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Elôszó 

A felsőoktatás számos műhelyében, így a mi Felsőoktatási MŰHELYünkben is visszatérő témává 
vált, hogy mi következik a diploma után. Az új osztott képzési rendszerben legvalószínűbben egy 
újabb diploma, mondhatnánk, ha el akarnánk kerülni a választ. S valóban érdemes elemezni az 
egymásra épülő képzési szintek, az élethosszig tartó tanulás térhódítása hozta új helyzetet, aminek 
mi is teret kívánunk adni a jövőben.

Most arra szeretnénk felhívni a fi gyelmet, hogy a bolognai reformmal párhuzamosan a felsőok-
tatásunk alapvetően megváltozott az utóbbi évtizedben. Főként a mostanában beérkező hallgatók, 
az átalakuló munkapiac, illetve az alapvetően változó nemzeti és nemzetközi társadalmi feltételek 
miatt nem zárkózhat be saját köreibe. Nyilvánvaló, hogy a tudás későbbi felhasználása, az azzal 
kapcsolatos speciális és általánosabban jelentkező igények sokszorosan esnek latba ma a felsőok-
tatási folyamatok tervezésében. Az idők ma nem az elefántcsonttoronyba zárkózó felsőoktatásnak 
kedveznek. Még akkor sem, ha könnyen a ló túlsó oldalán találja magát, aki ötletszerű munkapiaci 
elvárások vagy éppen túlzott leegyszerűsítésükben hamissá váló mélyebb összefüggések alapján 
igyekszik a felsőoktatást új utakra vezetni.

Fontos tehát számon tartanunk, hogy a munkapiac és a felsőoktatás közötti kapcsolat rendszeres 
elemzéssel feltárható, fel is tárandó. Az ezzel kapcsolatos empirikus kutatásoknak évtizedes euró-
pai hagyományai vannak, ahogy az ki is derül a következő oldalakon a téma jeles képviselőjével 
készített interjúnkból. A diplomás pályakövetés itthon kialakuló országos rendszere nyomán mi 
ennek a nemzetközi együttműködésnek részeseivé váltunk. Jelen számunk fókusztanulmányaiban, 
de műhelytanulmányában is éppen ennek bizonyítékait mutatjuk be, kiegészítve a Diplomás Pálya-
követési Rendszer más kiadványait (lásd http://www.felvi.hu/diploman_tul/szakmai_tamogatas/
kiadvanyok) elsősorban a nemzetközi kontextushoz írott adalékokkal és intézményi példával. Most 
is van vendégoldalunk, amely a hazai felsőoktatás-kutatási műhelyek eredményeit közvetíti, ezúttal 
a közép-európai adottságokat elemezve és az egyházi felsőoktatásunk sajátosságaiba bepillantva.
A Felsőoktatási MŰHELY eközben – több lépésben – megújul, amit reményeink szerint elsősorban 
a tanulmányozására fordított nagyobb kedvben és időben fog észlelni a kedves Olvasó. Ezt kívánom 
én is új főszerkesztőként.

Kiss Paszkál
főszerkesztő
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Abstract 

Hungarian higher education has fundamentally changed in the past decade parallel with the Bolo-
gna reform. It is profoundly aff ected by the change in incoming students, the transforming labour 
market and the fundamentally changing national and international conditions. It is clear that the 
later use of acquired knowledge has become more important, special and more general demands 
in its use are much more emphasised today in designing higher education processes. Times are 
not for higher education closed up in an ivory tower. Not even if one may easily throw out the 
baby with the bath water if they try to lead higher education on new ways on the basis of abstract 
labour market expectations that cannot be experienced by anyone, or connections becoming false 
by oversimplifi cation.

It is therefore important to take into account that the relation between the labour market and 
higher education can and should be explored by regular analyses. Empiric research related to that 
has decades of tradition in Europe, as it can be seen in our interview with a prominent representa-
tive of the fi eld in this issue. Th rough the national system of graduate career tracking established 
in Hungary, we have become part of this international cooperation. In our Focus and Workshop 
sections we present evidence for that, supplementing other publications of the Graduate Career 
Tracking System (see: www.felvi.hu/diploman_tul/szakmai_tamogatas/kiadvanyok). We focus on 
the international context and institutional examples of our national system in this issue. In our 
Guest Pages recent results of the Hungarian higher education research teams, analysing the Cen-
tral European experience in higher education and giving insight to the special conditions of our 
religious higher education this time.

Meanwhile Felsőoktatási MŰHELY is being renewed in a number of steps, which – we hope – 
our Reader will recognize in more pleasure and time for studying it. Th is is what I wish as the new 
editor-in-chief.

Paszkál Kiss
editor-in-chief
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Diplomás pályakövetés: 
interdiszciplináris alapokon, európai kitekintéssel 
BESZÉLGETÉS HARALD SCHOMBURGGAL, 
A KASSELI EGYETEM NEMZETKÖZI FELSÔOKTATÁS-KUTATÓ KÖZPONTJÁNAK 
(INTERNATIONALES ZENTRUM FÜR HOCHSCHULFORSCHUNG; INTERNATIONAL CENTRE FOR 
HIGHER EDUCATION RESEARCH – INCHER) VEZETÔ KUTATÓJÁVAL 

Harald Schomburg fő kutatási területe a diplomás pályakövetés; szá-
mos németországi és nemzetközi projekt vezetője, résztvevője volt. 
Közreműködött többek között a több európai ország és Japán diplo-
másai körében végzett Higher Education and Graduate Employment 
in Europe (CHEER), a The Flexible Professional in the Knowledge 
Society (REFLEX) kutatásban, a latin-amerikai és európai egyetemek 
részvételével zajló Graduate-follow-up in Latin-America and Europe 
(GRADUA) projektben, valamint az Afrikai Egyetemek Szövetsége ál-
tal támogatott Tracer Studies in Africa című vizsgálatsorozatban. 
Több mint száz diplomás pályakövetéssel, diplomás munkaerőpiaccal 
foglalkozó cikk, tanulmány, kötet szerzője, társszerzője, szerkesztője. 

Felsőoktatási Műhely: Az INCHER Kassel a 
felsőoktatási kutatás, ezen belül a diplomás ku-
tatások egyik legismertebb európai központja. 
Hogyan alakult ki a központ kutatási profi lja? 
Milyen meglévő szükséglet indította el a kuta-
tásaikat?
Harald Schomburg: Az intézmény 1978-ban 
jött létre. Kezdetben, a ’70-es években az volt 
a kérdés, hogy a karrierjük kezdetén milyen 
problémák adódnak a felsőoktatásban végzet-
tek számára a német munkaerőpiacon. Az in-
tézet egy professzorral és még két kutatóval, 
illetve további néhány fős személyzettel in-
dult, tehát viszonylag kicsi volt, nem olyan 
nagy, mint amekkorává később vált. Német-
országban jelentős lépés volt, hogy – akkor el-
sőként – szisztematikus, komoly és folytono-

san végzett interdiszciplináris kutatás indult 
meg a felsőoktatás ezen területén. Ez az igény 
kapcsolódott a felsőoktatás és a munka válto-
zó viszonyáról folytatott szociológiai vitához 
is. Richard Freeman a Harvardról ekkor adta 
ki „A túlképzett Amerika” (Th e Overeducated 
American, 1975) című munkáját. Az Egyesült 
Államokban korábban kezdődtek a viták, a 
felsőoktatás növekedése gyorsabban ment vég-
be, és a változások következményei is érzékel-
hetőbbek voltak a ’70-es évek felsőoktatásának 
légkörében, mint Németországban. Tehát 
többé-kevésbé onnan vettük át a középpontba 
állított kérdéseinket: Mik lesznek a hallgatói 
létszám bővítésének következményei? Szük-
séges-e további hallgatói létszámbővítés? 
Van-e igény a felsőoktatásban végzettekre? 
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INTERJÚ8

A vitáink a német egyetemi rendszeren belül 
a tanulmányi feltételek és lehetőségek között 
kialakuló különbségekhez is kapcsolódtak. 
Az egymással párhuzamosan létező főiskolák 
(Fachhochschulen) és egyetemek (Gesamt-
hochschulen) jövőjéről komoly vita alakult ki 
a ’70-es években. Az általános tudományegye-
temeknek van-e jövője, a maihoz hasonló for-
mában kínált Bachelor/Master rendszerrel? 
Mik ezzel kapcsolatban a különféle tapaszta-
latok? Nagyon sok új intézményt alapítottunk 
– hasonlóan a mi Kasseli Egyetemünkhöz – 
Németország különböző területein, és ezeknek 
eltérő elképzeléseik voltak a szakos tantervről, 
és arról, hogy hogyan kellene tanítani.

F. M.: Kik igyekeztek hasznosítani igazán 
az Önök kutatóintézetének eredményeit, kik 
fi gyeltek ezekre? A kezdetekben a kutatási 
motiváció volt erősebb, vagy voltak már olyan 
ügyfelek, mint most a felsőoktatási intézmé-
nyek, a kormány és az Európai Unió?
H. Sch.: Lényegében Hessen Tartomány Fel-
sőoktatási Minisztériuma volt a kezdeti meg-
rendelőnk, őt követték más intézmények is, te-
hát az egyetemek a Tartománnyal együtt. Azt 

mondták: „Jó volna létrehozni egy interdisz-
ciplináris kutatóközpontot a felsőoktatás és a 
munka vizsgálatára.” Tehát ilyen értelemben 
mi úttörők voltunk. Abból indultunk ki, hogy 
a különböző tanszékek professzorai ideiglene-
sen együtt dolgozhatnak egy ilyen kutatóinté-
zetben, mert érdeklik őket a felsőoktatás és a 
munka kapcsolódásának különböző aspektu-
sai. Ez volt az alapgondolat.

F. M.: És a munkaadók? Ők érdeklődtek az 
ilyen kutatás iránt?
H. Sch.: Nem. Nem, nem hiszem, hogy bár-
milyen munkaadó szükségét érezte volna egy 
ilyen intézet létrehozásának.

F. M.: Az INCHER eredményeit milyen szinten 
használják leginkább, fi gyelembe véve azt is, 
hogy az intézményi együttműködésre épülő 
kutatási módszerük, a tartományi és szövetségi 
megrendelések mellett sikeres európai összeha-
sonlító vizsgálatokat is koordináltak?
H. Sch.: Előre kell bocsátanom, hogy amikor 
a felsőoktatás-kutatásról beszélünk, azt nem 
tekinthetjük egy diszciplínának, Európában 
nem számít külön tudományágnak. Az Egye-

INCHER – Kasseli Egyetem Nemzetközi Felsôoktatás-kutató Központja

Az intézetet a Kasseli Egyetem alapította a felsőoktatás és munka kapcsolatának interdiszcip-
lináris vizsgálatára (eredeti neve: WZ I), 1982-től állandó szervezeti egységgé alakult, 2006-
tól viseli a jelenlegi nevét. A munkatársai között két teljes állású professzor, az egyetem által 
kínált hét és fél státuszban kutatók, akiknek a köre a kutatási projektekben bővülhet, illetve 
adminisztratív segítők, közöttük könyvtárosok is megtalálhatók. A központnak dokumentá-
ciós részlege is van, amely több mint 25 000 darabos állományt gondoz. Külön kiadói csoport 
felelős a saját kiadványok, sorozatok megjelentetéséért. A központ a kutatásaival módszertani 
és elméleti szempontból is fejleszteni kívánja a gyakorlatot segítő, szisztematikus tudást a fel-
sőoktatásról. A témák (pl. tantervi, szocializációs, munkaerőpiac) és diszciplínák széles körét 
integrálva vizsgálja a felsőoktatás és a munka világának kapcsolatát. Összehasonlító vizsgála-
tokat kezdeményez, ezekben működik együtt a felsőoktatás-kutató szakemberek nemzetkö-
zi tudományos közösségével. Bár a központot kutatási szervezeti egységként alapították, és az 
oktatás nem volt kezdetben feladata, 2004 októberétől az egyetem Társadalomtudományi In-
tézetével együtt gondozza a „Felsőoktatás” nemzetközi mesterképzési szakot.

http://www.incher.uni-kassel.de/
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FELSÔOKTATÁSI  MÛHELY 9

sült Államokban a felsőoktatás-kutatás elkülö-
nült és elismert tudományterület, van számos 
felsőoktatás-kutató professzor, akik a felsőok-
tatási tanácsadás vagy értékelés stb. területeire 
specializálódnak. Ezt nem láthatjuk Európá-
ban. A mi kutatóintézetünk számtalan 
gyakorlati kérdést is tanulmányoz, amelyek a 
felsőoktatási rendszerek fejlesztésében orszá-
gos szinten és az intézmények szintjén is fon-
tosak. Tehát rendkívül gyakorlati témákkal 
is foglalkozunk. Azonban mindig arra törek-
szünk, hogy viszonylag magas szinten, abszt-
rakt eredményeket nyújtsunk, de ne csak a 
meghatározott tudományágakról vagy adott 
intézményekről. Kutatóintézetünk alapelve, 
hogy feltárjuk a felsőoktatás és a munka rend-
szerének jellegzetességeit. Projektjeink több-
ségét a Szövetségi Felsőoktatási Minisztérium, 
az Európai Unió vagy más hatóságok fi nanszí-
rozzák. A kutatásaink részben mindig alkal-
mazott, részben alapkutatásnak számítanak. 
Ez nem szociológiai alapkutatás, nem publiká-
lunk cikkeket szociológiai alapkutatási folyó-
iratokban.

F. M.: De a terület szakirodalmában látha-
tó, hogy az Önök cikkei (pl. a CHEERS, és a 
HEGESCO eredményekről) leginkább szak-
mai folyóiratokban jelennek meg, nem csak az 
interneten vagy a szélesebb közönségnek szó-

ló kiadványokban terjesztik azokat. Így az a be-
nyomásom – lehet, hogy tévedek –, hogy a kuta-
tóintézetük inkább alapkutatás-orientált, mint 
a többi hasonló intézmény Európában.
H. Sch.: Nagyjából igaza van, de ezt nem 
nevezném alapkutatásnak. Nevezhetjük talán 
oktatáskutatásnak, de nem kapcsolódik mond-
juk a szociológiai diszciplináris alapkutatás-
hoz. És ez nagyon jó is így, mert annak más a 
gondolkodásmódja. Mi bizonyos mértékben 
mindig alkalmazott kutatást végzünk, ami 
nem elméletorientált, ugyanis nem pusztán 
elméleti szakemberek vagyunk.

F. M.: Ezt előnynek, vagy hátránynak tartja?
H. Sch.: Előny, sőt szükséges követelmény is, 
hogy az általunk is végzett felsőoktatás-kuta-
tást a témája határozza meg, ne a tudományte-
rületi nézőpontja. Szerintem nagyon hasznos 
a gazdasági, politikai, szociológiai és pszicho-
lógiai érveket egyaránt fi gyelembe venni. A té-
mánk megköveteli ezt. Integrálnunk kell a kü-
lönböző szempontokat, gazdag jelentésű fogal-
makkal kell rendelkeznünk a magyarázatok-
hoz. Nem szeretem azt a fajta kutatást, amikor 
a kutató hátradől és azt mondja: az én meg-
közelítésem az egyedül releváns. Ha azt kép-
zelik, hogy a valóság csak az ő szemüvegükön 
keresztül látható. És kizárólag a saját különle-
ges elméleteiken keresztül tekintenek a prob-

CHEERS-projekt

1998 őszétől 2000 tavaszáig összesen kilenc Európai Közösséghez tartozó országból, valamint 
Norvégiából, Csehországból és Japánból, országonként kb. 3000 végzettet kérdeztek meg a fel-
sőoktatás és a foglalkoztatás kapcsolatáról négy évvel a tanulmányok befejezése után. A kérdé-
sek kiterjedtek a szociodemográfi ai változók mellett a tanulmányi útra, a munkaerőpiacra való 
kilépésre, a kezdeti karrierre, a tanulmányok és foglalkoztatottság közötti kapcsolatra, a mun-
kával való elégedettségre és a felsőoktatással kapcsolatos retrospektív képre. A kutatás a felső-
oktatás és a munka világának kapcsolódásában megfi gyelhető hasonlóságokat és különbségeket 
mutatta ki nemzetközi összehasonlításban. Olyan kérdéseket vizsgált, mint az esélyegyenlőség 
problémái, a speciális és általános kompetenciákra való igény, a nemzetközi mobilitás és az élet-
hosszig tartó tanulás növekvő szerepe, a felsőoktatás regionális sokszínűsége.
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INTERJÚ10

lémákra, nem képesek másokkal párbeszédet 
folytatni.

F. M.: Milyen más intézetek végeznek még ha-
sonló kutatásokat Németországban?
H. Sch.: Mi vagyunk az egyetlen egyetemi ku-
tatóintézet Németországban, amely diplomás 
kutatást végez. Vannak más, velünk egy idő-
ben vagy korábban alapított kutatóintézeteink, 
mint például a HIS (Hochshul Informations 
System / Felsőoktatási Információs Szolgálat), 
ami azonban kormányzati háttérintézmény, és 
mint ilyen, nem profi torientált. A Kormány ál-
tal fi nanszírozott intézményként alakult meg, 
nem pedig kutatóintézetként. Tevékenységét a 
felsőoktatás fejlesztésében fejti ki a különböző 
tartományok és a szövetségi Oktatási és 
Kutatási Minisztérium igénye szerint. Az ő 
tevékenységük valamivel közelebb áll a hivata-
los statisztikai adatszolgáltatáshoz, mint a szű-
kebben vett kutatáshoz. Van még egy másik 
intézet Bajorországban, mert Bajorország 
mindig különleges: létrehoztak egy saját, 
külön felsőoktatási információs szolgálatot. 
És innen jött később az az ötlet, hogy szeret-
nének egy bajor diplomás pályakövetési rend-
szert is. Furcsának tűnhet, de a bajoroknak 
van egy külön intézetük erre.

F. M.: A foglalkoztatási siker intézetükben 
kialakított mutatói ezt a nyitottságot és a tudo-
mányközi perspektíva előnyét tükrözik. Azzal 
érvelnek, hogy a sikert nem lehet teljes egészé-
ben bemutatni a foglalkoztatási státusszal, 
jövedelemmel, pusztán gazdasági mutatókkal. 
Így tehát az interdiszciplináris logikát hívják 
segítségül ebben az esetben is?
H. Sch.: Igen, ezt próbáljuk. A témakörben 
folytatott kutatásunk kezdetén természete-
sen megpróbáltuk ötvözni a nézőpontokat, 
még ha ez nem is mindig egyszerű. Ezért kell 
nagyon körültekintőnek lenni az eredmények 
publikálásakor, hiszen kutatóként létre is 
hozzuk a valóságot. Ha felvetődik például a 

kérdés, hogy a diplomások a tanulmányaikhoz 
közelálló munkát kapnak-e, mi kutatóként 
meghatározzuk, mik a közelség kritériumai. 
Ezek alapján könnyű olyan eredményre jutni, 
amely szerint a diplomásokat nagyrészt távoli 
területen foglalkoztatják, és ebbe sok prob-
lémát lehet belevetíteni. Németországban a 
tömegmédia hajlamos kritizálni a felsőoktatási 
intézményeket, adott esetben egyetlen mun-
kanélküli bemutatásával támasztják alá az ál-
taluk bemutatott problémát. Ezt az erőteljesen 
kritikus hangnemet nehezen tudja egy tudós 
kezelni, ha nem megfelelő empirikus bizonyí-
tékon alapul. Bizonyos eredmények publiká-
lásakor tehát sok értelmezést kell elvégezni, 
hogy az eredmény felhasználója számára 
világossá váljon, mi is az, amit közzéteszünk. 
Lehet, hogy más koncepciója van valakinek a 
problémáról, vagy más mögöttes feltételezései. 
Esetleg ezekre a feltételezésekre reagálnak az 
általunk bemutatott eredmények alapján, tehát 
kutatóként a mi felelősségünk tisztázni a dol-
gokat. Az ember gondolhatja magáról, hogy 
csupán egy kutató, aki üldögél a szobájában, és 
csak különböző statisztikákat végez, de nem 
csak ezt teszi. Gondolni kell arra is, milyen 
következményekkel jár az elemzés. Hogyan 
nyer értelmet egy politikai vita kontextusá-
ban például. Nem tehetjük mindig azt, amit 
szeretnénk, kutatóként úgy gondolom, arra is 
oda kell fi gyelni, hogyan fogja a tömegmédia 
felhasználni a publikált eredményeket. Be le-
het-e hozni minden számunkra releváns érvet 
a vitákba oly módon, hogy azokat megértsék.
A tanulás és a munka kapcsolatát elemezve mi 
azzal érvelünk, hogy nem csak egy dimenzió 
létezik, hanem sok dimenziót kell fi gyelem-
be vennünk. De mi következik ebből? Adva 
van egyrészt a horizontális kapcsolat, tehát 
annak mértéke, hogy valaki a tanulmányaihoz 
mennyire közeli területen dolgozik. És van a 
vertikális dimenzió is, amely a képzettségnek 
megfelelő szintű munkát jelenti. Ha valaki 
bölcsészként a tanulmányaihoz szorosan kap-
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csolódó munkát végez, de rosszul fi zetik meg, 
akkor az is probléma lehet. Esetleg nincsen 
biztos munkája, vagy hosszabb ideig tart, amíg 
állást talál. Ez az egyetemi képzés és a munka-
helyi pozíció közti rossz vertikális illeszkedés. 
Ugyanez a bölcsész talán megfelelő szintű 
munkát végez, de az eredeti tanulmányaitól 
távol eső területen. Ilyenkor beszélünk kicsi 
horizontális illeszkedésről.

F. M.: Az egyetem és a munka, illetve a foglal-
koztatás közötti átmenetről beszélve, milyen 
további hasznos mutatókat vagy fogalmakat 
találunk, amelyek segítenek megérteni ezt a 
változást? A kompetencia fogalma például 
hasznosnak tűnik, mert ez érthető az egye-
temi szakemberek és a munkaadók számára 
egyaránt, és illeszkedik az emberierőforrás-me-
nedzsment perspektívájába a további karrier-
fejlődés tekintetében.
H. Sch.: Ez nehéz, mert a kompetenciákat 
használó nyelv csak az elmúlt tíz évben alakult 
ki. Németországban hagyományosan képesíté-
sekről beszéltünk. A képesítést viszont abban 
az értelemben használtuk, mint ma a kom-
petenciák kifejezést. Míg a képesítés angolul 
csak az oklevelet, a diplomát jelenti, addig 
Németországban a képesítéseken a kompe-
tenciákat értettük. Tehát már 30 évvel ezelőtt, 
amikor elkezdtük a kutatásunkat, a felsőokta-
tás és a munka viszonyának kulcsfontosságú 
fogalmaiként gondolkodtunk a kompetenci-
ákról. A kompetenciák fogalmával különösen 
akkor vannak problémák, amikor különböző 
tudományágakról és szakokról van szó. Sok 
különféle elképzelésünk van a tanulmányok-
tól függő kompetenciákról, azonban nagyon 
hamar meg tudunk egyezni az általános 
kompetenciákról. Ez a nyelv elsősorban abban 
hasznos, hogy az általános kompetenciákról 
beszéljünk: problémamegoldás, kommuni-
káció, társadalmi kompetenciák, vezetés stb. 
Sok kutatást végeztünk ezen a területen. Hogy 
milyen végül is ez a nyelv? Igaza van, ez a sze-

mélyzetisek, a humárerőforrás-szakemberek 
nyelve. Ők olyanokat mondanak, hogy „több 
puha készségre van szükségünk, több személyi 
kompetenciára van szükségünk”, amik mind 
a személyzeti munkával függnek össze. Tehát 
ez egy nagyon régi vita, ami még a XIX. 
századból ered. Németországban az ordnung 
„rend”, „pontosság” szót használjuk például 
hagyományosan egy fontos általános kompe-
tenciaként. Vannak azután modernebb felfo-
gásban meghatározott kompetenciák, ilyenek 
a prezentációs kompetenciák, a beszédhez, a 
kifejezőkészséghez, a kultúrközi és a számí-
tógépes feladatok megoldásához kapcsolódó 
kompetenciák is például.
A kompetenciákkal kapcsolatban általában az 
a kérdés, hogy milyen az összetételük. Tehát 
nem csak egyes kompetenciákról beszélünk, 
hanem arról is, hogy összességében mire van 
igazából szükség. Azt hiszem, ezt érintettük a 
workshop során is itt Budapesten. Tehát min-
dig azt kell mérlegelnünk, hogy fektessünk-e 
be pusztán az általános kompetenciák, a sze-
mélyiség fejlesztésébe? Ez csodálatos lenne, de 
nem hiszem, hogy létre tudunk hozni egy sze-
mélyiséget. És Németországban, Európa kon-
tinentális területeihez hasonlóan, de eltérően 
a brit, amerikai és más angolszász rendsze-
rektől, az a szokás, hogy szeretünk specialista 
szakembereket képezni. Olyan embereket, 
akik különleges kompetenciákkal rendelkez-
nek, nem csak általános kompetenciákkal.

F. M.: Azért is így lehet ez, mert az igazán ál-
talános kompetenciák (pl. írni, számolni tudás) 
csak meghatározott tantárgyakkal fejleszthe-
tőek a felsőoktatásban, nem pedig általános 
tanfolyamokon.
H. Sch.: Igen, ez egy fontos szempont, igaza 
van. A kompetenciák mérése fontos Németor-
szágban is. Biztos vagyok benne, hogy számos 
kutatási projektünk lesz ebben a témában, 
mert megnyílik a lehetőség a kompetencia 
mérésének fi nanszírozására.
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F. M.: És lát olyan egyéb fogalmat, amely ért-
hető mindkét fél számára, amely értelmezhe-
tő a foglalkoztatás és a tanulmányok kontextu-
sában is?
H. Sch.: Igen, természetesen. Tudja, a felsőok-
tatás és a munka kapcsolatának kulcspontja, 
amiről beszélünk. Itt van az emberi tőke 
nyelve és elmélete, ami a kompetenciákhoz 
kapcsolódik. Ez egy lehetséges fogalmi keret, 
amelyben azt vizsgáljuk, az egyetemek milyen 
kompetenciákat, készségeket stb. biztosítanak. 
A munkaerőpiacon pedig az emberek a szemé-
lyes szellemi tőkéjük alapján kerülnek majd a 
megfelelő pozícióba, és ha jól teljesítenek, jó 
fi zetést kapnak. Ezzel tehát bizonyos értelem-
ben mérni tudjuk egy személy kompetenciáját, 
mert ezeket a kompetenciákat fi zetik meg a 
juttatásokkal, a munkabérrel. Azt mondanám, 
talán bizonyos területeken, bizonyos feltételek 
mellett fennállhat ez a kapcsolat, de van sok 
más elmélet is, sok más összefüggés, amely a 
tanulmányok és a munkavállalás kapcsolatát 
bemutatja. 
Itt van például a státusz aspektusa, tehát 
hogy a hallgatókat nem csak a kompetenciáik 
fejlesztése érdekli, hanem a státusz kivívá-

sa is. Elképzelhető, hogy az egyetemeket és 
a hallgatókat sem érdekli a kompetenciák 
fejlesztése, valójában az érdekli őket, hogy 
bizonyítványokat adjanak és szerezzenek, 
„belépőjegyeket” váltsanak meg a magasabb 
pozíciókhoz. És az emberek sok pénzt fi zetnek 
ezekért a belépőjegyekért, fi gyelembe sem 
véve a kompetenciákat. Ez a megközelítés 
következésképpen vitatja a kompetenciák 
jelentőségét. Az igazság talán a kettő között 
van, mint mindig. Különböző országokban 
különbözőképpen gondolkodunk arról, hogy 
mely kompetenciákat kell fejleszteni. Például a 
nemzetközi kutatásunkban azt találtuk, hogy 
a tanulmányok szakterülete Nagy-Britanniá-
ban nem számít. És bizonyos mértékig Japán-
ban sem. Tehát benne van a rendszerben, ahol 
az általános kompetenciák adják a tanulmányi 
program gyökerét. De ez nagyon más Európa 
kontinentális területein.

F. M.: Kérem, beszéljen ezekről a nemzetközi 
összehasonlításokról és közös kutatási projek-
tekről, amelyek közül több is az intézethez kap-
csolódik (pl. CHEERS, REFLEX, HEGESCO). 
Milyennek látja a nemzetközi összehasonlítás 

REFLEX-projekt

Három szélesebb és egymással is összefüggő kérdéskörre fókuszált a ROA (Maastrichti Egye-
tem Oktatás- és munkaerő-piaci Kutatások Központja) által koordinált projekt: (1) milyen 
kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy egy felsőfokú iskolát végzett ember a tudástársada-
lomban megtalálja a helyét, (2) milyen módon segítik a felsőoktatási intézmények ezen kompe-
tenciák fejlesztését, (3) milyen feszültségeket okoz, ha a végzettek, a felsőoktatási intézmények, 
munkaadók és más kulcsszereplők mind a saját érdeküket követik, és miként oldhatók fel ezek 
a feszültségek? A kutatás országtanulmányt, kvalitatív és kérdőíves véleménykutatást egy-
aránt tartalmaz. A projektben 16 ország vett részt (Ausztria, Finnország, Franciaország, Né-
metország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, GB, valamint Belgium-Fland-
ria, Csehország, Portugália, Svájc, Svédország és Japán), összesen 70 ezer végzett válaszait tar-
talmazta a 2005-ös adatgyűjtésen alapuló adatbázis, akik öt évvel a tanulmányaik befejezte 
után válaszoltak. Kiterjesztése a HEGESCO-projekt, amelynek során további közép-kelet eu-
rópai országokban (Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Szlovénia, Törökország) vizsgál-
ták a végzettek munkaerő-piaci beilleszkedéséhez szükséges kompetenciáit és azt, hogy ezeket 
a felsőoktatási intézmények milyen mértékben fejlesztették.
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értékét és a nemzetközi kezdeményezések 
hatását a nemzeti szinten, illetve az intézmé-
nyi szinten? Tehát miként hasznosulnak, mi a 
funkciójuk ezeknek a tágabb összefüggéseknek?
H. Sch.: A CHEERS projekt elindítása kollé-
gám, Ulrich Teichler és az én kezdeményezé-
sem volt. Amikor elkezdtük az intézetünkben, 
azt gondoltuk, elsősorban a mi kutatói érdek-
lődésünket fogja szolgálni. Ezt a kutatást az 
európai kutatási alap fi nanszírozásával végez-
tük, tehát nem volt szükség explicit gyakorlati 
felhasználásra. Érdekelt minket ez a terület, és 
azt gondoltuk, hogy ha rendelkezünk igazán 
összevethető adatokkal a felsőoktatási rend-
szerek összehasonlítására Európában, az bizo-
nyos értelemben érdekes lehet az Európai 
Közösség fejlődése szempontjából is. Nem 
gondoltunk az információ konkrét felhaszná-
lására. Csak arra gondoltunk, hogy sok sze-
replője van ezeknek a folyamatoknak, akiket 
érdekelhetnek ilyen típusú adatok.

F. M.: És mi a jövő? Hogyan látja az ilyen 
diplomás felmérések jövőjét Európában? 
Milyen irányú lehet a további fejlődésük?
H. Sch.: Őszinte híve vagyok az európai ösz-
szehasonlításnak. Szomorú látni, ha a politikai 
döntések empirikus bizonyítékok híján szület-
nek. Végeztünk egy nagy léptékű összehason-
lító felmérést a PhD-diplomásokról. Az Euró-
pai Bizottság nem rendelkezett adatokkal 
erről, és felkértek minket, hogy szisztematiku-
san gyűjtsük össze a rendelkezésre álló infor-
mációkat a bejövő és kimenő kutatókról, a ku-
tatók mobilitásáról és a kutatók karrierjének 
aspektusairól, tehát ez is pályakövetés volt. 
És összesen kilenc országgal együttműködve 
szisztematikusan összegyűjtöttünk mindent, 
ami elérhető volt, és a tapasztalataink nem vol-
tak fényesek. Azt találtuk, hogy csak korláto-
zott és szétszórt információk állnak rendelke-
zésre itt-ott a tárgykörben. Németországban 
sok jól felhasználható felmérés készült, ame-
lyek többségét a mi intézetünk végezte koráb-

ban. Más országokban viszont – különösen a 
kelet-európai országokban – szinte semmi-
lyen adat nem állt rendelkezésre. E tapaszta-
lat eredményeképpen meggyőződésem, hogy 
szükség van használható összehasonlító ada-
tokra, és ezek összegyűjtésének egyetlen mód-
ja, egy intenzívebb európai együttműködés 
kialakítása a különböző országok kutatói és 
intézményei között. 
Kezdeményeztem magam is egy európai pá-
lyakövetési megfi gyelő rendszer felállítását. 
Azt szeretném elérni, hogy azok az országok 
találjanak kapcsolatot egymáshoz, amelyek 
rendelkeznek az önök diplomás pályaköveté-
si rendszeréhez hasonló gyakorlattal. El kell 
kezdenünk kiépíteni az egyetemek hálózatát, 
amelyek többé-kevésbé egybevágó célokkal és 
elképzelésekkel, és többé-kevésbé megegyező 
kutatási kérdésekkel egy nemzetközi adatbá-
zist tudnának működtetni, hasonlóan ahhoz, 
ahogy önök felépítik az országos adatbázist 
Magyarországon a felsőoktatási intézmények 
közreműködésével. Meglehetősen derűlátó 
vagyok e célok tekintetében, mert eléggé vilá-
gos szerintem, hogy a különféle intézmények 
érdekeltek a nemzetek közti együttműködés-
ben. A magyar intézmények miért csak a töb-
bi magyar intézménnyel hasonlítsák össze a 
helyzetüket? Ennek nincsen értelme. Mind-
annyian európaiak vagyunk, már nem va-
gyunk befelé tekintő kisebb-nagyobb országok 
többé. Tehát teljesen normális, hogy az egyes 
intézmények számára lényeges másik intéz-
mény valahol máshol is lehet Európában, talán 
épp csak a határ túloldalán Romániában vagy 
Németországban vagy Ausztriában. Tehát az 
én tervem az intézmények közötti együttmű-
ködés elősegítése, és hogy európai uniós támo-
gatásokkal fel tudjuk állítani ezek rendszerét a 
diplomás pályakövetésben.

F. M.: Köszönöm a beszélgetést!
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KALMÁR ISTVÁN – GIRASEK EDMOND

Diplomás Pályakövetô Rendszer (DPR) bevezetése 
a Semmelweis Egyetemen  

A tanulmány Kalmár István Diplomás Pályakövető Rendszer bevezetése a Semmelweis Egyetemen című 
szakdolgozata alapján készült. Konzulense Girasek Edmond, a kutatás vezetője volt. Az írás bemutatja a pá-
lyakövetési rendszer kialakítását, az előkészítési és a kutatási folyamat főbb elemeit, sarokpontjait, majd a 
felmérés néhány fontosabb tanulságát, eredményét ismerteti. Kitér a hallgatói motivációk alakulására (to-
vábbtanulási, szakmai specializációs tervekre, elhelyezkedési elképzelésekre), majd az egyetem végzett 
hallgatóinak felmérése alapján körvonalazódó, az egészségügyet jellemző általános munkaerő-piaci viszo-
nyokra, a foglalkoztatottság, valamint a munkával való elégedettség kérdéskörére. 

A DPR bevezetésének indokoltsága

A Semmelweis Egyetem több évszázadra visszatekintő múltjának köszönhetően a hazai orvos- és 
egészségtudományi képzés egyik szimbólumává vált. Ez az általános elismertség arra ösztönzi az 
intézmény vezetőit, oktatóit, hogy a munkaerőpiac igényeit átlátható és megtérülő minőségi okta-
tással, képzéssel igyekezzen kielégíteni. Magyarország orvosainak, egészségügyi dolgozóinak je-
lentős hányadát egyetemünk bocsátja a munkaerőpiacra, így azok megfelelő felkészültsége nem-
csak intézményi, de országos érdeket is szolgál. Évente több mint másfél ezer hallgató fejezi be fel-
sőoktatási tanulmányait az intézmény valamely szakán, azonban még ennyi friss diplomás egész-
ségügyi dolgozó sem elegendő a hazai egészségügyi szférában fellelhető munkaerőhiány fedezésére. 

