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A Szabályzat célja
1. §
A Szabályzat célja a Diplomás Pályakövető Rendszer (a továbbiakban: pályakövető rendszer) Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) történő működtetése szabályainak
meghatározása.
A Szabályzat hatálya
2. §
A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemnek a pályakövetési feladatok ellátásában érintett valamennyi
szervezeti egységére és az ezekben foglalkoztatottakra, valamint az Egyetem valamennyi hallgatójára.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem vagy annak valamely jogelődje azon volt hallgatóira is, akik
önkéntesen adatot szolgáltatnak a pályakövető rendszernek.
A pályakövető rendszer célja
3. §
(1) A pályakövető rendszer célja, hogy az Egyetem:
a) megismerje hallgatóinak az intézménnyel kapcsolatos véleményét, motivációját,
b) segítse a hallgatókat későbbi karrierjük építésében,
c) kövesse volt hallgatói pályájának alakulását, visszajelzést kapjon a végzett hallgatók elhelyezkedési
sikerességéről és eredményességéről,
d) erősítse hallgatói és volt hallgatói Egyetemhez történő kötődését,
e) fejleszthesse az Egyetem oktatási és szolgáltatási színvonalát,
f) javítsa a kapcsolattartást a munkaerő-piaci szereplőkkel,
g) adatokat szolgáltasson a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 19. § (2) bekezdés
e) pontjában meghatározott rendszer részére.
(2) A feldolgozott információk alapján a pályakövető rendszer lehetővé teszi a képzési kínálat
tervezését, fejlesztését. A pályakövető rendszer nem kiragadott egységként, hanem folyamatként
kezeli az egyetemi tanulmányokat, így hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődő fiatalok tudatos
pályaválasztási döntést hozzanak. A pályakövető rendszer lehetőséget biztosít a személyes kérdések
megválaszolására, így tevőlegesen is hozzájárul a pályaorientációhoz, a hivatástudat kialakításához,
illetve annak elmélyítéséhez.
A pályakövető rendszer működtetésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök
4. §
(1) A pályakövető rendszer működtetése az oktatási rektorhelyettes feladata. Ennek keretében az
oktatási rektorhelyettes elrendeli a pályakövetési kutatás lebonyolítását, gondoskodik a kutatás
értékeléséről, az eredményének összefoglalásáról és annak az Egyetem nyilvánossága, valamint a
szélesebb nyilvánosság részére történő bemutatásáról a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.
(2) A pályakövető rendszerrel összefüggő intézményi szintű koordinációs és adminisztratív feladatokat
az Oktatási Iroda látja el.
(3) Az Oktatási Irodában alkalmazott pályakövetési referens:
a) kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja a pályakövetés irányelveit, módszereit, tervét az 5. §-ban
meghatározott keretek között;
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b) irányítja a pályakövető rendszer adatainak gyűjtését;
c) a feldolgozott adatokat összegzi és kiértékeli, ennek eredményét a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott módon elkészíti;
d) felel a pályakövető rendszer nyomon követését lehetővé tevő dokumentáció vezetéséért.
(4) A pályakövetési referens az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
akinek statisztikai vagy szociológiai vagy közgazdász vagy társadalom-, illetve gazdaságinformatikai
vagy survey végzettséggel, képesítéssel és kvantitatív empirikus kutatások terén 2 éves igazolható
szakmai tapasztalattal vagy kvantitatív empirikus kutatások, pályakövetés területén 3 éves igazolható
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
A pályakövető rendszer működtetésének folyamatai, az eredmények felhasználása
5. §
(1) A pályakövető rendszer keretében a kutatás az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók,
valamint az egy, három és öt éve az Egyetemen vagy annak jogelődjén abszolutóriumot szerzett volt
hallgatók körében egységes módszertannal és kérdőívvel végrehajtott önkéntes kérdőíves vizsgálat
alapján történik az oktatásért felelős miniszter által közzétett tartalommal és határidővel.
(2) Az oktatási rektorhelyettes az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti tartalmú kérdőív további
kérdésekkel történő kiegészítéséről dönthet. A kiegészítés tekintetében kikéri a karok dékánjainak,
valamint a karhoz nem tartozó intézetek igazgatóinak véleményét.
