
 

 

AJÁNLAT 

Versenyképességi elemzés  

Évről-évre egyre élesedik a felsőoktatási intézmények közötti versenyhelyzet, az egyetemek 
és főiskolák vonzerejük növeléséhez, stratégiai fejlesztéseikhez ma már elengedhetetlen, 
hogy pontos és naprakész adatokkal, információkkal rendelkezzenek saját – és legfontosabb 
versenytársaik - működéséről, felvételi vonzerejéről, a náluk végzett diplomások 
elhelyezkedéséről, valamint a különböző rangsorokban elfoglalt pozíciójukról.  
Mindehhez ma már igen sok felsőoktatási nyilvántartás, statisztikai adatbázis és 
információs rendszer áll rendelkezésre. Azonban ezen adatforrások alapos ismerete nélkül 
csak nagy nehézségek árán lehet naprakész, és az adott intézmény számára fontos és 
releváns, valamint megbízható adatokhoz jutni, illetve benchmark típusú, összehasonlító 
adatsorokból elemzéseket végezni.  
A versenyképességi elemzés az intézmények igényei szerint elkészülő jelentésgyűjtemény, 
amely naprakész és megbízható adatokra épül, jól hasznosítható az intézményi stratégia 
kialakításához és nyomon követéséhez, önértékeléshez, stratégiai fejlesztések vagy uniós 
projektek helyzetértékeléséhez1, felvételi, illetve intézményi marketing kialakításához.  
 
Cégünk szakemberei az elmúlt évek során a fent említett adatárak, felsőoktatási 
információs rendszerek, rangsorok fejlesztése és a benne lévő adatok elemzése révén 
naprakész ismeretekkel és rengeteg tapasztalattal rendelkeznek arról, hogy miképp lehet 
gyorsan és pontosan kinyerni ezen adatbázisokból egy intézmény számára legfontosabb 
adatsorokat, információkat.  
 
Kérjük, tekintse meg ajánlatunkat, s válassza ki az Önöknek leginkább megfelelő 
szolgáltatásokat kínálatunkból! 

 
*** 
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 A versenyképességi elemzés általában elszámolható TÁMOP projektek előkészítésében, mint külső 

szolgáltatás.  



 

I. Szolgáltatások 

1. Felvételi vonzerő elemzése 

1.1. Jelentkezők összetétele 

 jelentkezők megoszlása az elmúlt öt évben: korcsoport (életkor), középiskolák, 

lakhely szerint, alakulásuk az elmúlt öt évben (intézmény összes, karonként, 

képzésenként/szakonként, képzési szint, munkarend, finanszírozási forma szerint, 

első helyen jelentkezők vagy összes jelentkező alapján); 

 intézményi adatok képzésterületi, régiós, országos összehasonlítása; 

 adott intézményre jelentkezők általános profilja, összehasonlítva a korábbi évekhez 

képest. 

 kiválasztott öt másik felsőoktatási intézmény (ugyanazon régió vagy képzési terület 
alapján) hasonló adatai, összehasonlító elemzések;  

Kimenet: vezetői összefoglaló, PPT prezentáció, 10 oldalas elemzés (kb. 0,5 ív), kapcsolódó 
táblázatok, grafikonok. 

1.2. Felvettek adatainak elemzése 

 felvettek megoszlása az elmúlt öt évben: korcsoport (életkor), középiskolák, lakhely 

szerint, alakulásuk az elmúlt öt évben (intézmény összes, karonként, 

képzésenként/szakonként, képzési szint, munkarend, finanszírozási forma, első 

helyen felvettek vagy összes felvett alapján);  

 intézményi bejutási arányok képzésterületi, regionális és országos adatok alapján 

képzésenkénti/szakonkénti összehasonlításban);  

 intézményi adatok képzésterületi, régiós, országos összehasonlítása; 

 adott intézménybe felvettek általános profilja, összehasonlítva a korábbi évekhez 
képest. 

Kimenet: vezetői összefoglaló, PPT prezentáció, 10 oldalas elemzés (kb. 0,5 ív), kapcsolódó 
táblázatok, grafikonok. 
 

2. Végzettek elhelyezkedése 

2.1. Diplomás pályakövetési adattár  

Az egyes államigazgatási nyilvántartások (FIR, APEH, OEP, FSZH) anonim adatintegrációja 
alapján adott intézményben (karon, szakon, munkarendben, képzés típusban) az előző évben 
végzettek munkaerő-piaci pozíciójának elemzése:  

 munkahelyi beosztás, munkakör, FEOR kód 
 alkalmazás jellege, munkaidő 
 jövedelem 
 munkáltató adatai (cégméret, ágazati besorolás, elhelyezkedés) 
 továbbtanulás esetén tanulmányi adatok, diplomaszerzést követő képzések 
 munkanélküliségi statisztikák, az elhelyezkedés térbeli szerkezete.  