A Semmelweis Egyetem azzal a céllal vezette be a Diplomás Pályakövető Rendszert, hogy az 
egyetemi képzés munkaerő-piaci relevanciáját fejlessze a hallgatói szolgáltatások támogatásával. 
A DPR-munkatársak olyan átfogó adatgyűjtési, elemzési és ehhez kapcsolódóan szolgáltatási rend-
szert kívánnak kiépíteni, amely hosszú távon válhat a minőségi képzés mérőrendszerévé. Számos – 
a Diplomás Pályakövetéshez kapcsolódó – kezdeményezés már évek óta működik különböző szol-
gáltatások, klubok, kapcsolattartó alumni tevékenységek formájában, amelyek tapasztalatai komo-
lyan segítik a hatékony munkát.(1) 

(1) Ilyen a Semmelweis Egyetem Baráti Köre, illetve a Dr. Horváth Ildikó által koordinált „Találkozunk Tízévente” évfolyam-

találkozó-sorozat. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) 2001 óta foglalkozik az egész-

ségügyben kibontakozó humánerőforrás krízishelyzetének kutatásával. A 2003-ban indított Migrációs Kutatási Projekt az 

egészségügyi erőforrások nemzetközi migrációjának vizsgálatával, a munkaerő mobilitást meghatározó, azt befolyásoló 

tényezők felderítésével keres javaslatokat a válsághelyzet kezelésére alkalmas beavatkozási lehetőségekhez. A kutatás-

ban elért és jól üzemelő, széles körű együttműködés megfelelő alapot képez egy szélesebb értelemben vett DPR-rendszer 

kiépítéséhez.
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A DPR integrálásának feltételei

A tevékenység integrálásának egyik fontos eleme, hogy annak működését részletesen tartalmazza 
az Egyetem Szervezeti Működési Szabályzata. A régi szabályzatot kiegészítve a DPR-szabályzattal, 
hozzácsatolva a már működő véleményeztetési rendszerek (dolgozói elégedettség mérése, hallgatói 
elégedettség mérése, infrastruktúra véleményeztetése) szabályzatával, egy komplex „oktatói és hall-
gatói véleményeztetési szabályzatot” lehetne elkészíteni.(2)

A DPR folyamata

A rendszer folyamatát a következő részekre bonthatjuk: az adatok, elérhetőségek összegyűjtése; a 
kérdőívek tervezése és elkészítése, azok kézbesítése; eredmények kiértékelése és elemzése, vissza-
csatolásuk a beavatkozási pontokon. 

Adatok összegyûjtése, címadatbázis összeállítása
Az adatgyűjtés, a címlista összeállítása rendkívül lényeges feladat, hiszen ezáltal tudjuk elérni a je-
lenlegi és végzett hallgatókat. Minél részletesebb és frissebb címlistával rendelkezünk, annál sike-
resebben találjuk meg a hallgatókat, így vélhetően a kérdőívek kitöltési aránya is növelhető. A je-
lenlegi és végzett hallgatók adatait az Elektronikus Hallgatói Tanulmányi Rendszerből – NEPTUN 
– tudjuk összegyűjteni. Sajnos a hallgatók többsége nem tölti ki rendesen a NEPTUN-ban található 
adatlapját, a végzett hallgatók elérhetőségi adatainak – a tapasztalatok alapján – csupán kb. 30%-a 
aktív, naprakész. Így megállapítható, hogy nem elégséges csak a Tanulmányi Rendszerre támasz-
kodnunk az adatok összegyűjtése során.

Fontos forrás a Dékáni Hivatalokban megtalálható, a beiratkozásnál kötelező jelleggel kitölten-
dő beiratkozási lap. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 34. § (2) bek. értelmében: 
„A felsőoktatási intézmény nyilvántartja a beiratkozott hallgatókat. A beiratkozott hallgatóról törzs-
lapot állít ki, amelyen feltünteti a hallgató személyes adatait, valamint a tanulmányok folytatásával, 
a hallgatói jogviszonyból adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat.” A felsőoktatási 
intézmény a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben nyilvántartja a hallgató nevét, születési nevét, 
anyja nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási he-
lyének címét, értesítési címét és telefonszámát, elektronikus levélcímét. A Semmelweis Egyetemen a 
karok egyedülállóan, külön-külön követik a hallgatók életét. Ezáltal a címlistákat is karonként kell 
összegyűjteni, kikérni. Ez a tételes címlista egyes karokon nagyon részletes és naprakész adatokkal 
van feltöltve, míg máshol csak a névsort lehet megtalálni.

Nem hivatalos, informális adatgyűjtési lehetőség az eHÖK irodával való egyeztetés. Ez a mód-
ja a hallgatók adatainak megszerzésének azért jó, mert a hallgatói önkormányzat közvetlenebb vi-
szonyban áll a hallgatókkal. 

Napjainkban egyre elterjedtebb az elektronikus levelezés, a csoportok hallgatói között levelező-
listán zajlik az információáramlás. Ezek a címlisták kiváló adatgyűjtési források a DPR kutatók szá-
mára, ugyanis a levelezőlisták címadatbázisaiban megtalálható levelezési címek a lehető legfrisseb-
bek, az esetek túlnyomó részében aktívak.

(2) Az Semmelweis Egyetemen megvalósuló Semmelweis Közösség – Semmelweis Világ projekt a TAMOP -4.1.1-08/2/KMR pá-

lyázat támogatásával jött létre, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft. szakmai együttműködésével.
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Az információs társadalom fejlődése sajnos az esetek egy részében a személyiségi jog negatív elő-
jelű fellendülését is eredményezte. A jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény 34. § (3) bek. értelmében: „a felsőoktatási intézmény az alkalmazottak és a hallgatók sze-
mélyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával 
és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági 
okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mérték-
ben, célhoz kötötten kezelheti.” Azonban ezen kívül törvényi felhatalmazást nem nyer az intézmény 
az általa kezelhető, a már végzett hallgatók személyes adatainak alumni kapcsolat építését szolgáló 
felhasználásra. Az Egyetem a hallgatók adatait kutatások, felmérések céljára felhasználhatja, azon-
ban harmadik félnek nem adhatja ki. A törvényi engedély hiányában a hallgatói adatok felhaszná-
lására csak önkéntes adatszolgáltatás esetén van lehetőség, azonban ha az adatok felhasználásáról 
aláíratjuk a nyilatkozatot a hallgatókkal, ezt a problémát kiküszöbölhetjük.

Kérdôívek felépítése, kérdései
A kérdőíveket a központi Diplomás Pályakövető Rendszer követelményeinek megfelelően készítet-
tük el. Az első rész az általános kérdéseket, a második blokk a központilag meghatározott szakma-
specifi kus kérdéseket tartalmazta, míg a harmadik részbe a Semmelweis Egyetem által összeállí-
tott kérdéssor került. Az egyetem által összeállított kérdéssort egyrészt a kari dékánokkal is egyez-
tettük, illetve kértük a javaslataikat, másrészt az Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészség-
ügyi Emberi Erőforrás Kutatásaihoz kapcsolódó kérdéseket is szerkesztettünk a kérdőívbe, amelyek 
leginkább az egészségügyben komoly problémát jelentő külföldi munkavállalás kérdését járták kö-
rül. Az egyetemi kérdések harmadik blokkja pedig a minőségbiztosítási osztály javaslatára került 
bele a felmérésbe, ezek az egyetemi képzéssel és infrastruktúrával való elégedettséget vizsgálták.

Kérdôívek kiértékelése, eredmények visszacsatolása
A kérdőívek kitöltése, ill. a megszabott határidő letelte után a kiértékelés a legfontosabb eleme a 
felmérésnek. Az EvaSys-rendszerben felhalmozódott anyagból a program jelentéseket tud készíte-
ni, azonban ha részletes elemzésnek akarjuk alávetni az eredményeket, érdemes egy professzioná-
lis programot használni. Ez pedig a hazai felsőoktatásban minden intézmény rendelkezésére álló 
SPSS-programcsalád. Az EvaSys-rendszerben található olyan interfész, amely az SPSS-programmal 
kommunikálva továbbítja a kutatási eredményeket. 

A tavalyi DPR-kutatás elsődleges célja volt, hogy a rektor, a tanszékvezetők és oktatók megismer-
ték és felismerték a rendszer adta lehetőségeket. Az adatokat minden tanszék és intézet megkapta, 
azokat fi gyelembe véve javíthatják az oktatást, az egyetemi képzést. A főbb eredmények, amelyek 
nemcsak egyes tanszékekre, hanem az egyetem egészére is hatással lehetnek, a DPR-kutatók remé-
nyei szerint a Kari Tanácsok, illetve a Szenátus elé kerülnek.

A DPR bevezetésének megvalósulása

A kutatás folyamata és a legfôbb eredmények
A felmérést online módon végeztük az egyetem saját tulajdonú EvaSys-rendszerének felhasználásá-
val. Az online felmérést több hullámban indítottuk el, mivel a különböző karok címlistáit nem si-
került egyszerre beszerezni. Az első hullámot 2010. április 2-án indítottuk, a felmérést pedig má-
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jus 30-án zártuk le. Három alkalommal küldtünk emlékeztető levelet, és ezek az első két esetben 
jelentősen, a harmadik esetben kevésbé növelték a kitöltésszámot. A címlistában sajnos több eset-
ben találtunk duplikációt, tehát egy-egy hallgató vagy végzett kétszer is szerepelt benne. Ezért elő-
fordult, hogy annak is küldtünk emlékeztető levelet, aki már kitöltötte a kérdőívet. A probléma el-
lenére úgy gondoljuk, hogy meglehetősen jó válaszadási arányokat sikerült elérnünk, ez látható az 
alábbi táblán.

1. táblázat. A válaszadási arány karonként

aktív 
hallgatók

válaszoló 
hallgatók % végzettek 

(2007, 2009)

válaszoló 
végzettek 

(2007, 2009)
%

Általános Orvostudományi Kar 2333 542 23,2 510 172 33,7

Egészségtudományi Kar* 2599 385 14,8 1137 152 13,4

Fogorvostudományi Kar 424 98 23,1 132 6 4,5

Gyógyszerésztudományi Kar 499 132 26,5 202 20 9,9

Mentálhigiéné Intézet* 209 81 38,8 11 11 100,0

Testnevelési és Sporttudományi 
Kar*

1625 119 7,3 1217 66 5,4

Egészségügyi Menedzserképzô 
Központ

56 31 55,4 67 36 53,7

Doktori Iskola 671 82 12,2 n. a. 54 n. a.

Összesen 7689 1470 19,1 3276 463 14,1

*Ezeken a karokon néhányan egyszerre hallgatók is, és végzet tek is,ôket mindig a végzet tek közöt t jelenítjük meg.

 
Mint látható, az aktív hallgatók között lényegesen magasabb a válaszadási arány. Ez azonban nem-
csak a részvételi hajlandóságnak köszönhető, hanem annak is, hogy a végzettek címlistája sokkal 
hiányosabb volt, nagyjából a diplomát szerzett hallgatók harmadának-felének volt meg az e-mai-
les elérhetősége. Ennek fényében pedig egészen jó eredménynek mondható a 14,1%-os válaszadási 
arány. Természetesen a címlista teljessége karonként eltérő képet mutat, ez jól látszik a Mentálhigi-
éné Intézet 100%-os válaszadási arányán is. Két, csak posztgraduális képzést nyújtó szervezeti egy-
séget is bevontunk a kutatásba, az Egészségügyi Menedzserképző Központot és a Doktori iskolát. 
A Doktori Iskola végzettjeinek címlistája nem állt rendelkezésünkre.

Ezek meglehetősen magas arányok, különösen azt fi gyelembe véve, hogy először végeztünk ilyen 
felmérést, illetve a címlisták megszerzésének korábban már említett problémája is nehezítette a ku-
tatást. A jövőben ezt számításba kell vennünk, ha a későbbiekben ennél mindenképpen magasabb 
válaszadási arányt akarunk kapni. Összesen 1803-an töltötték ki a kérdőívet. A fenti táblázatban, 
összeadva a válaszadó hallgatók és a végzettek számát, akkor ennél magasabb összeg az eredmény. 
A többlet azokból a végzettekből adódik, akik egyúttal hallgatók is. Ez jól látható a 2. táblázatban.
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2. táblázat. Hogyan kapcsolódik a Semmelweis Egyetemhez? 

fô Érvényes (%)

Az intézmény hallgatója és végzettje is vagyok 104 5,8

Az intézmény hallgatója vagyok 1352 75,4

Az intézmény végzettje vagyok 
(legalább abszolutóriumot szereztem)

336 18,8

Összesen 1792 100,0

Eredmények – hallgatók
A hallgatókat a jelenlegi és tervezett tanulmányaikról kérdeztük, illetve arról, mit gondolnak a saját 
jövőbeni munkaerő-piaci helyzetükről. A kötelező kérdéseken felül az Egyetem hozzátett néhány 
kérdést szigorúan kísérleti jelleggel azért, hogy az elkövetkezendő évek DPR-felméréseiben már 
sokkal átgondoltabban, kidolgozottabban szerkeszthessük meg a saját kérdéseinket.

3. táblázat. Jelenleg hány szakon tanul a Semmelweis Egyetemen?

fô érvényes (%)

Egy szakon 1431 98,4

Kettô vagy több szakon 23 1,6

Összesen 1454 100,0

Az 3. táblázatban látható, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatói alapvetően egyszakosok, csak a 
megkérdezettek töredéke tanul az Egyetemen egynél több szakon. Ezen felül a válaszadók 13,4%-
a (237 fő) tanul más felsőoktatási intézményben is. A legtöbben hagyományos főiskolai képzés-
ben (76 fő), illetve hagyományos egyetemi képzésben (66 fő), továbbá jelentős a bachelor képzés 
(39 fő), illetve a felsőfokú szakképzés, amelyben 38 fő vesz részt. Az Egyetem képzési struktúrájá-
ból adódóan nem jellemzőek a többszakos képzések, illetve a képzés természetéből és leterheltsé-
géből adódóan a döntő többség más intézményben sem tanul. Az egészségügy sajátossága, hogy a 
felsőfokú végzettség megszerzése után sok esetben szükséges egyéb képzéseket elvégezni. Az orvo-
sok csak szakvizsgával végezhetnek önálló munkát, fogorvosok és gyógyszerészek esetében pedig 
vannak olyan feladatok, amelyeket szintén csak szakvizsgával lehet betölteni. A szakdolgozók ese-
tében (ápolók, gyógytornászok stb.) is létezik a folyamatos továbbképzés-kényszer igaz nem szak-
vizsga formájában. Az egészségügyben bevett gyakorlat a folyamatos továbbképzések szervezése és 
elvégzése (CME – continious medical education), ugyanis öt évenként meghatározott számú kép-
zési kreditpontot kell megszerezni ahhoz, hogy folytatni lehessen a továbbiakban is a munkát. Így 
tehát mindenképpen folyamatosan képeznie kell magát az egészségügyi munkavállalóknak, legyen 
szó akár szakvizsgához kapcsolódó, akár más képzésről. A legtöbben szakirányú továbbképzésen 
(348 fő), mesterképzésen (345 fő) és doktori képzésen (326 fő) gondolkodnak. Természetesen so-
kaknak szerepel a tervei között a szakvizsgához kapcsolódó képzés (231 fő), amely az orvosok ese-
tében általában munkahelyet is jelent – ez a rezidens státusz. A kérdésre válaszoló 699 hallgató (akik 
valószínűleg vagy biztosan képeznék magukat a későbbiekben) átlagosan kétféle képzésben szeret-
ne részt venni. 
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4. táblázat.  Tervezi-e, hogy az elkövetkező években újabb, felsőfokú vagy egyéb tanulmányokat 

kezd majd?

fô érvényes (%)

Biztosan nem 130 8,0

Nem valószín 679 41,6

Igen, valószín 591 36,2

Igen, biztosan 232 14,2

Összesen 1632 100,0

A felmérés következő nagy témája a hallgatók várt munkaerő-piaci helyzete. Ennek egyik fontos 
kérdése, hogy mit gondolnak, szükségük lesz-e bármilyen továbbképzésre, ha ezen a – orvos és 
egészségtudományi – területen szeretnének dolgozni. A válaszadó hallgatók közel nyolcvan szá-
zaléka gondolja úgy, hogy igen (kötelező jelleggel, komolyabb továbbképzésre vagy egyszerűbb to-
vábbképzésre). A fentebb említettekkel összefüggően tehát látható, hogy a hallgatók tisztában van-
nak azzal, hogy szükségük lesz továbbképzésre, de ezt a többség nem a felsőoktatás rendszerében 
szeretné teljesítené. Az előírt továbbképzési követelmények ezt lehetővé is teszik. Ezen belül egyhar-
mad-egyharmad azok aránya, akik azt válaszolták, hogy kisebb, illetve komolyabb továbbképzés-
re lenne szükségük, és 13% szerint kötelező továbbképzésre lesz szüksége. Mint korábban írtuk, az 
egészségügyben nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos továbbképzések elvégzésére, és látszik, hogy 
ezzel a hallgatók is tisztában vannak valamelyest.(3)

A válaszadó hallgatók közel 90%-a azon a szakterületen szeretne dolgozni, ahol jelenleg is ta-
nul. A teljesen más szakterület választásának indokai sokrétűek, leginkább a megváltozott szakmai 
érdeklődés és a jobb egzisztenciális lehetőségeket említették a válaszadók. Fontos ugyanakkor el-
mondani, hogy erre a kérdésre 19 érvényes válaszunk van, ebből természetesen nem lehet messze-
menő következtetéseket levonni.

Saját, szakterületen való elhelyezkedést illetően meglehetősen optimisták a hallgatók, amely per-
sze nem ok nélküli, jól tudják, hogy az egészségügyben komoly munkaerőhiány van, így biztosak 
benne, a végzettségüknek megfelelő állást fognak találni, legfeljebb nem abban az intézményben 
vagy városban, ahol eredetileg szerették volna. Ez az optimizmus átjön a felmérésen is: a válaszadó 
hallgatók több mint 84%-a úgy látja, hogy valószínűleg (53%) vagy biztosan (31%) tud majd ezen 
a szakterületen számára megfelelőnek tartott állást találni. A munkaerő-piaci elhelyezkedés egyik 
fontos feltétele a megfelelő gyakorlat, és  mivel meglehetősen gyakorlatorientált „szakmákról” van 
szó, ezért ez különösen fontos. Az egyetem által szervezett gyakorlatok mellett nagyon hasznos le-
het az olyan egyéb munka is, amely kapcsolódik valamilyen módon a megszerzendő végzettség-
hez. A válaszadók 21,2%-a végzett már olyan állandó munkát, és 26 százalékuk alkalmi munkát, 
amely kapcsolódik a saját szakterületéhez. Az ilyen munkatapasztalatok azonban nemcsak a gya-

(3) Fontos megemlítenünk, hogy a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara nem egészségügyi szakembe-

reket képez, az ő hallgatóiknál nyilván másként jelenik ez meg. Tehát a Semmelweis Egyetem döntően orvos és egészség-

tudományi képzési területen képez hallgatókat, a Testnevelés és Sporttudományi Kar profi lja ettől eltér, és sporttudomá-

nyi területen bocsát ki munkavállalókat a munkaerőpiacra. Jelen tanulmányban azonban nem bontottuk szét az adatokat, 

azok a felmérésben választ adó összes hallgatóra és végzettre vonatkoznak.
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korlat megszerzéséhez, hanem a munkaerő-piaci viszonyok megismeréséhez is hozzásegítenek. A 
hallgatók szerint az ő szakterületükön a diplomás kezdőbér átlagosan 122,78 ezer forint nettóban.

A külföldi munkavállalás egyre növekvő probléma a magyar egészségügyben.(4) Az ilyen irányú 
szándék pedig már hallgató korban megjelenik. Ezt jól mutatja, hogy a hallgatóink 58,8%-a vála-
szolta azt, hogy a diploma megszerzése után tervez hosszabb-rövidebb idejű külföldi munkaválla-
lást. Azt persze tudni kell, hogy ezek az adatok csak a szándékra vonatkoznak, természetesen nem 
minden hallgató fog külföldre menni dolgozni, aki igennel válaszolt erre a kérdésre, ugyanakkor 
mindenképpen elgondolkodtató ez a – véleményünk szerint – rendkívül magas arány.

Magyarországi munkavállalás esetén a legtöbben (48,5%) a közszférában helyezkednének el. Ez 
a szám lényegesen nagyobb a Hallgatói Motivációs Kutatás(5) teljes mintán tapasztalt arányánál, de 
ez nem meglepő az egészségügy sajátosságait ismerve. Jelentős még, hogy 10%-nál többen mond-
ták a magántulajdonú nagyvállalatot, illetve 15%-nál többen a saját vállalkozást. Emellett legtöb-
ben főállásban szeretnének elhelyezkedni (45,7%) vagy főállásban úgy, hogy mellette egyéb munká-
kat is végeznének (33,3%). A központi Hallgatói Motivációs Kutatás eredményeihez hasonlítva el-
mondható, hogy az orvos és egészségtudományi területen tanuló hallgatók 10 százalékponttal na-
gyobb arányban terveznek másodállást. Ez az egészségügyben meglehetősen gyakori, főleg az ala-
csony fi zetések miatt.

Eredmények – végzettek
A végzettek esetében is látható, hogy a Semmelweis Egyetem alapvetően egyszakos intézmény, a 
végzettek közel kilenctizede egy szakon szerzett legalább abszolutóriumot. A legtöbben az Általá-
nos Orvostudományi Karon szereztek diplomát, ezt követi az Egészségtudományi Kar, majd a ki-
sebb létszámú karok, illetve intézetek, ahogy ez korábban is látható volt a válaszadási arányoknál.

Az Egyetemen végzettek munkaerő-piaci helyzete jónak mondható, ugyanis az első végzettség 
megszerzése óta nyolctizedüknek volt állandó munkahelye, és több mint 82 százalékuknak jelenleg 
is van főállású munkahelye, igaz ebből a társaságból sokan (24,5 százaléknyian) ezt még kiegészítik 
egyéb munkákkal is. Mindössze 5 fő (1,4%) válaszolta azt, hogy jelenleg munkanélküli, és 18 főnek 
(4,9%) pedig a nappali tagozatos tanulás a „főállása”. Ez visszautal arra a korábban említett jelen-
ségre, hogy az egészségügyben komoly szakemberhiány van, tehát a végzettek könnyen tudnak szá-
mukra megfelelő, stabil munkahelyet találni. Jelentős azon egynegyednyi válaszadó aránya, akik a 
főállásukat más munkákkal is kiegészítik; ezt az adatsort az ágazat alacsony fi zetései magyarázzák. 
Fontos kérdés a munkahely ágazata, ugyanis leginkább ezzel lehet megfogni a pályaelhagyás kér-
dését. A válaszadó végzettek közel háromnegyede az egészségügy és szociális ellátásban dolgozik, 
10,3 százaléknyian pedig az oktatásban. Ezek a legjelentősebb foglalkoztató ágazatok tehát. Szintén 
a pályaelhagyásra vonatkozik az a kérdés, hogy a jelenlegi munkahelye mennyire kapcsolódik a ko-
rábban megszerzett végzettség(ek)hez. A megkérdezettjeink közel 95%-ának az egyik vagy mind-
kettő végzettsége összefügg a jelenlegi munkahelyén végzett feladataival, ilyen módon tehát azt ál-
lapíthatjuk meg, hogy alacsony a tágabban vett pályaelhagyás mértéke. Tény ugyanakkor, hogy az 
egészségügyi végzettségűek közül magas a pályaelhagyók aránya, pontos értéket azonban ezekkel a 
mérésekkel nem, csak ennél sokkal fi nomabb módszerekkel tudunk meghatározni (felmerül a pá-

(4) Dr. Eke Edit – Girasek Edmond – Dr. Szócska Mikós: Migráció a magyar orvosok körében. Statisztikai Szemle, 87. évfolyam 

7–8. szám

(5) http://www.felvi.hu/images/pub_bin/dload/hallgatoi_motivacios_kutatas2009/kutatasi_jelentes_hallgatoi.pdf
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lyaelhagyás határainak kérdése, például pályaelhagyó-e egy gyógyszer-értékesítő?). Szintén ehhez 
a kérdéshez tartozik, hogy a jelenlegi munkája milyen mértékben kapcsolódik a megszerzett kép-
zettségéhez. 68,2% esetén nagyon nagy mértékben, 20%-nál nagymértékben és további 8%-nál kis-
mértékű ez a kapcsolat. Vagyis itt is meglehetősen alacsony mértékű pályaelhagyást mérhetünk, de 
a korábban írtaknak megfelelően ezt mindenképpen érdemes kellő fenntartással kezelni. 

A több végzettséget szerzetteknél fontos információ, hogy a jelenlegi munkájuk melyik képzési 
területen megszerzett képzettségükhöz kapcsolódik leginkább. A válaszadók közel nyolctizede az 
orvos és egészségtudományi végzettségét használja, 5,7%-nyian a sporttudományi végzettségüket. 

Rendkívül izgalmas a munka egyes aspektusaival való elégedettség kérdése (5. táblázat). A Sem-
melweis Egyetemen végzettek leginkább a munkájuk szakmai tartalmi részével elégedettek. Ennek 
értéke 1–5-ig tartó skálán 3,9, legkevésbé pedig a jövedelmi viszonyokkal, ennek értéke 2,49. A szá-
mokból látszik, hogy nincs igazán nagy különbség az egyes tényezők értékelése között, ugyanakkor 
a válaszadó végzettek nem feltétlenül elégedettek a munkájukkal. 

A végzettek átlagos összjövedelme nettó 149,6 ezer forint. Itt is fel kell azonban hívni a fi gyelmet 
arra, hogy átlagok alapjául szolgáló válaszok átmentek egy tisztítási folyamaton, azonban – néhány 
válasz fi gyelmen kívül hagyása mellett – elképzelhető, hogy nem minden esetben sikerült rekonst-
ruálni azt az értéket, amelyet a válaszadó szeretett volna beírni.

5. táblázat.  Mennyire elégedett az alábbi tényezőkkel (átlagok, 1 = egyáltalán nem, 
5 = teljes mértékben)

fô átlag

A munka szakmai, tartalmi része 359 3,90

Szakmai elômenetel, karrierépítés 359 3,26

Szakmai presztízs 359 3,23

Jövedelem, juttatások 358 2,49

A munka személyi körülményei 359 3,52

A munka tárgyi körülményei 358 3,29

Összegzés

Látható, hogy az első Diplomás Pályakövetetési felmérés kisebb-nagyobb buktatókkal, de minden-
képpen sikeresen lezajlott. A közölt eredmények önmagukban is számos érdekes és tanulságos ele-
met tartalmaznak, azonban ezekkel még sokkal alaposabban is kell majd foglalkoznunk, mert az 
adatok összefüggéseiből rendkívül releváns információk nyerhetők az egyetem oktatói és vezetése 
számára – elvégre pontosan ez a célja ennek a munkának. Ez a felmérés ennek a folyamatnak csak 
az első lépése, az oktatásfejlesztés ilyen, egészen új módját nem lehet rövid idő alatt biztosítani, eh-
hez sok év kitartó munkája szükséges.

Legfontosabb eredménynek ugyanakkor a magas válaszadási arányt tekintjük, ugyanis első – te-
hát nem megszokott, illetve rendszeres – felmérésről van szó, így amennyiben rendszeressé válik, 
valószínűleg növekedni fog ez az arány. Ez tehát egy hosszú folyamat kezdete, nemcsak az intéz-
ményesülés miatt, hanem a hallgatói identitás kialakítása végett is, el kell érni a jelenlegi és végzett 
hallgatókkal, hogy segítően együttműködjenek alma materükkel a jövőben.
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Mivel hazánk orvosainak és egészségtudományi dolgozóinak jelentős hányadát a Semmelweis 
Egyetem bocsátja a munkaerőpiacra, így a megfelelően működő egyetemi DPR-rendszer és ennek 
visszahatása az oktatásra nemcsak intézményi, de országos érdeket is szolgál. Ez a tény arra ösztön-
zi az intézményt, hogy képzésével kielégítse a magyar egészségügyi munkaerőpiac igényeit. Véle-
ményünk szerint az orvos és egészségtudományi képzést folyató karok együttműködésével olyan 
országos felméréseket lehetne végezni, amely alapvetően meghatározhatná az orvos és egészségtu-
dományi képzést, ezáltal a jövő egészségügyét.

Amennyiben a DPR működése során felmerülő problémákat megfelelően tudjuk orvosolni, ak-
kor egy nagyon jól működő visszacsatolási formát biztosíthatunk a munkaerő-piaci igények kielégí-
tésére, illetve az egyetem a képzés fejlesztéséhez alkalmas információk birtokába kerülhet.
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DERÉNYI ANDRÁS(1)

Az elôzetesen megszerzett 
tudás elismerése a felsôoktatásban 

Az elmúlt években szerte a világban egyre nagyobb fi gyelmet kapott a formális iskolai képzésen kívül meg-
szerzett tudások (a szakmai zsargonban a nem formális és informális tanulási környezetben szerzett isme-
retek és kompetenciák) elismerése. Magyarországon is megjelent már ez a törekvés, egyedi eljárások ke-
retében a felnőttképzésben csakúgy, mint a felsőoktatás különböző területein. Több európai országban 
régóta működnek olyan szabályozott megoldások, intézményesült eljárások, amelyek a hozott tudások be-
számítását szervezett és átlátható keretek között szolgálják. Egy ideje az Európai Bizottság is szorgalmaz-
za az ilyen tudások elismerésének nemzeti keretek között zajló, rendszerszintű fejlesztését, egyben segíti a 
már működő megoldások megismerését az országok közötti tapasztalatcsere megszervezése révén. 2004-
ben uniós ajánlások hívták fel a fi gyelmet az elismerési eljárás kívánatos, közös alapelveire, 2009-ben pedig 
nemzetközi szakértők együttműködésének eredményeként olyan kézikönyv született, amely szakmai aján-
lásokat tartalmaz az elismerési eljárások nemzeti szintű fejlesztésének támogatására.(2)

Általánosságban fogalmazva az előzetesen megszerzett, vagy más szóval hozott tudás elismeré-
se – a képzés világában – azt jelenti, hogy egy szabályozott eljárás keretében a képzést megelőző-
en megszerzett (hozott) tudást újra értékelik, új értéket adnak neki, és beemelik a képzési program 
értelmezési keretei közé. Így az eljárás alkalmazása egyfelől elérhetőbbé teszi a képzési program-
ba bekerülést, mert meglévőnek tekinti a felvételhez elvárt tudásokat, másfelől a képzésbe már be-
kerültek esetében lehetővé teszi a képzési programok közötti mozgást, vagy tehermentesíti a diákot 
a képzés céljának eléréséhez szükséges egyes – már igazoltan meglévő – követelmények teljesítését 
célzó tanulmányi munka alól. 

(1) A TÁMOP 4.1.3 központi projekt keretében folyik jelenleg a felsőoktatás számára alkalmas tudáselismerési modell és eljá-

rás kialakítása. Jelen írás a fejlesztés időközi eredményeire támaszkodva, a fejlesztők számára, illetve a munka keretében 

készült áttekintések, szakanyagok felhasználásával készült. Alapanyagát Tót Éva, a projekt egyik szakmai vezetője kézirata 

(A nem-formális és informális tanulás elismerésével kapcsolatos uniós állásfoglalások és a külföldi tapasztalatok hasznosítása a 

felsőoktatási validációs /tudás elismerési modell-fejlesztésben. Vita-anyag [munkafázisban]), valamint Szlamka Erzsébet kéz-

iratos tanulmánya (Áttekintés a felsőoktatási validáció nemzetközi gyakorlatáról) képezi. Az ezekhez toldott, illetve további 

felhasznált szövegtöredékek eredeti szerzősége az esetek jelentős részében nem megállapítható; ennyiben ez az írás a pro-

jektben közreműködő közel félszáz szakember (nagy részük maga is felsőoktatásban oktató, dolgozó) közös alkotásának te-

kinthető.

(2) Az Európai Bizottság által életre hívott „Tanulási eredmények elismerése” elnevezésű klaszter (munkacsoport) EU-

tagországokból delegált tagjai hosszú konzultációs folyamat során alakították ki az útmutatót, amelynek továbbfej-

lesztése folyamatban van. European guidelines for validating non-formal and informal learning. CEDEFOP, 2009. Online: 

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/5059.aspx
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Bár az igazolt tudások beszámításával kapcsolatos eljárások iránti érdeklődés az utóbbi években 
növekedett meg, az elismerési gyakorlat nem új keletű: Franciaországban már az 1930-as évek-
ben megjelent törvényben szabályozva; Észak-Amerikában a 2. világháborút követően a hadsereg-
ből leszerelt katonák tömegei számára kellett megoldani a munka világába való visszailleszkedést, 
ami sok esetben az új szakképzettséget jelentő formális képzési programba való belépést jelentette. 
A hadseregben a kiképzés során, majd a bevetéseken elsajátított tudások számbavétele és beszámí-
tása ekkor nagy jelentőségre tett szert. A 70-es évek óta több európai ország – elsősorban a mun-
kanélküliek munkába való visszavezetése, a munkaerőpiac szürke zónájában mozgók legális mun-
kavégzésbe visszaterelése érdekében – dolgozott ki és vezetett be elismerési rendszert. Itt ismét 
Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Írországot, majd Portugáliát érdemes megemlíteni. Ez 
utóbbi ország sajátos nehézségét, az első formális iskolai végzettség megszerzése előtt kimaradók, 
lemorzsolódók (az iskolaelhagyók) nagy számának csökkentését és szakmához, illetve a formális is-
kolarendszerbe való visszatérés lehetőségét kívánta – utóbb az is látszik, hogy nagyon sikeresen – a 
meglévő tudások feltárásával és elismerésével kezelni. E példákból látszik, hogy az előzetesen meg-
szerzett tudás elismerése mindenhol valamilyen konkrét társadalmi-gazdasági probléma megoldá-
sához választott eszközként jelent meg.

Az utóbbi évek európai munkaerő-piaci és oktatáspolitikáját egyaránt áthatja az egész életen át 
tartó tanulás paradigmája, amelyben a tanuló egyénre helyeződik a hangsúly, a különböző szakpo-
litikai intézkedések pedig az egyén boldogulását hivatottak szolgálni. Ebből az egyén felőli perspek-
tívából nyert új értelmezést a meglévő, korábban megszerzett tudás elismerése is. Olyan képzésszer-
kezeti átalakítások, tanulásszervezési és oktatás-módszertani eszközök, innovációk jelentek meg, 
amelyek célja a tanuló egyén boldogulásának támogatása, az oktatási, képesítési rendszer átlátha-
tóbbá és érthetőbbé tétele, a tanulásszervezés korszerűsítése a képzők és munkáltatók, szakmai sze-
replők közötti együttműködés erősítése révén. A bolognai folyamat is ezt célozza a felsőoktatásban. 
E folyamatnak, a nemzeti oktatáspolitikáknak és az Európai Unió közösségi támogató program-
jainak köszönhetően az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett a mobilitás az egyes képzé-
si programok között, beleértve a képzési szintek közötti mozgásokat is. Ennek következtében az 
egyéni képzési útvonalaknak, az életpályára felkészülésnek olyan sokszínűsége jött létre, amelyben 
jelentős átfedések keletkezhetnek, illetve egyre inkább szükségessé válik az egyik tanulási pályáról 
a másikra történő váltás, továbbá a képzésbe való visszatérés megkönnyítése.

