Diplomás pályakövetés eredmények nyilvános bemutatása

Diplomás pályakövetés a Kaposvári Egyetemen
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2009-ben meghirdetett, a TÁMOP
4.1.1/08-01. „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban”
című intézkedés keretében a Kaposvári Egyetem sikeresen pályázott, amelynek
keretében 90 millió forintos támogatást nyert el. A projekt fő célja az intézmény
versenyképességének javításának érdekében a hallgatói és intézményi
szolgáltatások további fejlesztése. A projekt egyik kiemelt területe a
pályakövetési rendszer kialakítása.
Kaposvár, 2010. október 21. A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) elsősorban a
hallgatókért, a hallgatók érdekében jött létre. A diplomás pályakövetési rendszerek
kiemelt célja, hogy a felsőfokú képzések jobban alkalmazkodjanak a munkaerő-piaci
igényekhez. A Kaposvári Egyetem stratégiai céljai között szerepel, hogy a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium elvárásainak megfelelően kiépítse pályakövetési rendszerét. A
pályakövetési adatbázisokból olyan információkhoz juthat az Egyetem vezetése, amely
segíti az oktatás minőségi és mennyiségi tervezését és a hallgatói szolgáltatások
fejlesztését.
A Diplomás Pályakövetési Rendszer vizsgálja a végzett hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedését, beilleszkedését. A felmérés célja, hogy a Kaposvári Egyetem
visszajelzést kapjon arról, hogy a végzett hallgatói számára mennyire bizonyul
hasznosíthatónak az elsajátított elméleti- és gyakorlati képzés, illetve, hogy el
tudnak-e helyezkedni a szakmájukban, valamint, hogy mennyire tudnak
megfelelni a munkáltatók elvárásainak. A kutatás kiterjed a végzett hallgatók
karrierútjának vizsgálatára is. A diplomás pályakövetés eredményeit a továbbtanulás
előtt álló diákok és szüleik is fel tudják használni a pályaválasztás során, hiszen képet
kaphatnak arról, hogy melyik szakma mennyire keresett, vagyis melyik szaknak
milyen a munkaerő-piaci értéke.
A pályakövetés fontos visszajelzés ezeken túlmenően a Kaposvári Egyetem
oktatói, kutatói és többi munkatársa számára is, hiszen az ő munkájukat és
hozzáállásukat is vizsgálja közvetetten a kutatás. Az eredmények számukra is
fontos visszajelzést adnak arra vonatkozóan, hogy milyen irányban kell fejlődniük.
A Kaposvári Egyetem DPR kutatócsoportja 2010. október 21-én nyilvánosan is
bemutatta a pályakövetés eredményeit, hogy az egyetemi polgárok és a téma iránt
érdeklődők is betekintést kapjanak az intézmény által kibocsátott pályakezdők
munkaerő-piaci helyzetéről.
Dr.
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Virág
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szerint
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a
megkérdezettek elégedettek az egyetemi szolgáltatásokkal, illetve több mint 80
százalékuk ajánlaná az Egyetemet továbbtanulási intézményként.
A 2007-ben végzett hallgatók közel 90%-a rendelkezik a végzettsége
megszerzése óta folyamatosan munkahellyel. Bíztató tény azonban, hogy a
felkészültebb, mélyebb szakmai- és gyakorlati tudással rendelkező végzett hallgatók
16 százaléka lépett már elő közép-, illetve felsővezetői státuszba pár évvel az
abszolutórium megszerzése után. A korábbi hallgatók döntő többsége a
közszférában, illetve hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalkozásoknál
helyezkedett el. Az abszolutóriumot szerzett hallgatók többsége úgy véli, hogy az
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általa végzett munka nagyon nagy-, illetve nagymértékben kapcsolódik a
végzettségéhez.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Bővebb információ:
Név/cím: Szabó Gábor projektmenedzser - 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Telefon/fax: +36 82 505 831
E-mail: szabo.gabor@ke.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg. A TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0017-es azonosító számú
pályázati forrásból a „Diplomás pályakövetési és vezetői információs
rendszerek, továbbá a kapcsolódó ALUMNI és egyéb komplex
hallgatói
humán
szolgáltatások
rendszereinek
kialakítása,
fejlesztése a Kaposvári Egyetemen.” című projekt keretében.

