EMBB ülés HTK visszajelzése 2020-10-22
A két témakörről szóban egyeztettünk a minőségbiztosítási bizottság tagjai felvezetésével a
HTK 2020. október 15-i ülésen, mellyel kapcsolatosan a következők fogalmazódtak meg:
OMHV 2019/2020 II. félév
Tisztelettel kérünk részletesebb felmérési adatokat a cselekvési tervhez.

A DPR 2020-as felmérés adataiból a következő HTK-ra vonatkozó szempontokat tudtuk
kinyerni és azok alapján cselekvési tervet megfogalmazni:

„A HTK-n végzetteknek van átlagosan a legalacsonyabb jövedelme (nettó 247 ezer Ft)”
„A JÁK-on végzett válaszadók hasznosították leginkább az Egyetemen megszerzett tudást a
munkaerőpiacon, a HTK végzettjei pedig legkevésbé.” (5-ös skálán - az 1-es érték az
„egyáltalán nem”, míg az 5-ös érték a „teljes mértékben - 2,81)
„Már az egyetemi tanulmányok alatt is munkát vállaló hallgatók közül kiemelkednek a HTK
válaszadói. Közöttük 89,5 % a valamilyen kereső tevékenységet folytatók aránya. Ugyanakkor
hallgatóként ők vállalnak a legkisebb arányban a tanulmányaikhoz köthető munkát… …
Közöttük a legmagasabb a levelező tagozaton végzettek aránya, és az átlagéletkor is.”
„A válaszadók 1-től 5-ig terjedő skálán megjelölhették, hogy tanulmányaik alatt folytatott
munkájuk mennyire kapcsolódott az egyetemen tanultakhoz. . Az 1-es érték az „egyáltalán
nem”, míg az 5-ös érték a „teljes mértékben” válaszkategóriát jelöli. 1:50%; 2:0; 3:12,5%;
4:18,8; 5:18,8”

Cselekvési terv:
- A végzős hallgatók keresetre vonatkozó adatok eljuttatása a MKPK-hoz.
Itt hasznos lenne a világi és a papnövendék szűrése a visszajelzésben!
- Munkaerőpiacon való elhelyezkedés
Korábbi adatokkal való összehasonlítás (történt-e drasztikus változás?)

Okok feltárására vonatkozó felmérés javaslata karon belül.
Az egyházi munkahelykereső (https://egyhaziallas.hu/) ajánlása mind a munkát
kereső végzetteknek, mind munkatársakat alkalmazó egyháziaknak.
Kapcsolatfelvétel -kiépítés a MKPK Hitoktatási Bizottságával. Az ő
álláshirdetéseiket ki lehetne plakátolni vagy másként elérhetővé tenni hallgatóink számára.
Kapcsolatfelvétel EKIF-fel (adott egyházmegyei katolikus iskolák főhatósága)
Tervezzük, hogy honlapunkon nyitunk egy olyan oldalt, ahova ezeknek a
szervezeteknek (EKIF, MKPK HB, egyhaziallas.hu) az elérhetőségeit mind feltesszük
elősegítve ezzel a hallgatók tájékozódását.
Egyházi iskolákkal partnerségi kapcsolat kialakítása (többek között ahol a
hallgatóink gyakorlatukat is végzik), vagy a már ott tanító végzett hallgatóinkon keresztül. Ez
egyszerre adhatna lehetőséget arra, hogy onnét hallgatókat toborozzunk, illetve, hogy ezeknek
az iskoláknak a végzett hallgatóinkat ajánljuk.
Néhány volt hallgatónk dolgozik a Kurírnál, a Vigiliánál illetve a Hungary
Helps-nél. Feléjük is lehetne közvetíteni ajánlatokat, tájékoztatni őket.
- Kari stratégia készítése az előadásokon való részvétel és a tanulmányok idejében
dolgozók képzési módszerének helyzetre igazításában (pl. a www.tavoktatas.ppke.hu oldalon
több anyag kerüljön a HTK oldalára).

Kérdések, szempontok a kérdőív összeállításához:
Az 1-5 pont közötti eredményfelmérő adatokat lehetne-e azonos módon értékelni (van, ahol az
átlagot kapjuk, van ahol %-ot – illetve van-e a különbségnek oka?)
Hasznos lenne minden eredményt lebontani karokra, vagy kaphassuk meg szűrve csak a saját
adatainkat, hogy valamennyit elemezhessük.
Hasznos lenne az eredmény mellé mindig csatolni az eredeti kérdőív kérdéseit.

