,
az adatgyűjtés lebonyolítói és az eredmények felhasználói is. Az intézmények erősen érdekeltek abban,
hogy megfelelő információt gyűjtsenek a hallgatói motivációkról és a munkaerőpiaci folyamatokról, azaz
a végzett hallgatók pályájának alakulásáról. Ez szolgálja az intézmények képzési, kutatási és
szolgáltatási programjainak további minőségi fejlesztését, a környezetből érkező kihívásokra történő
gyors és megfelelő válaszadást, de mindamellett a hallgatók egyetemi kötődésének erősítésével az
intézmény stabilitását is. A DPR értékes és naprakész információt szolgáltathat intézményi
promóciós/marketing célokhoz, valamint a képzési programok piaci igényekhez való igazításához,
felülvizsgálatához. Nagyon fontos a DPR kutatások eredményeinek belső kommunikációja az
intézményi és kari vezetés, illetve az oktató és nem oktató kollégák felé.
Az intézmény vezetése és a kari vezetés felé a DPR eredmények kommunikációja a következő
módon történik:
•

vezetői tájékoztatók, kiértékelt eredmények,

•

prezentációk,

•

direkt e-mail értesítés,

•

intézkedési terv, javaslat,

•

VIR/AVIR rendszer.

Az oktató és nem oktató kollégák a következő csatornákon keresztül juthatnak hozzá a DPR
kutatás eredményeihez:
•

nyomtatott és online kiadványok (egyetemi újság),

•

műhelykonferenciák,

•

direkt e-mail értesítés,

•

oktatói-hallgatói tudástár létrehozása,

•

egyetemi hírlevél,

•

összdolgozói értekezlet és hallgatói tájékoztató.

A munkaadók a DPR kutatások eredményei alapján jobban megismerhetik a leendő munkavállalók
motivációit, igényeit, szakmai felkészültségét.
(Oktatási) kormányzat: A DPR felmérések szakonként, illetve képzési területenként aggregált adatai
a szakpolitikai döntéshozatalban használhatók fel. Az EMMI például a felsőoktatási ponthatárokkal,
ösztöndíjas támogatott képzések keretszámaival kapcsolatos döntések meghozatalakor veszi
figyelembe a DPR kutatások eredményeit (Domokos 2016, 20 p.)7.

Domokos L. (2016): Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért - a diplomás pályakövetés
jó gyakorlatainak feltárása. Állami Számvevőszék 16154. sz. jelentése.
7

Online: https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2016/16154.pdf?ctid=762
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A DPR eredmények beépülése az intézményi szolgáltatásokba
A felmérésben részt vett intézmények rendkívül fontosnak tartják a diplomás pályakövetés
eredményeinek minél szélesebb körű hasznosítását, azok hatékony felhasználását a hallgatói
szolgáltatások fejlesztésében. Például az intézményi karrierirodák fontos többlet információval – az
egyes szakok elvégzése után várható elhelyezkedési és kereseti lehetőségek bemutatását segítő
eredmények, tendenciák bemutatásával – tudják kiegészíteni az egyéni karrier-tanácsadásokat és az
elhelyezkedésre felkészítő előadásokat. A karrierirodák számára a munkaerőpiaci kapcsolatok építése
során is hasznosak a DPR eredmények. Nagyon fontos már a gólyatáborokban elkezdeni az
intézményhez való kötődés tudatosítását a karrierirodai tájékoztatók keretében, felhívni a hallgatók
figyelmét a DPR hallgatói motivációs kérdőívek kitöltésére és tudatosítani a fiatalokban, hogy
véleményük fontos az intézmény számára.
A pályakövetési eredmények egyik legfőbb funkciója az intézményi vezetés és menedzsment felé
történő információszolgáltatás (dékáni kollégiumi, szenátusi, vezetői, kari vezetői tájékoztatók).

A felmérésben részt vett intézmények DPR-képviselői a DPR eredmények intézményi szolgáltatásokba
való beépülésére a következő példákat sorolták fel:
•

beiskolázási kampány, nyílt napok,

•

intézményfejlesztési terv, képzési kínálat változtatása,

•

karrier-tanácsadás és elhelyezkedést-segítő programok
(kompetenciafejlesztés),

•

változtatás a marketing tevékenységben,

•

nyelvi kurzusok bővítése,

•

szolgáltatások igényfelmérése és bővítése (pl.: sport, büfé, tanulmányi osztály nyitvatartási
ideje stb.),

•

alumni rendezvények, alumni stratégia,

•

szakdolgozati téma,

•

belső képzések munkatársak számára.