Az egyéni perspektíva előtérbe helyeződésével egyre inkább magától értetődővé válik, hogy az 
egyén számára ráfordítási veszteséget okoznak az átfedések, az ismétlődések a képzési tartalmak-
ban, a tanulási eredményekben, a követelményekben. Ez a veszteség a tanulásra fordított idő, mun-
ka és költségek növekedésében jelenik meg, amely társadalmi szinten is érzékelhető. Ezért a vesz-
teségek mérséklése a képesítési rendszerek irányítói számára célként jelenik meg, az oktatási-kép-
zési intézményrendszer szereplői számára pedig új feladatot jelent. Ezek között találhatók azoknak 
az átláthatósági eszközöknek a kidolgozása majd bevezetése, mint a képesítési keretrendszerek, a 
kreditrendszerek, az Europass, amelyek az oktatási alágazatok mindegyikében megjelennek. Az is 
látható, hogy ezeknek az eszközöknek az alkalmazása, a tapasztalatokkal, a jó eljárásokkal kapcso-
latos tudás megosztása konvergenciát hoz létre az alágazatok között. Mindegyik alágazatban meg-
jelent a tanulási eredmények alkalmazásának, valamint a formális tanuláson kívül megszerzett tu-
dások elismerésének célja is.
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A megszerzett tudás elismerésének gyakorlata

A szakképzésben korábban jelent meg a szakmai gyakorlatok, korábbi munkatapasztalatok során 
keletkezett tudások elismerésének gyakorlata. A felsőoktatás jóval kevésbé hajlandó az előzetesen 
megszerzett tudás elismerésére, inkább ennek egy szűkebb formáját gyakorolva a korábbi, más fel-
sőoktatási intézményben, formális keretek között teljesített tanulmányokat ismeri el, számítja be; 
ez a kreditátvitel (transzfer), amelynek a bolognai folyamat keretében az Európai Felsőoktatási Tér-
ség egészére kiterjedő protokollja is kialakult (Európai Kreditgyűjtési és -Átviteli Rendszer; ECTS). 
A kreditátviteli rendszer egészen az utóbbi évekig gyakorlatilag fi gyelmen kívül hagyta a munka-
tapasztalatból, a formális iskolarendszeren kívüli képzésekből vagy egyéb módon végbement tanu-
lásból származó tudást. A felsőoktatás sok intézményében még a formális tanulásból származó tu-
dást igazoló kredit elismerése, elfogadása is gyakran idegenkedést vált ki, nehézkesen, szervezet-
lenül vagy nem kellőképp igazságosan történik. Pedig az átlátható és fair eljárás éppen ezeknek az 
eszközöknek a használatához kötődő fő alapelvek közé tartozik.

A felsőoktatás jól érzékelhető tartózkodásának oka lehet, hogy fél attól, hogy kiemelt, minő-
ségi státusza esetleg csorbát szenved a formális tanuláson kívül megszerzett tudás elismerése mi-
att. Másfelől az elismerési folyamat nemcsak az elméleti tudást hivatott kezelni, hanem a tanulás 
során létrejött, a tudás alkalmazásával és egyéb készségekkel, kompetenciákkal kapcsolatos ered-
ményeket is. A tanulási eredmények alkalmazásán alapuló tanulásszervezés a felsőoktatásban 
még jóval kevésbé elterjedt, mint a szakképzésben, emiatt a tudás-elismerési rendszer nehezebben 
egyeztethető össze a felsőoktatási értékelési, elismerési gyakorlattal, mint a szakképzés gyakorla-
tával. A felsőoktatási kreditrendszerek ezekben az években kezdenek nyitni a formális felsőokta-
tási képzésen kívül végzett tanulás révén vagy munkatapasztalattal megszerzett tudás befogadása 
felé – ez jól nyomon követhető az ECTS Kézikönyv újabb változatának(3) módosulásain is. 

A fentebb már említett bolognai folyamatban azon a 2005-ös bergeni miniszteri találkozón je-
lent meg az elismerés fogalma, amelyen az Európai Felsőoktatási Térség számára kidolgozott ké-
pesítési keretrendszert(4) elfogadták a felsőoktatásért felelős miniszterek, akik ezzel összefüggésben 
kimondták, hogy további előrehaladásra van szükség a rugalmas tanulási útvonalak számára szol-
gáló lehetőségek létrehozásában, amelyek között az előzetes tanulás elismerésének eljárásai is ott 
vannak.

A 2007-es miniszteri találkozóra készült „Áttekintő jelentés”(5) már jelezte, hogy a felsőoktatás 
elkezdte elismerni az előzetes tanulást a felsőoktatási képzési programokra való felvétel és a képe-
sítések elérése érdekében, de felhívta a fi gyelmet, hogy további feladatok vannak még e téren, mert 
az elismerés meghonosítása az országok többségében még nagyon korai szakaszban van. Egyelőre 
még a fogalom megértésében is különbségek látszanak, és alig szerepel konkrét gyakorlati példa a 
nemzeti beszámolókban.

(3) ECTS Users’ Guide. Education and Training. European Communities, Luxembourg 2009. 

Online: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf 

(4) Berg, M. (2005) A Framework for Qualifi cations of the European Higher Education Area. Bologna Working Group on 

Qualifi cations Frameworks. Copenhagen: Ministry of Science, Technology and Innovation. Magyarul: Az Európai felsőokta-

tási térség képesítési keretrendszere. A képesítési rendszerekkel foglalkozó Bologna-munkacsoport jelentése. 2006.  

Online: http://www.kreditlap.hu/kkk/letoltes/FfQteljes_lektoralt.pdf 

(5) Bologna Process Stocktaking Report 2007. Report from a working group appointed by the Bologna Follow-up Group to the 

Ministerial Conference in London, May 2007 Department for education and skills.
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Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) számos dokumentumban jelezte a nem-formális és in-
formális tanulás elismerésének fontosságát. A 2007. évi „Trendjelentés”(6) szerint „a rugalmasság, a 
mobilitás, és az akadémiai minőség fejlesztése érdekében sokféle eszközzel és eljárással lehet elő-
mozdítani az előzetes tanulás elismertetését, ezek között megtaláljuk az előzetes tanulás beszámí-
tását (APL), a korábbi, tanúsított tanulmányok beszámítását (APCL), az előzetes tapasztalati tanu-
lás beszámítását (APEL) és a munkaalapú / munkahelyi tanulás (WBL) kereteit.

A jövőben mindezek összekapcsolódnak az ECTS-rendszerrel, hogy a korábbi tanulás eredmé-
nyét kreditekkel is ki lehessen fejezni. Ezáltal ez az eszköz az egyes képesítési keretekhez is hatéko-
nyan illeszthető lesz. Ugyanakkor ezek a folyamatok még gyermekcipőben járnak, ezért a felsőok-
tatási intézmények felelőssége, hogy előmozdítsák a kedvező változásokat. Különösképpen fontos, 
hogy elkerüljék a túlbonyolított, időrabló, túl sok adminisztrációt igénylő és drága megoldásokat, 
amelyek elrettenthetik nemcsak az egyetemi oktatókat, de a polgárokat is készségeik és képessé geik 
elismertetésétől.”(7)

A nehézségeket többek között éppen az okozza, hogy az előzményeknek köszönhetően a felső-
oktatásban a korábban elért tudás elismerésének gyakorlata erősen összefonódik a kreditrendszer 
alkalmazásával, annak – nem feltétlenül ideális módon rutinná vált – intézményi eljárásaival. Ezek 
a rutinok sok esetben eltérítenék, megnehezítik a tudáselismerés közös elveknek megfelelő eljárá-
sának kiépítését.

Az európai országok elismerési gyakorlata

Az ezekben az években az elismerés terén folyó nemzetközi fejlesztéseket az Európai Bizottság 
által harminc ország szakértőivel folytatott konzultációk keretében orientálja egy kidolgozott álta-
lános eljárási alapelvgyűjtemény – különösen az európai országokban –, amelyet az Európai Unió 
Tanácsa által jegyzett 2004-es dokumentum(8) tett közzé. A Következtetésben megfogalmazott alap-
elvekre a rendszerfejlesztők gyakran hivatkoznak, és az európai országok többségében valóban 
elfogadottá váltak, beépültek a nemzeti rendszerek deklarált alapelvei közé. A dokumentum meg-
fogalmazásában a Tanács a tudás elismerésének három területét tartja kiemelkedően fontosnak: 
a formális képzéshez, a munkahelyhez, valamint a civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó 
értékelést és elismerést.

A dokumentumban kiemelt elvek között szerepel, hogy az elismerésnek alapvetően az egyén 
érdekeit kell szolgálnia, és biztosítania kell, hogy az eljárás során tiszteletben tartsák a személyiségi 
jogokat. Az értékelési eljárás során létrejövő dokumentáció feletti rendelkezés joga az egyént illeti. 
Ugyancsak nagy hangsúlyt kap, hogy a nemzeti rendszerek jövőbeni kialakításának az adott orszá-
gok törekvéseit kell tükröznie – noha tagállamonként igen eltérő gyakorlat alakult ki. Az alapelvek 
széles körű elfogadása a feltétele annak, hogy a tagállamokban alkalmazott különböző megközelí-
tések és rendszerek összehasonlíthatók és széles körben elfogadhatók legyenek. 

A tudás azonosítására és elismerésére vonatkozó megközelítéseknek megfelelő minőségbiztosí-
tási mechanizmusokat kell tartalmazniuk. Az érintetteknek útmutatást, tanácsadást és tájékozta-

(6) Crosier, D.  & Purser, L. & Smidt, H. (2007) Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area. An Eua Report. EUA

(7) Chapter 5.5 Lifelong learning and recognition of prior learning. In Crosier et al., 2007., 66.

(8) A Tanács és a tagállamok kormányai Tanácson belül tanácskozó képviselőinek következtetése a nem-formális és informális tanu-

lás azonosítására és elismerésére vonatkozó közös európai elvekről. Brüsszel, 2004. május 18.
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tást kell nyújtaniuk a megközelítésekről és rendszerekről az eljárás iránt érdeklődő egyének számá-
ra. Az elismerési folyamatoknak, eljárásoknak és szempontoknak igazságosnak és átláthatónak kell 
lenniük, és minőségbiztosítási mechanizmusokkal kell őket alátámasztani. 

Az igazságosság érdekében az értékelési eljárásnak pártatlannak kell lennie, és megfelelő me-
chanizmusokat kell alkalmazni az összeférhetetlenség kizárására. Biztosítani kell az értékelést vég-
zők szakmai felkészültségét (mind az eljárás menetét és lebonyolítását, mind pedig az alkalmazott 
értékelési módszereket illetően, illetve a szakterülettől függően ismerniük kell azokat a szakmai 
sztenderdeket, referenciákat, amelyeken az értékelés és a tanúsítás alapul). 

Mindezek nyomán azt gondolhatnánk, hogy az európai országok elismerési gyakorlata nagyon 
közel áll egymáshoz. A többféle program keretében több alkalommal is összegyűjtött adatok azon-
ban jelentős különbségeket mutatnak. Egy 2007-es áttekintés(9) alapján átfogó elismerési rendsze-
rek működéséről lehet beszélni Belgium, Dánia, Franciaország, Finnország, Luxemburg, Norvégia, 
Svédország és Portugália esetében. Franciaország és Portugália kiemelkednek közülük, mint olyan 
országok, ahol az elismerés gyakorlati realitássá vált az állampolgárok számára, a tudásuk elisme-
rését kérvényezők száma jelentős. Mindkét ország olyan nemzeti rendszert alakított ki, amely in-
tegráns részévé vált oktatási, képzési és foglalkoztatási politikájuknak. 

Alulról felfele építkező megközelítés, általánosan elfogadott alapelvek mentén sokféle és nem 
egy irányba mutató kezdeményezések és gyakorlat jellemzi Hollandiát, az Egyesült Királyságot és 
Írországot. 

Az elismerés működése még relatíve korlátozott, de a jogi és intézményi lépések megtörtén-
tek, gyakorlati valósággá kezd lassan válni az elismerés az emberek számára pl. Dániában és 
Belgiumban.

A többi országban különféle fejlesztési támogatások keretében a megoldások keresése zajlik. 
Több országra is igaz, hogy az elismerési eljárás bevezetésére irányuló konkrét kezdeményezésből 
kevés van náluk, és azok sem részei egy átfogó stratégiának, sőt magát a kérdést sem tekintik fon-
tosnak. Ciprus például ezek közé tartozik.

1. táblázat. Az európai országok validációs gyakorlatának osztályozása (2007)

Átfogó rendszerek 

A fejlôdés három fô szintje:

Kialakított általános keretek között 

– most induló megvalósítás

– korlátozott eredmények

– nagy fejlôdés

Belgium, Dánia, Franciaország, 

Finnország, Luxemburg, Norvé-

gia, Svédország, Portugália

Alulról építkezô megközelítések

Hosszú hagyományok

Általános elvek 

Különbözô és széttartó 

kezdeményezések és gyakorlat

Hollandia, Egyesült Királyság,  

Írország

(9) Feutrie, M. (2007), Validation of Non-formal and Informal Learning in Europe: Comparative Approaches, Challenges and 

Possibilities, communication at the conference on Recognition of Prior Learning: Nordic-Baltic Experiences and European 

Perspectives., Copenhagen, 8 March 07. 

Online: www.nordvux.net/page/489/keynotesandpresentations.htm 

A European inventory on validation of non-formal and informal learning. ECOTEC.  

Online: http://www.ecotec.com/europeaninventory/
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Kiteljesedô rendszerek

Nemzeti szabályozás,

Prioritássá kezd válni

Növekvô érdeklôdés

Referenciák, standardok kidolgozása

Korlátozott hatás, alacsony fi gyelem

Észtország, Lettország, 

Litvánia, Izland, Olaszország 

Spanyolország

Korlátozott kezdeményezések

Korai állapotban lévô kezdeményezések, 

szkepticizmus, 

igény felismerése hiányzik, 

alsóbb szintû szabályozás

Ausztria

Németország

Liechtenstein

Kezdeti próbálkozások

Semmi nem történik

Ajánlások, stratégiaalkotás kezdeményei, 

kísérletek, kezdeményezések különbözô 

szinteken, ám kapcsolódás nélkül

Fontos feltételek hiányoznak

Mostanában kerül a kérdés a politika 

horizontjára

Csehország, Magyarország, 

Málta, Lengyelország, Romá-

nia, Szlovákia, Szlovénia

Bulgária, Ciprus, Görögország

Forrás: Michael Feutrie (2007) javaslata nyomán

A 2010-ben megismételt áttekintés(10) nem mutat nagy eltérést a korábbi képtől. Ugyanakkor né-
hány jelentős és pozitív fejlemény is megfi gyelhető volt a 2007–2010-es időszakban. Mindenekelőtt 
az elismerést igénybe vevő egyének összesített száma, ha lassan is, de folyamatosan növekszik. Ezt 
illusztrálja a norvég eset, ahol az elismerés jelentős szerepet játszik a felnőttkori tanulásban (a 2007 
közepe és 2009 közepe közötti időszak megyei szinten regisztrált közel 9000 összes felnőtt tanu-
lójából 55% keresztülment elismerési eljáráson, akiknek  86%-a felmentést kapott a képzés egy ré-
sze alól). Másodszor, a nemzeti képesítési keretrendszerek létrehozása és a tanulási eredmények-
re való átállás új fejlesztéseket ösztönöztek: az olyan országokban, mint Németország vagy Auszt-
ria, az elismerés működtetésére irányuló nemzeti stratégiákat egyeztetnek és fejlesztenek. A gaz-
dasági válság is ráirányította a fi gyelmet az elismerésre, mint a vállalkozások számára potenciáli-
san hasznos eszközre.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a régebb óta az elismeréssel foglalkozó országokban ne 
járna nehézséggel a tudáselismerési eljárások bevezetése. A felsőoktatásban különösen a hagyomá-
nyos nagy egyetemek óvatosabbak és idegenkednek a máshol megszerzett tudás befogadásától, még 
olyan, a saját rendszerüket több évtizede elindító országokban is, mint Írország. Ez nem véletlen: a 
tudás elismerésével kapcsolatos elköteleződés inkább a munkaerőpiac és a hallgatói igények függ-
vénye, és e téren a hagyományos egyetemek eddig kevésbé mutattak nyitottságot. Ugyanakkor a 
nem-egyetemi felsőoktatási intézmények, a mozgékonyabb magánintézmények előrébb járnak, és 
több helyen érdekes megoldásokat alakítottak ki.

(10) Latest developments on the promotion and validation of non-formal and informal learning  and links to the implementation of 

the EQF. Bjornavold, J. (Cedefop) and Wannan, J. (EC). Kézirat
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Az elismerés gyakorlata a felsôoktatásban

Norvégiában is kétkedően fogadták a felsőoktatás szereplői az előzetesen megszerzett tudás elisme-
réséről rendelkező törvényt. A tapasztalatok azonban megváltoztatták hozzáállásukat: az elismeré-
si eljárás révén felvételt nyert hallgatók további tanulmányait követve kiderült, hogy eredményeik 
versenyképesek a hagyományos úton bekerült diákokéival, sok esetben pedig motiváltabbak, éret-
tebbek, céltudatosabbak is.(11)

Az elismerés egyik értelme és így közvetlen célja lehet a felsőoktatási intézmények számára, 
hogy új célcsoportokat győzzön meg a (tovább)képzés előnyeiről, ezáltal csökkentve a munkaerő-
piaci hiányt bizonyos szakterületeken. Az új célcsoportba tartozhatnak a munkaerőpiacra hosszas 
távollét után visszatérők, a magasan képzett külföldiek, továbbá azok a munkavállalók, akik hajlan-
dók frissíteni és gyarapítani tudásukat, készek munkahelyet, esetleg pályát váltani.

A hozott tudás elismerésének fő lépései a legtöbb országban ugyanazok: az eljárásra jelentke-
zők közlik, hogy milyen tudással rendelkeznek, megadják ennek bizonyítékait, amelyet egy erre 
felhatalmazott személy vagy testület értékel. Bizonyítékok hiányában mód van közvetlen tudásér-
tékelésre is. Majd az eredmények alapján döntés születik az elismerés megadásáról, illetve annak 
módjáról.

A lépések kulcsmozzanata a tudás értékelése. A legtöbb helyen alkalmazott eszköz a jelentke-
ző által összeállított, tudásának bizonyítékait tartalmazó portfolió bekérése és értékelése. Sok he-
lyen ez elektronikus formában, programokkal támogatva történik. A dán intézmények egyfajta ki-
bővített önéletrajzot állíttatnak össze a jelentkezővel.(12) Az összeállítást lépésről lépésre webes fe-
lület vezeti. Ezen nem csupán a befejezett, tanúsítvánnyal záruló kurzusokat, hanem a félbesza-
kadt tanulmányokat is fel lehet tüntetni. A szabadidős tevékenységek körében felnőttképzésről, ön-
kéntes munkáról és egyéb tevékenységekről is lehet nyilatkozni. Majd a szakmai kompetenciákról 
és készségekről, azok fokáról, valamint a tudás forrásáról lehet önbevallással beszámolni. Mind-
ezek alátámasztására fel lehet tölteni ajánlást, bizonyítványmásolatot, a munka minőségét bizonyí-
tó fényképet stb. 

A dán mintához hasonlót kínálnak a német intézmények a Profi lPASS(13) nevű elektronikus szol-
gáltatással, igaz, a skandinávokkal ellentétben ezt díjfi zetés ellenében lehet igénybe venni. 

A franciák is használják a portfolión alapuló értékelési módszert, ám hangsúlyozzák hátrányait 
is: az abban foglalt tapasztalatok, dokumentumok nagymértékben különböznek, tehát nehéz ob-
jektíven értékelni őket. Sok esetben a szakértelem is hiányzik a portfolió megfelelő értékeléséhez. 
Emiatt a hagyományos módszer, a vizsgáztatás mind a mai napig érvényben van.

Érzékeny kérdés az elismerési eljárás költségeinek fi nanszírozása, és ebben egyelőre kevés az ösz-
szegyűlt tapasztalat is. Egy-egy jelentkező pályázatának elbírálása meglehetősen sokba kerül, ám 
a mértékben már megoszlanak a vélemények, és inkább becsléseket ismerünk. Egy holland jelen-
tés szerint(14) 1345 Euro egy eljárás lebonyolításának költsége, amit a kérelmezők az adóból vissza-
igényelhetnek. Az eljárás időigényes, ezért is drága: egy jelentkezőnek 20–40 óra közötti időre van 

(11) Mohn, T. N. (2007)Valuation and validation of non-formal and informal learning in Norway - experiences and challenges. Vox, 

p. 23. Online: www.nordvux.net/download/2701/valid_no_07.pdf

(12) http://www.minkompetencemappe.dk

(13) http://www.profi lpass.de

(14) lásd European Inventory, The Netherlands p. 16.  

Online: http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/netherlands.pdf
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szüksége egy portfolió összeállításához, az értékelő bizottság pedig hat–nyolc órát tölt egyetlen je-
lentkezés elbírálásával.(15) A svédek az előzetes kompetenciafelmérést két órás elfoglaltságnak be-
csülik, a részletes, már a szakterületre koncentráló elemzésre további nyolc órát adnak, az értéke-
lés akár tíz napot is igénybe vehet, míg a tanúsítvány megerősítése ismét néhány nap. A ráfordítás 
csökkenthető, ha a folyamat elején szakszerű tanácsokkal látják el a jelentkezőt, és így nem kerül 
sor felesleges dokumentáció benyújtására.

Az adminisztrációs költségek arányát nehéz megbecsülni, hiszen még egyetlen országon belül 
is nagyon eltérő adatokat szolgáltatnak az intézmények: Norvégiában volt olyan intézmény, amely 
szerint az eljárás révén felvett hallgató tízszer annyi adminisztrációs költséget jelentett, mint a ha-
gyományos úton felvett diák. Mások ezt a különbséget csak kétszeresre becsülik.(16) Ott ez azért is 
fontos kérdés, mert a jelentkező számára az eljárás ingyenes, az intézmény saját költségvetéséből 
kell fi nanszírozni a költségeket. 

Belgiumban az intézmények nem kapnak állami támogatást az elismerés bonyolításához, de az 
adminisztráció költségeit elkérhetik a pályázótól. Ugyanakkor, ha a cél a lemaradók, a rászorulók 
formális képzésbe való visszaemelése, akkor őket az anyagiak elriaszthatják a jelentkezéstől, azaz 
a költségek átterhelése ellentétes hatást válthat ki. Több országban azzal a megoldással próbálkoz-
nak, hogy a jelentkezőtől egy alapköltségnek számító összeget kérnek el, további díjat pedig annak 
függvényében, hogy hány kreditet ismertek el számára. 

További érdekes eltérések vannak az elismerés nyomán kiadott bizonyítványok tartalmában. 
A két szélső megoldást a francia és a svéd gyakorlat szolgáltatja.  A francia intézmények – a legtöbb 
európai országtól eltérően – egyformán kezelnek minden bizonyítványt, vagyis a kiállított doku-
mentum nem tartalmazza, hogy tulajdonosa formális tanulás útján vagy elismerési eljárás kerete-
in belül kapta meg a fokozatot.(17) A svéd intézmények ezzel szemben az elismerés részletes adatait 
feltüntetik a bizonyítványban.

Kényes kérdés az elismerési döntés vitathatósága. A legtöbb felsőoktatási intézmény oktatói 
diszkrecionális jogának tekinti a tudás értékelését, és ezért a döntést tartalmi okokból nem engedi 
vitatni, ám eljárási, formai okokból beadható fellebbezés. Finnország jelenti az egyik kivételt, ahol a 
döntés tartalmával szemben is lehet kifogást emelni, és az intézmények készek ismételten megvizs-
gálni a kérelemhez beadott bizonyítékokat.

A hozott tudás elismerésének és értékelésének gyakorlatával szembeni bizalom megteremtése 
és megőrzése alapvető érdeke az eljárást bevezető intézményeknek. A bizalom egyik legfontosabb 
alapfeltétele az átláthatóság, az összehasonlíthatóság és következetesség. Ehhez elkerülhetetlen va-
lamiféle standard kialakítása, amely referenciaként szolgál az elismeréshez. A standardok megta-
lálását, kiépítését elősegítheti a szakképzésben egyre több országban jellemző kompetencia alapú 
értékelés és a modulrendszer, a felsőoktatás azonban még csak most kezd felkészülni a kimenet-
vezérelt, a tanulási eredményekre alapuló tanulásszervezés szélesebb körű alkalmazására. Ezért a 
hozott tudás elismerése iránti bizalom is ingatag. 

Ugyanezen okból az elismerési eljárás minőségbiztosítása is igen lényeges kérdés. A kétkedők, az 
ellenzők egyik legfőbb és leginkább érthető érve, hogy az oktatás színvonalát ronthatja, ha külön-
féle előzetes tapasztalatok alapján be lehet kerülni a felsőoktatásba, illetve a tanulmányi kötelezett-

(15) lásd European inventory; p. 5.

(16) lásd Mohn (2007) p. 23.

(17) lásd European Inventory. France, p. 6.  

Online: http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/france.pdf
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ség teljesítése alóli felmentést, vagy a teljesítést igazoló kreditet lehet kapni. A minőség fenntartá-
sára irányuló, talán egyik legjobb kísérlet a briteké, akik az elismerés rendszerét legelőször a felső-
oktatás terén kezdték kialakítani. Érdekesség, hogy egy alulról jövő kezdeményezés keretében ma-
guk a felsőoktatási intézmények alakították ki az előzetes tanulás elismerésének rendszerét (AP[e]L, 
Accrediatiton of Prior [experiential] Learning). A felsőoktatási intézmények kérésére a felsőoktatá-
si minőségbiztosításért felelős szervezet, a Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) 
adta ki irányadó útmutatásait az előzetes tudás elismeréséről („Útmutató az előzetes tudás elisme-
réséhez”(18)). A dokumentum nem előírás, hanem irányelvek gyűjteménye, és minél több, az eljá-
rásban valamiképpen érintett szereplő segítségére kíván lenni azzal, hogy egységes alapelveket ál-
lapít meg. Ennek a folyamatnak köszönhetően fennmaradt az oktatás minőségébe vetett bizalom.

Hollandiában a Kenniscentrum nevű intézmény foglalta össze az elismerés minőségbiztosítá-
sának alapelveit, szintén nem kötelező, hanem ajánlás jelleggel. Írországban a HETAC-nál (Higher 
Education and Training Awards Council) kell regisztrálnia és ezzel az alapelvek elfogadását vállal-
nia annak a felsőoktatási intézménynek, amely részt kíván venni az előzetes tudás értékelésében és 
elismerésében. Romániában – egyelőre leginkább a szakképzés terén – ugyanez a rendszer: a NATB 
(National Adult Training Board) állítja ki a tanúsítványokat, és szintén ez a testület akkreditálja a 
tudásértékelő központokat előre megadott követelmények alapján.

Az utóbbi időben a szűken vett elismerési eljárás kezd kiterjedni, és egyéb szolgáltatások épülnek 
köré. Míg régebben a tudás értékelésével és az elismerési döntéssel lezárult a folyamat, mára főképp 
Angliában, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban további támogató lépések társulnak 
hozzá: ezekben az országokban kötelező tanácsokat, útmutatást nyújtani az értékeléshez a további 
tanulmányok, életpálya-építés elősegítése érdekében.

Sok országban még szélesebb körben terjed a tanácsadás típusú, a szűkebb értelemben vett el-
ismeréshez (validációhoz) nem sorolható, inkább a pályaorientáció körébe tartozó tudásfelmérés 
gyakorlata is. Főleg a franciák és az írek fektetnek nagy hangsúlyt a képzésektől független kom-
petenciamérésre. Franciaországban a kompetenciamérlegre (bilan de competences) minden, mini-
mum hároméves munkatapasztalattal rendelkező egyén jogosult akkor is, ha nem céloz meg azon-
nal semmilyen formális képzést, pusztán a képességeit szeretné tisztábban látni. E rendszer mintá-
jára a csehek is bevezették a kompetenciamérleg intézményét, amely az adott régió munkaerő-piaci 
szükségletei és az egyén érdeklődése, képességei alapján pályatervet, formális képzést ajánl a jelent-
kezőnek. Írországban a nemzeti képesítési keretrendszer segítségével képzésektől független köve-
telményrendszert állítottak össze a felsőoktatás kimeneti szintjeire, így általánosságban is fel lehet 
becsültetni az egyén meglévő tudását, képességeit. Magyarországom a TÁMOP 2.2.2 projekt kere-
tében folyik hasonló, átfogó pályatanácsadó funkció és szolgáltatások kialakítása.

Az elismerés helyzete Magyarországon

Magyarországon a felsőoktatás számára a TÁMOP 4.1.3 központi projektben kezdődött meg egy 
olyan modell és eljárásrend kidolgozása, amely az azt befogadni, alkalmazni kívánó intézmények 
számára kínál mintát az előzetesen megszerzett tudás értékelésére és elismerésére. A fejlesztők szá-

(18) Guidelines on the accreditation of prior learning (September 2004), 

online: http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/apl/apl.pdf
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mára itt is azok az elemek jelentik a fő kihívást, amelyeket a fenti nemzetközi körkép is jelzett. Az 
eljárás iránti bizalom biztosítása, a megfelelő sztenderdek és referenciák hiányában az értékelésre 
alkalmas támpontok megtalálása, a megbízható és igazságos értékeléshez szükséges korszerű érté-
kelési eljárások meghonosítása olyan alapvető részei a folyamatnak, amely nélkül nem lehet sike-
res rendszert kiépíteni. Az előzetes terepvizsgálatok alapján idehaza is elsősorban az egyetemi vi-
lág idegenkedik a hozott tudás elismerésétől, ugyanakkor látens módon, tanár és diák közötti sze-
mélyes alkuk mentén, azaz egyfajta puha módon meglepően széles körben zajlik a korábban meg-
szerzett tudások elismeréseként a tantárgyak, kurzusok követelményeinek teljesítése alóli (részle-
ges) felmentés megadása. 

Az eljárás sikeres bevezetésének egyik kulcsa az lesz, hogyan képes egy intézmény elérni azt, 
hogy ezek a látens folyamatok „beterelődjenek” a látható, hivatalos eljárási keretek közé. Ez teszi 
ugyanis megvalósíthatóvá az átláthatóságra és a hallgatóval szembeni fair eljárásra vonatkozó alap-
elveket. Továbbá ez szükséges ahhoz is, hogy az intézmények és az akadémiai világ ne a minőség 
lerombolásának eszközeként, hanem a tehetségek megtalálásának, az értékes tudások láthatóvá 
tételének és a képzés folyamatába történő bevonásának lehetőségeként tekintsen rá. A fejlesztők 
többek között a félelmek oldása érdekében egyöntetűen azon az állásponton vannak, hogy ne legyen 
lehetséges teljes képesítés kiadása ezen eljárás keretében.

Az eljárás sikerének másik kulcsa, hogy milyen intézményi kör milyen irányban találja meg 
a maga érdekeltségét az elismerés alkalmazásában. A nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy a 
felnőttképzési tevékenység lehet az, amelyben a hozott tudások elismerése különösen gyümölcsö-
ző lehet. Igaz, a hazai felsőoktatás részesedése a felnőttképzési tevékenységekben egyelőre nagyon 
szerénynek mondható, ugyanakkor könnyen belátható, hogy ezen a területen lehet új célcsoporto-
kat elérni, illetve itt jelentkezik sokkal nagyobb arányban az előzetes, főként munkatapasztalatban 
szerzett tudás elismerésének igénye is.

Végül kulcskérdés, hogy egyetlen szereplő se éljen vissza az eljárással saját pozícióinak könnyű-
nek tűnő megerősítése érdekében, mert ez az egész eljárás hitelét és a vele szembeni bizalmat ron-
gálja. Ez pedig végső soron a saját meglévő tudásainak beszámítását igénylő tanuló egyén lehetősé-
geit szűkíti, tanulási veszteségeit növeli. Ennek elkerülése érdekében idehaza is szükséges lesz az el-
ismerés alapelveinek rögzítése és annak biztosítása, hogy azokat minden szereplő elfogadja és meg-
tartsa. Ily módon idehaza is követhető lesz a norvég felsőoktatás példája, amely a jó gyakorlat ered-
ményei alapján, a megtapasztalt előnyök révén látta be a hozott tudás elismerésének létjogosultsá-
gát, és fogadta be saját önkéntes gyakorlatába a folyamatot.(19)

(19) A TÁMOP 4. 1. 3. központi projekt keretei között lezajlott fejlesztőmunkáról és annak eredményeiről részletes áttekintést 

nyújt a „Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban” című kötet (Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 

2011).
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ANTHONY P. BROMLEY – JAMES R. BORAN – WILLIAM A. MYDDELTON

A kutatóképzésben résztvevôk alapképességeinek 
vizsgálata kompetencia alapú önértékeléses 
módszer alkalmazásával(1)
 

A közelmúlt kormányzati kezdeményezései megváltoztatják az Egyesült Királyság PhD-képzéseinek jellegét, 
hogy támogassák az átváltható képességek (tansferable skills) fejlesztését. Hasonló kezdeményezések in-
dultak más országokban is. Kulcsfontosságú feladat egy életkori csoport „kiinduló” képességeinek hatékony 
értékelése, amikor belépnek egy kutatói képzési programba, majd személyes fejlődésük nyomon követése. 
A jelen cikk egy innovatív módszert ismertet, amely egyesíti a kompetenciamodellt és a képzési szükség-
letelemzés elméletét egy hatékony önértékelési eszköz létrehozása érdekében: ez a Fejlődésiszükséglet-
elemzés (DNA = Development Needs Analysis) a kiinduló (meglévő) képességekre vonatkozó adatok ösz-
szegyűjtésére. A DNA eszközt biztosít a képességek hatékony önértékelésére, és képes rávilágítani a 
– például az életkor és hazai-külföldi státusz szerint – csoportosított hallgatók speciális szükségleteire. 
A módszer széles körben alkalmazható a hallgatók alapvető képességeinek meghatározására, és lehetővé 
teszi a tanulás és az oktatás testre szabását a csoport igényeinek megfelelően(2). 

Bevezetés 

Egy növekvő mértékben a szellemi tőkére alapozott modern gazdaságban, a munkaerő részéről 
egyre magasabb szintű képességek és tudás szükséges. (Sir Martin Harris, Review of Postgraduate 
Education, 1996) 

(1) A. P. Bromley – J. R. Boran – W. A. Myddelton (2007): Investigating the baseline skills of research students using a 

competency-based self-assessment Method. In Active Learning in Higher Education, vol 8(2): 117–137.

(2) A szerzőkről: Antony Bromley a Leeds-i Egyetem Diplomás Képzési és Támogató Központjának (Graduate Training and 

Support Centre, University of Leeds) vezető képzési és fejlesztési tisztségviselője, valamint a Felsőoktatási Akadé-

mia (Higher Education Academy) tagja. Korábban a Manchesteri Egyetem Diplomás Fejlesztési Programjának (Graduate 

Development Scheme, University of Manchester) diplomás fejlesztési menedzsere volt. Nagy felsőoktatási képzési és ta-

nulási tapasztalattal rendelkezik, és jelenleg a diplomás hallgatók személyes és szakmai fejlődési lehetőségeinek javítá-

sa érdekli. Cím: Graduate Training and Support Centre, Parkinson Building, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK. [ema-

il: t.p.bromley@adm.leeds.ac.uk]. James Boran a Manchesteri Egyetem Diplomás Fejlesztési Programjának (Graduate 

Development Scheme, University of Manchester) diplomás fejlesztési menedzsere. 1999 óta foglalkozik diplomások általá-

nos képességfejlesztő képzésével, korábban a Manchesteri Egyetem Tudományos és Technológiai Intézetében (Institute of 

Science and Technology [UMIST], University of Manchester).  A posztgraduális képzés iránti érdeklődése 20 éves kutatói pá-

lyája, és az ehhez kapcsolódó oktatói és vezetői tevékenysége során alakult ki, a bálnák és delfi nek biológiájának és viselke-

désének tanulmányozása közben. William Miyddelton a Diplomás Fejlesztési Csoport elektronikus erőforrásait irányítja. Ta-

pasztalatokkal rendelkezik a web design, az online oktatási anyagok terjesztése és a minőségbiztosítás területén. Jelenleg 

a hagyományos, papír alapú módszerek elektronikus környezetben történő értelmezése teszi ki munkája legjelentősebb ré-

szét. A Londoni Egyetem virtuális oktatási környezet támogató vezetőjeként dolgozik.
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A kutatóképzés természete változóban van, a tudományágon belüli specializációra összpon-
tosító tudományos mű elkészítése helyett egyre inkább a jól képzett kutatók szélesebb alapokon 
nyugvó képzése kerül előtérbe, akik képesek lesznek egy modern, dinamikus munkahelyen sikerrel 
helytállni. Az Egyesült Királyságban az oktatást fi nanszírozó testületek az 1990-es években kezd-
ték elismerni ezt a változást a magánszektor üzleti vállalkozásainak visszajelzései alapján, amelyet 
a PhD-fokozattal rendelkezők munkában nyújtott képességeiről adtak (Association of Graduate 
Recruiters, idézi Harris 1996). Bár a doktori fokozattal rendelkezők módszertani-technikai jártas-
sága nagy volt, és jó problémamegoldó képességgel rendelkeztek, azok az általánosabb képessége-
ik azonban, amelyek például a kommunikációra és a csapatmunkára irányultak, gyakran hiányos-
nak bizonyultak.