(3) A kutatás módszere a személyre szóló kérdőíves adatfelvétel, és annak anonim módon történő
értékelése.
(4) A pályakövető rendszer kérdőíveinek kitöltése elektronikus úton az elektronikus tanulmányi
rendszer (a továbbiakban: Neptun-rendszer) Unipoll modulján (a továbbiakban: Unipoll-rendszer)
keresztül történik. A kérdőívet a Neptun-rendszerben tárolt elektronikus levelezési címre, illetve az
Egyetem kutatáskori hallgatói állománya körében végzett kutatás esetén Neptun-üzenet kiküldésével
kell a címzett részére megküldeni.
(5) A jelen Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése esetén az érintett
személy panasszal élhet az oktatási rektorhelyettesnél. A panaszt az oktatási rektorhelyettes bírálja el a
hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos
kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzatban
meghatározottak szerint.
6. §
(1) A pályakövető vizsgálatok eredményeit legalább évente rövidített összefoglaló és teljes tanulmány
formájában az Egyetem honlapján, az erre a célra dedikált aloldalon nyilvánosságra kell hozni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott teljes tanulmányt az oktatási rektorhelyettes a Rektori Tanács
elé terjeszti annak megtárgyalása céljából.
(3) Az oktatási rektorhelyettes gondoskodik a pályakövetési adatszolgáltatásról a vonatkozó
jogszabályokban meghatározottak szerint.
(4) A pályakövető rendszer adatait fel kell használni az Egyetem minőségbiztosítási és fejlesztési
terveinek kialakításánál, illetve ezen tervek megvalósulásának értékelésénél.
(5) A pályakövetési eredményeket tartalmazó weboldalra a felsőoktatási felvételi eljárásban
jelentkezőknek szóló tájékoztatás során fel kell hívni az érdeklődők figyelmét, az URL-t meg kell adni
a felvételizők számára készített különböző tájékoztató anyagokban.
(6) A pályakövetési eredményekről a sajtó számára rövidített összefoglalót kell készíteni, melyre az
oktatási rektorhelyettes kéri fel az Egyetem külső kommunikációért felelős vezetőjét.
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Adatkezelés és adattovábbítás
7. §
A pályakövető rendszerben személyes adatkezelés kizárólag a kutatás alapsokaságának – a kutatás
címzettjeinek - meghatározásához és részükre a kérdőívek eljuttatásához szükséges. Tekintettel arra,
hogy a kutatás az Unipoll-rendszeren történik, az adatkezelés e rendszer keretében zajlik az Oktatási
Iroda és a Neptun-rendszert működtető Központi Tanulmányi Iroda közreműködésével. Az
adatkezelés és adattovábbítás rendjét egyebekben az Egyetem vonatkozó szabályzata határozza meg.
Nyereményjáték
8. §
(1) Amennyiben a hallgató, volt hallgató kitölti a pályakövető rendszer kérdőívét, nyereményjátékban
vehet részt a jelen §-ban meghatározott feltételekkel.
(2) A nyereményjáték meghirdetéséről a kutatást megelőzően az oktatási rektorhelyettes dönt, és
meghatározza a nyereményjáték keretében kiosztható nyereményeket és a nyertesek maximális
létszámát.
(3) Az anonimitás megőrzése érdekében azon kitöltött kérdőívek visszaküldői vehetnek részt a
nyereményjátékban, akik a kérdőívet egy erre a célra megadott jeligével és jelszóval küldik vissza. A
nyertesek kisorsolása gépi úton, a jelige alapján történik.
(4) A sorsolás eredményét, azaz a nyertesek által megadott jeligét az Egyetem honlapjának a
pályakövető rendszer részére dedikált aloldalán az Oktatási Iroda közzéteszi. A nyertes jeligét
megadók jelszavuk közlésével jelentkezhetnek a nyereményért. A nyereményt személyesen lehet
átvenni előzetes időpont-egyeztetést követően, az átadás-átvétel igazolása mellett.
Záró rendelkezések
9. §
A jelen Szabályzat a Szenátus által elfogadását követő napon lép hatályba.
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