A hallgatók, illetve a frissen végzettek a részükre nyújtott egyéni és kiscsoportos karrier-tanácsadás
során a DPR-felmérésekből nyerhető adatok közül elsősorban a kezdőbérek alakulására, a
munkakeresés időtartamára, az állásinterjúk számára, a tipikus álláskeresési csatornákra, valamint a
munkával való elégedettségre vonatkozó adatokra kíváncsiak.
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A felmérésben részt vett 28 intézmény közül 23 intézmény alkalmazza a központi kérdéssor intézményi
kérdésekkel való kiegészítését.
Az intézményi kiegészítések a következő témákra terjednek ki:
•

az intézmény választásának szempontjaira, okaira,

•

az intézményhez való kötődésre,

•

az intézményi életről (hírekről, eseményekről) való tájékozódás forrásaira,

•

a felsőoktatási tanulmányok melletti munkavállalás jellemzőire,

•

a hallgatói elégedettségre (az oktatás feltételeivel való elégedettségre, az oktatáshoz
kapcsolódó szolgáltatásokkal, a gyakorlati képzéssel és elméleti oktatással kapcsolatos
elégedettségre, valamint az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó szolgáltatásokkal – pl.
kollégium, étkezés, sportlehetőségek, rendezvények – kapcsolatos elégedettségre),

•

a képzés erősségeire, gyengeségeire,

•

a tanulmányok alatti stresszforrásokra,

•

a lemorzsolódás okaira,

•

a munkaerőpiacon hasznosnak tartott kompetenciákra, képességekre, ismeretekre,

•

a kompetenciák meglévő és kar által fejleszthető szintjének megítélésére,

•

a megszerzett diploma munkaerőpiaci értékére,

•

a tehetséggondozási programokon való részvételre,

•

a nemzetközi mobilitási szándékra a tanulmányok befejezését követően,

•

a munkavállalással kapcsolatos tervekre a tanulmányok befejezését követően,

•

a végzős hallgatókat segítő szolgáltatások megítélésére, szükségességére.
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A DPR SWOT-elemzése

A magyarországi DPR kutatások egyik legnagyobb kihívásának az alacsony és tendenciájában
csökkenő válaszadási rátát emlegetik az intézményi DPR-képviselők. Nyüsti-Veroszta (2015)8 az egyes
európai modellek elemzése során megállapították, hogy a brit és az ír DPR modellben a hallgatói
magatartás eltérő a magyarétól, ami jelentősen magasabb válaszadási rátákban tükröződik.
Megjegyzik, hogy „nem azért válaszolnak viszonylag sokan a központi pályakövetési vizsgálatokra, mert
az kötelező, hanem mert érzik annak – akár egyéni szintű – közvetlen hasznát.”
Egyetértve Nyüsti-Veroszta szerzőpáros ezen következtetésével, a probléma hatékony megoldását a
hallgatók elkötelezettségének növelésében, a végzettek anyaintézményükhöz való kötődésének
erősítésében látjuk.
A válaszadási hajlandóság azzal növelhető, ha az aktív és végzett hallgatók sokaságait tovább
szegmentáljuk a felméréseknél. Az aktív hallgatók felmérése az első évesek bemenő motivációs
vizsgálatára, valamint a végzősök elégedettségi és kimenő motivációs vizsgálatára terjedhet ki.
Célszerű lenne a végzettek esetén külön kérdéssorokat kidolgozni a továbbtanulók és a frissdiplomás
munkavállalók számára.
A három és öt éve végzettek pályakövetését is külön kérdéssorral lenne érdemes megvalósítani.
Nagyon fontos a DPR eredmények és azok hasznosulásának visszacsatolása a válaszadók számára.
A 2. táblázatban összefoglaltuk a DPR kutatások SWOT-elemzésének eredményét.