Az Egyesült Királyságban a kutatói fokozatokkal kapcsolatban hangúlyosabban került előtér-
be a szélesebb értelemben vett képességfelfogás szemlélete, a tetőpontját pedig Sir Gareth Roberts 
(Roberts 2002) jelentésében érte el. Roberts azt indítványozta, hogy minden kutató hallgató kap-
jon évente két hét képzést, amely az átváltható képességek fejlesztésére irányul. Roberts javaslata-
it támogatta az Egyesült Királyság új kormányzati fi nanszírozási rendszere, elismerte egy kutatói 
képzési programokról szóló áttekintés szükségességét (Metcalfe és Green 2003), illetve hivatalos 
formába öntötték azt a kutatói fokozatok számára készült minőségbiztosítási ügynökségi szabály-
zat (QAA, 2004) felülvizsgálata során. A változások nem korlátozódnak az Egyesült Királyságra, 
valójában nemzetközi szintűek, amit a Bergeni Kommüniké is szemléltet (Bergen 2005), továbbá az 
Ausztráliában végzett, a Roberts-beszámolóhoz hasonló felülvizsgálat (Ausztrál kormány 2006) is.

Annak tisztázása érdekében, hogy mely képességek lehetnek szükségesek a PhD-fokozattal ren-
delkezők számára, az Egyesült Királyság Kutatási Tanácsai (RCUK) létrehozták a Képességek kö-
zös nyilatkozatát, amelyben 36 különösen fontos képességet sorolnak fel a kutatásmenedzsmenttől 
a karrierfejlesztésig (RCUK 2001). Számos egyetem alakított ki különféle képességfejlesztő kép-
zéseket a doktori programok részeként vagy pedig a képzési programok kiegészítőiként. Ezeket a 
képességfejlesztő képzési kezdeményezéseket azonban gyakran a különböző megközelítések haté-
konyságának világos megértése nélkül valósították meg. 

Jelenleg az egyik legfontosabb vitatott kérdés (Rugby Team 2006), hogy hogyan értékeljük és kö-
vessük nyomon ezen képességfejlesztési kezdeményezések hatékonyságát. A képességfejlesztéshez 
kapcsolódó előrehaladás nyomon követése érdekében rendkívül fontos ismerni a sokszínű dokto-
ri hallgatói kohorsz átváltható képességeinek „kiinduló” szintjét. A jelen tanulmány irányadó kér-
dései a következők voltak: 
• Kidolgozható-e hatékony módszer az átváltható képességek érvényes „kiinduló” szintjének fel-

mérésére egy doktori hallgatói évfolyam esetében? 
• Azonosíthatóak-e a különböző fejlesztési szükségletek egy évfolyamon belül? 
• Képes-e az értékelés információt adni az egyetem fejlesztési terve számára? 
• Alkalmazható-e a módszer a személyes és szakmai fejlődés nyomon követésére? 

A módszertan kialakítása

Ezek a kérdések hasonlóak azokhoz, amelyekkel egy munkaadó néz szembe, amikor értékeli mun-
kavállalói pillanatnyi képességeit, hogy meghatározza a vállalat erősségeit és felmérje a továbbkép-
zési szükségleteket annak érdekében, hogy javítsa a vállalat teljesítményét. Szintén fi gyelemre mél-
tóak a felsőoktatásban használt értékelésekkel kapcsolatos kutatások (Dochy et al 1999, McDowell 
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et al. 2004, Gijbels et al 2005). Az értékelő kutatások azonban sokkal inkább a kínált programok ér-
tékelésének módszerein alapulnak, mint az egyén személyes és szakmai fejlődésének vizsgálatán. 
A jelen tanulmány egy sajátos megközelítésből indul ki: a piaci szektor szakirodalmának áttekinté-
se után –  amely a kompetenciamodellek és képzési szükségletek ipari gyakorlatáról tájékoztat – a 
képességfejlesztés során használt hatékonyságértékelés leghasznosabb tapasztalatait alkalmazza 
a PhD-hallgatók esetére a felsőoktatásban.

A munkaerő értékelésének és fejlesztésének két fő szempontjából indultunk ki: a képzési szük-
ségletek elemzéséből és a kompetenciamodellekből. A képzési szükségletek elemzésének a szer-
vezeti változásokban van szerepe (Reed és Vakola 2006), és az egyszerű felmérésektől az interjú-
kat, megfi gyelési- és fókuszcsoportokat is felölelő részletes, strukturált  folyamatokig terjedhet 
(McClelland 1993). A képzési szükségletek elemzését gyakran háromlépcsős folyamatként írják 
le: szervezetelemzés, működés(folyamat)-elemzés és személyzeti elemzés (Moore és Dutton 1978). 
A teljes vállalati megközelítés meghaladja a jelen tanulmány kereteit, hiszen az egyetemen kevés 
lehetőség adódik a szervezeti vagy működési elemzés elkészítésére. Azonban a személyzeti elem-
zés, amely azt vizsgálja, hogy az egyes munkavállalók mennyire teljesítik jól a munkájukhoz kap-
csolódó feladatokat, alkalmazhatónak látszik. A képzési szükségletek meghatározásakor az alábbi 
technikákat használják: megfi gyelés – munka mintavétel, interjúk, kérdőívek és tesztek (Moore és 
Dutton 1978). A jelen vizsgálat korlátai között az önértékelő kérdőív tűnt a leginkább megvalósít-
ható lehetőségnek. 

Történetileg az iparban az a vélekedés alakult ki, hogy a képzésiszükséglet-elemzés eredménye 
képzés lesz, illetve hogy a teljesítményproblémák hiányosságra utaló jelek. Gilbert (1967) tulajdon-
képpen egy egyenletet is kínál: 

Hiányosság = Elsajátított képességek – Kezdeti képességkészlet 

Ez a feltételezés azonban Wright és Geroy (1992) hatására megváltozott. A szerzőpáros hipotézi-
se kitágította a „kizárólag a képzéshez kötött szükségletelemzés” szerintük elavult fogalmi keretét. 
Megközelítésük hasznos a posztgraduális képességfejlesztés alkalmazása során, mert magyarázat-
tal szolgálhat annak ellenére is, hogy a PhD-hallgatók népessége rendkívül sokszínű. Egy tapasz-
talt, érett doktorjelölt számára lehet, hogy egyszerűen csak meg kell határozni a doktori színvona-
lú kutatáshoz szükséges képességek teljes skáláját ahhoz, hogy összehasonlítsa a jelenlegi képessé-
gei szintjét ezekkel a célzott képességekkel, és megtervezze a saját, önállóan irányított fejlődését a 
hiányok fejlesztésére. Ez a folyamat a munkaerő-értékelés és -fejlesztés második módszerét igény-
li: a kompetenciamodellt. 

A kompetenciamodelleket széles körben alkalmazzák az iparban (pl. a munkaerő értékelésé-
ben és fejlesztésében vagy értékelési központokban) annak érdekében, hogy a vállalati teljesítményt 
az egyéni viselkedés elemzésén keresztül növeljék (Boak és Coolican 2001, Boyatzis 1982, Dalton 
1997). A kutató számára a kiindulópont számos egyéni „viselkedésiesemény-interjú” elkészítése 
(Boyatzis, 1982), és a „hatékonyabban”, illetve a „kevésbé hatékonyan” teljesítő egyének meghatá-
rozásához kapcsolódó sajátos viselkedések azonosítása. A viselkedésformákat tematikus kategóri-
ákba rendezik, amelyek az általános „kompetenciákat” a hozzájuk kapcsolt „viselkedési mutatók-
kal” határozzák meg. Ezek a mutatók világosan azonosítják a kompetencia megkívánt „szintjét” is 
(Boyatzis 1982). Például az „IT-jártasság” kompetenciája nyitott az értelmezésre: jelentheti a szö-
vegszerkesztő ismeretét vagy számítógépek alaplapjának helyreállítását is. A viselkedési mutatók 
egyértelműen meghatározzák ezt. Egyes munkák a kompetencia „strukturális” összetevőit vizsgál-
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ják inkább, mint a „funkcionális” komponenseket, ahol a kompetenciák négy alkotórészét és azok 
viszonyát vizsgálják: technológia, emberek, szervezeti struktúra és szervezeti kultúra (Drejer 2001). 

Összefoglalva, a jelen tanulmány módszertana szerint az iparban használt munkaerő-elemzés 
és -fejlesztés, fő elemei közül a kompetenciamodellek és a képzésiszükséglet-elemzés alkalmazha-
tó a posztgraduális képességfejlesztésben. A jelen tanulmány ezekből kialakított új módszertant ja-
vasol a képességfejlődés értékelésére, és bemutatja a megvalósításának első évében elért eredmé-
nyeket a Manchesteri Egyetem Mérnöki és Fizikai Tudományok Karán (University of Manchester 
Faculty of Engineering and Physical Science – EPS), ahol 1999 óta működik képességfejlesztő prog-
ram (Berber et al. 2000, Berber et al. 2002, Goodoson et al. 2003, Bromley et al. 2004, Bruno et al. 
2004, Graduate Development Scheme 2006). 

Módszerek 

A fejlesztésiszükséglet-elemzés 
Az elsődleges feladat a posztgraduális hallgatók kompetenciamodelljének kidolgozása volt. A PhD-
hallgatók számára szükséges képességeket nem kellett minden előzmény nélkül, személyes interjúk 
mozaikjából kirakni, mert az RCUK Képességek közös nyilatkozata (Joint Skills Statement – JSS) 
a kompetenciák érvényes listáját adja, amelynek előnye, hogy már elismert szabványnak számít a 
posztgraduális fejlesztés területén. Részletesebb viselkedési mutatókat kellett azonban kidolgozni 
az egyes kompetenciákra. Fontos volt, hogy a viselkedési mutatók egyértelműen bizonyíték alapúak 
legyenek, jellemző példákkal arra, hogy milyen típusú munkát kell végezni az adott képesség bemu-
tatására. Az egyszerűség kedvéért úgy döntöttünk, hogy minden kompetenciának csak egy szint-
jét határozzuk meg: azt a szintet, amely leírja az elvárt képességszintet, amikor a kutatók befejezték 
doktori képzésüket. Ez a szint „a tapasztalt PhD-hallgató” szintje elnevezést kapta. A szerzők állí-
tás-vázlatokat készítettek, és kiadták azokat egy szakértői körnek az EPS Karon, amelybe a követ-
kező kilenc tudományág oktatóit és kutatóit válogatták: vegyészmérnöki, vegyészeti, informatikai, 
földtudományok, villamosmérnöki, anyagtudományi, matematikai, gépészmérnöki és fi zikai. Az 
összes tudományágra alkalmazható viselkedési mutatók létrehozása nem volt könnyű. E rendszer 
további előnye azonban, hogy az egyes tudományágakban  saját szempontrendszer és igények sze-
rint alakíthatóak a „viselkedési mutatók”, miközben továbbra is lehetővé tették az általános, tudo-
mányágak közötti adatok gyűjtését a JSS-kompetenciák szerint. 

Ezután „képességleltár” készült az összes új posztgraduális hallgató számára a képzésiszükséglet-
elemzés egy kérdőíves formájaként. Ez egy online alkalmazás volt a WebCT felhasználásával, és ar-
ra kérte az új kutatókat, hogy értékeljék pillanatnyi képességeiket a fent említett „tapasztalt PhD-
hallgató” kompetenciái és viselkedési mutatói alapján. A hallgatók egy négyfokú skálán rangso-
rolhatták saját képességeik szintjét. (1) „jó első diplomás szint”; (2) „némi tapasztalattal rendel-
kező PhD-hallgató”; (3) „tapasztalt PhD-hallgató”; és (4) „különösen jó képességekkel rendelkező 
PhD-hallgató”. Így, ha az új kutatók úgy érezték, hogy egy adott kompetenciában már rendelkeznek 
a PhD minőségű képességekkel, akkor a „3-as szintű” pontszámot adták maguknak (vagy a „4-es 
szintet, ha véleményük szerint különösen jó képességekkel rendelkeznek). Ha úgy gondolták, hogy 
nem felelnek meg a 3-as szintű meghatározásnak, akkor saját értelmezésük szerint el kellett dön-
teniük, hogy rendelkeznek valamennyi képességgel (2-es szint), vagy egyáltalán nem rendelkeznek 
(1-es szint) az adott képességgel. 
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Annak a ténynek a fényében, hogy nem minden képzésiszükséglet-elemzés vezet képzéshez, a 
rendszer a Fejlesztésiszükséglet-elemzés (Development Needs Analysis – DNA) elnevezést kapta. 
Ez a terminológia a tanulási preferenciák sokféleségét tükrözte egy ilyen sokszínű csoportban, és 
elismerte annak jelentőségét, hogy a kutatók maguk alakítsák a fejlődési tervüket, amely tartalmaz-
hat, de nem feltétlenül tartalmaz képzést. 

Adatelemzés 

Az adatokat többféle módon elemeztük, összehasonlítás céljából kiszámoltuk az összesített átla-
gos pontszámot minden kérdésre. A khi-négyzet illeszkedésvizsgálatot (Zar 1984) alkalmaztuk az 
egyes kérdések pontszámai megoszlásának vizsgálatára. A belső (intrinzik) nullhipotézis az volt, 
hogy az összes kérdés összes pontszámának megoszlása egy átlagos várt pontszámszintet mutat 
az új doktori hallgatóknál, ami aztán alkalmazható a várt értékek generálására a különböző vizs-
gált mintákban. Ezeket összehasonlítottuk az egyes szintek jellemző megfi gyelt számával, és a khi-
négyzet statisztikát az alábbi egyenlet alkalmazásával számítottuk ki: 

χ2 = (megfi gyelt – várt)2 / várt

A kapott khi-négyzet értékek szignifi kanciáját vizsgáltuk k-1 szabadságfok mellett (ahol k a az ér-
tékelési szintek száma), hogy meghatározzuk a belső (intrinzik) nullhipotézis elutasításának való-
színűségét, amely szerint a pontszámok megoszlása bármely adott részadatsor esetében nem tért el 
szignifi káns mértékben a teljes adatsor pontszámainak megoszlásától. Szignifi kánsnak minimum 
p<0,05 szinten ítéltünk egy eltérést, bár sok különbség p<0,001 szinten szignifi káns volt (Zar 1984). 

A válaszadókat születési idő és hazai-külföldi státusz alapján almintákra osztottuk. Ezt a felosz-
tást az egyetem hallgatói adatbázisából kapott adatok alapján végeztük. A fent említett elemzéseket 
ezután a teljes adatsor különböző almintáin is elvégeztük.

Eredmények és tárgyalás 

Általános 
A végső Fejlesztésiszükséglet-elemzést (DNA) az 1. sz. melléklet mutatja be. A Kutatási Tanácsok 
által megállapított 36 képességet vagy kompetenciát a bal oldali oszlopban soroltuk fel, míg az egyes 
kompetenciákhoz tartozó 3-as szintű viselkedési mutató a jobb oldali oszlopban található. Min-
den kompetenciát az általános képességterület betűjele (pl. A – Kutatói képességek és technikák) és 
a kategórián belüli száma jelez. A kérdőív online WebCT változatának képernyőmintáját az 1. áb-
ra mutatja be.

A DNA-t 201 posztgraduális kutató töltötte ki kutatási programja első három hónapjában 2004 
októbere és 2005 áprilisa között. 187 hallgató (az összes válaszadó 83%-a) válaszolt mind a 36 kér-
désre. A megválaszolt kérdések átlagos száma 35,2 kérdés volt. 

A 7067 választ (195–198 válasz kérdésenként) összesítő adatsort a 2. ábra mutatja be. Az összes 
válasz átlaga (fi gyelmen kívül hagyva a válaszhiányt) 1,86 volt, ahol az egyes hallgatók átlagai 1,1 és 
4,0 (egyetlen hallgató) közé estek. A 2. ábra szerint a hallgatók 64 százaléka értékelte magát a „jó el-
ső diplomás szint” felett (azaz „2-es”, „3-as” vagy „4-es” pontszámmal). Ez annak lehet köszönhe-
tő, hogy sok hallgató szerez mesterszintű diplomát a doktori iskola megkezdése előtt. Azonban az 
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a tény, hogy az összes válasz 81 százaléka volt „1-es” vagy „2-es” (2. ábra), általában alacsony pont-
számokat mutat, ami arra utal, hogy a hallgatók megértették a DNA alapvető folyamatát, amely sze-
rint nem várhatnak maguktól szakértői szintet minden PhD-képesség esetében a doktori képzésük 
első szakaszában. 

1. ábra. Példa képernyőkép az online Fejlesztésiszükséglet-elemzésből 

A khi-négyzet elemzés 12 olyan kompetenciát talált, amelyek értékelési pontszámai szignifi kánsan 
eltértek az összesített pontszámok megoszlásától (1. táblázat). A hallgatók hat kompetenciában ér-
tékelték magukat az összesített adatsor alapján vártnál szignifi kánsan magasabban. Megnyugtat-
hat minket, hogy az Egészség- és munkavédelem (JSS B4) az a terület, ahol a hallgatók legmagasab-
ban értékelték magukat. Általánosságban a hallgatók a Személyes hatékonysághoz tartozó képessé-
gekben (D kategória: három tétel) és a Kutatásmenedzsmenthez tartozó képességekben (C kategó-
ria: két tétel) értékelték magukat a legmagasabban. A PhD-hallgatók tehát úgy érzik, hogy tisztában 
vannak a szükséges személyes képességekkel, természetes magabiztossággal válaszolnak arra, hogy 
rendelkeznek-e ezekkel a képességekkel, és roppant motiváltak. Az A (Kutatói képességek és techni-
kák), E (Kommunikációs képességek) és a G (Karriermenedzsment) kategóriákból nem kerültek a hat 
legjobbnak ítélt képesség közé tételek, ami arra utal, hogy a fejlesztési programoknak elsődlegesen 
ezekre a területekre kell irányulniuk. 

A hallgatók hat kompetenciában értékelték magukat az összesített adatsor alapján a vártnál szig-
nifi kánsan alacsonyabban. A leggyengébb értékelést az E3-as Kommunikációs képesség (kutatási 
eredmények megvédése) kapta, ami érthető a kutatási program kezdetén járó hallgatók esetében. 
A Kutatási környezet (B kategória: három tétel) és a Kutatásmenedzsment (A kategória: egy tétel) 
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megértésében is alacsony pontszámokat kaptunk, ami azt tükrözi, hogy a hallgatók nem ismerik 
kutatásuk országos és nemzetközi kontextusát. 

2. ábra Válaszok megoszlása az összes 36 képességkérdésre 201 kutató hallgatótól 

Születési idô 
194 hallgató születési ideje volt ismert (2. táblázat). A legmagasabb átlagos értékelésű csoport az 
idősebb korosztályok egyike volt (sz. év: 1970–1974, 35–39 éves kor). Valójában a három legidősebb 
korcsoport mind jelentősen az 1,86-os átlag felett értékelte magát. A legalacsonyabb átlagos pont-
számú csoport a fi atalabb korosztályokból került ki (sz. i.: 1981–1982, 24–25 éves kor). Eszerint mi-
nél idősebb a hallgató, annál magasabb az önértékelési pontszáma. Ez várható, hiszen az idősebb 
hallgatók több élettapasztalattal rendelkezhetnek, hogy fejlesszék átváltható képességeiket, és talán 
általában magabiztosabbak is saját képességeiket illetően. 

1. táblázat.  Az önértékelt képességek összefoglalása a teljes adatsorra: 
(A) első hat képesség; (B) utolsó hat képesség 

JSS-képesség Átlagos pontszám Khi-négyzet Szignifi kancia (df=3)

(A) Legmagasabban értékelt képességek

B4 2,31 73,06 p<0,001

D1 2,24 45,85 p<0,001

C4 2,19 35,88 p<0,001

D3 2,09 20,06 p<0,001

D5 2,08 16,95 p<0,001

C3 2,04 12,68 p<0,01
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21

Kompetencia-pontszámok
n = 7067 válasz (üres helyek nélkül)

3 4
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(B) Legalacsonyabban értékelt képességek

E3 1,50 41,96 p<0,001

B5 1,55 31,46 p<0,001

B1 1,57 28,10 p<0,001

B7 1,58 28,27 p<0,001

E4 1,64 14,22 p<0,01

A1 1,69 12,47 p<0,01

A JSS-képességreferenciákat az 1. Mellékletben határozzuk meg. 

2. táblázat.  Az önértékelt képességek összefoglalása születési idő szerint: 
(A) első hat képesség; (B) utolsó öt képesség 

Csoport 1982/83 1981/82 1980/81 1975–79 1970–74 1969, vagy 
korábban

Átlagos pontszám 1,87 1,66** 1,89 1,90** 2,20** 1,89*

Minta mérete 15 47 50 54 18 10

(A) Legmagasabban értékelt képességek

JS
S-

ké
pe

ss
ég

ek

1. C4 B4 B4 D1 D5 C4

2. B4 D1 D1 C4 B4 B4

3. D1 D3 C4 B4 A6 D1

4. D3 C4 C3 D5 D1 C3

5. D2 C3 D3 C3 F2 D3

(B) Legalacsonyabban értékelt képességek

JS
S-

ké
pe

ss
ég

ek

1. E3 E3 B1 B5 B5 E3

2. A4 B7 B5 B1 B7 B1

3. G2 E4 E3 E3 E3 E2

4. G4 B5 B7 B7 B1 E4

5. C2 A4 E4 A1 A2 B5

Khi-négyzet szignifikancia ér tékek az átlagos pontszámér tékekre *=p<0,05 és **p<0,001 ér tékekként láthatók. 
A JSS-képességreferenciákat az 1. Mellékletben határoz tuk meg. 

A kor láthatóan nem játszik jelentős szerepet az egyes képességek rangsorában (2. táblázat). 
A korcsoportokban az összesen lehetséges 30 leginkább meglévőnek ítélt képesség közül csak ki-
lenc egyedi képességet adtak meg (azaz a másik 21 képesség ismétlődött a hat korcsoportban). E ké-
pességek közül csak három nem szerepelt az összesített első hat képesség között az 1. táblázatban: 
a legfi atalabb korcsoport számára (1982/83) a D2 (Kreativitás/eredetiség) volt egyedi és a második 
legidősebb csoport számára (1970–1974) A6 (Előrehaladás összefoglalása) és F2 (Csapatmunka) vol-
tak egyediek. Ezek szerint az idősebb doktoranduszok megszerzett nagyobb tapasztalata miatt ön-
bizalmuk is erősebb írásban és csapatmunkában is, mint fi atalabb doktorandusz társaiké, akik lát-
hatóan kreatívabbnak érzik magukat. 
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A hallgatók születési ideje szerint a legkevésbé meglévőnek ítélt öt önértékelési képességre na-
gyobb változatosság volt jellemző (2. táblázat). A 2. táblázatban kor szerint felsorolt 30 képesség 
között 12 egyedi képességet találtunk, és ezek közül hat tért el az összesítésben utolsóként rangso-
rolt hat képességtől (1. táblázat). A legfi atalabb korosztály (1982/83) mutatta a legnagyobb eltérése-
ket, és az utolsóként rangsorolt képességeik közül csak az E3 (Kutatói prezentációs képességek) felelt 
meg az összesített adatsor listájának. Az E3 egyébként az egyetlen 1. táblázatban található képes-
ség, amely megjelenik minden korosztályban. Ez érthető, hiszen kortól függetlenül minden hallga-
tó épp most indítja be a kutatásait, és eddig kevés lehetősége volt e kompetencia területén tapasz-
talatokat szerezni. 

A legfi atalabb csoport tagjai által fejlesztésre szorulóként felsorolt két egyedi képesség az A4 
(Tudományág módszertana) és a C2 (Könyvtárhasználat). Az A4-et az eggyel idősebb csoport, az 
1981/82-ben született hallgatók is felsorolták a legalacsonyabban rangsorolt egyedi képességek kö-
zött. A legfi atalabb csoport (1982/83) adott egyedül a Karriermenedzsment kategóriából (G. Sza-
kasz: 1. Melléklet) a legkisebb szinten meglévőnek tartottak közé egy képességet. Ez mutatja, hogy 
a fi atalabb hallgatók különös fi gyelmet fordítanak jövőbeli karrierjükre. Ismét feltételezhető, hogy 
az érettebb hallgatók jobban látják karrierútjukat. 

Végül az A2 (Eredeti, kritikus gondolkodás) mint egyedi képesség az 1970–74 között született, 
idősebb hallgatók válaszaiban szerepel a legalacsonyabb szinten meglévők között az önértékelések 
korhoz kapcsolódó összehasonlításában. Eszerint bár nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a cso-
portmunkára alapozott, hierarchikus munkahelyen, lehet, hogy nem adódott lehetőségük tudatos-
sá fejleszteniük a magas fokon független PhD-kutatás iránti egyedi igényeket. 

Az összes hallgató esetében közös utolsóként értékelt képességek egyes korosztályokra jellemző 
rangsora szintén változott. A B5 (A kutatás fi nanszírozásának és értékelésének megértése) a legfi -
atalabb hallgatók kivételével az összes csoportban a legutolsó öt képesség közé kerül, és két kor-
csoportban (az 1970 és 1979 között születettek) ez a legutolsó képesség. Elég világos tehát, hogy a 
kutatásai kezdetén kevés doktori hallgató érti meg jól a kutatás fi nanszírozását. 

Hazai és külföldi
Mindössze 52 válaszadó „hazai” vagy „külföldi” státusza volt ismert (3. táblázat). A külföldi hallga-
tók átlagosan szignifi kánsan magasabban értékelték magukat, mint a hazai hallgatók. 

A hazai és külföldi hallgatók öt legmagasabban értékelt képességének összehasonlítása (3. táb-
lázat) az összesített adatsor megfelelőjével (1. táblázat) csekély eltérést mutat. Az ilyen hallgatók ál-
tal legmagasabban értékelt 10 képességből kilenc előfordul az összesített listában is, ami arra utal, 
hogy a hazai és a külföldi hallgatók között nincsenek jelentős különbségek. Az egyetlen egyedi ké-
pesség a külföldi hallgatóknál fordult elő, akik magabiztosabbak voltak a D7 (Kezdeményezőképes-
ség, független munkavégzés/önállóság mutatása) képességeiket illetően.

Mindazonáltal a hazai és a külföldi hallgatók között voltak különbségek a legmagasabban érté-
kelt képességek jellemző sorrendjében. A hazai hallgatók a legmagasabban értékelt képességeik kö-
zött rangsorolták a D3-at (Rugalmasság/széles látókör), és a D5-öt (Önfegyelem), míg a külföldi hall-
gatók a C3-at (Bibliográfi ai képességek) tették az első öt közé. 

Az utolsó öt képesség elemzése a külföldi hallgatóknál (3. táblázat) sokkal egyértelműbben po-
larizált, mint bármely egyéb, korábban tárgyalt lista. A 10-ből csak hat cella jelent meg a legalacso-
nyabban rangsorolt képességek összesített listáján (1. táblázat). A külföldi hallgatók egyedülállóan 
nagy fi gyelmet fordítottak a Karriermenedzsmentre (G2, G4) és a Kutatási környezettel kapcsola-
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tos tájékozottságukra (B2, egyediként, a B1 és B5 összesítetten is utolsóként értékelt képességekkel). 
A hazai hallgatók listáján az összesített adatsor öt utolsóként értékelt képességéből négy szerepelt, 
az egyetlen kivétel a G1 (Szakmai fejlődés) volt. Ez azt is jelentheti, hogy a korábbi munkák vagy 
tanulmányi időszakok során a karriertervezési tevékenység e csoport számára nem volt elsődleges. 

3. táblázat.  Az önértékelt képességek összefoglalása születési idő szerint: 
(A) első hat képesség; (B) utolsó öt képesség 

Csoport Hazai Külföldi

Minta mérete 28 24

Átlagos pontszám 1,68** 2,05**

(A) Legmagasabban értékelt képességek

JS
S-

ké
pe

ss
ég

ek

1 B4 C4

2 D1 B4

3 D5 D1

4 C4 C3

5 D3 D7

(B) Legalacsonyabban értékelt képességek

JS
S-

ké
pe

ss
ég

ek

1 E4 B5

2 E3 G4

3 B5 B2

4 G1 B1

5 B7 G2

Khi-négyzet szignifikancia ér tékek az átlagos pontszám ér tékekre *=p<0,05 és **p<0,001 ér tékekként láthatók. 
A JSS-képességreferenciákat az 1. Mellékletben határozzuk meg. 

Az utolsóként értékelt képességek rangsora más területen is eltért a hazai és a külföldi hallgatók 
csoportja között. A hazai hallgatók a legalacsonyabban rangsorolták magukat az E-kategória (Kom-
munikációs képességek) közül két képesség (E3 és E4) esetében. Érdekes, hogy a külföldi hallgatók 
átlagosan 2,04 pontot adtak maguknak az E4 képességre és 1,78 pontot az E3 képességre, így lát-
hatólag nem tartják magukat gyengének a kommunikációs képességek tekintetében az esetleges 
nyelvi különbségek ellenére sem. 

Konklúziók

A privát szektor munkaerő-értékeléséből és -fejlesztéséből származó kompetenciamodell-elmélet 
alkalmazása sikeresnek bizonyult a PhD-kutatók posztgraduális képességfejlesztésének kontex-
tusában. Világos, bizonyíték alapú útmutatással szolgált a PhD-hallgatók képességeivel kapcsola-
tos követelmények meghatározásában a viselkedési mutatók összekapcsolása az Egyesült Királyság 
Kutatási Tanácsai által meghatározott kompetenciakövetelményekkel. A Fejlesztésiszükséglet-
elemzés (DNA) felépítése kiindulópontként szolgálhat a fi atal kutatók számára, hogy meghatároz-
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zák erősségeiket, miközben betekintést enged a további fejlesztésre szoruló képességek területeire 
annak érdekében, hogy megfeleljenek a PhD minőségi követelményeknek. 

A DNA segítségével előállított adatok a módszertan hatékonyságát abban is megmutatják, hogy 
érdekes megfi gyeléseket tegyünk a doktori hallgatók előzetesen meglévő, kiinduló kompetenciá-
iról a PhD-program kezdetén. Az adatok alapján a DNA hatékony módszertant biztosít az önér-
tékeléshez, és képes kiemelni a különböző csoportok közti különbségeket a hallgatók összességé-
ben. A hallgatók erősségei és gyenge pontjai meghatározhatók, és ez az információ az intézmény ál-
tal tervezett további fejlesztési programok tájékoztatására is használható. Ha a hallgatóknak rend-
szeresen ki kell tölteni a DNA-t, akkor lehetővé válik a fejlődés előrehaladásának nyomon követé-
se a JSS tükrében. 

Ezen önértékelések beigazolódása még további feltárást igényel az ismert különbségek szem-
pontjából, hogy az emberek hogyan észlelik saját képességeiket és képességeik valós szintjét (Kruger 
and Dunning 1999, Ackerman et al. 2002, Dunning et al. 2003, Eva et al. 2004). Későbbi vizsgála-
tok számára érdekes lehet az eredmények árnyalása hallgatói interjúkon keresztül (Boyatzis 1982) 
olyan képességek behatóbb vizsgálatával, mint például a prezentációs kompetencia. Más képesség-
értékelési technikák, így a Vezetői Képességek Profi l (Executive Skills Profi le – ESP) alkalmazása is 
hasznos lehet (Boyatzis and Kolb 1995, McClelland 1993). Szintén érdemes lehet a képzési progra-
mok, tanulási stílusok és személyes fejlődés közötti kapcsolatokat feltárni (Mainemelis et al. 2002). 
A Fejlesztésiszükséglet-elemzés az összes doktorandusz alapvető kompetenciáin alapult (RCUK 
2001). Azután, hogy kidolgoztuk az átfogó felmérés módszerét, érdekes lenne az egyes tudomány-
ágakra létrehozott kompetenciákat egyedileg vizsgálni, a hallgatókkal és oktatókkal együttműköd-
ve egy adott egyetemen. E folyamat során fel lehetne mérni az adott egyetemhez kapcsolódó szer-
vezeti átalakítás hatását (Reed 2006), és részletesebb információhoz lehetne jutni a DNA-t kitöltő 
személyekről. 

Az önértékelés a posztgraduális fejlődésben csupán kiindulópontja egy folyamatnak a hallga-
tók és a témavezetők együttműködésének támogatására. A témavezetői szerep megerősítést, vissza-
jelzést és útmutatást is megkövetel a hallgatóktól a saját fejlődési szükségleteik megtervezésében. 
A DNA azonban a kezdeti kompetenciák felmérésének felelősségét jogosan magukra a kutató hall-
gatókra hárítja, hogy átvegyék az irányítást saját szakmai fejlődésük fölött. 

A képzésiszükséglet-elemzés szempontjai és a kompetenciamodellek összekapcsolásán alapu-
ló módszertannal kialakult Fejlesztésiszükséglet-elemzés széles körben alkalmazható a tanulási 
és oktatási programokra. Ha a hallgatók egy jól megtervezett, jelentős átváltható képességrész-
szel rendelkező DNA-t bármely tanulmányi program kezdetén kitöltenek, az rendkívül értékes 
eszköz lehet mind a hallgatók, mind a „tanár” tájékoztatására a tanulási szükségletekről az adott 
program elvárt tanulmányi kimeneteivel összevetésben. A szakemberek számára egy tanítá-
si és oktatási tevékenység bármely meghatározott tanulási kimenetére könnyen kialakítható egy 
Fejlesztésiszükséglet-elemzés. A képesség alapú tanulási kimeneteket kívánt kompetenciákként 
tekintve a szemléltető „viselkedési mutatók” hozzáadásával minden kompetenciára egyszerű, el-
sődleges önértékelési elemző eszköz biztosítható. Ez különösen hasznos lehet abban az esetben, ha 
gyors áttekintést kívánunk nyerni egy nagy életkori csoport képességeiről, de a személyes interak-
ció lehetősége korlátozott. 
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Melléklet 

A jelen felmérésben alkalmazott Fejlesztésiszükséglet-elemzés (DNA). A kategórianevek és azo-
nosító kódok (pl. A1) a JSS-re (RCUK, 2001) utalnak, a  képességek rövid elnevezései pedig a teljes 
JSS-képességek rövidített formái. A viselkedési mutató a 3-as szintet, egy tapasztalt PhD-hallgatót 
ír le a módszertanban ismertetett négyfokú skálán. 