Öt másik kiválasztott felsőoktatási intézmény (ugyanazon régió vagy képzési terület) 
összehasonlító elemzése. 
Kimenet: vezetői összefoglaló, PPT prezentáció, 10 oldalas elemzés (kb. 0,5 ív), 1 db intézményi mátrix 

(intézmény, kar, szak), kapcsolódó adatbázis 



 

3. Statisztikák, rangsorok, pozíciók 

3.1. Éves felsőoktatási statisztika 

 hallgatói, oktatói létszám adatok változása az elmúlt 5 évben (intézmény összes, 

karonként, képzésenként/szakonként, képzési szint, munkarend, finanszírozási forma, 

külföldi hallgatók, diplomát szerzők); 

 képzési területi, régiós, országos összehasonlítások.  

 kiválasztott öt másik felsőoktatási intézmény (ugyanazon régió vagy képzési terület) 

hasonló adatai, összehasonlító elemzések;  

Kimenet: vezetői összefoglaló, PPT prezentáció, 10 oldalas elemzés (kb. 0,5 ív), kapcsolódó 
táblázatok, grafikonok. 

3.2. Rangsor adatok, helyezések 

 felsőoktatási rangsorokban elfoglalt helyezés, pozíció, intézményi és kari szinten 

 tendenciák az elmúlt évekkel összehasonlítva; 

 öt másik kiválasztott felsőoktatási intézmény összehasonlító elemzése. 

Kimenet: vezetői összefoglaló, PPT prezentáció, 10 oldalas elemzés (kb. 0,5 ív), kapcsolódó 
táblázatok, grafikonok. 

4. Éves összefoglaló jelentés 

Az adott év jelentkezői és felvett létszámára, hallgatói és oktatói állomány összetételére, 

végzettek pályakövetésére, valamint a vonatkozó adatok más felsőoktatási intézményekkel 

történő összehasonlítását tartalmazó átfogó jelentések elkészítése, amelyek jól illeszthetőek, 

illetve felhasználhatóak IFT-k, stratégiai jelentések, minőségirányítási rendszerek éves 

jelentéseihez is.  

Kimenet: vezetői összefoglaló, PPT prezentáció, 30 oldalas elemzés (kb. 1,5 ív) 
Ajánlati ár: 1-3 megrendelése esetén ingyenes 

5. Kiegészítő szolgáltatások 

 az elemzési eredmények bemutatása intézményvezetői körben, közös személyes 

konzultáció;  

 az eredményekből marketing és kommunikációs anyagok készítése; 

 felvételi stratégiával kapcsolatos szakmai tanácsadás; 

 felvételi marketing tanácsadás; 

 egyéb ad hoc jellegű elemzések; 

 elégedettségmérések, kutatások teljes körű lebonyolítása: fel nem vettek körében 

motivációs kutatás, hallgatói elégedettség vizsgálatok, diplomás pályakövetés, 

interjúzás, munkaerő-piaci vizsgálatok. 

  



 

 

II. Árak2 

Szolgáltatások Árak* 

1 
kar/intézmény 

2-4 kar** 5-8 kar** 9-13 kar** 

Felvételi vonzerő elemzések 350 000 Ft  420 000 Ft  500 000 Ft  600 000 Ft  

Végzettek elhelyezkedése 350 000 Ft  420 000 Ft  500 000 Ft  600 000 Ft  

Statisztikák, rangsorok, pozíciók 300 000 Ft  360 000 Ft  430 000 Ft  500 000 Ft  

Összesen 1 000 000 Ft  1 200 000 Ft  1 430 000 Ft  1 700 000 Ft  

Éves összefoglaló jelentés*** - Ft  - Ft  - Ft  - Ft  
*az árak minden esetben nettó árként értendők 

**teljes intézményre és kari szintre lebontott elemzésekkel 

***1-3. megrendelése esetén ingyenes 

 

További szolgáltatások  

az elemzési eredmények bemutatása intézményvezetői körben, 
közös konzultáció 

megegyezés szerint 

külön szempontok alapján kari és szakos összehasonlító 
elemzések elkészítése 

megegyezés szerint 

az eredményekből marketing anyagok készítése megegyezés szerint 

felvételi stratégiával kapcsolatos tanácsadás megegyezés szerint 

felvételi marketing tanácsadás megegyezés szerint 

egyéb ad hoc jellegű elemzések  megegyezés szerint 

kutatások teljes körű lebonyolítása: fel nem vettek körében, 
hallgatói elégedettség vizsgálatok, diplomás pályakövetés, 
interjúzás, munkaerő-piaci vizsgálatok 

megegyezés szerint 

az elemzési eredmények bemutatása intézményvezetői körben, 
közös konzultáció  

megegyezés szerint 

 

Bízunk benne, hogy ajánlatunk és bemutatkozó anyagunk felkeltette az Önök 
érdeklődését. 

Várjuk jelentkezésüket! 
 

Horváth Tamás 
ügyvezető sk. 

Eruditio-Hungária Kft. 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 28. II./2a. 

Mobil: +36 30-990-2400; Tel: +36 -1-786-02-88; Fax: +36-1-786-02-16 
E-mail: horvath.tamas@eruditiokft.hu 

Web: www.eruditiokft.hu 
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 Az árak ÁFA nélkül értendőek 

http://www.eruditiokft.hu/

