A Károli Gáspár Református Egyetem
Diplomás Pályakövetési eredményei
Az alábbi tanulmány a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karának Diplomás Pályakövetési Összefoglalóját tartalmazza. A kutatás keretében, a kar
alapítása – 1998 - óta sikeresen diplomát szerzett végzett hallgatóit kérdeztük meg,
hogyan boldogulnak a munkaerőpiacon és milyen értéket jelent számukra a „Károlis jogi
diploma”.
Kíváncsiak voltunk, hogy a végzett hallgatók hogyan emlékeznek Egyetemükre, hogyan
minősítik az Intézmény munkáját. Ezután a volt hallgatók munkaerőpiacon történő
elhelyezkedésének eredményeire, jelenlegi munkahelyi körülményeikre is rákérdeztünk.
Érdeklődtünk a diplomamegszerzés utáni hosszabb távú terveikről, és az Egyetemhez
való kötődésükről. Személyes kérdéseket tettünk fel, motiváltságukkal, karrierépítési
terveikkel és elhelyezkedésükkel kapcsolatban. Megkérdeztük Őket eddigi munkájuk
során szerzett tapasztalataikról, és jövőbeli terveikről. Az alábbiakban összegezzük az
egyes fejezetek leglényegesebb megállapításait.

A Károli Gáspár Református Egyetemen végzettek szívesen gondolnak vissza hallgatói
éveikre, és az Egyetem oktatási színvonaláról elismerően nyilatkoznak. Az itt végzett
hallgatók 87%-a ajánlaná a pályaválasztás előtt állóknak a Károli Gáspár
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karát. Az igen választ adók jelentős
része a kar jó hangulata miatt ajánlja az Egyetemet. Másik kérdésből kiderült, hogy a
volt diákok 82%-a hallgatóbarátnak tartja az Egyetemet. Ez azt jelenti, hogy a
Tanulmányi Osztályon és a Tanszékeken egyaránt személyesen foglalkoznak a hallgatók
kérdéseivel, panaszaival, és igényeivel. Ezek mellett a Karrier Iroda is szeretettel várja
az összes hallgatót személyes tanácsadásra, ami szintén emeli a szolgáltatás színvonalát.
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A felmérés igazolta, hogy a Karon végzettek 89%-a a jogi pályán tudott
elhelyezkedni. Ebből arra következtetünk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem
Állam-

és

Jogtudományi

Karára

jelentkező

fiatalok

komolyan

veszik

választott

hivatásukat, és az itt megszerzett tudásukat saját szakterületükön tudják kamatoztatni.
Az Állam- és Jogtudományi Kar volt hallgatói első sorban, az állami szférában,
másodsorban jogi irodákban és önkormányzati szektorban dolgoznak. A végzett
jogászok nagy része fél éven belül el tud helyezkedni, a diploma kézhez vétele
után. Elégedettek a munkahelyükkel, hiszen nem akarnak munkahelyet váltani és nem
félnek a munkanélküliségtől. Leginkább a magasabb bér, és a szakmailag magasabb
minőségű munka jelent számukra vonzerőt.
A megkérdezettek nettó átlagfizetése 200 ezer Ft körül mozog. A vizsgált személyek 38
%-a

a

magas

jövedelem-csoportba

tartozik,

ami

utalhat

az

illető

magasabb

tudásszintjére, szakmai felkészültségére. Az elhelyezkedés vonatkozásában a hallgatók, a
kapcsolatokat és a nyelvtudás értékét tartják a legfontosabbnak. A diplomához közeledve
a hallgatók, egyre inkább érdeklődnek a szakmai gyakorlatok és a munkahelyek iránt.
Összességében

megállapíthatjuk,

hogy

a

végzett

hallgatók

nagy

része

versenyképes fizetésért dolgozhat a jogi pályán.
A végzett hallgatók nyitottak az Egyetemmel való kapcsolattartásra. Örömmel vesznek
részt olyan képzéseken, amiket az Egyetem tart és a magas színvonalú szolgáltatások
miatt használják az egyetemi infrastruktúrát is. Az Egyetem Öregdiák Találkozókon is
szívesen részt vesznek, ami tükrözi az élő kapcsolatot az Alma Mater és a diplomások
között.
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