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Diplomás pályakövetés  

a VHF szociális szakokon végzett hallgatók körében 

2019. április 

 

A VHF diplomás pályakövetést célzó kérdőíves lekérdezése a szociális munka BA szakon, 

ifjúsági és szociális munka felsőfokú szakképzés, iskolai szociális munka és alkalmazott 

szociális gerontológia szakirányú továbbképzés keretében 2014., 2015., 2016., 2017., 

2018. évben (elmúlt 5 évben) diplomát szerzett hallgatók neptun rendszerben található 

email címeit felhasználva történt 2019 tavaszán. A kérdéseket az UNIPOLL elektronikus 

program terítette, kizárólag elektronikus megkereséssel dolgoztunk. 

Kérdőívünk hét fő témakört ölel át. Az első blokk a megkérdezett iskolai végzettségére 

vonatkozik, hol, mikor, mit végzett, mennyi idő alatt szerzett diplomát, stb. A második 

blokk arról tudakozódik, hogy a VHF-en folytatott tanulmányokat követően tanult-e 

tovább, és ha igen, hol, milyen képzésben vett vagy vesz részt. A harmadik kérdésblokk 

az álláskeresésről, a negyedik az esetleges munkanélküliségről illetve a külföldi 

munkavállalásról, az ötödik a jelenlegi munkahelyéről, munkaviszonyáról, a hatodik pedig 

a munkával való elégedettségről, elsősorban arról, mennyire felel meg munkája a nálunk 

megszerzett képzettségnek, tudásnak. A kérdőív záró kérdései szocio-demográfiai 

adatokat tartalmaznak.  

Kérdéseinkre az elemzés időpontjáig 41 megkérdezett válaszolt. A megkérdezettek 61%a 

szociális munka alapszakos, 15% alkalmazott szociális gerontológia, 7% iskolai szociális 

munka szakirányú továbbképzésben, 17% pedig ifjúsági és szociális munka felsőfokú 

szakképzésben vett részt. 68% levelező, 32% nappali tagozaton tanult a főiskolán. A 

válaszolók 78%-a közvetlenül az abszolutórium megszerzése után diplomát szerzett, 6 fő 

(14,6%) válaszolta azt, hogy a diplomaszerzés akadálya a nyelvvizsga hiánya volt.  

A kérdések második csoportjában arról érdeklődtünk, hogy tanul-e jelenleg, és ha igen, 

hol, milyen szintű képzésben vesz részt? A megkérdezettek 22%-a tanul tovább, közülük 

44% mesterképzésben, 22% újabb alapszakos képzésben.  

Az álláskereséssel kapcsolatos válaszokból megtudtuk, hogy a hallgatók 66%-a már 

tanulmányainak idején is dolgozott, 5% pedig azért nem keresett munkát, mert tovább 

tanult nappali tagozaton. Akik állást keresetek, azok 48%-a egy hónapon belül talált is 

állást.  
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A végzettség megszerzése óta a válaszolók 11%-a volt már munkanélküli, külföldön pedig 

2 fő dolgozott. A válaszolók 83%-a jelenleg alkalmazotti státuszban dolgozik, 1 fő 

vállalkozó csupán. Az alkalmazotti státuszban dolgozók közül 3 fő felsővezető, 21 fő 

középvezető, 14 alsó vezető, 14 fő diplomás beosztott, 4 fő pedig nem diplomás 

beosztottként dolgozik. 93%-ban munkaszerződésük határozatlan idejű, 7% pedig 

határozott idejű.  

A további kérdések azzal foglalkoznak, hogy milyen mértékben használja a megkérdezett 

a főőiskolán megszerzett tudást, illetve mennyire tartja munkáját, munkakörülményeit 

kielégítőnek.  

Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló 

tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? 

 

Forrás: Saját készítés https://www.vhf.hu/dokumentumok/minosegbiztositasi-kerdoivek-
2018 adatai alapján 

 

A „Mennyire elégedett főállású munkájával az alábbi szempontok szerint?” kérdésre adott 

válaszokat azt látjuk, hogy a munka összességét tekintve a válaszolók 73%-a teljesen 

vagy nagyobbrészt elégedett. Közepes az elégedettség 23% esetében, és 1 fő válaszolta 

azt, hogy teljesen elégedetlen.  
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Mennyire elégedett főállású munkájával összességében? 

 

Forrás: Saját készítés https://www.vhf.hu/dokumentumok/minosegbiztositasi-kerdoivek-
2018 adatai alapján 

 

Mennyire elégedett főállású munkájával 
összességében? 

Válaszolók száma 
(fő) 

Teljesen elégedett 7 

Inkább elégedett 15 

Inkább elégedetlen 7 

Teljesen elégedetlen 1 

 

Ha megnézzük, munkájukkal milyen szempontból elégedettek illetve elégedetlenek, azt 

látjuk, hogy a válaszolók legkevésbé elégedettek a munka társadalmi megbecsültségével, 

presztizsével és a jövedelmekkel, juttatásokkal. A „teljes mértékben” vagy „inkább 

elégedetlen” válaszok aránya 57-57 százalék. Ugyanakkor a válaszolók közel 

háromnegyede „teljes mértékben”, vagy „leginkább elégedett” a munka szakmai tartalmi 

részével (73%) és a munkavégzés tárgyi feltételeivel (73%). Gyakori az elégedettség a 

munka személyi körülményeivel (66%) és a szakmai előmeneteli lehetőségekkel is (60%).  

2019. 04. 13. 

Leveleki Magdolna 

szakvezető, főiskolai tanár 
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