Azonosító Képesség rövidítése Viselkedési mutató (3-as szint)

Kutatási képességek és technikák

A1 Problémamegoldás Képes meghatározni a kutatási problémáját a meglévô tudásbázis hiá-

nyosságainak koherens elemzésébôl. Képes meghatározni azokat a te-

rületeket, ahol a vizsgálat új tudást eredményezhet. Képes kutatási ja-

vaslatot írni, ismertetve a kutatási kérdéseket, kontextust, forrásokat 

és módszertant, a doktori képzés utáni munkára való jelentkezéshez 

szükséges szintig.

A2 Eredeti, kritikus 
gondolkodás

Képes hipotéziseket és/vagy kutatási kérdéseket megfogalmazni egy 

személyes kutatási projekt megtervezésének céljából. Képes új és in-

novatív kutatási ötleteket adni. Képes objektíven és hozzáértô módon 

kritizálni a publikált kutatást.

A3 Tudományág ismerete Képes hozzáértôen kommunikálni kutatási témáról a témavezetôvel és 

társakkal, illetve gondolatokat megvitatni. Ismeri a téma friss szakiro-

dalmát. Képes publikálható színvonalú áttekintést írni a szakirodalom-

ról a témában.

A4 Tudományág 
módszertana

Képes módszertanokat megtárgyalni és prioritást felállítani köztük a 

kutatási kérdés megközelítésére. Mélyreható ismeretekkel és megér-

téssel rendelkezik a megfelelô technikákról és azok alkalmazásáról.

A5 Szakirodalom kritikus 
áttekintése

Képes objektív módon feltárni a gyenge pontokat és az elôfeltevéseket 

az eredményekben. Képes ugyanazt az objektivitást alkalmazni mások 

munkája esetében. Jól érti a feltételezések vagy kísérleti jellegû követ-

keztetések tesztelésének megfelelô módszereit. Kitûnô IT-képessé-

gekkel rendelkezik az adatgyûjtés, -elemzés és -prezentáció területén 

a megfelelô grafi kus formák alkalmazásával.

A6 Elôrehaladás összefog-
lalása

Képes szóban tömören összefoglalni a kutatási programot különbözô 

hallgatóságok számára. Képes objektív nézôpontból kritikusan tekin-

teni a saját kutatására és meghatározni a jövôben elvégzendô munkát. 

Képes különbözô hosszúságú írásbeli összefoglalókat készíteni a cél-

nak megfelelôen. Képes elôrehaladási jelentéseket írni a kutatásról a 

megfelelô szakmai színvonalon.

Kutatási környezet

B1 Kutatási kontextus Részletesen érti, hogy az adott területen hogyan szervezôdik a kutatás 

országos szinten az intézmények, központok, kongresszusok, társasá-

gok, publikációk és pénzügyi források tekintetében, és rendelkezik bi-

zonyos rálátással ezekre nemzetközi szinten is.
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Azonosító Képesség rövidítése Viselkedési mutató (3-as szint)

B2 Kutatási etika Tisztában van a téma megfelelô útmutatásaival pl. „A jó tudományos 

gyakorlat megóvása” – a Kutatási Tanácsok Igazgatójának és az Egye-

sült Királyság Kutatási Tanácsok Vezetôinek Közös Nyilatkozata, 1998. 

Tisztában van az egyetemi útmutatókkal a szerzôi jogokról és a kuta-

tás tulajdonlásáról.

B3 Jó kutatási gyakorlat Jól ért bármely vonatkozó egyetemi útmutatót a kutatási gyakorlatról 

(pl. etikai gyakorlat) és bármely állami szabályozási követelményrôl a 

témakörében.

B4 Egészség- és 
munkavédelem

Kompetens bármely vonatkozó egészségvédelmi és munkavédelemi 

elôírásnak betartására a megfelelô munkavégzés során.

B5 Kutatásfi nanszírozás Ismeri, hogy a nagy és kis kutatási projekteket hogyan lehet fi nanszí-

rozni, ideértve a pályázati és értékelési eljárásokat.

B6 Kutatás megítélése Jó tudással rendelkezik a versengô technikákról, módszerekrôl és meg-

közelítésekrôl a témában, azok viszonylagos erôsségeirôl és gyenge-

ségeirôl.

B7 Kutatási termékek 
értékesítése

Érti a kutatás benyújtásának és értékelésének eljárásait a szakfolyóira-

toknál és kiadóknál, illetve képes elôkészíteni a kutatási eredményeket 

benyújtásra. Ismeri a kutatási terület legjelentôsebb konferenciáit. Is-

meri az egyetem létesítményeit és támogatását a kutatás kiaknázására.

Kutatásmenedzsment 

C1 Projektmenedzsment Képes terveket készíteni és hatékonyan egyensúlyt teremteni a versengô 

idôi elvárások között. Képes megtervezni, szervezni, végrehajtani és ér-

tékelni egy kutatási programot. Képes köztes célokat megfogalmazni és 

fontossági sorrendbe helyezni egy adott kutatási projekten belül, vala-

mint hatékony stratégiát és idôrendet kidolgozni ezek elérésére.

C2 Könyvtárhasználat Képes szervezett és professzionális módon információt gyûjteni és 

rögzíteni. Kompetens a tárgyhoz tartozó szoftverek használatában. Ké-

pes kereséseket végezni a megfelel  online és offl ine forrásokban.

C3 Bibliográfi ai 
képességek

Képes bemutatni kimagasló ismereteit a téma releváns információinak 

lehetséges forrásaival kapcsolatban. Képes szakirodalmi hivatkozást 

készíteni a megfelelô forrásokról, és többféle referenciastílust és rend-

szert alkalmazni.

C4 IT-képességek Képes szakirodalmi listát létrehozni a tudományos publikációk elvárt 

színvonalán, illetve azt naprakész állapotban tartani a különbözô kere-

sések és elektronikus szolgáltatások használata során. Képes a megfe-

lelô szoftverek használatára a tanulmányok elkészítése során bármely 

lényeges jellemzô tekintetében, pl. eredeti dokumentumok használata 

vagy táblázatok, adatok és képek beillesztése.

Személyes hatékonyság

D1 Tanulási hajlandóság Képes azonosítani és kiaknázni egy új terület információ- vagy irány-

mutató forrásait. Kitûnô részvétel a szemináriumokon, értekezleteken 

és konferenciákon.
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Azonosító Képesség rövidítése Viselkedési mutató (3-as szint)

D2 Kreativitás/eredetiség Képes megoldásokat találni a bonyolult problémákra. Képes új módsze-

rek kidolgozására szükség szerint. Képes új gondolatok és megközelí-

tések létrehozására.

D3 Széles látókör Képes elemezni saját megközelítése erôsségeit és gyengeségeit, illetve 

hajlandó azt kiegészíteni más megközelítések alkalmazásával.

D4 Önértékelés képessége Képes a képességek széles körét, illetve ennek fényében a képzési 

szükségleteket, valamint a kutatási projekt követelményeit értékelni, és 

koherens tervet készíteni a jövôbeli képzésekre.

D5 Önfegyelem Képes felügyelet nélkül professzionális szintû munkát végezni. Képes 

magas szintû pontosságról, szervezettségrôl és a részletekre való oda-

fi gyelésrôl tanúságot tenni.

D6 Támogatásra nyitottság Képes objektíven átgondolni a tudás-, megértés vagy képességbéli hiá-

nyosságokat, és tisztában van a lehetséges támogatási forrásokkal, így 

a kollégák képességeivel is.

D7 Önállóság Képes alapvetô kutatási terveket kidolgozni és végrehajtani, csak a kü-

lönleges kérdésekben igényelve útmutatást.

Kommunikációs képességek

E1 Tudományos írás Képes jól szerkesztett és jól megírt jelentést készíteni megfelelô ter-

jedelemben. Képes tömör tudományos szöveget írni és megfelelôen 

áttekinthetô formában kifejezni gondolatait. Többféle stílus képesség-

szintû kezelése.

E2 Kritikus írás Képes szóban és írásban kommunikálni saját kutatását. Képes 

különbözô szinteken ismertetni a kutatást, pl. nemzetközi konferenci-

án, vagy nem hozzáértô közönség számára. Képes jól szerkesztett, vilá-

gos prezentációt készíteni. Magabiztosan és könnyedén használ diákat, 

írásvetítôt és PowerPoint-ot a szóbeli prezentációk alkalmával. Képes a 

szaklapok és kiadók bíráinak jelentéseiben elvárt formában visszajel-

zést adni kutatási témájában, illetve válaszolni az ilyen visszajelzésekre.

E3 Kutatási prezentációs 
képességek

Képes folyékonyan és magabiztosan elôadni tudományos munkáját 

szemináriumokon és konferenciákon, illetve világosan és meggyôzôen 

válaszolni az ilyen alkalmakkor megfogalmazott kérdésekre és hozzá-

szólásokra.

E4 Közmegértés 
támogatása

Képes szakértô és laikus közönség számára megfelelô módon írásban 

és szóban bemutatni a kutatást.

E5 Oktatói képességek Képes hatékonyan információt átadni másoknak. Megérti mások tanu-

lásának támogatási lehetôségeit. 

Csapatmunka/kapcsolatépítés

F1 Kapcsolatépítés Rendszeres részvétel konferenciákon és találkozókon, ismeri a terület 

kutatóit.

F2 Csapatmunka Képes csapatban dolgozni (pl. kutatócsoportok) összetett projekteken, 

és refl ektálni a csapatmunka minôségére, illetve megoldani a csapat-

munka problémáit.
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Azonosító Képesség rövidítése Viselkedési mutató (3-as szint)

F3 Visszajelzési 
képességek

Ismeri a visszajelzések technikáit. Ismeri a kutatócsoport tagjait.

Karriermenedzsment

G1 Szakmai fejlôdés A szakmai intézet aktív tagja. Részt vesz találkozókon, eseményeket 

szervez, helyi titkár. Részt vesz szemináriumokon, konferenciákon.

G2 Karriermenedzsment Ismeri a lehetséges munkaadókat, általános felvételi gyakorlatokat és a 

hatékony álláskeresési technikákat.

G3 Átváltható képességek Ismeri a lehetséges karrierutakat és a PhD általános aspektusait, köz-

tük a kutatási technikákat, valamint a projekttervezési és kommuniká-

ciós képességeket.

G4 Önmaga bemutatása Mélységében ismeri az önéletrajzok típusait, interjútechnikákat és stan-

dard kérdéseket, illetve az olyan technikákat, mint a pszichometrikus 

tesztek.
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Felsôoktatási hallgatók jövedelmi várakozásai 

A tanulmány a diplomával járó bérelőnyhöz fűződő várakozások nemzetközi és hazai kutatásainak feltér-
képezésére vállalkozik, az ezek által feltárt főbb vonatkozásokat hazai adatok fényében is vizsgálja. A diplo-
más foglalkoztatáshoz kapcsolódó jövedelmi elvárások és az ezeket befolyásoló háttértényezők (mint a csa-
ládi háttér, a felsőoktatásban eltöltött évek száma, a nemi vagy a szakterületi különbségek) hazai és nem-
zetközi szakmai irodalmának feltárása az elméleti keretét adja tehát a jelenlegi magyarországi felsőoktatási 
hallgatók fi zetési elvárásaira és helyzetértékelésére fókuszáló empirikus elemzésnek. A vizsgálati eredmé-
nyek az Educatio Nonprofi t Kft. által végzett „Hallgatói motivációs kutatás 2009” adatain alapulnak. 

A diploma továbbra is az anyagi előnyszerzés egyik releváns eszköze. A diplomás túlkínálattal foglal-
kozó gazdag irodalom mellett (Kertesi–Köllő 2005, 2006, Galasi 2004, 2007, Gábor R. 2008) a téma 
elemzői egyetértenek abban, hogy a diploma önmagában is bérelőnyt jelent, függetlenül attól, hogy a 
végzettségnek megfelelő vagy attól lényegesen eltérő területen helyezkedik el a munkavállaló. 

Amint Galasi (Galasi 2004) kimutatta, a végzettségnek megfelelő beosztásban diplomával ma-
gasabb jövedelmet lehet elérni, mint azonos végzettséggel, de a szakmától eltérő beosztásban. A fel-
sőfokú végzettség bérelőnye ugyanakkor ebben az elsőre kedvezőtlennek tűnő esetben (túlképzett 
foglalkoztatás) is érvényesül, hiszen azonos beosztásban a diplomával rendelkező pályakezdőnek 
magasabb a bére, mint a középfokú végzettséggel rendelkező kollégájának. A diplomás túlképzéssel 
kapcsolatos tanulmányukban Kertesi–Köllő (2001, 2006) szerint a felsőoktatási expanzió a munka-
erőpiac keresleti oldalának átstrukturálódása mellett ment végbe, ami az ezredfordulót megelőző-
en keresettöbbletet eredményezett a diplomások esetében, majd 2000-től fokozatosan visszaesett a 
frissdiplomások kereseti előnye. Az ezredfordulót megelőző vizsgálatokban a diplomások kerese-
ti növekedését a külföldi cégek növekvő hazai piaci reprezentációjával, valamint a külföldi cégek 
fi atal munkaerő-felhasználási gyakorlatával magyarázták (Kertesi–Köllő 2001, 15). A diplomás túl-
képzés veszélyeire hívja fel a fi gyelmet Berde (Berde 2005, 3). A szerző  szerint a felsőoktatási ex-
panzió és a kétszintű képzés a magasabb fokozatot (Master) szerzők relatív előnyének növekedé-
sét eredményezi, ugyanakkor az egyre több diplomás munkavállaló a fokozat értékének folyamatos 
csökkenését okozza. A foglalkozási képzettségigény megnövekedése és a diplomások bekerülése az 
irodai-ügyviteli álláshelyekre egy stabil korösszetételű foglalkozási szerkezetben történt, ami a bé-
rek emelkedése mellett az érettségizett munkaerő kiszorulásával járt. Az ügyviteli-irodai munká-
ra alkalmazott diplomásoknak bár magasabb bért fi zettek, a jobb kommunikációs készség, nyelvis-
meret mégis egyaránt növelte irántuk a keresletet. Ezzel együtt az újonnan létrejövő állások jelentős 
része (fele) a diplomás foglalkozásokban jött létre (Kertesi–Köllő 2006,  220).

Galasi (Galasi 2006, 453) tanulmányában arról ír, hogy a diplomás munkavállalók számának 
emelkedése mellett jelenlévő bérprémiumot a keresleti és kínálati oldal igényei közötti eltérések 
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okozták (ugyanerre a következtetésre jutott Kertesi–Köllő 2001, 11). Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat adatai alapján arra az eredményre jutott, hogy a végzett munkához képest a túlképzett 
(adott foglalkozási terület modális iskolai éveinél magasabb) munkavállaló bérhozama pozitív, te-
hát az iskolai végzettség ebben az esetben is megtérül (Galasi 2004a, 461). A diplomások bérelőnyét 
elsősorban a vállalatok személyzeti politikájának és az állások újradefi niálásának eredőjeként mu-
tatta be Galasi (Galasi 2004b, 13), amikor a munkaerőpiac és a felsőoktatásból való kibocsátás il-
leszkedési mechanizmusát elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a felsőfokú végzettségűek 
magas száma és a meglévő munkahelyek egymáshoz illeszkedése tulajdonképpen egy átsorolási je-
lenség eredménye. Ez azt jelenti, hogy egyre több állásban fi zetnek érezhető bérprémiumot a felső-
fokú végzettséget szerzett munkavállalóknak, azaz az általuk betöltött vagy betöltetni kívánt po-
zíciók közül egyre többet tekintenek felsőfokú végzettséget igénylőnek (Galasi–Varga 2005, 25, 43, 
Galasi 2004b, 13). A folyamatosan növekvő létszámú diplomások magasabb jövedelmét tehát egy-
részt a képzett munkaerő iránti kereslet bővülése, másrészt az új állások diplomacentrikus domi-
nanciája, valamint az egyes ágazati sajátosságok egyaránt pozitívan befolyásolták. A diplomás cso-
portokon belüli eltérésekre (Galasi–Varga 2005, 87) vonatkozik az az újszerű megállapítás, hogy az 
iskolai végzettség mellett a felhalmozott gyakorlati idő nem befolyásolja a pályakezdők keresetének 
alakulását, mint ahogyan a fi nanszírozási forma (államilag támogatott vagy költségtérítéses) sincs 
szignifi káns hatással a kezdő bérekre. A friss diplomások bérigényében sem jelenik meg a megszer-
zett gyakorlati idő hatása a kezdő fi zetések, fi zetési elvárások meghatározásakor – derült ki Berde 
kutatásából (Berde 2005, 8). A keresetingadozások az iskolai végzettség növekedésével egyre maga-
sabbak, a két nem között a diplomás nők esetében a legnagyobb az ingadozás, vagyis az ő kereseti 
életútjukban van a diplomának a legnagyobb haszna (Gábor R. 2008, 17). 

Carvajal és szerzőtársai (Carvajal et al. 2000, 7) frissen végzett és felsőéves hallgatók megkér-
dezésén alapuló vizsgálata kimutatta, hogy a fi zetési elvárások jelentősen eltérnek a munkaerő-
piaci realitásoktól. Ezzel együtt is a felsőéves hallgatók sokkal pontosabb képpel rendelkeznek a 
munka világáról, mint fi atalabb diáktársaik. A férfi  válaszadók szignifi kánsan magasabb fi zetési el-
várásaikról számoltak be, mint a női válaszadók, ami a munkaerőpiacon jelen lévő frissen végzett 
hallgatók által visszajelzett nemi jövedelemeltérésekkel összhangban áll. Ennek indokát Carvajal 
egyrészt munkaerő-piaci – valós vagy vélt – tapasztalatokban, valamint az elképzelt karrierkilátá-
sokhoz való igazodásban, illetve eltérő szocializációs mintákban látja (Carvajal 2000, 233). A fi ze-
tési elvárások közötti eltéréseket a valós fi zetési különbségek 40%-kal meghaladják, ami a munka 
világában megjelenő férfi ak és nők közötti bérkülönbségek nagyságrendjének téves megítéléséből 
(alulbecsléséből) ered. A hallgatói elképzelések irrealitását tovább árnyalta az a kutatási eredmény, 
hogy a megkérdezettek több mint 40%-a menedzseri pozícióban képzeli el jövőjét, ami a piacon fel-
kínált ilyen jellegű állások számát messze felülmúlja. Az említettekkel ellentétben ugyanakkor je-
lentősen alulbecsülték a munkaidő hatását a jövedelmekre, hiszen a munkaidő 10%-os növekedésé-
hez mindösszesen 2%-os bértöbbletet vártak, míg a frissen végzettek adatai alapján ez a növekmény 
6%. Az életkor és a nagyvállalatok hatását a jövedelmekre szintén alulbecsülték a megkérdezettek, 
a magasabb életkorhoz ötször nagyobb jövedelemről adtak számot, mint amennyi a valóságban 
realizálható. A nagyvállalatoknál munkába állni szándékozók a többiekhez képest magasabb jö-
vedelmeket vártak, de a nagyvállalatoknál elhelyezkedett végzettek közel ugyanannyival kevesebb 
bért említettek, mint más diplomások (Carvajal 2000, 234–236).

Finnie és Frenette (Finnie–Frenette 2003) egy kanadai nemzeti diplomásokat érintő kutatás és 
pályakövetés adatai alapján longitudinális vizsgálatban azt tapasztalták, hogy az oktatásban dol-
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gozó diplomások relatív jövedelmi szintjüket a kezdeti átlagos jövedelemi szinthez képest az 5. év 
végére az átlag alattinak tartották. Mások, akik az egészségügyben dolgoztak, egy nagyon magas 
relatív jövedelmi szintről (végzést követő második évhez képest) egy közepesen magas szintre csök-
kenésről számoltak be a végzést követő ötödik évben. Először magas, majd alacsony jövedelmi pro-
fi lt fi gyeltek meg a fent említett két csoport esetében, amelyeket a költségvetési, illetve félig költség-
vetési szektort jellemző egységes alkalmazási típusok hatásaként értelmeztek. Velük ellentétben a 
bölcsészettudományi és művészeti végzettségűek növekedést tapasztaltak keresetük szintjében, de 
ezzel együtt is a legalacsonyabb bérről adtak számot. A növekedés egy relatív értelemben kedve-
zőtlenebb pozícióból kevésbé kedvezőtlenre való módosulást jelentett, de ezzel együtt sem javult 
jelentősen helyzetük a többi foglalkozási típushoz képest a megadott szubjektív jövedelemértékelé-
sekben (Finnie–Frenette 2003, 190).

A családi háttér hatása
Smith és Powell (1990,  205) felsőéves egyetemistákkal végzett vizsgálata során a jövedelmi elvárá-
sokkal kapcsolatban úgy találta, hogy az apa iskolai végzettsége hatással van a válaszadó jövedel-
mi elvárásaira. Kutatásuk szerint ugyanis az azonos családi bevételi kategóriába tartozó, alacsony 
iskolai végzettségű szülők gyermekei magasabb jövedelmi elvárásokkal rendelkeztek, mint maga-
sabb iskolai végzettségű szülőktől származó társaik. Smith és Powell vizsgálatához hasonló kutatást 
végzett Brunello (Brunello et al. 2004) tíz európai ország közgazdasági és üzleti képzésben részt ve-
vő hallgatói között. Brunello szerint a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekeinél magasabb 
a majdani, várt jövedelem, hiszen a diák magasabb kognitív képességekkel rendelkezik, és a család 
iskolázottságának következtében létrejövő előnyösebb kapcsolati rendszer nagyobb önbizalmat és 
magasabb jövedelmi elvárást eredményez (Brunello 2004, 1120). A diplomás kezdő fi zetésre vonat-
kozóan a szülők közül a diplomával rendelkező anya hatását sikerült kimutatni, míg az apa hatása 
statisztikai értelemben nem volt igazolható. A munkaerőpiacra való kilépéskor elvárt jövedelem-
ben mintegy +4%-os szignifi káns eltérést tapasztaltak a diplomás anyák gyermekeinél. (A képzé-
si terület szerint bontva az adatokat nem találtak különbséget Brunellóék, de feltételezhető, hogy a 
hallgató képzési területe szerint jelentős eltérésekre lehet számítani a kezdő fi zetések nagyságát il-
letően.) Smith és Powell, valamint Brunello egyaránt a családi háttér és a kereseti elvárások közötti 
kapcsolatot vizsgálták, mégis egymástól eltérő eredményre jutottak. A szerzőpáros szerint (Smith 
és Powell) az alacsonyabb iskolai végzettségűek válaszaikban magasabb fi zetést várnak munká-
jukért, míg Brunello éppen ellenkezőleg, alacsonyabb várt kezdő fi zetésről ad számot. A szakiro-
dalom nem egységes ebben a kérdésben, hiszen a Smith és Powell kutatásaival összhangban Betts 
(1994, 37) vizsgálatában is arra a következtetésre jutott, hogy az alacsonyabb jövedelmű családok 
gyermekeinek az elvárásai is alacsonyabbak (Betts 1994, 37).

A vitát nem oldja fel, inkább kiterjeszti Rouse (2004), amikor az alacsony és magas bevétellel 
rendelkező családok gyermekeinek jövedelmi elvárásai közötti elenyésző különbségről ír. Rouse 
(2004, 1299) szerint sokkal inkább arról van szó, hogy aki magasabb jövedelmet szeretne elérni, 
az felsőfokú képzésre jelentkezik. Ennek értelmében a felsőoktatásban résztvevők között már azért 
sem található jelentős eltérés, mert a törésvonal nem az egyetemisták, főiskolások jövedelmi helyze-
te mentén húzódik, hanem az egyetemre, főiskolára jelentkezők és nem jelentkezők között.
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A felsôoktatásban eltöltött évek száma
Brunello az általa végzett felmérésben az egyetemen eltöltött évek száma és a jövedelmi elvárások 
között szignifi káns kapcsolatot mutatott ki. Eredményei alapján az alacsonyabb évfolyamba járók 
magasabb elvárt jövedelmet reméltek, mint a felsőbb évesek. Ugyanezt az összefüggést erősítette 
az egyetemen eltöltött idő is, ami szintén fordított arányban áll a jövedelmi várakozás nagyságával 
(Brunello et al. 2004, 1128). Az egyetemi évek során ugyanis, érvel Brunello, egyfajta tanulási hatás 
fi gyelhető meg, amely által a hallgatóban mindegyre reálisabb kép alakul ki a jövőbeli fi zetési el-
várásokkal kapcsolatban (Brunello 2004, 1128). Burnello kutatási beszámolójában nem tér ki arra, 
hogy a tanulás formális vagy informális úton megy végbe. Betts (1995, 28) is hasonló összefüggés-
re mutat rá: ha ez az információ (tanulás) nem a diákok kifejezetten szándékos információgyűjté-
sén alapszik a munkaerőpiacról, hanem informális csatornákon át barátoktól, szakos társaktól vagy 
másoktól, akkor a felsőbb évesek automatikusan előnyben vannak az elsősökkel szemben. Az elsős 
és felsőbb évfolyamos diákok közötti eltérés leginkább az utolsó évre tehető, vagyis a munkaerő-pi-
aci viszonyok felmérése közvetlenül a végzést megelőző utolsó évben történik (Betts 1995, 49).

Jövedelmi elvárások nemi differenciáltsága
A nők alacsonyabb jövedelmi elvárása mögött a „realitások” ismerete vagy felismerése húzódik. 
A házasság növeli ugyanis a férfi ak kereseti előnyét, míg a szülővé válás a munkaerő-piaci pozíci-
ót és a nők jövedelmét csökkenti (Waite–Haggstrom–Kanouse 1986, 65). Ez a csökkenés azonban 
Polaschek szerint abból is adódik, hogy az édesanyák a szülést követően inkább olyan munkát vá-
lasztanak, amely kevesebbet fi zet ugyan, de összeegyeztethető a gyermekneveléssel (kevesebb mun-
kaóra). (Hivatkozik rá Waite–Haggstorm–Kanouse 1986, 46) Blau és Ferber ugyanakkor a kezdő fi -
zetéseknél nem talált a két nem között statisztikailag kimutatható különbséget, de az idősebb kor-
osztályban (10–20 éves időtartamra való becslés) vonatkozóan már jelentős eltérést talált a nők és 
férfi ak jövedelmi várakozásaival kapcsolatban (Blau–Ferber 1990,  599). Az eltérés okaként pedig 
a karrier töredezettségét, vagyis a munkából való kiesést említi: anyaság, társadalmi nyomás, nem 
kielégítő gyermekellátó-rendszer. Blau és Ferber érveit némileg gyengíti Waite és társainak ered-
ménye, ők ugyanis azt találták, hogy az első gyermek megszületése az apák karrierelképzeléseire is 
hatással van. Vizsgálatuk szerint a fi atal, általában első gyermeket nevelő apák a születést követő 
időkben kevesebb fi gyelmet fordítanak munkahelyi előmenetelükre (Waite–Haggstorm–Kanouse 
1986, 43). Smith és Powell további érdekes eredménye (Smith–Powell 1990), hogy a jövedelmi elvá-
rások közötti nemi eltérésekben aszerint is különbségek vannak, hogy kire vonatkozik a kérdés. Azt 
találták ugyanis, hogy amennyiben általánosságban kell megadni egy diplomával rendelkezőnek a 
jövedelmi igényeit, akkor a nők és férfi ak közel azonos becslést adtak. Ellenben, ha ugyanez a kér-
dés a kérdezett saját maga által elvárt jövedelmére vonatkozott, akkor viszont a férfi ak nagyobb jö-
vedelemről számoltak be, mint tették a női válaszadók. Smith és Powell szerint ennek oka a férfi ak 
nagyobb magabiztosságában keresendő (Smith–Powell 1990).

Szakterületi különbségek
Az egyes szakterületek közötti eltérésekre hívja fel a fi gyelmet Taylor tanulmánya, amelyben termé-
szettudományi és (mezőgazdasági, agrár) mérnöki, valamint társadalomtudományi végzettséggel 
rendelkezők fi zetési elvárásait vizsgálta (Taylor 2007, 180). A kérdőívben arra a legalacsonyabb ösz-
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szegre kérdezett rá, amelyet elfogadhatónak tartanak a megkérdezettek. A válaszadók 51%-a 40 000 
$ vagy ennél alacsonyabb kezdő fi zetési minimumot jelölt meg. A környezetmérnökök, agrármér-
nökök és geológusok rendelkeztek a legmagasabb fi zetési igényekkel (50 000 $ minimum fi zetést a 
felénél is többen jelöltek meg), míg más tudományok hallgatói, mint például a biológia, társadalom-
tudomány, erdészet visszafogottabb kereseti igényeket jelöltek meg (például a biológusok majdnem 
kétharmada 40 000 $ vagy ennél alacsonyabb jövedelmet). A tanulmány tartalmának lényege még-
sem az eltérések összegszerűségében rejlik, sokkal inkább abban a gondolatban, hogy az egyes tudo-
mányterületeket is érdemes fi gyelembe venni az elemzések során. Betts (1995, 38) a fenti összefüg-
géssel kapcsolatban korábban azt találta, hogy a nagyobb tudományterületek között nem volt egy-
értelmű kapcsolat, ugyanakkor a saját szakterületre vonatkozóan szignifi kánsan magasabb kezdő 
fi zetést jelöltek a válaszadók. Betts szerint ennek oka lehet egyrészt, hogy az adott területen ponto-
sabb ismeretekkel rendelkeznek a megkérdezettek, illetve az is valószínű, hogy éppen a jövedelmek 
felülbecslése az, ami a választásnál szerepet játszott. Végül azonban arra a következtetésre jut, hogy 
nem a saját szakterület jövedelmeinek túlértékeléséről, hanem sokkal inkább a többi terület alábecs-
léséről.

Fizetési elvárások hazai alakulása

A magyarországi hallgatók jövedelmi elvárásainak feltérképezéséhez az Educatio Társadalmi Szol-
gáltató Nonprofi t Kft . által végzett Hallgatói motivációs kutatás 2009 adatait dolgoztuk fel(1). A fi -
zetési elvárás a fi atalok társadalmi státuszának egyfajta jelzőszáma. A jövedelem olyan mérőszám 
a társadalom tagjai számára, amely dominánsan meghatározza az egyének pozíciójáról alkotott vé-
leményét (Coleman and Rainwater 1978). A fi zetési elvárások meghatározzák a továbbtanulási esé-
lyeket (Galasi–Varga 2005, 69), amennyiben pedig az elvárások és a realitások egymástól távol es-
nek, akkor a továbbtanulás mint racionális döntés megkérdőjeleződik, és sikertelenség, csalódott-
ság érzése követheti (Carvajal 2000, 230). Mindemellett ezen várakozások a képzési megtérülés kal-
kulációjának is tekinthetők, de a szektorok (versenyszféra, költségvetési szféra stb.) sajátosságainak 
fi gyelembevételével értelmezhetők. Hiszen a versenyszférában elhelyezkedők magasabb jövedelem 
mellett nagyobb munkaerő-piaci fl uktuációra számíthatnak, míg a költségvetési területet választók 
alacsonyabb kereseti lehetőség mellett biztosabb munkahelyre.

Iskolai végzettség hatása
A kereseti kimutatások szerint a magasabb iskolai végzettség többnyire magasabb jövedelmet je-
lent a munkavállaló számára. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat(2) 2009-es adatai alapján a gim-
náziumi végzettséghez képest háromszor (2,7) magasabb jövedelmet jelent az egyetemi végzettség, 
míg a szakközépiskolai végzettséghez képest a főiskolai diploma is kétszeres (2,1) jövedelemnöve-
kedést eredményez.

(1) A kutatás a TÁMOP 4.1.3 projekt keretében valósult meg. A vizsgálati populációt az államilag elismert felsőoktatási intéz-

mények nappali alap- és osztatlan képzésben részt vevő hallgatói alkották, mintegy 8000 fő.

(2) Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet, Állami Foglalkoztatási Szolgálat: rövid távú 

munkaerő-piaci prognózis, adatfelvétel 2009. október
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1. ábra.  Iskolai végzettség szerinti havi bruttó kereseti átlagok (2009) 

Forrás: ÁFSZ

A hallgatói motivációs vizsgálat kérdőívében a tanult szakmában elvárt jövedelemre és a megfele-
lő jövedelemre egyaránt rákérdeztünk. A kérdéseink magyarországi munkahelyekre és havi java-
dalmazás mellett a nettó bérek nagyságára kérdeztek rá. A kezdő fi zetésekre vonatkozóan a diplo-
más kezdő átlagkereset 135 000 Ft és 137 000 Ft között mozog (95%-os valószínűségi szinten), ezzel 
szemben a megfelelő nettó átlagfi zetés 186 000 Ft és 190 000 Ft között helyezkedik el (95%-os való-
színűségi szinten). A jövedelmi elvárások tehát jelentősen eltérnek a szakmában várható fi zetések-
től, hiszen havi szinten nettó 50 000 Ft különbség van a két jövedelem között. Az átlagok közötti el-
téréseket a következő ábra szemlélteti. 

2. ábra. Kereseti elvárások és eltérések

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely
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Eltérések nemek szerint
A nemek szerinti kereseti különbségekre jellemző, hogy eltérő mértékben ugyan, de az állami–
nonprofi t–versenyszféra mindegyikében megjelenik, és a férfi  munkavállalók általában magasabb 
fi zetéssel rendelkeznek. A diplomás nők és férfi ak keresete közötti eltérés ágazatonként változó, 
alább a nemzetgazdaságra vonatkozó adatokat közöljük. Látható, hogy a főiskolai diplomával ren-
delkező nők csupán 68%-át keresik a férfi ak jövedelmének. Ennél magasabb, 75%-os arányt érnek 
el az egyetemet végzett nők.

1. táblázat. Kereseti átlagok iskolai végzettség és nemek szerint

Iskolai végzettség Nô Férfi Nô / Férfi 

Általános iskola 0–7 osztály 112 418 130 524 86%

Általános iskola 8 osztály 103 115 120 568 86%

Szakiskola 116 988 129 844 90%

Szakmunkásképzô iskola 116 051 145 589 80%

Szakközépiskola 170 459 193 264 88%

Gimnázium 170 643 214 818 79%

Technikum 209 781 235 645 89%

Fôiskola 255 535 377 969 68%

Egyetem 366 459 485 996 75%

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely

A fent említett eltérés a jelenleg egyetemre járók között is kimutatható. A nők rendre kevesebb kez-
dő keresetről adtak számot, mint a férfi ak. A munkaerőpiacon tapasztalható jövedelemeltérések a 
hallgatói válaszokban is visszatükröződnek. 

A következő ábra ennél többet is elmond számunkra, hiszen az egyes képzési szintek közöt-
ti eltéréseket is megfi gyelhetjük. A férfi  válaszadók között egyértelműen érvényesül a tendencia, 
amely szerint képzési szintenként szignifi kánsan eltérő kezdő átlagkereseteket adtak meg, míg a 
nők esetében inkább egyfajta osztott-osztatlan képzés közötti eltérésről érdemes beszélni. Az egye-
temi, főiskolai képzésben résztvevők nemi hovatartozástól függetlenül egyaránt alacsonyabb nettó 
kereseti értéket adtak meg, mint az osztott képzésben tanuló társaik. 

FEMU_2010-3_teljes.indd   59FEMU_2010-3_teljes.indd   59 2011.02.11.   9:59:102011.02.11.   9:59:10



MÛHELY60

3. ábra.  Kereseti elvárások képzési szintek és nem szerinti bontában

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely

Nemek tekintetében szignifi káns eltérés tapasztalható a jövedelmi elvárások vonatkozásában. 
A női válaszadók 122 000–125 000 Ft közötti kezdő fi zetésre számítanak, míg a férfi ak ennél ma-
gasabb, 147 000–150 000 Ft közötti összeget tartanak reálisnak. Az elvárt diplomás kezdő átlagfi -
zetések alapján a nők 83%-át keresnék a férfi  válaszadók által megadott összegeknek. A szakiroda-
lommal összhangban a nemek közötti eltérést érzékelik a hallgatók, de annak mértékét alábecsülik, 
hiszen a férfi ak fi zetésének 68–75%-át keresi az adott végzettségi kategóriába (főiskola/egyetem) 
tartozó nő. Az eltérések nem csupán összegszerűen jelennek meg, hanem a kezdő és a megfele-
lő életszínvonalat biztosító fi zetések közötti eltérésként is értelmezhetőek. A megfelelő színvona-
lú élethez szükséges összeget is jelentős mértékben alacsonyabbnak ítélték meg a női válaszadók. 
Nem mondhatjuk ugyanakkor, hogy az alacsonyabb jövedelem egy alacsonyabb elvárt életszínvo-
nal eredménye is egyben, hiszen a női és férfi  válaszadók egyaránt úgy gondolták, hogy a megfele-
lő életszínvonalhoz képest kevesebbet keresnek majd. Ugyanakkor a nők szignifi kánsan nagyobb 
arányban számítanak rá, hogy fi zetésük nem fedezi majd megélhetésüket, mint a férfi ak.

