A VHF Szociális munka szakon végzettek véleménye a szakon folyó
képzésről és a munkaerő-piaci kilátások, 2019. január

1/ A felmérés célja és módszere
2019. januárjában a záróvizsgán részt vett szociális munka szakos hallgatókat kérdeztük meg
kérdőíves vizsgálat keretében közvetlenül a záróvizsga után. A kérdőív két témakört ölelt át.
Az első témakör kérdései a képzésre és a képzés minőségére és körülményeire vonatkoztak, a
második témakör kérdései pedig a végzett hallgatók munkaerő-piaci kilátásairól szóltak.






A képzés körülményei alatt értettük a főiskola által biztosított személyi és a tárgyi
feltételeket, az oktatók felkészültségét, segítőkészségét, hallgatókhoz való viszonyát, a
közösségi életet valamint a technikai-tárgyi adottságokat.
A képzés minőségével kapcsolatosan a szakmai tudás elsajátítására és a gyakorlati ismeretek
megszerzésére, valamint a hallgatók leterheltségére kérdeztünk rá. Emellett tudakozódtunk
arról is, mit nyújtott hitéleti szempontból a végzetteknek a főiskola.
A munkaerő-piaci kilátások számbavételéhez rákérdeztünk a munkavállalással kapcsolatos
tervekre, arra, hogy látják-e már helyüket a szakmában, terveznek-e külföldi munkavállalást
illetve van-e továbbtanulással kapcsolatosan valamilyen elképzelésük.

Mérési változóink többségében zárt kérdések voltak, két nyitott kérdés keretében pedig a szociális
munka szakon folyó képzés erősségeire és gyengeségeire kérdeztünk rá. A válaszadás teljeskörű volt,
vagyis minden olyan hallgató kitöltötte a kérdőívet, aki megjelent a 2016. év júniusi záróvizsgáján,
függetlenül attól, hogy a vizsga sikeresen végződött-e. A válaszolók száma 5 fő.
Az alábbiakban a kérdésekre adott válaszok egyszerű megoszlásait ismertetem. Eredménytáblák és
grafikonok alapján összegzem a képzéssel kapcsolatos elégedettséget és a végzettek munkaerő-piaci
kilátásait.

2/ A kérdőíves megkérdezés eredményei
2.1. Mennyire sikerült elsajátítani a szakmai alapokat?
A kérdésre adott válaszban 1-5-ig terjedő skálán kellett értékelni az elsajátítás
mértékét, ahol 1: az egyáltalán nem sikerült, 5: a teljes mértékben sikerült
értéket jelentette.
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2.1. A képzés körülményei a megkérdezettek véleménye alapján
A képzés személyi feltételeit, az oktatók felkészültségét és hallgatókhoz való viszonyát az alábbi
kérdésekkel vizsgáltuk:
Ön szerint mennyire helytállóak a szociális munka képzéssel kapcsolatos alábbi állítások? (Értékelje
1-5-ig terjedő skálán, ahol 1: egyáltalán nem helytálló, 5: teljes mértékben helytálló)

Az oktatók kellően felkészültek
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Az oktatók segítőkészek és humánusak
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A képzés kellőképpen gyakorlatorientált
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A tárgyi feltételek összességében megfeleőek
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A főiskolán megfelelő közösségi élet folyt
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2.3. A végzett hallgatók munkaerő-piaci kilátásai
A végzett hallgatók jövőjével kapcsolatosan kérdéseink arra irányultak, hogy milyenek a munkaerőpiaci kilátások, tudják-e már a hallgatók, hol fognak elhelyezkedni, és van-e már állásajánlatuk a
szociális szakmában, terveznek-e esetleg külföldi munkavállalást. Megkérdeztük azt is, szeretnének-e
továbbtanulni, és ha igen, hol?
Első kérdésünk így szólt:
Van-e már munkalehetősége kilátásban?
a/ Igen, már van a végzettségemnek megfelelő állásom.
b/ Van, de nem a képzettségemnek megfelelő.

c/ Nincs

A 5 válaszoló közül kettőnek volt a végzés időpontjában a szociális szakmában munkalehetősége. 3
főnek pedig volt állásajánlata, tudták, hol fognak elhelyezkedni. A külföldi munkavállalással
kapcsolatosan két válaszoló úgy nyilatkozott, hogy szeretne külföldre menni munkavállalás céljából,
de nem rögtön a végzés után. Angol nyelvterületre mennének szívesen. A továbbtanulást egy fő
tervezi a megkérdezett 5 főből.