Nyüsti Szilvia; Veroszta Zsuzsanna (szerk.) (2015): Diplomás pályakövetés hazai és nemzetközi közegben :
tanulmánykötet (2015). Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, 59 p.
8
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2. táblázat. A DPR SWOT-elemzése az intézmények képviselői véleménye alapján

Segítik

Gátolják

Erősségek

Gyengeségek

felhalmozott szakértői tudás,

az intézményen belül szakonként
(karonként) nem reprezentatív,

több évre visszamenő harmonizált
adatok országos szinten,
Belső
tényezők

megvalósult intézményi
beágyazottság,
eredmények tényleges hasznosítása,
kommunikációja,

a kitöltők sokszor túlságosan hosszúnak
tartják a kérdőívet,
felmérések közti átfedés a célcsoportokat
tekintve (pl. aktív hallgatók minden évben
megkapják a kérdőívet).

DPR érdekeltek igényeinek széles
körű kielégítése.

Külső
tényezők

Lehetőségek

Veszélyek

pályakövetés intézményközi
együttműködésben,

csökkenő válaszadási hajlandóság,

újabb pályázatok,
szoros együttműködés az Oktatási
Hivatallal,
újabb felmerülő igények kielégítése.

az anyagi erőforrások fogyatkozása,
folyamatosan átalakuló intézményi struktúra
(végzettek megkeresése),
a DPR megvalósítása jogszabályi
kötelezettség, ugyanakkor a hallgatók és
végzettek részére önkéntes.

Forrás: saját szerkesztés az OH Felsőoktatási Elemzési Osztály által a DPR intézményi
beágyazottságának vizsgálata céljából végzett online felmérés (2017) adatai alapján
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A 2017. november 23-án megrendezett DPR Szakmai Napon elhangzott észrevételek, kérdések,
gondolatok a felsőoktatási intézmények részéről