4. ábra. Kezdő és megfelelő keresetek nemek szerinti bontásban

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely
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A családi háttér hatása

A kezdő diplomás keresetre vonatkozó kérdésünkre adott válaszok tulajdonképpen a diákok véle-
ménye a friss diploma munkaerő-piaci értékéről. A diploma értéke ugyanakkor – Smith és Powell 
(1990, 205) eredményeivel ellentétben – az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekei sze-
rint kevesebbet is ér, mint a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekei szerint. Az említett ösz-
szefüggés ugyanakkor csak a diplomás anyáknál mutatható ki, az alacsonyabb iskolai végzettségnél 
nem. Az apák iskolai végzettségét tekintve viszont az iskolai végzettségi kategória magasabb fokán 
a diákok szignifi kánsan magasabb kezdő diplomás nettó keresetről számoltak be. 

2. táblázat. Kezdő átlagkeresetek a szülők iskolai végzettsége szerint

Anya iskolai végzettsége Diplomás kezdô 
átlagkereset Apa iskolai végzettsége Diplomás kezdô 

átlagkereset

8 általános 129 036     8 általános 121 510    

Középfokú, érettségi nélkül 132 297     Középfokú, érettségi nélkül 130 648    

Középfokú, érettségivel 134 113     Középfokú, érettségivel 135 913    

Diploma 139 946     Diploma 140 083    

Összesen 136 418     Összesen 136 379    

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely

A családi háttér kevésbé érvényesült, amikor a megfelelő keresetre kérdeztünk rá. A megfelelő kere-
set tulajdonképpen a megfelelő életszínvonalhoz igazított jövedelmet mutatja. Ennek összege azért 
is érdekes, mert azt várnánk, hogy együtt mozogjon a diplomás kezdő fi zetéssel. A tendencia ha-
sonló, de egyrészt az eltérések kisebbek, másrészt az általános, illetve érettségi nélküli középfokú 
végzettségű szülők gyermekeinél nincs szignifi káns összefüggés. 

A diploma azok szerint ér többet, akiknek a szülei iskolázottabbak, viszont az életszínvonalbeli 
elképzelésekre ennek már kevésbé van hatása.

A település státuszhatása 

Állandó lakóhely szerint vizsgálva a kezdő fi zetéseket, valamint a megfelelő életszínvonalhoz szük-
séges jövedelmet, arra az eredményre jutunk, hogy a településtípus és a jövedelem nagysága mind-
két esetben kapcsolatban áll egymással. A budapesti állandó lakóhellyel rendelkezők minden más 
településtípusnál statisztikai értelemben szignifi kánsan magasabb kezdő fi zetést említettek. Közsé-
gek esetében ez havi szinten meghaladja a nettó 10 000 forintot. Az összefüggés azonban nem min-
den településtípusra igaz egyformán, sőt éppen ellenkezőleg. Az eredmények alapján ugyanis kizá-
rólag a főváros hatása támasztható alá statisztikailag, a többi településtípus között nincs eltérés; a 
kis különbségek az 5. ábrán is ezt mutatják.
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5. ábra. Kezdő fi zetések összege településtípusok szerint bontva

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely

A megfelelő keresetre vonatkozóan már más képet kapunk, hiszen a főváros mellett már a megyei 
jogú városok hatása is kimutatható. Ezzel együtt is a fővárosban a legnagyobbak az igények, de a 
megyei jogú városokban is szignifi kánsan magasabb a megfelelő életszínvonalhoz szükséges ösz-
szeg, mint a községekben. A többi településtípus között látható tendencia már nem támasztható alá 
statisztikai értelemben. 

6. ábra. Megfelelő fi zetések összege településtípusok szerint bontva

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely
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Modellek a várakozások alakulására

A kutatás során több olyan kérdés is felmerült, amelyre a választ egy olyan sokváltozós modell ad-
ja meg, amely az egyes változók relevanciáját, hatását kimutatni képes.

A jövedelmekre adott válaszok magyarázatára kerestünk olyan modelleket, amelyek a jelenségek 
néhány szegmensét leírni hivatottak. Ehhez két modellt készítettünk, amelyek közül egy a kezdő 
fi zetésre és egy a megfelelő életszínvonalra vonatkozik. A két fő csoport közötti egyik jelentős elté-
rést nyilván a függő változó (kezdő fi zetés – megfelelő fi zetés) adja, ezen belül azután a magyarázó 
változók kiválasztásánál alkalmazott különböző megfontolások állnak. 

Szocio-demográfi ai háttérmodell (A modell)
A megfelelő színvonalú élethez szükséges nettó kereset becslésére egy modellt készítettünk. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, amelyek jelentős mértékben befolyásolják. A mo-
dell építése ugyanakkor nem volt minden előfeltevés nélküli, úgy gondoltuk, hogy a szülők iskolai 
végzettsége mellett az állandó lakóhely, a nem és a továbbtanulási tervek, a végezni kívánt munka 
szektoriális jellege befolyásolhatja. 

A modell elsődleges célja az volt, hogy segítségünkre legyen a megfelelő életszínvonal szóródá-
sának magyarázatában. Kiemelt fi gyelmet szenteltünk arra, hogy a családi háttérre, illetve jövőbeli 
tervekre vonatkozó változók közül melyek azok, amik pozitívan és melyik, ami negatívan befolyá-
solja a becsült értéket. A szakirodalomtól eltérő változók alkalmazását egyrészt a kutatói kíváncsi-
ság, másrészt a rendelkezésre álló adatok indokolták. A modellbe az anya iskolai végzettsége nem 
került bele. Azt láttuk ugyanis, hogy az anya hatása kisebb volt a jövedelmi kérdésekre, és az egyes 
iskolai kategóriák között inkább az apák esetében tapasztaltunk eltérést. A négy fokozatra redukált 
(általános, középfokú, érettségi, diploma), majd dummy változóként beemelt változók közül ket-
tő maradt véglegesen a modellben: a középiskolai és a diplomás kategória. A középiskolai végzett-
séggel rendelkező apák negatívan, a diplomások pozitívan befolyásolták a megfelelő életszínvonal-
ra adott összeget. A válaszadó neme is a már említett irányban – negatívan – befolyásolta a megél-
hetési összeget, vagyis a kódolásnak megfelelően a nők alacsonyabb jövedelmet említettek, mint a 
férfi ak. A kérdés szerint a szakterülettől függetlenül kellett megadni azt az összeget, amelyet meg-
felelőnek tart a válaszadó. Azonban a válaszok mégsem annyira függetlenek a szakterületektől, hi-
szen két olyan kategória is maradt a modellben, amelyek egyértelműen a szakterületek közötti elté-
résekre világítanak rá. A nonprofi t szférában elhelyezkedni szándékozók alacsonyabb, míg a multi-
nacionális cégeknél elhelyezkedők magasabb megélhetési minimumról adtak számot. A szakterü-
leti eltéréseket az adott szektorban eltöltött gyakorlat is pozitívan befolyásolta. Úgy tűnik, a maga-
sabb életszínvonalhoz a kötetlen munka is hozzátartozik, mert egyedüliként maradt a modellben, 
amelyhez pozitívan hozzájárul.

A feltételezett változók segítségével a keresetek szóródásából 24%-nyi részt sikerült megmagyaráz-
ni. A modell hiányossága, hogy a megmagyarázott hányad jelentős részét a kezdő fi zetésre adott 
változó adja, ami a kettejük közepes (r=0,46) korrelációjának az eredménye.
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3. táblázat.  Szocio-demográfi ai háttérmodell

Model A

Standardizálatlan 
együtthatók

Standardi-
zált együtt-

hatók t Sig. Tolerance VIF

B Std. 
Error Beta

1 (Constant) 6,529 0,147  44,359 0,000   

nem -0,018 0,008 -0,027 -2,276 0,023 0,919 1,088

apa isk. 8. ált -0,037 0,011 -0,043 -3,455 0,001 0,819 1,222

apa isk. szakközép 0,023 0,009 0,033 2,633 0,008 0,799 1,251

folyamatos munka 0,032 0,013 0,029 2,539 0,011 0,985 1,015

nonprofi t -0,048 0,021 -0,026 -2,318 0,020 0,968 1,033

multinacionalis 0,068 0,012 0,063 5,560 0,000 0,970 1,031

alkalmi munka 0,063 0,017 0,042 3,692 0,000 0,981 1,020

14 fôvaros 0,034 0,009 0,042 3,630 0,000 0,940 1,064

képzés agrártud. -0,058 0,016 -0,041 -3,633 0,000 0,974 1,026

mesterképzés -0,025 0,008 -0,036 -3,095 0,002 0,959 1,043

doktori 0,047 0,010 0,053 4,623 0,000 0,970 1,031

tanfolyam, tréning -0,026 0,012 -0,026 -2,147 0,032 0,849 1,178

szakirányú továbbk. 0,032 0,010 0,039 3,182 0,001 0,847 1,180

LNdiplomásbér 0,472 0,012 0,460 38,673 0,000 0,892 1,121

Nem: válaszadó neme, 0 fér fi, 1 nô, apa isk. 8 ált: apa legmagasabb iskolai végzet tsége 8 általános, apa isk. szakközép: apa leg-
magasabb iskolai végzet tsége szakközépiskolai éret tségi, folyamatos munka: állásban volt vagy folyamatos megbízással végzet t olyan 
munkát, ami a szak területhez kapcsolódik, alkalmi munka: végzést követôen elsôsorban alkalmi munkát vagy szerzôdéses munkát vé-
gezne, 14 fôvaros: állandó lakóhely 14 éves korában, képzés. agrártud: képzési terület agrár tudományi, mesterképzés: tanulmá-
nyok mellet t vagy után mesterképzésen foly tatja tanulmányait, szakirányú továbbk.: tanulmányok mellet t vagy után szakirányú to-
vábbképzésen foly tatja tanulmányait, tanfolyam, tréning: tanulmányok mellet t vagy után vállalat által szervezet t tanfolyamon, trénin-
gen foly tatja tanulmányait, doktori: tanulmányok mellet t vagy után dok tori képzésen foly tatja tanulmányait, nonprofit: diploma utá-
ni elhelyezkedési terület, nagyvállalat, magán: diploma utáni elhelyezkedési terület magántulajdonú nagyvállalat, LNdiplomásbér: 
kezdô kereset logaritmusa
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4. táblázat. „A” modell változói

Model A SS df MS F Sig.

1 Regression 169,278 14 12,091 137,333 0,000a

Residual 527,395 5990 0,088   

Total 696,673 6004    

     
R2 0,243

Képzési háttérmodell (B modell)
A kezdő fi zetésre vonatkozó modell a korábbiakhoz képest hasonló kiindulóponton alapszik az-
zal az eltéréssel, hogy azt várjuk, a diploma értékébe olyan változók, mint az elhelyezkedési terület, 
szakterület, szakmai tapasztalat, továbbképzési tervek, sokkal nagyobb hatással lesznek jelen, mint 
az A modell esetében. Azt várjuk, hogy a szakmai ismeretek csökkenteni fogják a kezdő fi zetések-
re vonatkozó elképzeléseket, mert a munkaerőpiac ismerete a realitásokhoz közelíti az egyéni becs-
léseket. A kezdő fi zetésekre vonatkozó válaszok szóródásából végül 38%-ot sikerült lefednie az ál-
talunk alkotott modellnek. E szerint a jövedelemre vonatkozó kérdés mellett a legjelentősebb pozi-
tív befolyásoló tényező a mesterképzésben való részvétel volt. A fővárosi lakóhely is pozitívan (szig-
nifi kánsan) befolyásolja a kezdő fi zetések alakulását, ugyanilyen pozitív befolyásoló tényező az el-
helyezkedés típusai közül a nagyvállalatok, és a továbbtanulási tervek közül az alacsonyabb képzé-
si szintek, például az alapképzés vagy a vállalati tréning. A felsőfokú szakképzés és a szakirányú to-
vábbképzés a kezdő fi zetésekre vonatkozó összegeket negatívan befolyásolja. Azok a válaszadók re-
mélnek több kezdő fi zetést, akik alapszinten tovább képeznék magukat, vagy a leendő munkaadó-
jukra bíznák a további fejlődésüket, míg a felsőfokú szakképzésben, továbbképzésben résztvevők 
talán éppen az alacsonyabb kezdő fi zetések miatt tanulnának tovább. A továbbtanulási tervek közül 
az egyik legérdekesebb jelenség, amelyet a B modell mutat, hogy a mesterképzés pozitívan, a dok-
tori képzés negatívan befolyásolja a kezdő fi zetésekre adott válaszokat. Ez tovább erősíti azt a felte-
vést, hogy a kezdő fi zetések és a továbbképzések (túlképzés?) közötti kapcsolat ellentétes képet mu-
tat, mint az életszínvonalra vonatkozó elképzelések. Amíg az életszínvonalbeli elvárásokat a maga-
sabb iskolai végzettség, tudományos fokozat pozitív módon befolyásolja, addig a kezdő fi zetésekre 
vonatkozóan éppen az újabb képzésben való részvétel hat pozitívan. 

5. táblázat. Képzési háttérmodell

Model B

Standardizálatlan 
együtthatók

Standardi-
zált együtt-

hatók T Sig. Tolerance VIF

B Std. 
Error Beta

16 (Constant) 7,330 0,133  54,985 0,000   

LNmegfelelô kereset 0,388 0,011 0,398 35,839 0,000 0,935 1,070

közszféra -0,164 0,010 -0,220 -17,209 0,000 0,708 1,413
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Model B

Standardizálatlan 
együtthatók

Standardi-
zált együtt-

hatók T Sig. Tolerance VIF

B Std. 
Error Beta

nem -0,104 0,007 -0,156 -14,108 0,000 0,940 1,064

saját vállalkozás -0,089 0,012 -0,090 -7,681 0,000 0,840 1,190

évfolyam -0,015 0,003 -0,067 -5,822 0,000 0,875 1,143

nonprofi t -0,137 0,020 -0,075 -6,719 0,000 0,923 1,083

mesterképzés 0,039 0,008 0,057 4,976 0,000 0,868 1,153

doktori -0,043 0,010 -0,048 -4,403 0,000 0,955 1,047

képzés agrártud. -0,051 0,015 -0,037 -3,351 0,001 0,960 1,042

14 fôváros 0,034 0,009 0,043 3,948 0,000 0,972 1,028

nagyvállalat magán 0,029 0,009 0,038 3,067 0,002 0,769 1,301

alkalmi szerz. -0,043 0,016 -0,029 -2,658 0,008 0,969 1,032

alapkézpés 0,030 0,012 0,027 2,502 0,012 0,978 1,022

szakirányú tov.képzés -0,029 0,009 -0,036 -3,059 0,002 0,852 1,173

tanfolyam, tréning 0,034 0,012 0,034 2,880 0,004 0,832 1,202

felsôfokú szakkép. -0,026 0,013 -0,023 -2,097 0,036 0,959 1,043

LNmegfelelô kereset: megfelelô kereset logaritmusa, közszféra: elhelyezkedési terület, saját vállalkozás: elhelyezkedés típusa 
saját vállalkozás, 14 fôváros: állandó lakóhely 14 éves korában, mesterképzés: tanulmányok mellet t vagy után mesterképzésen foly-
tatja tanulmányait, alapképzés: tanulmányok mellet t vagy után alapképzésen foly tatja tanulmányait, szakirányú tovképzés: tanulmá-
nyok mellet t vagy után szakirányú továbbképzésen foly tatja tanulmányait, tanfolyam, tréning: tanulmányok mellet t vagy után vállalat 
által szervezet t tanfolyamon, tréningen foly tatja tanulmányait, felsôfokú szakkép: tanulmányok mellet t vagy után felsôfokú szakképzé-
sen továbbképzésen foly tatja tanulmányait, doktori: tanulmányok mellet t vagy után dok tori képzésen foly tatja tanulmányait, nonprofit: 
diploma utáni elhelyezkedési terület, nagyvállalat, magán: diploma utáni elhelyezkedési terület magántulajdonú nagyvállalat, alkalmi 
szerz.: diploma után a foglalkoz tatás formája alkalmi vagy szerzôdéses munkavállalás.

6. táblázat. „B” modell változói

Model B SS df MS F Sig.

16 Regression 215,225 16 13,452 184,105 0,000p

Residual 417,293 5711 0,073   

Total 632,518 5727    

     
R2 0,34
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Összegzésként

A hallgatók jövedelmi várakozásainak elemzése azt mutatja, hogy a havi nettó kezdő fi zetésre vo-
natkozó becslések nemek szerint eltérnek, mégpedig a férfi ak javára. A férfi  egyetemi hallgatók ma-
gasabb elvárt jövedelemről adtak számot, és a megélhetéshez szükségesnek tartott összeg is maga-
sabb a körükben. A női válaszadók „realitásérzéke” a munkaerő-piaci jövedelmekkel kapcsolatban 
már az egyetemi évek során megjelenik, igaz, mértékét kisebbnek tartják, mint amekkora valójá-
ban. Annak ellenére ugyanis, hogy alacsonyabb fi zetést adtak meg, mint férfi  hallgatótársaik, így 
is a férfi ak fi zetésének mintegy 83%-ának becsülték meg sajátjukat, szemben az országos adatok-
kal, ahol azonos iskolai végzettség mellett a főiskolai és egyetemi diplomával rendelkező nők a fér-
fi ak jövedelmének csupán 68–75%-át keresik. A családi háttérváltozók közül rendelkezésünkre állt 
a szülők legmagasabb iskolai végzettsége, ami szintén jó magyarázattal szolgált az eltérések ma-
gyarázatához. A szakirodalommal ellentétben azt találtuk, hogy az alacsonyabb iskolai végzettsé-
gű szülők gyermekeinek elvárásaiban alacsonyabbak a kezdő fi zetések. Ezzel együtt viszont a meg-
felelő életszínvonalra vonatkozó jövedelmi kérdésnél már nem érzékelhető a családi háttér szerepe. 
Az egyetemi évek fontos állomásai a munkaerőpiacra való kilépésnek. A kezdetekben eltúlzott vá-
rakozások folyamatosan közelítenek a realitásokhoz. Eredményeink alapján az alsóbb évfolyamba 
járó hallgatók szignifi kánsan nagyobb jövedelmi elvárásokkal rendelkeznek, mint végzős társaik. 
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A bolognai folyamat 
megvalósulása Közép-Európában(1)
 

A bolognai folyamatról szóló tanulmányok közül kevés tekinthető a bolognai folyamat kívülről történő 
leírásának, elemzésének és megértésének célzatával készült „kritikai” vagy „magyarázó” alkotásnak. Je-
len tanulmány erre tesz kísérletet, megállapításai egy összehasonlító munka eredményeként születettek 
(The Bologna-process in Central Europe, BCE, 2006-07). Tanulmányunk célja, hogy különböző közép-euró-
pai felsőoktatási rendszerekben (Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ro-
mánia és Ukrajna példáján) bemutassa a bolognai folyamat működését, továbbá, hogy felfedje az irányel-
vek által meghatározott folyamat rejtett társadalmi-politikai mozgatórugóit. Az itt összefoglalt eredmé-
nyekről A bolognai folyamat Közép-Európában című kötet számol be bővebben (Kozma – Rébay 2008).(2)

Az úgynevezett bolognai folyamatról – tehát az európai felsőoktatás folyamatban lévő reformjá-
ról – szóló tudományos tanulmányokat két főbb kategóriába sorolhatjuk. (1) Az első kategória a 
részt vevő országok kormányzati jelentéseit, önértékeléseit, valamint azokat a szakértői elemzése-
ket foglalja magába, amelyek a tevékenységekről és a megvalósításról szólnak. Ennek a tanulmány-
csoportnak a jellegzetes példái a European Universities Association (Európai Egyetemek Szövetsé-
ge) által kiadott Trend-jelentések (Trends Report I–V). A Trend-jelentések (2001–2007) kvalitatív és 
kvantitatív kutatási módszereket egyaránt alkalmaznak az eredmények hangsúlyozása érdekében, 
de egyúttal kiemelik az európai reformfolyamatot gátoló akadályokat is. Tudományos szempontból 
ezek az írások „védekező álláspontúnak” tekinthetőek. (2) A második tanulmánycsoportot ezzel el-
lentétben „támadó” jellegűnek nevezhetjük abban az értelemben, hogy megkérdőjelezik az egész re-
formfolyamatot céljaival, értékeivel és a mögötte álló fi lozófi ával együtt. Míg az előbbi tanulmány-
csoport jól rendszerezett, az utóbbi sporadikusabb és szerteágazóbb. A „támadó” jellegű tanulmá-
nyokat főként egyetemi tanárok és tudósok írják, akiknek célja a reformfolyamat egészének meg-
változtatása vagy teljes eltörlése.

(1) A tanulmány az Oktatásért Közalapítvány által támogatott, a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ-

ja (Center for Higher Education Research and Development: CHERD–Hungary) keretében megvalósult A bolognai folyamat 

Közép-Európában (The Bologna-process in Central Europe – BCE) című kutatás eredményeit mutatja be. A kutatás részletei a 

http://cherd.unideb.hu/ honlapon olvashatóak.

(2) A könyvről a Felsőoktatási Műhely 2009/1. számában jelent meg recenzió. (a szerk.)
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Közép-európai esetek

A bolognai folyamat valódi kihívást jelent az új EU-tagállamok számára. Noha minisztereik alá-
írták az eredeti megállapodást 1999-ben, legtöbbjük csak 2004-ben lépett be a folyamatba. A bo-
lognai folyamat visszautasítja az egyetemek hagyományos humboldti modell szerint értelmezen-
dő szerkezetét és funkcióit, noha az itt elemzett régió felsőoktatási rendszereinek legnagyobb része 
erre a német modellre épül. A bolognai folyamat – mint a tudományos körökön kívülről, kormány-
szintről érkező beavatkozás – különböző reformok összességének megnevezése, például a pénz-
ügyek, a menedzsment („irányítás”) és a tantervek terén. Míg a felsőoktatási intézmények és az 
oktatók küzdenek az egyre növekvő társadalmi elvárásokkal és az egyre csökkenő kormányzati 
támogatással, az egyetemi autonómia elvesztésétől is tartanak. A bolognai folyamat ezért számos 
reform középpontjává és egyben társadalmi feszültségek kiindulópontjává is vált. A következőkben 
a bolognai folyamat közép-európai útját egy-egy ország markáns példáján keresztül mutatjuk be.(3) 

Ausztria (Rébay 2008)
Ausztria a bolognai folyamat ajánlásainak megvalósítása szempontjából precedens-országnak te-
kinthető, mivel a folyamat megkezdéséhez szükséges intézkedéseket – a többi országhoz képest 
– korán bevezették. Egy friss európai kutatás, amely az egyes országokat „ellenőrzi”, megmutat-
ta, hogy Ausztriában a megvalósítás aránya 75% körül van bizonyos területeken. Ausztria abban is 
kezdeményező szerepet vállalt, hogy a doktori képzést a bolognai rendszernek megfelelően alakítsa 
át. Az ország az intézmények átalakítása szempontjából is előkelő helyet foglal el. A kutatók szerint 
Ausztria azt tekinti következő fontos feladatának, hogy a munkaerőpiacon is elfogadják és elismer-
jék a bolognai folyamatban megszerzett diplomákat. A jogi szabályozás, például közszolgálati téren, 
már folyamatban van. Mindazonáltal a BA-fokozatok besorolása komoly vitákat váltott ki, mivel az 
MA-fokozatok egyenlővé váltak a diplomával. Az elemzők ezen kívül úgy vélik, hogy a felsőoktatás 
(nemzeti) problémáinak megoldásán túl a reform sikeressége a munkaerőpiac reakcióján is múlik. 

Egyes felsőoktatás-kutatók (Ludescher és Waxenegger 1999) a jövőbeni változásokat szkepti-
kusan szemlélik. Úgy vélik, hogy a növekvő nemzetköziesedés ellenére az egyetemek túlnyomó 
többségének a feladata az marad, hogy az ország és a régió céljait és igényeit összehangolja oktatási 
és kutatási tekintetben egyaránt. Más részről az előrejelzések szerint az egyetemi hálózat racionali-
zálása nem adminisztratív úton fog végbemenni, hanem a bolognai folyamat hozadékaként. 

A felsőoktatást érintő elemzés azt mutatja, hogy a kutatási tevékenység csaknem kiszorul a 
BA-képzésből: egyfelől nem szerepel a feladatok között, hogy felkészítsék a hallgatókat az önálló 
kutatási tevékenységre, másfelől ezen a szinten az oktatóktól sem várják el a kutatómunkát. Ezért 
elképzelhető, hogy a PhD-képzések megvalósítása nemcsak az egyetemeken, hanem azokon kívül, 
kutatóintézetekben is lehetséges lesz.

Horvátország (Orosz 2008)
A bolognai folyamat összhangban van Horvátország európai integrációs politikájával, amelynek 
része a felsőoktatás terén megvalósítandó reform is. A Bolognai Nyilatkozat elveit beépítették a 
horvát Felsőoktatási Törvénybe (2004), amely elősegíti az Európai Felsőoktatási Térség megvaló-

(3) Az egyes országokról szóló elemzések teljes terjedelemben A bolognai folyamat Közép-Európában című kötetben olvasható-

ak (Kozma – Rébay 2008).
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sítását. Ezt követően bevezették az állami egyetemekre vonatkozó új pénzügyi tervezetet is. Az ál-
talános és a felsőoktatás irányítását egyesítették a Tudományos, Oktatási- és Sportminisztérium 
(Ministry of Science, Education and Sports) létrehozásával. Ezen kívül megalapították a Nemzeti 
Felsőoktatási Tanácsot, amely szakmai konzultációs szervként szolgál, valamint felelős a teljes hor-
vátországi felsőoktatási rendszer minőségi működéséért és fejlesztéséért. A Tudományos Felsőok-
tatási Iroda pedig a kutatási tevékenységek értékelése, valamint a szakmai képesítések elismerése 
terén nyújt segítséget.(4)

A legújabb kutatások szerint a horvát felsőoktatási rendszert komoly egyenlőtlenség jellemzi 
mind regionális, mind pedig intézményi szinten, amely a horvátországi felsőoktatás vezető szemé-
lyiségeinek bevallása szerint általános problémát okoz a bolognai folyamat megvalósítása során, és 
megakadályozza a megfelelő pénzügyi, adminisztratív és oktatási háttér biztosítását. 

A horvát felsőoktatási rendszerben nem ismeretlen a háromciklusos struktúra. Más európai or-
szágokhoz hasonlóan az egységesített BA- és MA-képzési szinteket elismerték bizonyos szakmai 
területeken. Mindazonáltal a tantervi szerkezet egységesítése kérdésében a horvátországi felsőok-
tatásra befolyással bírók nem értenek egyet. Ezek a reformok nem elégségesek, mivel a szakmai kép-
viseleti szervezetek és a munkáltatók csak kevés esetben vettek részt a tantervek kidolgozásában, és 
nehézségekbe ütközik az átválthatóság megvalósítása is. A doktori képzések tekintetében az egész 
ciklust új alapokra kellett helyezni, mégpedig a tutori irányításon túl a szervezett kurzusokra.

A 2005/2006-os évtől kezdve Horvátországban kötelezővé tették az Európai Kreditátviteli Rend-
szert (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) annak érdekében, hogy felgyor-
sítsák az ország csatlakozását az európai csereprogramokhoz. A mobilitás elősegítése érdekében a 
bolognai folyamat másik fontos eszköze, az úgynevezett diplomamelléklet (Diploma Supplement) is 
bevezetésre került. Ezt az angol és horvát nyelvű dokumentumot 2008-tól kezdve kapják diplomá-
jukhoz a horvát egyetemisták. A Bolognai Nyilatkozat elveivel összhangban az országban minőség-
biztosítási elveket is bevezettek. Az egyetemek mindazonáltal önértékelési jelentéseikben elismerik, 
hogy hallgatóik érdekeinek fi gyelembevétele csak részlegesen történt meg.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az országban számos kezdeményezés indult a bolognai fo-
lyamattal összhangban. A reform megvalósítását ugyanakkor nehezíti a felsőoktatásban jelen lévő 
kormányzati dominancia, valamint a kormány és a felsőoktatási szervezetek közötti, valamint ma-
guk az intézetek közötti kommunikáció hiánya.

(4) Kidolgoztak egy számos intézményt lefedő ellenőrző mechanizmust is, amelynek feladata a Bologna-reformok megvaló-

sításának nyomon követése. Horvátország két képviselője vesz részt a Nemzetközi Bologna Csoportban (Bologna Follow-

Up Group), amely lehetőséget nyújt az országnak, hogy bekapcsolódjon a nemzetközi érdekegyesítés vérkeringésébe. 

A horvátországi egyetemek számos Tempus projektben vesznek részt, hogy megfelelő körülményeket teremthessenek a 

horvátországi felsőoktatási rendszer megreformálásához, valamint annak érdekében, hogy segítsék Horvátország beillesz-

kedését az Európai Felsőoktatási Térségbe.

 Ebből a célból új intézmények alakultak. A pénzügyi alapelveket a Tudományos és Felsőoktatási Pénzügyi Tanács (Scientifi c 

and Higher Education Financing Council) dolgozta ki. Az etikai értékeket és alapelveket pedig a Tudományos és Felsőok-

tatási Etikai Bizottság (Scientifi c and Higher Education Ethics Committee) juttatja érvényre a tudomány és a felsőoktatás 

területén.
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Magyarország (Barakonyi 2008, Pusztai – Szabó 2008)
A bolognai folyamatot sokféleképpen értelmezik a magyar felsőoktatás különböző területein te-
vékenykedő aktorok. Az ő érdekeik és motivációik szintén kérdésfelvetés és leírás tárgyát képezik.

A vélemények elsősorban a bolognai folyamat szükségességének megítélésében térnek el. A vi-
ta középpontjában az állam felsőoktatásban betöltött szerepe áll, valamint az egyéb résztvevők 
jogosultsága a felsőoktatás irányelveinek kidolgozásában. Ezek a viták részben a reformfolyamat 
különböző értelmezéseire vezethetőek vissza, részben pedig a felsőoktatásra vonatkozó különböző 
érdekekre (közjó vs. egyéni érdekek). Az összeütközések egy részéért a felülről lefelé irányuló poli-
tikai döntési rendszer a felelős. Ebből ugyanis hiányzik a társadalmi konszenzus, amely létrehozná 
a szükséges mechanizmusokat és technikákat. A bolognai folyamat fedőnévként szolgál (mint „tró-
jai faló”) a magyar felsőoktatás, s egyben az egész társadalom radikális reformjához (Pusztai 2008). 
A legsérülékenyebb csoportba azok a hallgatók tartoznak, akik éppen elhagyják az (új) rendszert 
frissen szerzett BA, illetve BSc diplomájukkal. Helyzetük kockázatos, mivel az új fokozatok hely-
zete bizonytalan a továbbtanulás és a munkaerőpiacra való belépés szempontjából. Amennyiben a 
hátrányos helyzetű hallgatók csoportjai tömegesen hagyják el a rendszert (amelynek bekövetkezé-
sét a szakértők előre jelzik), a felsőoktatási rendszer nem a társadalmi egyenlőséget támogatja, tehát 
nem azt a társadalmi funkciót, amelyet az 1989/90-es rendszerváltást követően felvállalt. 

Románia (Szolár 2008, Bura 2008)
Románia 1999-ben aláírta a Bolognai Nyilatkozatot, és előkészítette a felsőoktatási rendszer re-
organizációját, majd a Nyilatkozattal összhangban bevezette az új rendszert, és alkalmazza azt a 
2005/2006-os tanévtől kezdve. A folyamat egyik jelentős megelőző eseménye volt 1998-ban a ro-
mániai Oktatási Minisztérium által a csökkentett idejű egyetemi („harmadfokú”) – az úgynevezett 
„egyetemi kollégiumi” – képzés bevezetése. Ennek oka a közoktatásban (és a különböző egyetemi 
campusokon) a képzett szakemberek hiánya volt. A felsőoktatási képzésekben részt vevő hallgatók 
alacsony száma a román közoktatási rendszer évtizedes teljesítményét példázza, beleértve a hall-
gatók nemi arányait is, amely az oktatói/tanítói pálya elnőiesedését jelzi Romániában. A csökken-
tett képzési idővel működő főiskolai képzést a romániai felsőoktatás 2005-ös reorganizációja so-
rán megszüntették. 

A bolognai rendszer további szakmai képzéseket és az MA-fokozat megszerzésének lehetőségét 
biztosítja azok számára, akik középfokú intézményekben szeretnének tanítani. Fontos cél annak el-
kerülése is, hogy az oktatás értéke csökkenjen, amit a felsőoktatási intézmények számának növeke-
dése okozhat. Az egyetemek ezért folyamatosan biztosítják a megfelelő és naprakész oktatást mind 
a központi intézményben, mind a különböző campusokon (amelyek földrajzi értelemben távol van-
nak az egyetemi központtól). A campusoknak minimális számú tudományos fokozattal bíró tanár-
személyzettel kell rendelkezniük, valamint modern, IT-eszközökkel és tudományos folyóirat-bázis-
sal egyaránt felszerelt könyvtárral.

Újdonság, hogy a különböző campusok adminisztrációját a jövőben egységesíteni fogják, je-
lenleg ugyanis a hallgatók számát, beleértve az államilag fi nanszírozott helyek számát is, az adott 
kar dékáni hivatala határozza meg. Az oktatási rendszerről készített jelentés szerint (2006/2007) 
megállapítható, hogy a jelenlegi felsőoktatási rendszer nem versenyképes, nem biztosít egyenlő le-
hetőségeket mindenki számára, és a korrupció lehetőségeit is magában hordozza. 
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Szerbia (Gábrity Molnár 2008)
A bolognai folyamat elindítása annak a felsőoktatás-politikának a döntése volt, amely része a 
Szerbiában zajló általános változásoknak. A szerbiai felsőoktatás kutatása 2001-ben vált inten-
zívvé, amikor a kormányközeli új reformcsoportosulások ösztönzőleg tudtak hatni az oktatásra. 
A kormánynak máig határozott célja az európai felsőoktatási követelmények teljesítése, és a lehe-
tő leggyorsabb csatlakozás a nemzetközi egyetemi gyakorlatba. Az elmúlt 15 évben a felsőoktatási 
irányelveket a centralizáció (kormány), az autonómia (egyetem) és a reformok felügyelete (szakma) 
háromszögszerű kapcsolata jellemezte. Úgy tűnik, hogy a munkaadók és a piaci résztvevők még 
mindig ki vannak zárva ebből a folyamatból. Manapság kétféle trend látszik kifejlődni vagy ösz-
szecsapni a felsőoktatás reformkísérletei során: egyfelől vannak a kormány által kiadott szabályo-
zások, másfelől pedig megfi gyelhetők az egyetemi körök újító törekvései is. Az értelmiség úgy véli, 
hogy az oktatási reform a politikától függ, mivel az intézkedések gyakorta egyetlen párton múlik, 
vagy a miniszter lojalitásától egy adott párthoz. A legtöbb hallgató támogatja a felsőoktatásban vég-
rehajtandó reformokat. A régi rendszerben tanulók is szeretnének bekapcsolódni az új rendszerbe, 
mivel látják annak előnyeit és európai perspektíváit.

