A Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Diplomás Pályakövetés eredményei
2015.
A 2015. évi kutatás keretében, a Karon abszolutóriumot és/vagy oklevelet szerzett azon volt
hallgatóinkat kérdeztük meg elektronikus kérdőíven keresztül, akik a kari Alumni- adatbázisába
regisztráltatták magukat.
Kíváncsiak voltunk, hogyan boldogulnak a munkaerőpiacon és milyen értéket jelent számukra a
„Károlis diploma”, hogy a végzett hallgatók hogyan minősítik hallgatói és szakmai értelemben az
Egyetemet. A munkaerőpiacon történő elhelyezkedés és jelenlegi munkahely körülményei a
legfontosabb indikátorok a DPR kutatások kapcsán. Megkérdeztük őket eddigi munkájuk során
szerzett tapasztalataikról, és jövőbeli terveikről. Az alábbiakban összegezzük az egyes fejezetek
leglényegesebb megállapításait.
1. Az abszolutórium/oklevél megszerzését követő elhelyezkedés

A képzés minőségének fokát jól érzékelteti a hallgatók elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdésre adott
válasza. Összességében a hallgatók majdnem háromnegyede, azaz 74% a végzettség megszerzését
követő fél éven belül munkába tudott állni a Károlin megszerzett diplomájával. Az itt végzettek 52%-a
az abszolutórium/oklevél megszerzését követően azonnal talált állást. Ezt követik azok, akik 1-3 vagy
3-6 hónapon belül találtak munkát, az összes válaszadó 11-11%-a.
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2. Tanulmányok befejezése utáni elhelyezkedés megyéje

A diploma vagy oklevél megszerzését követően a hallgatók 85%- Pest megyében helyezkedett el. A
többi hallgató Heves, Komárom-Esztergom és Tolna megyében talált állást. Látható, hogy a képzőhely
sok esetben meghatározza a későbbi munkavállalás helyszínét.
3. Munkavégzési terület

A válaszadók 89%-ban szakspecifikus területen, végzettségének megfelelő munkakörben találtak
állást a hallgatók. Csupán 7% az, aki bár dolgozik, nem a végzettségének megfelelő területen.
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4. Ismét választaná-e az Egyetemet?

A válaszadók szintén több, mint fele, azaz 52%-a gondolja úgy, hogy ismét ezt az Egyetemet
választaná abban az esetben, ha most kezdene felsőfokú tanulmányokat. 48%-uk pedig „inkább igen”
választ adott a feltett kérdésre, tehát a többi jogi oktatáshoz képest nagy valószínűséggel újra a Károlit
választaná. Az „inkább nem” , az „egyáltalán nem „ és a „nem kívánok válaszolni” lehetőségek nem
kerültek kiválasztásra.

5. Hallgatóbarát légkör

Az Egyetem hallgatóbarát légkörére vonatkozóan 77% adott pozitív választ. Az itt végzettek 33%-a
kifejezetten hallgatóbarátnak, 44%-a más egyetemekhez képest inkább hallgatóbarátnak tartja a
Károlit.
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6. Tudatos karrierépítés

Karrierépítés szempontjából a megkérdezettek kiemelkedő többsége, összesen 92%-a kifejezetten
tudatosan, vagy többnyire tudatosan építette karrierjét. Az összes válaszadó 56%-a kifejezetten
tudatosan, 37%-a „inkább igen”, azaz többnyire tudatosan építette karrierjét. További 1 fő inkább nem,
1 fő egyáltalán nem tett tudatos lépéseket karrierjének építése érdekében.
Összegezve a 2015. évi DPR eredményeket elmondható, hogy a KRE ÁJK-n végzett hallgatók
jelentős része rövid idő alatt talált munkát, a tanulmányaik ideje alatt már szakmai gyakorlatot tudtak
szerezni. Leginkább Pest megyében, azon belül is a fővárosban helyezkedtek el. Az Egyetemre
mindannyian szerettek járni, és többen vannak azok, akik újra ide felvételiznének, mivel a színvonalat
is jobbnak tartják más egyetemhez képest. Az Egyetem hallgatóbarát, és az egyházi jellege a
válaszadók több mint felének hangsúlyozottnak tűnt.
A volt hallgatóink 96%-a tartja magát sikeresnek.

Készítette: Dunás-Varga Ildikó karrier irodavezető
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