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Egyre több fórumon hangzik el annak fontossága, hogy az egyetemi tanulmányait folytató hallgató már az
első munkavállalás előtt egyre több kompetenciával kell, hogy rendelkezzen. A diploma megszerzését
követően a legelső munkahely és munkakör nagyban meghatározza a pályakezdő életét és további szakmai
útját. Ezért különösen fontos a szakmai felkészültségen túl a személyiséghez, egyéniséghez leginkább
illeszkedő munkahely / munkakör kiválasztása.
A Pécsi Tudományegyetem Diplomás Pályakövetési Rendszerének (DPR) kutatásai, a végzett hallgatók
visszajelzései, valamint a Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda (KÖSZI) munkatársainak tapasztalatai alapján
az egyetem új karrierprogram alakított ki. A már meglévő karrier tanácsadások és tréningek egy új, ún.
karrier-coaching kurzussal és olyan karrierépítő eseményekkel bővülnek, mint a mai Karrier Nap.
A PTE új Karrierprogramját az ötszintű PTE KARRIERPIRAMIS mentén alkottuk meg, mely Egyetemünk
hallgatóinak és végzett hallgatóinak szól. Segíti őket abban, hogy
1. kellő önismerettel rendelkezzenek,
2. ismerjék a munkaerő-piaci környezetet,
3. tudjanak igényes célokat kitűzni, amelyek összhangban vannak személyes értékeikkel,
4. ismerjék erősségeiket és saját fejlesztendő kompetenciájukat,
5. felkészülten induljanak a munka világába.
Az Egyetem számára fontos, hogy kellő felkészülési lehetőséget teremtsen hallgatóinak a diploma
megszerzését követő sikeres élethez, növelje a szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettséget, és az
elhelyezkedési lehetőségeket.
A képzési paletta színesebb és átjárhatóbb, mint korábban… egykori hallgatóink pedig újra hallgatóink
lesznek. Kiemelt hangsúlyt kapnak a végzettek számára nyitva álló programok, melyek körében új a PTE
Marketing Osztály által szervezett Alumni Akadémia karrier-coaching „Út a munkaerőpiac felé” kurzus is. A
programban résztvevő hallgatók gyakorlati feladatokkal, elméleti háttérrel és egyéni coaching
beszélgetésekkel, 4 coach közreműködésével gyarapíthatják tudásukat.
A PTE Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda – KÖSZI – biztosítja az egyetemi évek alatt a beilleszkedéshez, az
egészséges életvitelhez, valamint a sikeres tanulmányokhoz szükséges háttérfeltételeket. Az iroda karrier
szolgáltatásai a végzős, diplomaszerzés és a munkába állás előtt álló, vagy a már végzett hallgatók számára
nyújt segítséget: állásbörzével, tanácsadásokkal, képzésekkel, tréningekkel, szakmai gyakornoki
programmal, folyamatosan bővülő állásadatbázissal.
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A projekt az Intézményi szolgáltatások fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen című,
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