A szerbiai felsőoktatási reform viszonylag gyorsan és látványosan meg tudott valósulni. Ehhez 
szükséges volt az európai normákkal összhangban lévő akkreditációs rendszer bevezetése (2005). 
Mindez az intézményektől azt kívánja meg, hogy markáns arculatot, és belső értékelési rendszert 
alakítsanak ki. Az állami és magán felsőoktatási karok alkalmazkodnak a munkaerőpiac igényei-
hez is, és néhány éven belül lehetővé válik, hogy a kiadott diplomájuk használhatósága alapján 
automatikusan rangsorolhatók legyenek. 

A Szerbiában élő kisebbségek oktatásügyére vonatkozóan a miniszteri jelentés sajnálatos módon 
csak a roma népesség felsőoktatására tér ki, a magyarokéra nem (2006). Nincsen pozitív elmozdu-
lás a kisebbségi nyelvek felsőoktatásban történő alkalmazása terén. A magyarok relatív képzettsé-
gi hátránya nem a vajdaságban élő magyarok szerényebb képességeivel magyarázható: lehetősége-
iket ronthatja az államnyelv ismeretének, valamint az anyanyelvű tanszékek, a képzett tanárok és 
a szükséges könyvek hiánya. Az anyanyelvi felsőoktatásba jelentkező hallgatókat ösztönözni lehet 
a megfelelő magyar nyelvű közoktatással, magasan kvalifi kált oktatókkal, fejlett infrastruktúrával, 
szakkönyvek biztosításával, műszaki oktatási intézmények rendszerével, utazási lehetőségekkel, 
valamint a minőségi munkára történő ösztönzéssel. 

Szlovákia (László 2008)
A bolognai folyamat 2008-ban már tízéves múltat tudhat magáénak. Az európai felsőoktatás ez 
alatt a relatíve rövid időn belül rengeteget változott. Ezek a változások még mélyrehatóbbak vol-
tak az új tagállamokban, például Szlovákiában, amely 2004 óta az Európai Felsőoktatási és Kutatá-
si Térség része. A korábbi oktatási rendszer (egyszintű, kreditrendszerre épülő elemeivel) jó alapot 
biztosított a felsőoktatási intézmények reformjaihoz. Kiemelkedően fontos, hogy Szlovákia az első 
országok egyike volt, ahol a bolognai folyamat általános megvalósítását törvénybe iktatták (Szlová-
kiában 2002. április 1-jétől). Mára a közvetítő intézmények mindegyike megkezdte működését. Fel-
adatuk, hogy elősegítsék a változásokat a nemzetközi rendszeren belül.

A BA-szintről történő kilépés és az MA-szintre történő belépés bizonytalansága, az európai di-
menzió leértékelése és a nemzetközi együttműködés gyengesége a kutatás területén mind az ok-
tatók, mind a hallgatók részéről alacsony mobilitást eredményezett. Az azonban mindenképpen 
komoly eredménye az országnak, hogy viszonylag gyorsan és zökkenőmentesen sikerült a teljes 
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felsőoktatási rendszert a bolognai folyamatnak megfelelően átalakítani. Szlovákia előkelő helyet 
foglal el nemzetközi színtéren is a bolognai folyamatban elért eredményei tekintetében.

Sajnálatos módon a magyar nyelvű felsőoktatás egyre periférikusabbá válik az országban egy-
oldalú, rendezetlen körülményei miatt, valamint amiatt, hogy nem képes felhasználni a moderni-
zációs erőforrásokat. A szlovákiai magyar felsőoktatási rendszer nem tudja alkalmazni a bolognai 
folyamatot a BA-specializációk tekintetében, amely elősegíthetné a munkaerőpiacra történő gyors 
belépést. A tanárképzés túldimenzionált, hisz a 2005/2006-os évben tanulmányait megkezdő több 
mint 750 hallgatónak csupán 10%-a lesz képes öt éven belül magyar iskolákban tanítani. Ezeken 
a problémákon kívül hiányoznak a magyar lakosságra vonatkozó létfontosságú társadalmi és gaz-
dasági érdekeket leíró tanulmányok is. 

Szlovénia (Orosz 2008)
Szlovénia esete a bolognai folyamat „keleti narratíváját” példázza (a bolognai folyamat az „Euró-
pai Felsőoktatási Térségbe” történő csatlakozás által az Európai Unió integrációjának egyik elemét 
jelképezi). Szlovénia az Európai Unió kis országai közé tartozik, amelynek lakossága csökken, gaz-
dasága nyitott és sérülékeny. A szlovén politikai elit a bolognai folyamatot az „Európához történő 
felzárkózás” valódi lehetőségének tekinti. Ez a fi lozófi a mutatkozik meg a nemzetközi téren kifej-
tett tevékenységekben is. A szlovéniai felsőoktatás és a felsőoktatási irányelvek képviselői minden 
nemzetközi fórumon megjelennek. Kimagasló hűséggel viseltetnek az európai közvetítőszerveze-
tek iránt, és rendkívül aktívak az új utasítások megvalósításában. Ugyanakkor hazai viszonylatban 
kevesebb befolyással rendelkeznek a felsőoktatási irányelvek kidolgozói. A Tito-rezsimtől (illetve 
talán még régebbről, a Balkán korábbi történelméből) örökölt intézményi autonómia erős, és az ál-
lam összehangoló ereje még ma sem elégséges. A bolognai folyamat, amely egy tipikus felülről lefe-
lé irányított reformfolyamat, ezért sokkal kisebb esélyekkel rendelkezik. Az 1990-es évek politikai 
motivációja, vagyis Szlovénia saját önálló felsőoktatásának megteremtése nyilvánvaló ellentétben 
áll a Bologna-típusú európai egységesítési erőfeszítésekkel. A folyamatról sokkal többet beszélnek, 
mint amennyi aktuálisan megvalósult belőle. 

Ukrajna (Gabóda – Gabóda 2008)
Az ukrajnai bolognai folyamat a bürokratikus ellenőrzés és koordináció tipikusnak nevezhető pél-
dája. A reformokért bürokratikus értelemben felelős személyek világosan elkülönítik a kinyilvá-
nított és a rejtett célokat. A kinyilvánított cél az „Európai Felsőoktatási Térségbe” történő integ-
ráció. A rejtett motiváció az, hogy tovább fejlesszék a felsőoktatás hazai rendszerét Ukrajnában. 
A független Ukrajna összes kormányának alapvető politikai érdeke ez a kérdés. A felsőoktatás ha-
zai rendszerének nemcsak az a szerepe, hogy képviselje az új államalakulat létezését és a korábbi po-
litikai struktúráktól (Szovjetunió) való különbözőségét. Fő funkciója az új és hűséges értelmiségi 
réteg oktatása is, amely szorosan kötődik a független Ukrajnához. A döntések minden esetben visz-
szautalnak a bolognai folyamatra (a modernizáció és a felzárkózás folyamatára), de általában az eu-
rópai felsőoktatás és az ukrajnai hazai rendszer közötti különbségek felmutatásában végződnek. 
A kisebbségi felsőoktatásnak – amely a rendszer tekintélyes részét képezi Ukrajnában – vagy el 
kell fogadnia a bolognai folyamatot (a kormányzat által értelmezett módon), vagy háttérbe szorul.
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Összegzés: a bolognai folyamat Közép-Európában

A Közép-Európában végbemenő felsőoktatási reformok ellentmondanak minden, az elmúlt 50 
évben az oktatással kapcsolatban elhangzott szakértői javaslatnak és azoknak a szempontoknak, 
amelyek a nemzetközi szakmai és tudományos közösségben általánosan elfogadottak voltak. A re-
formok jellemzői a következők:
• klasszikus értelemben felülről lefelé irányítottak (top-down modell), az intézmények, bizonyos 

szakmai csoportok vagy földrajzi, illetve társadalmi közösségek problémáinak megszólaltatása 
helyett;

• inkább a kormányzati szükségletek kielégítésére tervezték őket, és nem a felsőoktatási rendsze-
rek problémáinak megoldására;

• kormányzati döntések jellemzik, amelyek kizárják a többi lehetséges felsőoktatási döntéshozót 
a folyamatból;

• nem veszik fi gyelembe a helyi vagy regionális szükségleteket, sem azt a környezetet, ahol az in-
tézmények pénzügyileg és társadalmilag is elhelyezkednek;

• növelik a felsőoktatási rendszerek központosítását annak decentralizálása helyett;
• kizárják a gazdasági hatásokat és szükségleteket a felsőoktatási intézmények fejlesztéséből, 

amely ellentmond mindenfajta retorikának;
• nagyra értékelik a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szakértőket, míg a felsőoktatásban 

tanítókat és tanulókat leértékelik;
• rejtett módon és félrevezetően kommunikálják a reformokat, ahelyett, hogy az tiszta és egysze-

rű módon jutna el az érintettekhez, mégis úgy képviselik ezeket az eszmei követelményeket (az 
„Európai Felsőoktatási Térséget”), mintha bizonyos indikátorok szerint végrehajtandó felada-
tok lennének;

• folyamatosan változó és egyre inkább kiterjedő célok jellemzik, ahol a felsőoktatásban végbe-
menő változások nagyobb volumenű folyamatokká szélesednek ahelyett, hogy az előre látható 
jövő tekintetében néhány, de jól körülhatárolt és megvalósítható célt tűznének ki;

• az aktorok arra használják a „bolognai folyamatot” (Közép-Európában), hogy rejtett ambíció-
ikat és a nagyobb oktatáspolitikai változásokat elfedjék vele, ahelyett, hogy a „bolognai folya-
mat” kizárólag a felsőoktatásra korlátozódna.

A „bolognai folyamatra” vonatkozó összes szkepticizmusunk ellenére a rendszer valószínűleg az 
európai felsőoktatás utolsó nagy erőfeszítése, hogy  megmentse saját magát többek között a Vi-
lágkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization) által képviselt, a világgazdaságban már 
jelen lévő tendenciáktól, azaz a magán-felsőoktatási rendszer kialakulásától, és a felsőoktatás 
elüzletiesedésétől. A „bolognai folyamat” – az Európai Unió többi hősies erőfeszítéséhez hasonlóan 
– azt a célt szolgálja, hogy intézkedéseket hajtson végre az európai felsőoktatás védelmében, s így 
fenntartsa a nagyra értékelt „európai hagyományt”, vagyis a felsőoktatás megtartását a közszfé-
rában. Közép-Európa csatlakozása a „bolognai folyamathoz” azt jelenti, hogy ebben a régióban is 
megpróbáljuk a közszférában tartani a felsőoktatási rendszereket – annak ellenére, hogy a régió 
piacai a rendszerváltás óta nyitottak még az agresszív gazdasági expanziós törekvések számára is. 

Amennyiben így tekintünk a „bolognai folyamatra”, számos – első látásra ellenszenves – jelleg-
zetesség megmagyarázható. Az egyik ilyen jellegzetesség a kormányzati szféra dominanciája a fel-
sőoktatási reformok terén – amely Közép-Európára korábban is nagyon jellemző volt. A közszféra 
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ilyen vagy olyan módon kormányzati szféra, és a kormányzatok képviselik a közszférát (vagy jól, 
vagy kevésbé szerencsés módon). Az úgynevezett „kabinetpolitizálás”, vagyis a köz kizárása a dön-
téshozó folyamatokból, és a főként felülről lefelé irányított reformok is mind jellegzetes tulajdonsá-
gai az állami felsőoktatási rendszereknek. Ezekkel együtt kell élni, amennyiben a felsőoktatást meg 
kívánjuk tartani a közszférában.

Az eddig elmondottak nem mondanak ellent annak a ténynek, hogy a „bolognai folyamat” re-
torikája tele van a gazdasági szférának címzett válaszokkal. A felsőoktatás nem nyitható meg a 
gazdasági szféra felé állami átszervezéssel (kivéve a privatizálódó felsőoktatást, amely nem szerepel 
a „bolognai folyamat” céljai között), ezt kizárólag a magánbefektetők által irányított és szervezett 
intézmények által lehet megvalósítani. A szakmai képzést biztosító intézmények bevonása a „bolo-
gnai folyamatba” mindazonáltal azt jelenti, hogy ezeket az intézményeket a közszféra védelme alá 
helyezik. (A középfokú oktatásban mindezt francia modellnek hívják, és gyakorta váltotta ki – főleg 
német – szakértők kritikáját.) A „bolognai folyamatot” irányító szakmai csoportok és a nemzetközi 
vezető testületek kezdeményezései (pl. alapkurzusok a hallgatók munkavállalásra történő felkészí-
tése céljából) vagy nem realizálódtak még, vagy csak egy többcsatornás felsőoktatási rendszerben 
valósíthatóak meg. A cél az, hogy a fi atalok európai identitással rendelkezzenek és Európa bárme-
lyik egyetemére beiratkozhassanak, nem pedig az, amire a fi atal európai munkavállalóknak szük-
ségük van (őket, amennyiben szükséges, egyébként is elküldik képzésekre és ezeknek a költségeit 
kifi zetik a nemzetközi vállalatok). Ez leginkább a középosztálybeliek célkitűzésének tűnik – azon 
európai középosztály kívánságának, amelyet legnagyobbrészt köztisztviselők alkotnak, és amelyet 
véd a közszféra. 

Ezek a célok csak részben váltak realitássá Közép-Európában – különösen azért, mert itt a 
reformok nem a „bolognai folyamat” céljainak megvalósítására irányulnak, hanem a legutóbbi 
rendszerváltások igényeinek kielégítésére. Ebben a régióban a „bolognai folyamat” fő vezető cél-
jai összekeverednek a nemzetállamok megteremtésének hasonlóan világos céljaival. Ezen kívül a 
„bolognai folyamat” eszközei (európai kreditrendszer, minőségbiztosítás) nemcsak a felsőoktatási 
intézmények állami irányítását segítik elő, hanem a kormányzatok még mindig kétséges dominan-
ciáját is a felsőoktatásban, valamint annak legitimációját a nemzetközi színtéren. A közép-európa-
iak gyakorta érzik azt, hogy a „bolognai folyamat” teljesen ellentétes irányba fordult. A kormányok 
saját céljaikat kívánják „bolognaizálni”, amelyek ráadásul kifejezetten ellentmondanak a Bolognai 
Nyilatkozat elveinek. 

Mindezek világossá teszik, hogy a közép-európai felsőoktatás csak úgy maradhat független és ver-
senyképes, ha bizonyos védelmező funkciók valóban megmentik azt a magán felsőoktatás által te-
remtett nemzetközi versenytől. Ha a kormányok visszalépnének a felsőoktatás támogatásától, az a 
felsőoktatás gyors leépülését jelentené az egész régióban. A függetlenség feladása, a kormányoknak 
történő alávetettség és a függetlenség nyilvánvaló korlátozása az ár, amelyet a régióban a felső-
oktatási intézményeknek fi zetniük kell a protekcionista környezetben, az „Európai Felsőoktatási 
Térségben” történő megmaradás érdekében.
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PAPP Z. ATTILA

A Kárpát-medencei kisebbségi 
magyar felsôoktatás kihívásai(1)
 

Az elmúlt húsz évben jelentős fejlesztések történtek a szomszédos országok magyar és nem magyar nyel-
vű felsőoktatása terén, különös tekintettel az intézményrendszer kialakulására. Bár a kisebbségi felsőokta-
tás számos sajátossággal bír, a főbb kihívások azonban igen hasonlóak az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) 
kialakítása során tapasztaltakkal, jelezve egyszersmind, hogy a határokon túl élő magyar kisebbség felső-
oktatási intézményei is a felsőoktatás nemzetköziesedésének részesei. Ugyanakkor az EFT-hez hasonló há-
lózatosodás regionális szintű megvalósítása, azaz egy „Kárpát-medencei Magyar Felsőoktatási és Kutatási 
Térség” kialakítása előtt még számos akadály, illetve nemzetstratégiai kérdés tisztázása sorakozik. 

Bevezetés: A kisebbségi felsôoktatási és kutatási rendszer határai

A kelet-közép-európai állampárti szocialista rendszerek felbomlásával a környező országok mind-
egyikében kiemelt jelentőségűvé vált a magyar kisebbség vezetői számára az oktatás, pontosab-
ban az anyanyelven történő oktatás kérdése. Ennek okai könnyen beláthatók, hiszen a 70’-es, 80’-as 
években – eltérő hangsúlyokkal ugyan – a térség országainak oktatáspolitikájában a nemzetisé-
gi oktatás különböző szintjeinek valamilyen mértékű korlátozása állandóan napirenden volt. Nem 
véletlen tehát, hogy a térségben az oktatáspolitika, illetve a felsőoktatás reformálásának szándéka 
nemcsak kísérőjelensége, hanem része is volt a rendszerváltásnak.(2)

A szomszédos országok magyar nyelvű felsőoktatásának a korábbi évtizedekre jellemző fokozatos 
felszámolását teljes mértékben nem tudták kompenzálni a rendszerváltások után kibontakozásnak 
induló határon túli magyar fejlesztések. Az egyes országok legutolsó népszámlálási adatai arról 
árulkodnak, hogy bár a magyarok felsőoktatási részvétele továbbra is elmarad az országos adatok-
tól, ezzel párhuzamosan magasabb az alsóbb iskolai szinteken.

(1) Jelen tanulmány első, rövidebb változata Kárpát-medencei magyar felsőoktatási és kutatási térség lehetősége címmel 

megjelent e kötetben: Jancsák Csaba (szerk.): Fiatalok a Kárpát-medencében. Szeged, Belvedere, 2009., 47–60. o.

(2) Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Felsőoktatás Kutató Intézet, Budapest, 2005.
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1. táblázat.  Románia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna teljes és magyar népességének iskolai 
végzettsége a legutóbbi (2001., 2002. évi) népszámlálási adatok szerint (%)(3)

 Románia Szlovákia Szerbia/
Vajdaság Ukrajna

Iskolai végzettség (ISCED)
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Iskolázatlanok, ismeretlen isk. v. 5,6 3,6 2,3 1,5 5,4 2,4 3,5 1,6

Általános iskolai (1, 2A) 47,7 49,3 26,4 36,4 41,3 53,9 31,5 40

Szakiskolai (3C) 15,3 17,7 29,4 30,2
43,9 37,6 52,6 53,2

Középiskolai – érettségivel (3A, 3B) 21,4 21,6 32,1 26,4

Fôiskolai, egyetemi (5, 6) 10 7,8 9,8 5,5 9,4 6,1 12,4 5,2

ÖSSZESEN 100 100 100 100 100 100 100 100

Az elmúlt 20 évben a magyar kisebbségi közösségek körében tapasztalható felsőoktatási részvétel 
alulreprezentáltságából kiindulva kezdődtek az esélyegyenlőséget növelő anyanyelvű fejlesztések, 
és ezzel párhuzamosan a szakképzés, illetve a közoktatás modernizációjára irányuló kezdeménye-
zések mintha háttérbe szorultak volna. 

A felsőoktatás átalakítására vonatkozó elképzelésekben a hatalmi elitek összecsapásait lehetett 
nyomon követni, és ez még inkább érvényes a magyar nyelvű felsőoktatási fejlesztésekre. E fejlesz-
tésekben két szinten zajlottak a szimbolikus és szakmai „összecsapások”: egyrészt többségi-kisebb-
ségi relációban, amelyben a kisebbségi felsőoktatás úgy jelent meg, mint a többség által ellenzett 
avagy kordában tartott intézményalapítási és -bővítési szándék; másrészt pedig magyar „belügy-
ként”, amelynek tétje az volt, hogy a kisebbségi elit mely szegmense jogosult anyanyelvi felsőokta-
tási fejlesztéseket végrehajtani, illetve kik azok, akik e fejlesztésekhez otthoni, állami és magyaror-
szági támogatást tudnak szerezni. E harcok eredményeképpen (és tegyük hozzá: a felsőoktatás eltö-
megesedése globális trendjének köszönhetően) az elmúlt kb. 10 évben intenzív intézményalapítási 
folyamat zajlott le, aminek következtében ma már mindegyik nagyobb régióban működnek önálló 
új magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és/vagy állami magyar nyelvű felsőoktatási képzések.(4)

Tekintsük át röviden a négy nagyobb határon túli régió magyar nyelvű felsőfokú képzéseinek főbb 
jellegzetességeit és szereplőit. A konkrétumokat tartalmazó felsorolás előtt azonban fontos megál-
lapítanunk, hogy az összes nagyobb határon túli magyar régió felsőoktatási színtere többpólusúvá 
vált, ami a képzési piacon egyre több  –  versengő –  szereplő megjelenését eredményezte. Így a több-
ségi és a magyar állam által közvetlenül fi nanszírozott magyar nyelvű felsőoktatási képzéseken kí-
vül létrejöttek a magyarországi egyetemek, főiskolák kihelyezett tagozatai, képzései is. Eltérő mér-
tékben, ám mindegyik nagyobb határon túli régióban megjelentek többségi nyelvű magánegyete-

(3) Forrás: Csete Örs–Papp Z. Attila–Setényi János: Kárpát-medencei magyar oktatás az ezredfordulón. In Bitskey Botond: Ha-

táron túli magyarság a 21. században. Köztársasági Elnöki Hivatal, Budapest, 2010., 129.

(4) A határon túli magyar nyelvű oktatás 1989 utáni alakulásának fontosabb jellemzőit röviden lásd: Papp Z. Attila: A kisebbsé-

gi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei. In Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek 

a 20. században. Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest 2008. 384–390.; illetve Csete – Papp – Setényi i.m.
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mek is, amelyek szintén a kisebbségi magyar fi atalokat célozták meg.. Mindezen fejlesztések elle-
nére azonban a magyar nyelvű képzési portfólió korántsem tekinthető teljesnek, hiszen a minden 
egyes régióban jelen lévő pedagógus és tanárképző szakokon kívül találhatunk olyan – jobbára ma-
gasabb társadalmi presztízsű – szakokat is, amelyek nem tanulhatók magyar nyelven.

Romániában mintegy 38 ezer magyar fi atal tanul a felsőoktatásban, ám csak mintegy harma-
duk (kb. 12 ezer) tanul magyarul. A magyar nyelvű felsőoktatás szempontjából a legnagyobb in-
tézménynek a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) számít, ahol 60 szakon mint-
egy 7000-en tanulnak magyarul. A BBTE-n kívül a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
kolozsvári, marosvásárhelyi, csíkszeredai karain közel 1900, a nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetemen közel 1000, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen pedig másfél ez-
ren tanulnak magyarul. Magyar nyelvű képzések folynak még a Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, a Bukaresti Egyetem Hungarológiai Szakon, 
és magyarországi felsőfokú intézmények (Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Károli Gáspár 
Református Egyetem, Tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskola) kihelyezett tagozatain is.

Szlovákiában a legkiterjedtebb magyar nyelvű felsőoktatási kínálatot Nyitrán és Komáromban 
találjuk. A  Nyitrai Kostantin Egyetemen 2004-ben önállósultak a Közép-európai Tanulmányok 
Karának tanárképzési programjai. A komáromi Selye János Egyetem a 2003–2004-es tanévben 
jött létre, de a tényleges oktatás csak a következő tanévben kezdődött. Az intézményben teológiai, 
gazdaságtudományi és tanárképző karok működnek, és jelenleg 2400 hallgató végzi tanulmánya-
it. Ezeken kívül magyar nyelvet és irodalmat a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán 1951 óta működő magyar nyelv és irodalom tanszéken, illetve a Besztercebányán 1996-ban 
létrehozott Bél Mátyás Egyetem Filológia Karán működő hungarológiai tanszéken is oktatnak.(5)

Ukrajna magyar lakta megyéjében, Kárpátalján magyarországi támogatással jött létre az alapít-
ványi fenntartású II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ahol jelenleg tanár-, kertészmér-
nöki, közgazdász és informatikai, magyar, angol, ukrán képzések is zajlanak. A beregszászi intéz-
mény államilag elismert, hitelesített oklevelet ad ki végzős hallgatóinak, ami az ukrán–magyar ek-
vivalencia-szerződés értelmében Magyarországon egyetemi szintű oklevélnek felel meg. Az ukrán 
érettségi rendszer átalakítása nyomán az elmúlt néhány évben kissé csökkent a beiskolázás, de a 
2008/2009-es tanévben így is mintegy 1100 fő tanult a különféle képzési formákban. Közel 700 hall-
gató tanul magyar nyelvű képzés keretében az Ungvári Nemzeti Egyetemen is, ahol 2008-ban önál-
ló magyar kart (Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar) is létrehoztak, amelynek 
keretében három tanszék működik: magyar nyelv és irodalom, magyar történelem és európai integ-
rációs tanszék, valamint a matematika-fi zika tanszék. Szintén állami fenntartású a Munkácsi Taní-
tóképző magyar nyelvű csoportja. (6)

Vajdaságban magyar tannyelvű oktatás az állami felsőoktatás keretében a szabadkai Műszaki 
Főiskolán és a Tanítóképzőben, valamint az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszé-
ken folyik. A diákok részben magyarul tanulnak a szabadkai Közgazdasági- és Építőmérnöki Ka-
ron, valamint az újvidéki Művészeti Akadémián. 2006 októberében nyílt meg a szabadkai Magyar 

(5) László Béla – Szabó A. László – Tóth Károly (szerk.): Magyarok Szlovákiában IV. kötet. Oktatásügy (1989-2006). Somorja – 

Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 2006.

(6) Orosz Ildikó – Csernicskó István – Ambrus Pál – Kristafori Olga: A magyar nyelvű/nyelvi oktatás stratégiai kérdései Kárpátal-

ján. (Kézirat, 2008)
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Tannyelvű Tanítóképző Kar. A vajdasági felsőfokú képzésekben összesen mintegy 3200 magyar fi -
atal vesz részt.(7)

A kép teljesebbé tétele érdekében meg kell említenünk azt is, hogy évente mintegy ötezer hatá-
ron túli magyar tanul a felsőoktatásban Magyarországon is. A 2008/2009-es tanévben például 1817 
román, 1827 szlovák, 829 ukrán állampolgárt regisztráltak a magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyekben, akiknek nagy része természetesen magyar nemzetiségű/anyanyelvű.(8)

Az „egyetemépítési” gyakorlatot részben megelőzve, ám részben ezzel párhuzamosan aktív ku-
tatói háttérintézmény-építés is zajlott. Ezek az intézmények jogilag gyakran önálló, „civil” szerve-
zeteknek tekinthetők, ám vezetőik között valójában az akadémiai szféra képviselőit találjuk, tehát 
e szempontból sokkal inkább a formális felsőoktatási rendszer szolgáltató-kutató funkcióját sajáto-
san kiegészítő egységekként értelmezhetjük.

Az Európai Felsôoktatási Térség keretei és a Kárpát-medencei 
magyar felsôoktatási térség lehetôsége 
Egy időben a kisebbségi magyar szempontból intenzív intézményalapítási folyamat elindulásával, 
Európában komoly erőfeszítéseket tettek egy ún. Európai Felsőoktatási Térség kereteinek kialakítá-
sa érdekében. E felsőoktatási térség kialakítását elterjedt szóhasználattal egyszerűen csak „bolognai 
folyamatként” szokták emlegetni, és gyakran pusztán a kétciklusú képzés bevezetésének szinoni-
májaként használják. Valójában e kétciklusú rendszer bevezetése, több más feltétel teljesülése mel-
lett, egy nagy célt szolgál: 2010-re az Európai Felsőoktatási Térség megvalósulása által az Európai 
Unió a világ legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalmává akar válni.

Anélkül, hogy részletesen ismertetnénk a különféle nyilatkozatokat, a kétévente ismétlődő eu-
rópai oktatási miniszteri találkozók kommünikéit, csak röviden jelezzük, a Bolognai Nyilatkozat a 
kétciklusú képzés bevezetését, a hallgatói, oktatói és adminisztratív személyzetre vonatkozó mobi-
litás megvalósítását, valamint az európai együttműködésekre épülő minőségbiztosítási rendszerek 
bevezetését szorgalmazta. Az egyes miniszteri találkozókon a minőségbiztosítás kiterjesztéséről, a 
kétciklusú szerkezet bevezetéséről, a mobilitás támogatásáról, az egységes európai kreditrendszer 
elfogadásáról, az összehasonlítható fokozatok bevezetéséről, a fokozatok elismeréséről, valamint a 
felsőoktatási intézményekben a hallgatói részvétel erősítéséről hoztak határozatokat. Külön hang-
súlyos szerepet kapott az ún. európai dimenzió támogatása (pl. közös fokozatok, joint degree-k 
megszerzése által), az Európai Felsőoktatási Térség vonzerejének növelése, a felsőoktatás lehetősé-
ge és felelőssége abban, hogy az életen át tartó tanulás (LLL) realitássá válhasson, valamint kijelen-
tették, hogy támogatni kell a különféle kutatásokat, mert ezek minőségi szempontként a versenyké-
pesség biztosításának alapjai lehetnek.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy míg 1999-ben 29 ország képviselője írta alá a Bolognai Nyilat-
kozatot, a bergeni találkozón már 45 ország képviselője vett részt, köztük találjuk az összes szom-
szédos országot. Ilyen értelemben nem lehet akadálya egy közös magyar felsőoktatási térségnek, 
hiszen azok az államok, amelyekben magyar nyelvű felsőfokú intézmények léteznek – a maguk 
nemzeti/országos sajátosságaik mellett –, mindahányan részesei a bolognai folyamatnak. 

Igen ám, csakhogy a politikusi/politikai deklarációk önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy 
intézmények és országok között reális együttműködések jöjjenek létre. Annak érdekében, hogy va-

(7) Gábrityné Molnár Irén – Mirnics Zsuzsa (szerk.): Oktatási oknyomozó. Vajdasági kutatások, tanulmányok. Szabadka, 2006.

(8) Oktatási Évkönyv. OKM, Budapest, 2009, 30.
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lamelyest képet kapjunk arról, hogy a tételezett Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térség az 
Európai Felsőoktatási Térség részét képezheti-e, tekintsük át, hogy e régió Magyarországon kívüli 
intézményei milyen kihívásokkal szembesülnek.(9)

Oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása
Mindegyik régióban felmerült az oktatói-kutatói utánpótlás kérdése. E kihívás természetesen nem 
újszerű, hiszen már a kilencvenes évek elejétől megoldandó problémaként jelentkezett az egyre in-
kább kiszélesedő magyar nyelvű felsőoktatás megfelelő tudományos fokozattal rendelkező oktatói 
gárdájának biztosítása, a helyi akkreditációs követelményeknek való megfelelés. A magyarországi 
doktori iskolák beindulása, és a határon túliak e képzésekbe való integrációja önmagában nem tud-
ta/tudja ezt a problémát megoldani, hiszen köztudott, hogy a magyar doktori iskolákban rendkívül 
magas a lemorzsolódás aránya (a sikeres doktori disszertációvédést tevők aránya mintegy 20 száza-
lék). Nincs konkrét statisztikai adatunk, ám feltételezhető az is, hogy más, nyugati országokban, il-
letve a hazai doktori iskolákban viszonylag kevesen végeztek/végeznek.

A térség magyar nyelvű oktatói gárdájából éppen a középgeneráció hiányzik, vagyis az a réteg, 
amely tudományos fokozattal rendelkezik, még aktív, ugyanakkor nem küszködik a kiégés prob-
lémájával sem.

A kutatói potenciál biztosítása valamelyest jobbnak mondható, hiszen a létező háttérintézmé-
nyek fl exibilisebbek, így könnyebben nyújtanak teret a fi atal kutatói ambícióknak, mint a klasszi-
kus értelemben vett akadémiai világ. Csakhogy a gyakran „civil” alapon működtetett kisebbségi 
intézmények kutatási projektjeinek fi nanszírozása nem mindig garantált.

A felsôoktatás eltömegesedése
Az eltömegesedés nem csak a térség felsőoktatási rendszereit érinti, hanem tulajdonképpen min-
den felsőoktatási rendszert. A számszerű adatokban is megragadható jelenség (az egyetemi korúak 
aránya a felsőoktatásban) azt eredményezi, hogy a felsőoktatásba egyre nagyobb mértékben kerül-
nek be a legkülönbözőbb családi háttérrel és kompetenciákkal, készségekkel rendelkező hallgatók. 
A felsőoktatás a korábbi elitizmusát mintegy elveszítve egyre nagyobb felhasználói réteget kell, 
hogy kiszolgáljon. Az eltömegesedés beköszöntével az intézményeknek egyaránt kezelniük kell az 
elitképzés és a tömegképzés problematikáját, amely nem utolsósorban oktatásszervezési és pedagó-
giai módszertani kérdéseket vet fel. 

Konkurencia a felsôoktatásban
Az eltömegesedés kísérőjelensége a felsőoktatási verseny éleződése, a hallgatók utáni harc bein-
dulása. A versenyhelyzet természetesen jótékony hatású is lehet, hiszen elősegítheti a felsőoktatá-
si kínálat diverzifi kációját, az oktatási szolgáltatások javítását, a minőségi oktatásra való törekvést. 

(9) A kihívások leírása, taglalása alapjául egy 2006/2007-ben az MTA Magyar Tudományosság Külföldön égisze alatt zajló ku-

tatás szolgált, amelyben felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági felsőoktatási és kutatóintézeti szereplők vettek részt, 

irányított, ún.  regionális SWOT-beszélgetések elemzésében. A lefolytatott beszélgetések alapján először régiós szinten ké-

szítettünk kihíváslistákat, majd ezek összevetése során meghatároztuk a több-kevesebb intenzitással mindegyik régióban 

azonos, illetve a többnyire csak egy régióra jellemző kihívásokat. E kihívások számbavételekor mindenek előtt azt jelent-

hetjük ki, hogy annak ellenére, hogy ezen intézmények más-más jogi környezetben működnek, a kihívások zöme hasonló-

nak tekinthető. Azt is mondhatnánk, hogy a felsőoktatás és kutatás világa nemzetköziesedik, a kisebbségi tudományosság 

pedig hasonló megoldandó problémákkal küszködik.
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Kisebbségi kontextusban azonban – és a csökkenő demográfi ai tendenciák mellett még inkább 
– számolni kell az erőforrások szűkösségével, a rekrutációs bázis viszonylagos zártságával. Mindez 
azt is jelentheti, hogy a kizárólagos versenyhelyzet, azaz a párhuzamos felsőoktatási tevékenységek, 
a párhuzamosan fenntartott képzési kínálatok negatív bumeránghatásként is érvényesülhetnek a 
kisebbségi társadalmon belül. E kihívás felismerése még inkább előtérbe hozhatja a partnerségben 
való gondolkodást, a hatékony intézményközi együttműködések fontosságát.

Felsôoktatás társadalmi beágyazódása
A felsőoktatás egészének létkérdése a társadalmi beágyazódás, a kisebbségi felsőoktatást tekint-
ve, illetve újonnan létrejött intézmények esetében viszont a helyi társadalomba való integrálódás,  
munkaerő-piaci megfelelés talán még fontosabb, hiszen középtávon magának a kisebbségi közös-
ségnek a fennmaradása a tét. A kisebbségi felsőoktatás társadalmi beágyazódásának kockázatos 
következménye lehet az etnikai zártság, belterjesség, a nemzeti hagyományokba való bezárkózás, 
valamint a kisebbségi politizálásnak való kiszolgáltatottság, kitörési esélye viszont éppen a képzé-
sek munkaerő-piaci relevanciájának biztosítása, a munkaerőpiac szempontjából megfelelő kompe-
tenciákkal és ismeretekkel rendelkező egyének kinevelése.

Magyar nyelv státusa
A kisebbségi magyar felsőoktatásnak – éppen az előbb említett munkaerő-piaci relevanciája mi-
att – szembe kell nézni a magyar nyelv kizárólagos képzési nyelvként történő használatával, illetve 
az államnyelv ismertségi szintjével is. A jelenlegi Európai Felsőoktatási Térség alapelve a mobilitás 
biztosítása, ami szintén feltételezi legalább egy nemzetközi nyelv ismeretét is. Ha a magyar nyelvű 
képzés csak öncélként jelenik meg, és nem a valamilyen szintű, ún. szakmai kétnyelvűséget (vagy 
háromnyelvűséget) megalapozó eszközként, a végzősök komoly hátrányokkal indulhatnak a mun-
ka világába, még szűkös – jó esetben tömbmagyar – pátriájukban is. 