1. Diplomás Pályakövető felmérés jelenleg négy pillérből áll (első évesek, végzősök,
frissdiplomások, pályakövetés), azonban a különböző évfolyamok esetén a motivációs vizsgálat
kérdései megegyeznek, valamint ugyanez igaz az egy, három illetve öt éve végzettek esetén.
Egy-egy kitöltőt éveken keresztül – mind az aktív hallgatói időszakban, mind a pályakövetés
során – ugyanazokkal a repetitív kérdésekkel keresik meg, ráadásul a központi blokk nagy
terjedelmű, a kitöltés hosszadalmas.
2. Elhangzott, hogy változatlanul tervezik az évenkénti lekérdezést és kiegészítik azokat egy
bemeneti és kimeneti kompetencia vizsgálattal, valamint egy szociális dimenzió vizsgálatára
kiterjedő kérdőívvel is. Ez egy alapképzésben résztvevő fiatal számára azt jelentené, hogy a
3,5 éves képzés alatt hat darab minisztériumi kérdőívet kapna és a felsőoktatási intézménye
még semmit nem kérdezett a saját hallgatóitól.
3. A jelenlévő intézmények képviselői az egyetemhez való kötődés és kitöltési hajlandóság
problematikáját boncolgatták.
4. Hozzászólásában Dr. Kabai Imre (Zsigmond Király Egyetem) a reprezentativitás problémájának
kiküszöbölésére felajánlotta a ZSKF által kifejlesztett, más intézmények által is
alkalmazott/alkalmazható mintatervező mátrixot.
5. Az elhangzottak alapján kérdésként merül fel, hogy azok az intézmények, amelyek eddig a
központi EvaSyst használták és nem vásárolták meg, használhatják-e továbbra is azt egyéb
intézményi felmérésekhez? (Több intézmény nem vásárolta meg a rendszert.)
6. Mikorra készül el az Oktatási Hivatal a tisztított adatokkal és a gyorsjelentésekkel az újonnan
felvázolt központosított felmérés esetén?
A helyszínen adott válasz során már kiderült, hogy az Oktatási Hivatal által tervezett – eddigi
gyakorlatnak megfelelő – következő év januári időpont az összes felsőoktatási intézménynek
késői időpont, hiszen már augusztus hónapban használják a gyűjtött adatokból kinyerhető
információkat.
A beiskolázási kampány ősszel megkezdődik, előkészítő munkálatai a nyár folyamán zajlanak.
Ráadásul több intézményben már november hónap során konferenciákat, ankétokat rendeznek
a témában. A tervezett januári adatbázis hozzáférhetőséget a jelenlévő intézményi képviselők
nem tartották megfelelőnek. Az elhangzott vélemények alapján sérül az intézményi/kari és
szakok szerinti információ lekérdezési lehetősége is.
7. Intézményi kérdések választható modulokból (csomagok).
Arra a kérdésre, hogy a központosított kérdőívben milyen módon jelennek meg az intézmények
specifikus kérdései, azt a választ kapták a jelenlévők, hogy a szakértői team választható
intézményi kérdéscsomagokban (modulokban) gondolkodik.
A jellemzőbb intézményi
kérdéseket összesítenék és „kiegészítő” csomag formájában tennék elérhetővé a felsőoktatási
intézmények számára.
A jelenlévők ezzel a tervvel kapcsolatban kritikai észrevételt tettek, ugyanis a választható – de
egységesített – kérdésblokkok miatt sérül a karokra/képzésekre szabott specifikus kérdések
lehetősége; mivel intézményi kérdések alatt nem általános, hanem nagyrészt specifikus
kérdéseket tesznek fel. A felvázolt javaslattal a jelenlévők nem értettek egyet.
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8. Elhangzott, hogy az Európai Unió példa értékűnek tartja a magyarországi diplomás pályakövető
vizsgálat gyakorlatát. A jelenlegi állapot hét év eredményeit és kemény munkáját öleli fel. Az
intézmények az elmúlt időszak alatt motivációs lehetőségek tárházát vonultatták fel annak
érdekében, hogy a felmérést „meghonosítsák” a saját intézményükben és egyúttal a jelenleg
elért kitöltési százalékokat biztosítsák.
A felsőoktatási intézmények kihagyásával – a központosítással – a motivációs lehetőségek
sérülnek, a kitöltési hajlandóság várható csökkenését is vélelmezik az egyetemek DPR-rel
foglalkozó szakemberei.
9. Az Oktatási Hivatal jelezte, hogy azért is szorgalmazzák a központosítást, mert több esetben
problémát jelentenek a DPR fenntartása/lebonyolítása kapcsán a folyamatos intézményi
átalakulások és változások. A felsőoktatási intézmények véleménye szerint egy darab
egységes szabályozással ez a probléma könnyen orvosolható lenne. (Például az Állami
Számvevőszék ellenőrzése /2016/ megállapította a Diplomás Pályakövető Rendszer
működésének vizsgálata során, hogy az alkalmazott jó gyakorlatok hozzájárultak a DPR
fenntarthatóságához; például több felsőoktatási intézmény készített kézikönyvet/belső
szabályzatot annak érdekében, hogy mind személyi, mind pedig egyéb változások esetén
folyamatos legyen a DPR működtetése. Így vélhetően az átalakulások során keletkező
problémákon is könnyen segíthetne egy egységes szabályozás.)
10. Tisztított adatok hozzáférhetőségének költsége. Kérdésként merült fel a jelenlévők körében az,
hogy kerül-e majd az intézményeknek szolgáltatási díjba, hogy hozzáférjenek a saját hallgatóik
illetve végzettjeik által adott válaszokhoz (nyers adatokhoz), gyorsjelentésekhez?
Veres Edit főosztályvezető asszony válaszában arról biztosította a konferencia résztvevőit,
hogy nem kell szolgáltatási díjat fizetni a felsőoktatási intézményeknek.

11. Az Oktatási Hivatal felől kérdésként fogalmazódott meg a jelenlévők felé, hogy mire szeretnék
az intézmények használni az eredményeket.
A teljesség igénye nélkül, intézményi példák a DPR eredmények használhatóságához:












