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A Károli Gáspár Református Egyetem Diplomás Pályakövetési 

Vizsgálatának eredményei 

Az alábbi írás a 2011-ben végzett Diplomás Pályakövetési Vizsgálatból készült beszámoló rövid 

kivonata. Az alábbiakban bemutatjuk a Bölcsészkaron végzett hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedési 

lehetőségeit és az egyetem működésével és oktatási színvonalával összefüggő elégedettségének a 

mértékét. A vizsgálatban a 2009 óta végzett hallgatókat kerestük meg, a lekérdezési arány közel 50%-

os. 

A vizsgálat eredményei egyértelműen azt bizonyítják, hogy az Egyetem jól képzett, jó minőségű, a 

piaci elvárásoknak megfelelő és jó elhelyezkedési perspektívákkal rendelkező társadalmilag mobil 

embereket bocsát ki a falai közül.  

1. Kiváló elhelyezkedési esélyek! 

A kutatási eredmények alapján általánosságban megállapíthatjuk, hogy a bölcsészeink elhelyezkedési 

esélyei jók.  

A diplomások 44%-a azonnal, további közel 20%-a 3 hónapon belül és 13%-a 6 hónapon belül talált 

magának állást. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók 74%-a, vagyis a végzősök 2/3-a nagyon rövid időn 

belül el tudott helyezkedni, ami a bölcsész végzettség tekintetében figyelemre méltó arány.  

Az egyetemi tanulmányok mellett folytatott folyamatos munkavégzés az elhelyezkedési lehetőségeket 

javítja (a folyamatosan munkát végző hallgatók 70%-a azonnal kap munkát), de az esélyeket nem 

rontja az sem, ha valaki csak tanul, munkaerőpiacra lépésük időpontja csupán kitolódik (6 hónapon 

belül sikerül elhelyezkedniük).  

Vegyük figyelembe, hogy ezek a statisztikák az elmúlt pár év kritikus munakerőpiaci és gazdasági 

körülményei között értelmezendőek!             

2. A károlis bölcsészek felvevő piaca: versenyszféra, Budapest és környéke!  

A károlis bölcsészek felvevő piaca elsősorban a versenyszféra és a közigazgatás, államigazgatás 

területe. A piaci szektorban való elhelyezkedés aránya annál jobban nő, minél fiatalabb korosztályt 

vizsgálunk.  

A végzősök közel harmada marad a pályán. Ez a pályaelhagyási mutató országos szinten nem 

szokatlanok a bölcsész végzettséggel rendelkezők körében. 

Annak ellenére, hogy végzett hallgatók 92%-a angolul, 50%-a németül, franciául, olaszul, spanyolul 

nyelvenként az embereknek kb. 10%-a beszél, a kérdezettek 86%-a első munkahelyét hazánkban 

választotta meg.  

Figyelemreméltó, hogy a végzett diákok 91%-a dolgozik a Budapesten vagy környékén, míg a 

kérdezetteknek  kevesebb, mint a fele (46%-a) származik a fővárosból és elenyésző arányuk valamely 

megyeszékhelyről. 

3. Kiváló munkahely megtartó képesség 

 Az adatok rámutatnak, hogy a károlis papírral rendelkező emberek 88%-a a kérdezés és a végzés 

időpontja között legfeljebb egyszer váltott munkahelyet. Az Egyetem olyan kompetenciákkal és 

tudással vértezi fel hallgatóit, amivel jól integrálódó és a piaci elvárásoknak megfelelő tudással lépnek 
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ki az életbe. Látnunk kell ennek a másik interpretációját is! Bölcsészeink olyan diplomások, akiket a 

jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a kérdezés időpontjáig a munkáltatók megtartottak. 

4. Pozitív munkaerőpiaci visszajelzések!   

A kérdezettek 65%-a más intézményekkel összehasonlítva hasonló vagy magasabb színvonalúnak 

tartja a károlis egyetemi képzést, 76%-uk ajánlaná az egyetemet másoknak. A diplomásaink 73%-a 

munkahelyi tapasztalatai és a munkáltatói  visszajelzések alapján ha választás előtt állna, ismét a 

Károlit választaná és 20%-uk, (majdnem a negyedük) jelenleg is szívesen venne részt egyetemi 

szervezésű továbbképzésen, tanfolyamon.  

 

 

 