PR, marketing célok,
beiskolázási kampány,
elhelyezkedés segítése - egyéni tanácsadás (munkaerőpiaci adatok),
aktív hallgatók tájékoztatása,
céges együttműködések kialakítása,
továbbképzések körének igény szerinti bővítése,
jelenlegi képzési színvonal javítása,
intézményfejlesztési terv,
akkreditációs adatok/működési engedély adatok,
szakdolgozati témalehetőség,
kutatóműhelyek.
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Javaslatok
Az intézmények számára fontos biztosítani a saját felmérési eredményeinek összehasonlítását az
országos adatokkal.
A DPR felmérések célcsoportjainak (aktív, végzett hallgatók) további szegmentálása szükséges annak
érdekében, hogy a hallgatók jobban személyre szabott kérdéssorokat kapjanak, ami véleményünk
szerint a kitöltési hajlandóság további csökkenésének megállításához is hozzájárul. A kitöltési
hajlandóság növelése rendkívül fontos célkitűzés, mely lehetővé teszi az eredmények megbízható,
szélesebb körű – akár szakonkénti – vizsgálatokhoz való felhasználását.
A szegmentált célcsoportok számára külön kérdéssorok kidolgozása szükséges.
A szegmentáció hatására a központi kérdőívblokk lerövidül, így az intézmények számára lehetőség
biztosítható több intézményspecifikus kérdések megfogalmazására.
A DPR felmérések által óriási adathalmaz jön létre, melynek részletes feldolgozása további kutatási
témákat generálhat. Az eredmények hasznosulása szempontjából fontos a hallgatók bevonása a DPR
kutatásokba, mely témát adhat TDK-dolgozatok, szakdolgozatok, és diplomadolgozatok készítéséhez.
Ez tovább segíti a DPR-ben rejlő lehetőségek felfedezését és fontosságának elismerését a hallgatók,
az oktatók és az intézményi vezetők tudatában.
A nemzetköziesedés folyamata a magyar felsőoktatásban, a külföldi hallgatók folyamatosan emelkedő
száma indokolttá teszik az országos szintű diplomás pályakövetés kiterjesztését az angol nyelvű
képzésekre is.
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1. Melléklet

A Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi beágyazottságát vizsgáló kérdőív
1. Általános kérdések
1.1 Kitöltő intézmény megnevezése
1.2 Kitöltő személyek nevei, beosztásai
1.3. Kitöltő személyek elérhetőségei (e-mail, telefonszám)
1.4. Melyik évben csatlakoztak az országos DPR-hez?
1.5. A pályakövető vizsgálatba pályázat útján kapcsolódtak-e be? Ha igen, melyik kódszámú
nyertes pályázattal valósították meg az intézményi DPR kiépítését?

2. Tervezés folyamata
Kérjük, mutassák be az Önök intézményében megvalósuló Diplomás Pályakövetési Kutatás (DPR)
folyamatát!
2.1. Vizsgálat lebonyolításának rövid ismertetése
2.2. Mutassák be részletesen, hogy kik és milyen feladatkörrel vesznek részt az éves vizsgálatok
lebonyolításában! Hogyan és milyen formában valósul meg a szereplők közötti
munkamegosztás?
2.3. A felmérés részfolyamataihoz rendelt határidők és azok betartása

3. Informatikai háttér
3.1. Milyen online kérdőívszerkesztő szoftverrel valósítják meg a felmérést (pl. EvaSys rendszer)?
3.2. Rendelkezik-e az Önök intézménye kérdőívszerkesztő szoftverrel, vagy a központi rendszer
szolgáltatásait veszik igénybe?
3.3. Milyen egyéb informatikai megoldásokat alkalmaznak a DPR felmérések lebonyolítása során?
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4. Szervezeti háttér bemutatása
4.1. Mi szabályozza a diplomás pályakövetési vizsgálat lebonyolítását?
(Szervezeti működési szabályzat, rektori utasítás, ügyrend, intézményi módszertani útmutató
vagy kézikönyv, stb.)
4.2. Létrejött-e szervezeti egység vagy munkacsoport, amely a DPR lebonyolításáért és
koordinálásáért felelős?
4.3. Amennyiben létrejött a DPR lebonyolításáért és koordinálásáért felelős szervezeti egység vagy
munkacsoport, hol foglal helyet az egyetem szervezeti struktúrájában?
4.4. Miként biztosított a DPR működtetésének fenntartása az elkövetkező években? (források,
intézkedések felsorolása)

5. Vizsgálat lebonyolítása, válaszadás ösztönzésének módja
5.1. Mit tesz intézményük annak érdekében, hogy minél magasabb legyen a kitöltési arány? Az
eddigi vizsgálatok során milyen figyelemfelkeltő, ösztönzési eszközöket alkalmaztak (pl.
plakát, szóróanyag, hirdetések, nyereményjáték)?
5.2. Véleményük szerint mi az oka a felmérés kezdeti időszakához képest csökkenő válaszadási
aránynak?
5.3. Alkalmazzák-e, és ha igen, milyen gyakorisággal a kitöltési emlékeztetők kiküldését?
5.4. A kijelölt felelősökön/munkacsoporton túl, milyen más szervezeti egységeket vonnak be az
adatgyűjtésbe, annak eredményes megvalósítása érdekében, és a bevont kollégák milyen
módon segítik elő a felmérés sikerességét? (pl.: kari vezetés, kari DPR felelősök, karok
közötti koordináció, oktatók, hallgatói önkormányzat, tanulmányi osztály, Karrier Iroda,
alumni szervezet, évfolyamfelelősök stb.)

6. DPR vizsgálat intézményi megítélése
6.1. Hogyan viszonyul az intézmény vezetése a DPR kutatáshoz?
6.2. Hogyan viszonyulnak az egyetem polgárai (oktató és nem oktató munkatársai, hallgatói) a
DPR kutatáshoz?

19

7. Eredmények disszeminációja, kapott eredmények értékelése
7.1. Hogyan kommunikálják a vizsgálat eredményeit a különböző célcsoportok felé?
(Intézmény vezetése, kari vezetés, oktatók, hallgatók, öregdiákok, munkaerőpiac szereplői,
leendő hallgatók stb.)
7.2. Milyen módon épülnek be a kapott eredmények az intézményi szolgáltatásokba?
(Pl. karrier tanácsadás, nyílt napok, állásbörzék stb.)
7.3. A DPR eredmények hasznosulását hogyan látják a saját felsőoktatási intézményükben?
(vezetői döntések, intézményfejlesztési terv, akkreditáció, beiskolázás, marketing
tevékenység)
7.4. Hogyan oldotta meg az intézmény, hogy az egyes célcsoportok különböző igényei alapján az
intézményi adatokból lekérdezéseket tudjanak elvégezni? Milyen problémákkal
szembesültek ennek megvalósítása során?
7.5. Végeztek-e kutatást arra vonatkozóan, hogy a célcsoportok számára mik tekinthetők
"lényeges" információknak? Ha igen, mi lett annak az eredménye?
7.6. Kiegészítik-e a központi kérdéssort intézményspecifikus kérdésekkel? Amennyiben igen,
kérjük, mutassák be az intézményi kérdések típusait!

8. A DPR rendszer értékelése
8.1. Mit tartanak az intézményük által működtetett pályakövetés erősségének, illetve
gyengeségének?
8.2. Mit tartanak az intézményük által működtetett pályakövetés „jó gyakorlatának”?
8.3. Milyen problémák merültek fel az eddigi DPR kutatások során? Amennyiben sikerült
megoldani korábbi problémát/problémákat, milyen megoldásokat alkalmaztak?
8.4. Változtatnának-e valamit a központi módszertanon? Milyen igények merülnek fel az intézmény
részéről a felméréssel kapcsolatban: mit várnak a DPR-től, mire lehetne még használni a
jövőben, ehhez mit kellene változtatni, milyen új témák vizsgálatát javasolják, melyek
feleslegesek?
8.5. Történt-e változás a lebonyolítás folyamatában, a kijelölt munkatársak személyében, a
feladatkörökben stb. az elmúlt évek alatt?
8.6. Intézményükben végeznek-e a tavaszi országos felmérésen túlmenően pályakövetési
vizsgálatokat? Ha igen, milyen céllal?
8.7. Miben látják intézményük és az Oktatási Hivatal együttműködésének lehetőségét?
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2. Melléklet

A Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi beágyazottságát vizsgáló
felmérésben részt vett intézmények listája
1. Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
3. Budapesti Corvinus Egyetem
4. Budapesti Gazdasági Egyetem
5. Budapesti Metropolitan Egyetem
6. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
7. Debreceni Egyetem
8. Dunaújvárosi Egyetem
9. Edutus Főiskola
10. Eötvös József Főiskola
11. Eötvös Loránd Tudományegyetem
12. Eszterházy Károly Egyetem
13. Gábor Dénes Főiskola
14. Kaposvári Egyetem
15. Kodolányi János Főiskola
16. Miskolci Egyetem
17. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
18. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Neumann János Egyetem (Jogelőd intézmények: Pallasz Athéné Egyetem, Kecskeméti
19.
Főiskola, Szolnoki Főiskola)
20. Nyíregyházi Egyetem
21. Óbudai Egyetem
22. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
23. Pécsi Tudományegyetem
24. Semmelweis Egyetem
25. Soproni Egyetem
26. Szegedi Tudományegyetem
27. Szent István Egyetem
28. Zsigmond Király Egyetem
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