Új típusú szolgáltatások
A felsőoktatás expanziója, a versenyhelyzet és a társadalmi beágyazottság felértékeli az intézmé-
nyi presztízs mértékét is. Az eltömegesedés feltételei mellett egyre gyakrabban nem is a diploma 
megléte számít, hanem a diploma „mögött” álló intézmény. Az intézményi presztízs piaci értékét 
az általa nyújtott szolgáltatásokon is le lehet mérni, ezért különösen fontossá válik, hogy a hagyo-
mányos feladatokon túl a hallgatók számára elérhetővé legyenek különféle minőségi szolgáltatások 
(pl. karriertanácsadás, pályázatokba, kutatásokba való bevonás, esélyegyenlőség biztosítása stb.).

A hallgatók mellett hasonló módon az egyéb partnerszervezeteknek nyújtott piaci szolgálta-
tások (tanácsadás, felnőttképzés, továbbképzések, alkalmazott kutatások stb.) is fontosak, hiszen 
ezek által a felsőfokú intézmény piaci térnyerése, fenntartása biztosított, és – ami szintén nagyon 
fontos – többlet bevételekre tehet szert. 

E kihívás felismerése felveti azt a kérdést is, hogy az egyes intézmények munkatársai erre szer-
vezeti (tanszéki, kari, összintézményi) avagy egyéni válaszokat adnak-e? A szervezeti válaszok az 
intézményi stratégiát (vagy legalább stratégiai gondolkodásmódot) erősíthetik, míg az egyéni vála-
szok, noha rövid távon kecsegtetőek lehetnek, hosszú távon valószínűleg nem fejtenek ki jótékony 
hatást, és nem erősítik a hálózati, intézményközi együttműködéseket sem.
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Kutatási stratégia hiánya
Mindegyik régióban megfogalmazódott a kutatások gyakori ad hoc jellege. Ez részben a kutatás-
fi nanszírozás, a pályázati lehetőségek bizonytalanságaiból fakad, részben azonban az intézmé-
nyek stratégiájának hiányából is. Több régióban is megfogalmazták, hogy a kutatások nem min-
dig szolgálják a helyi „érdekeket”, azaz nem lokális tudományos érdeklődésre épülnek, hanem má-
sok (rendszerint magyarországi kutatók) helyi lebonyolítóiként vesznek részt a tudományos mun-
kában.

A kutatási stratégia hiánya visszahat a fi atalabb kutatókra, hiszen megfelelő tervezés, bérezés 
hiányában a fi atalabb nemzedékek kutatási szempontból alulmotiváltak lesznek.

Hálózati kihívások, együttmûködési készségek
A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térség premisszájából kiindulva jogos a felvetés, hogy va-
jon a régió felsőoktatási és kutató intézményei együtt tudnak-e működni akár hazai magyar és/
vagy többségi intézményekkel, akár magyarországi szereplőkkel, vagy akár más országok magyar 
intézményeivel?

Mindegyik régióban tapasztalhatunk egyfajta lokális belterjességet, ugyanakkor nemzetközi ki-
tekintést is. A lokális belterjesség akkor kezd nagyobb méreteket ölteni, ha a nemzetközi kapcsola-
tok nem tudnak kibontakozni. Megállapítható, hogy a nemzetközi kapcsolatok egyrészt – bár or-
szágonként változó módon – mindenhol szakmaspecifi kusak, másrészt pedig (főképp Kárpátalja és 
Vajdaság esetében) adminisztratív akadályai is vannak. A szakmaspecifi kus tulajdonság kapcsán 
külön ki kell hangsúlyozni, hogy a természet- és műszaki tudományokban e kapcsolatok nagyobb 
valószínűséggel nyugati kapcsolatokat jelentenek, míg a humán és társadalomtudományokban Ma-
gyarország szerepe mutatkozik jelentősebbnek.

Fontos megállapítani azt is, hogy a kapcsolatok létrejötte, ill. megléte gyakran személyfüggő, 
azaz nagyobb társadalmi presztízzsel, és e társadalmi tőkét menedzselni képes személy létén mú-
lik. Ez önmagában nem lenne gond, probléma csupán abból adódhat, ha e kapcsolatokra épülő 
együttműködések nem tudnak intézményi logikává szerveződni. Az intézményi kapcsolatok sze-
mélyfüggősége azt a kockázatot is magával hordozza, hogy ha a személyek közötti kapcsolatok 
megromlanak, akkor annak kárát – a személyes szintet jóval meghaladva – akár több intézmény 
is megérezheti. E személyfüggőség felveti azt a kérdést is, hogy az új típusú hálózatok mennyiben 
ténylegesen újszerűek, illetve a hálózati együttműködések termelnek-e hozzáadott értéket? Vagy 
csupán arról van szó, hogy a létező személyközi kapcsolatok más formában intézményesülnek és a 
belterjesség továbbéltetését szolgálják?

A hálózati együttműködések lehetőségének feltárásakor lényeges azt is megállapítani, hogy el-
viekben a kutatóintézetek és háttérintézetek könnyebben együttműködhetnek, mint a felsőoktatási 
intézmények, ugyanis az utóbbiakon nagyobb az adminisztrációs teher. Ám ha a felsőoktatási intéz-
mények tudatos stratégia részeként a gyakorlatban is együttműködnek, nagyobb sikerrel vehetnek 
részt hazai és nemzetközi pályázatokon is. Ez felveti természetesen az intézményi menedzsment 
kérdését is, nevezetesen azt, hogy a vezetői kompetenciák megfelelnek-e az újszerű kihívásoknak, 
illetve a szervezet belső élete lehetővé teszi-e az ilyen kapcsolathálókban való részvételt (van-e pél-
dául akár projektszerűen ún. hálózati menedzser)?
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Képzés, kutatás fi nanszírozása
Minden intézmény életében kulcsfontosságú a fenntartásához szükséges pénzügyi bevételek bizto-
sítása. A felsőoktatási intézmények az állami (akár a saját és akár a magyarországi) támogatásokon 
túl – az eltömegesedés feltételei mellett – kiegészíthetik forrásaikat tandíjakkal is. A tandíj mérté-
két részben piaci logika, részben pedig az intézményi menedzsment saját hallgatói célcsoportjának 
anyagi lehetőségeiről alkotott elképzelése szabályozza.(10) A bevételeket a felsőoktatásban nyújtott 
új típusú szolgáltatásokkal is kiegészíthetik az intézmények.

A kutatások külső (pl. magyarországi forrásból történő) és belső (helyi megrendelésre épülő) 
fi nanszírozásának bizonytalansága szintén közös jellemzőnek tekinthető, és egyfajta lefelé húzó 
spirál eff ektusát eredményezheti: mivel nincs intézményi és regionális kutatási stratégia, a kutatá-
sok ad hoc jellegűvé, személyfüggővé válnak, a fi atalabb generációk kevésbé tudnak a kutatásokba 
bekapcsolódni, amiért gyakran a kutatások szocializációs és társadalmi pragmatizmusának hiá-
nyát, a kutatói motiváció alacsony szintjét okolják.

Kétciklusú rendszerre való átállás, akkreditáció
A bolognai rendszerre való átállás újabb kihívások elé állította a korábban valamelyes biztonsá-
got élvező állami, magyar nyelvű felsőoktatási intézményeket is. Az új felsőoktatási szerkezetben 
ugyanis nem csak a viszonylag frissen indult intézményeknek kell az akkreditációs kérdésekkel 
foglalkozniuk, hanem az állami szféra szereplőinek is. Mindez nem csak a tantervek felülvizsgála-
tát, hanem a humánerőforrással való gazdálkodást is hangsúlyosabbá teszi, ami – ahogy említet-
tük – versenyhelyzetben és a kisebbségi társadalom rekrutációs bázisának szűkössége miatt komoly 
feladatokat ró az intézményi menedzsmentre.

Az Európai Felsôoktatási Térség és a közös Kárpát-medencei felsôoktatási 
kihívások összevetése

A kihívásokat két módon is összehasonlítjuk. Ha a Kárpát-medencei kihívásokat összevetjük az 
Európa Tanács 2001-es dokumentumában szereplő kihívásokkal, azt állapíthatjuk meg, hogy az ál-
talunk leírt kihívások a képzési rendszer szempontjából nézve külső és belső kihívásokat is tartal-
maznak, míg az utóbbi csak külső kihívásokkal (munka világa, demográfi ai és migrációs trendek, 
esélyegyenlőség, EU-s csatlakozás) számol. Ez valószínűleg azért van így, mert az általunk elemzett 
felsőoktatási, kutatási intézmények egy jó része viszonylag friss, amelyeknek konszolidációja éppen 
jelenleg is zajlik, míg az ET-s dokumentum ezen aspektusokkal kevéssé számol. 

(10) A magyar nyelvű felsőoktatási intézmények esetében ugyanis rendszerint elhangzik az a vélemény, hogy az ő diákjaik sze-

gényebb társadalmi rétegből származnak, ezért nem operálhatnak magas tandíjakkal. E vélemény jogosságát nem vitat-

hatjuk, ám ilyen irányú hallgatói célcsoport-vizsgálattal nem találkoztunk.
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2. táblázat.  Egy 2007-es januári értékelés szerint(11) a bolognai folyamatot a kulcsszavak 
gyakoriságának változásán keresztül is megragadhatjuk:

Európai Felsôoktatási Térség 
kulcsfogalmai

Sorbonne
(1998)

Bologna
(1999)

Prága
(2001)

Berlin 
(2003)

Bergen
(2005)

Mobilitás 3 4 8 8 7

Diplomák és tanulmányi idôszakok 
elismerése

4 1 4 8 13

Minôségbiztosítás 0 1 9 11 13

Két (három) ciklusú képzés 4 5 3 12 8

Képesítések átfogó kerete 1 0 1 5 10

Attraktivitás 1 1 6 3 4

Foglalkoztathatóság 1 2 2 2 2

Életen át tartó tanulás (LLL) 0 1 5 4 2

Tanulmányi eredmények és (kimeneti) 
kompetenciák

0 0 0 1 1

Korábbi tanulmányok elismerése 0 0 0 1 1

A kölcsönös elismerésekre épülő Európai Felsőoktatási Térséget akár úgy is felfoghatjuk, mint egy 
közös nyelv kialakítását, egy olyan nyelvét, amelynek fogalmai ugyanakkor reális kihívásokat is je-
lentenek a dokumentumokat aláíró országok felsőoktatási rendszerei számára. Látható, hogy a leg-
többet használt fogalmak a minőségbiztosítás és az oklevelek elismerése, valamint a képesítések át-
fogó kerete, míg a leginkább tárgyalt fogalmak az élethossziglani tanulás, valamint a kimeneti ta-
nulási eredmények leírása, illetve a korábbi tanulmányok elismerése. Azt is mondhatnánk, hogy  
szembetűnő fejlődést a leggyakrabban említett fogalmakhoz kapcsolódó tevékenységek terén érte 
el az EFT, míg a legkevesebbszer tárgyalt fogalmak (kimeneti kompetenciák a felsőoktatási szinte-
ken, korábbi tanulmányok nemzetközi beszámíthatósága) még kifejtésre várnak, azaz ilyen szem-
pontból nagy kihívásnak számítanak.

Noha lehet, hogy kissé sarkításnak tűnik, de mindenképpen gyümölcsöző lehet összevetni a 
nemzetközi dokumentumokból eredeztetett kulcsfogalmakat az általunk beazonosított Kárpát-
medencei magyar felsőoktatási térség kihívásaival.

3. táblázat.  Az Európai Felsőoktatási Térség kulcsfogalmainak összevetése a Kárpát-medencei 
magyar felsőoktatási térség kihívásaival

Európai Felsôoktatási Térség kulcsfogalmai Kárpát-medencei magyar felsôoktatási térség

Európai Felsôoktatási Térség kulcsfogalmai Kárpát-medencei magyar felsôoktatási térség

Mobilitás Részben: Konkurencia a felsôoktatásban

Részben: Felsôoktatás eltömegesedése

Diplomák és tanulmányi idôszakok elismerése Részben: Oktatói-kutatói utánpótlás

Minôségbiztosítás Részben: Akkreditáció

(11) http://www.aic.lv/bologna2007/presentations/P_Zgaga_report_present.pdf
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Európai Felsôoktatási Térség kulcsfogalmai Kárpát-medencei magyar felsôoktatási térség

Két- (három) ciklusú képzés Kétciklusú rendszerre való átállás, akkreditáció

Képesítések átfogó kerete –

Attraktivitás Hálózati kihívások, együttmûködési készségek

Részben: Képzés, kutatás fi nanszírozása

Részben: Kutatási stratégia hiánya

Foglalkoztathatóság Felsôoktatás társadalmi beágyazódása

Részben: Magyar nyelv státusa

Életen át tartó tanulás (LLL) Új típusú szolgáltatások 

Tanulmányi eredmények és (kimeneti) kompetenciák –

Korábbi tanulmányok elismerése –

Látható, a magyar felsőoktatási térség kihívásai, természetesen bizonyos megszorításokkal, töb-
bé-kevésbé összeilleszthetők az Európai Felsőoktatási Térség valamelyik pillérével. Így például a 
felsőoktatás eltömegesedése és az intézmények közötti konkurencia kezelhető lenne, ha az okta-
tók, kutatók ténylegesen is mobilak lennének: komoly és jótékony szemléletváltással járna például, 
ha a konkurens intézmények hallgatói, oktatói másik intézményben is jelen lehetnének, hiszen nö-
vekedhetne az intézményi partnerségre való hajlandóság is. De más, külföldi intézményekben va-
ló „megmártózás” a hazai képzelt vagy valós versenynek is jót tenne, az oktatási szolgáltatások mi-
nőségének emelkedésével járna. 

Az oktatói-kutatói utánpótlás kérdését ugyan nem oldaná meg teljesen, ám mindenképpen meg-
könnyítené, ha a külföldön szerzett okleveleket gördülékenyebb hivatalos eljárás keretében ismer-
nék el egymás országában. Az akkreditációs megfelelések, a kétciklusú képzési rendszerre való át-
állások országonként ugyan változnak, ám ha minden intézmény rendelkezne az európai (ENQA 
– European Association for Quality Assurance for Higher Education) ajánlások alapján életbe léptetett 
minőségbiztosítási rendszerekkel, feltételezhető, hogy az akkreditációs akadályok is csökkennének.

Az EFT egyik nagy kihívása, hogy vonzóvá váljon más világok számára is. Ezért, ha az intézmé-
nyek hálózati együttműködései nem csak ad hoc és kizárólag csak projekt alapúak lennének, akkor 
az attraktivitás biztosított lenne. Mindehhez például nagyon fontosak a kutatások általi nemzetkö-
zi jelenlétek, a saját kutatási stratégiák ismertté tétele. Ez által nem csak kapcsolatokra, hanem sta-
bil fi nanszírozásra is számítani lehetne.

A felsőoktatás társadalmi beágyazottsága, valamint a magyar nyelv státusával kapcsolatos di-
lemmák feloldódhatnak, ha mindezeket a munkaerő-piaci elvárások részéről közelítjük meg. A fel-
sőoktatásnak munkavállalókat kell kinevelnie, ám a végzettek gyakran nem is találnak helyben  
munkahelyet, ezért lényeges, hogy a végzősök akár munkahelyteremtésre, akár mobilitásra is képe-
sek legyenek. Az életen át tartó tanulás tehát az oktatási szolgáltatást igénybe vevő potenciális mun-
kavállaló számára is, illetve az e szolgáltatást nyújtó felsőoktatási intézmény számára is hasznos le-
het, hiszen nemcsak az egyetemi korúakkal, hanem újabb és újabb célcsoportokkal is számolhat.

A fenti összehasonlításból még megállapítható, hogy az EFT-nek mintegy három olyan kulcsfo-
galma van, amelyekhez egyértelműen nem lehetett az általunk tárgyalt Kárpát-medencei kihíváso-
kat hozzárendelni. A képesítések átfogó kerete a nemzeti/országos és európai szinteket egyaránt je-
lenti, amely során a felnőttképzést szervesebben be kellene építeni a felsőoktatásba. Ehhez viszont 
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a korábbi (formális, nem-formális) tanulmányok elismerési rendszerére is szükség lenne, és a kép-
zéseket a (még kevéssé kidolgozott) kimeneti kompetenciák függvényében kellene megtervezni. 
A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térség lehetősége szempontjából itt az a kérdés, hogy egy-
általán meg lehet-e határozni a képesítések, kompetenciák egy olyan keretét, amely a régió magyar 
anyanyelvű munkavállalói számára lenne érvényes? 

Összegzés: a hálózati együttmûködés és lehetôségei

Jelenleg csak kérdésként merülhet fel, hogy beszélhetünk-e egyáltalán közös, Kárpát-medencei ma-
gyar felsőoktatási térségről? Noha az egyes régiók magyar nyelvű felsőoktatásának sok közös jel-
lemzője és megoldandó feladata van, egységes térségről egyelőre talán csak a deklarációk szintjén 
beszélhetünk. 

Ennek elsősorban éppen az az oka, hogy nincs közös hálózati kultúra, nem egyértelmű, hogy mi 
szervezi/szervezheti egybe ezeket az intézményeket? A tanítás nyelve talán nem elég erős szervező-
erő, hiszen a felsőoktatási intézmények helyi társadalmi beágyazódása (vagy annak éppen hiánya) 
más és más intézményi stratégiákat feltételez. Ezek az intézmények eltérő gazdasági-társadalmi 
környezetben működnek, együttműködésüket az is nehezíti, hogy más és más pályázati kultúrával 
és gyakorlattal rendelkeznek, különböző pályázati rendszerekben is mozognak (milyen mértékben 
férnek hozzá EU-s forrásokhoz például a vajdasági és kárpátaljai intézmények?).

Az egységes térség kialakulásának másik akadályát az eddigi együttműködési tapasztalatok jel-
legében láthatjuk. Amint azt a kihívásoknál is jeleztük, jelenleg még országon belül is (magyar-ma-
gyar és kisebbség-többség relációban) nehézkesek voltak az intézményközi együttműködések, ezért 
más országbeli intézményekkel – mindaddig, amíg a közös és kölcsönös előnyöket fel nem ismerik 
a felek – együttműködni még körülményesebb lesz. Természetesen voltak, vannak kivételek, mint 
például a történettudomány, a kisebbségkutatás, szociológia, ifj úságkutatás, oktatáskutatás, a tele-
püléstudomány vagy a nyelvtudomány területéről. 

Hálózatépítés szempontjából érdekes az a dilemma is, hogy miközben a térség (felsőoktatási 
és kutatói) intézményeinek zöme egyaránt igénybe veszi az anyaországi támogatásokat, addig ez 
jó esetben csak a hálózatépítés keretét adhatja, illetve régiók közötti szolidaritást is eredményez-
het, ám együttműködésekre épülő hálózati működést kisebb mértékben. A magyarországi, határon 
túliakra vonatkozó pályázati kiírásokból is szinte teljességgel hiányoznak a hálózati együttműkö-
dést támogató projektek,(12) kivételt képez néhány kutatási/akadémiai pályázat.(13) A Magyarország-
ról (is) támogatott határon túli felsőoktatási fejlesztések ugyanis még mindig extenzív szakaszban 
vannak, ami a szakindításokat, akkreditációkat és a mindehhez szükségesnek vélt infrastrukturá-
lis beruházásokat jelenti. A felsőfokú intézmények és képzéseik intenzív, minőség alapú fejleszté-
sei még nem kezdődtek el.

Látható, hogy a (képzelt) Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térség olyan kihívásokkal 
szembesül, amelyek nagy vonalakban az európai intézmények számára is ismertek. Azonban míg 
Európában az elmúlt egy évtizedben nagy erőbefektetéssel, intenzíven dolgoznak az Európai Fel-

(12) Az elmúlt két kormányzati ciklus határon túlra irányuló oktatási támogatásainak szerkezetét és értékelését lásd: Papp Z. At-

tila: Határon túli magyar oktatástámogatások (2003-2006). Educatio 2006/Mérleg. 130-146.; uő: Határon túli magyar okta-

tási támogatások és hasznosulásuk 2006-2010 között. Educatio 2010/Mérleg 88-108.

(13) Mint például az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnök Bizottsága által meghirdetett műhelytámogatási program 

avagy az Apáczai Közalapítvány néhány korábbi (2002-2006 közötti) pályázati kiírása.
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sőoktatási Térség kialakításán, a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási és kutatási térség létreho-
zása minden bizonnyal még várat magára, hiszen még a fogalom is ismeretlen a maga teljes valójá-
ban. Noha ez a térség valamilyen módon óhatatlanul is az EFT része kell, hogy legyen (annál is in-
kább, mert a határon túli magyar intézmények országai részt vesznek a bolognai folyamatban), si-
kere azon áll vagy bukik, hogy a részt vevő intézmények képesek-e valamilyen saját (Kárpát-meden-
cei) célt meghatározni. Korábban láthattuk azt is, hogy az EFT fő célkitűzése, hogy 2010-re Európa 
a világ legversenyképesebb régiója legyen. Kérdés, hogy a Kárpát-medencei magyarság meg tudja-e 
ilyen markánsan határozni önmagát, és ha igen, akkor ebben az egyetemi szféra, mint a kutatás, fej-
lesztés, innováció találkozási pontja milyen szerepet fog betölteni.

Ha feltételezzük, hogy sikerül megfogalmazni egy jellegzetesen sajátos Kárpát-medencei célt, 
még akkor is tisztázni kellene három nagyobb kérdést: 1. Magyarország szerepét a Kárpát-meden-
cei magyar felsőoktatási térség kialakításában; 2. a térség/hálózat magyar jellegét; 3. a térség fenn-
tarthatóságának szervezeti és kulturális vetületeit.

Egyrészt e Kárpát-medencei nagyar felsőoktatási térség nem jöhet létre a magyarországi intézmé-
nyek nélkül. Ha a felsőoktatási térségből hiányoznak a magyarországi partnerek, akkor az új kre-
áció csak aff éle határon túli, „önjáró” magyar vonatkozású dolog lenne, és ennek regionális legiti-
mációja is megkérdőjeleződne.

Másrészt nem csak nyelvi okokból, hanem éppen az Európai Felsőoktatási Térség nemzetközi 
jellegére és sokszínűségre épülő logikájából adódóan kérdés, hogy egy ilyen térség mennyire lehet 
kizárólag csak magyar. A magyar nyelv mindennapi, intézményszintű használata talán összeköt-
heti a különböző országokban működő intézményeket, és ezek az intézmények valószínűleg köny-
nyebben is együttműködhetnek. De kérdés, hogy egy etnikailag zárt formáció jön-e létre, vagy egy 
olyan, amelyben a szervező erő, bár lehet etnikailag meghatározott, ám erőssége éppen az, hogy ké-
pes integrálni a környezete etnikailag semleges inputjait, illetve képes együttműködni a többsé-
gi intézményekkel. Vagyis ha e hálózat/térség könnyen lehetővé tenné, hogy például egy beregszá-
szi magyar egyetemi hallgató debreceni áthallgatás után akár fél évet Pozsonyban vagy Bukarest-
ben is tanuljon, majd pedig Kolozsváron írja a doktoriját, miközben egy kijevi kutatóintézet támo-
gatásával is végez terepmunkát, akkor tényleg megvalósulna a Kárpát-medence felsőoktatási-kuta-
tási térsége.

Harmadrészt kulcsfontosságú, hogy egy ilyen térség fenntarthatósága hogyan lenne biztosított. 
Ha e térség valamilyen módon intézményi együttműködésekre épülő hálózattá válna, akkor azt is 
kellene tudni, hogy e hálózat „miből él meg”, szervezeti és pénzügyi szempontból hogyan lehetne 
fenntartható? A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térséget projektté kellene alakítani.(14) Ez-
után kellene megtalálni Magyarországon,(15) európai fórumokon és az egyes részt vevő országokban 

(14) Megjegyzendő, hogy közös felsőoktatási és felnőttképzési térségek/hálózatok kialakítására találunk példákat. A felsőok-

tatás területén új típusú kísérletnek számít a Debreceni Egyetem által kezdeményezett „Regionális Egyetem” c. program (l. 

Juhász Erika (szerk.): Régió és oktatás. A „regionális egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Doktoranduszok 

Kiss Árpád Közhasznú egyesülete, Debrecen 2006, 7–61. o.), a felnőttképzés területén pedig a Békéscsabai Regionális Kép-

zési Központ ún. Pannon-forrás felnőttképzési hálózata (www.pannonforrás.hu). Mindkét kísérlet közös tanulságait érde-

mes lenne levonni: hálózatépítés kihívásai, a hálózati kultúra kialakítása és kulturális/szakmai fenntartása, a hálózati mű-

ködés projektesítése, lobbizás a fenntartás fi nanszírozásának biztosítása és EU-s alapokkal való kibővítése érdekében stb.

(15) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyik operatív programja (TÁMOP) lehetővé teszi a képzések, felsőoktatás és felnőtt-

képzések területén a nemzetközi együttműködéseket.
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is azokat a döntéshozókat és pályázati lehetőségeket, amelyek érdemben tudnák támogatni e pro-
jekt alapú hálózat létrejöttét és fenntartását.

MELLÉKLET

A határon túli magyar felsőoktatás és kutatás közös és regionális kihívásai

 ERDÉLY FELVIDÉK KÁRPÁTALJA VAJDASÁG

KÖZÖS KIHÍVÁSOK
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Új típusú 
szolgáltatások

Szolgáltatások Klasszikus szolgál-
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RÉVAY EDIT

Áthagyományozott és új értékek, normák 
néhány sajátossága a felekezeti felsôoktatásban 
tanulók körében Magyarországon 

Mi vonzza a tanulni vágyókat felekezeti felsőoktatási intézménybe? Mitől egyházi az egyházi felsőoktatás? 
Akar-e az intézmény valamilyen sajátos értéket közvetíteni? Van-e különbség az állami és az egyházi intéz-
mények hallgatóinak társadalmi összetételében, gondolkodásában, életmódjában, értékeiben? Miért vá-
lasztják a hallgatók az állami vagy alapítványi intézményekkel szemben az egyházi egyetemeket, főisko-
lákat? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a jelen tanulmány alapjául szolgáló kutatás. Az 
eredmények három hazai egyetem hitéleti képzésben részt vevő hallgatóinak véleményét összegzik.

Az egész köz- és felsőoktatás pluralizálásának valójában az lehetne az egyik értelme, hogy a ha-
gyományos oktatási és tudományos kötelezettségek mellett a különböző szektorok intézményei 
kialakíthassák a maguk specifi kumát, ami megkülönbözteti a többitől. Ezt aztán valami módon 
láthatóvá, érzékelhetővé kellene tenni. A szektor- és intézményi sajátosság megfogalmazása és 
közvetítési lehetőségeinek kidolgozása természetesen az állami szektor köz- és felsőoktatásának 
éppúgy feladata lenne, mint az alapítványi vagy más magán, illetve felekezeti intézményeknek és 
szektoroknak. A kutatás egyik vizsgált alaptétele éppen arra vonatkozott, hogy a felekezeti felső-
oktatás egyik specifi kuma, hogy ott bizonyos értékek, normák megjelennek, és azokat egyrészt a 
hallgatók magukénak érzik, másrészt az oktatók valami módon át is adják a maguk értékrendszer-
ét diákjaiknak. 

A rendszerváltást követően a magyar felsőoktatásban zajló gyökeres változások három terüle-
tet érintettek. Az egyik a hallgatói létszám erőteljes növekedése, a másik a képzési formák kínála-
tának gazdagodása, a harmadik a nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények megjelenése. 
Az elmúlt közel két évtizedben megjelent tanulmányok jobbára az egyetemi, főiskolai képzés tö-
megoktatássá válásával, a friss diplomások tömeges munkaerő-piaci megjelenésének kérdéseivel, a 
szervezeti keretek átalakulásával foglalkoztak, néhány közülük a hallgatók értékrendjére irányult. 
Az 1990/1991-es tanévtől a 2003/2004-es tanévig az állami felsőoktatási intézmények száma 66-ról 
31-re csökkent – részben szervezeti összevonás eredményeként, az egyháziak száma 10-ről 26-ra 
emelkedett, s az egyházi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók száma 550 főről 21 626 főre 
nőtt. E számszerű változás és ennek jelentősége, hatása a megjelent tanulmányokban kevéssé tük-
röződik. Szemerszkinek a magán felsőoktatás magyarországi kialakulásáról szóló doktori érteke-
zésében olvashatunk adatokat az egyházi felsőoktatási intézményekről mint a nem állami felsőok-
tatás egy szereplőjéről, de kutatása alapvetően nem a felekezeti felsőoktatásra irányult (Szemerszki 
2006). Kifejezetten az egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó vizsgálatról – egy az ELTE 
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és a PPKE Bölcsészkarának hallgatói körében végzett mikrokutatást leszámítva – nincs is tudomá-
sunk (Ambrózy et al. 2005). A nem állami felsőoktatáson belül a felekezeti oktatás vizsgálata az in-
tézmények számának és hallgatói létszámának növekedése okán is fontos, hisz ez a növekedés az 
egyházi felsőoktatási intézmények iránt erősödő társadalmi igényre enged következtetni, még ak-
kor is, ha a hallgatók jelentős része ma, Magyarországon az állami felsőoktatási intézményekben 
tanul. 

Ezt felismerve, 2007-ben három egyetemen végeztünk felmérést. A kutatás során a felekeze-
ti felsőoktatásban jelen lévő érték- és normaközvetítés vizsgálatára összpontosítottunk. A kutatás-
ban három intézmény, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), a Debreceni Egyetem (DE) és 
a Pécsi Tudományegyetem (PTE) vett részt. Az 1200 fős mintán, (vagyis egyetemenként 400-400) 
mindhárom esetben kérdezőbiztossal végeztük a kérdőíves adatfelvételt azonos kérdőívvel és mód-
szertannal. A mintavétel során az Oktatási Minisztériumtól kapott intézményi statisztikákat vet-
tük alapul. Csak bölcsészkari hallgatókat kérdeztünk mindenütt. Az oktatáskutatásban – különö-
sen a felsőoktatásban – bevett kvótás mintavételi eljárást alkalmaztuk. Három kvótaképző ismér-
vet használtunk: Nem, Képzési forma: BA-osztatlan (az adatfelvételkor még MA nem volt), Szak-, 
illetve szakpártípus, amelybe a nyelvszakokat is belevettük, és a hagyományos bölcsészszakok, il-
letve a kommunikáció, amelyet mérete miatt önálló ismérvként kezeltünk. Amennyiben valakinek 
volt nem bölcsész szakpárja, az egyéb kategóriába került. Emellett meghatároztuk, hogy nem sze-
repelhetnek a mintában a kar kollégistái nagyobb arányban, mint amilyen arányban a karon talál-
hatók. Több kvótázási lehetőség ennyire kis mintáknál, illetve a rendelkezésre álló alapinformáci-
ók szűkössége miatt nem volt lehetséges. A kvóta nem pontos követéséből fakadó kisebb eltérése-
ket súlyozással korrigáltuk.

A kutatás(1) főbb kérdései az alábbiak: Mi vonzza a tanulni vágyókat felekezeti felsőoktatási in-
tézménybe? Mit várnak a hallgatók az intézménytől, amiről úgy gondolják, hogy az állami vagy 
az alapítványi vagy magán felsőoktatásban nem találnák meg, és vajon meglelik-e? Mitől egyhá-
zi az egyházi felsőoktatás? Miként és hol fogalmazza ezt meg, illetve hol és hogyan juttatja érvény-
re az intézmény? Esetleg a hallgatói szelekcióban, az oktatók, más dolgozók és a hallgatók felé köz-
vetített elvárásaiban, az oktatásban és a felkínált szabadidős tevékenységekben? Van-e különbség, 
és ha van, akkor milyen különbségek mutatkoznak az állami és az egyházi felsőoktatási intézmé-
nyek között, az ott folyó oktatás, diákélet, érték és normaközvetítés terén? Akar-e az intézmény va-
lamilyen sajátos értéket közvetíteni? Van-e különbség az állami és az egyházi intézmények hallga-
tóinak társadalmi összetételében, gondolkodásában, életmódjában, értékeiben? Miért választják a 
hallgatók az állami vagy alapítványi intézményekkel szemben az egyházi egyetemeket, főiskolá-
kat? Mennyire jellemző, illetve meghatározó az egyetemválasztásban a hallgatók vallásossága, fe-
lekezeti hovatartozása, illetve, ha a felvételiző nem vallásos, akkor miért jelentkezik egyházi egye-
temre vagy főiskolára?

Jelen tanulmányban a kutatás azon eredményeit ismertetjük, amelyek segítségével összevethe-
tők a PPKE, a DE és a PTE bölcsészhallgatóinak értékválasztása,, életmódja, és ahol ez lehetséges, 
ott az adott korosztály országos és nemzetközi eredményeivel is összehasonlítjuk az adatokat.

(1) A kutatást az OTKA támogatta, pályázat nyilvántartási száma: K 61505.
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A hallgatók elôélete

Az országos statisztikákból ismert arány szerint a különböző fenntartókhoz tartozó iskolákban 
érettségizettek közül jobbára az állami gimnáziumokban végzettek kezdik el felsőfokú tanulmá-
nyaikat, őket követik a felekezeti gimnáziumok tanulói. Ezért számunkra az 1. ábrán látható meg-
oszlás leginkább azért érdekes, mert egyfelől egyértelmű, hogy a Pázmányosok körében a legma-
gasabb az egyházi gimnáziumokban érettségizettek aránya, de ennek ellenére ezen az egyetemen is  
állami gimnáziumokban érettségizett a hallgatók többsége. Másfelől az is látható, hogy a felekeze-
ti gimnáziumokban érettségizők éppúgy megtalálhatók a Debreceni Egyetemen, illetve Pécsett is. 
Ugyanakkor, az állami szakképző intézményekből eleve mindhárom egyetemre jóval kevesebben 
járnak, s a Pázmányon vannak közülük a legkevesebben. A tanulmányban többször látunk majd a 
Pázmány és a Debreceni Egyetem adataiban egymáshoz inkább közelítő értékeket, amelyek – leg-
alábbis esetenként – éppen a világnézeti, vallásos értékekkel magyarázhatóak. 

1. ábra.  A válaszadók arányának alakulása abban a kérdésben, hogy milyen fenntartóhoz 
tartozó középiskolákban érettségiztek (N=1200)

Pusztai Gabriella(2) egyik tanulmányában kiemelte azt a jelenséget, hogy az egyházi iskolák igen si-
keresek mind a maturálók érettségi eredményének, mind egyetemi bejutásának terén. Ez az ada-
tokkal korábban bizonyított tény az általunk lefolytatott kutatás eredményeiben is visszaköszön.

Elvárások az egyetemen
A kutatás egyik sarkalatos kérdése, hogy találkoztak-e a hallgatók az egyetemen valamilyen elvá-
rással, és ha igen, azok milyen területeken és miként jutottak el hozzájuk. Az elvárások mindig ér-
tékek, értékrend által meghatározottak, s mint ilyenek jó indikátorai lehetnek annak, hogy az intéz-
ményben mennyire létezik valamiféle egységes, a többség által elfogadott érték- és normarendszer. 
Az is beszédes, ha kimutatható, hogy milyen területeken jelentkeznek ezek a leginkább, s az sem kö-
zömbös, hogy mindez az intézménybe járókat miként érinti, mennyire tudják elfogadni azokat, il-
letve, hogy ez az elfogadás milyen szinten történik.

Az egész köz- és felsőoktatás pluralizálásának valójában az lehetne az egyik értelme, hogy a ha-
gyományos oktatási és tudományos kötelezettségek mellett a különböző szektorok intézményei ki-
alakíthassák a maguk specifi kumát, ami megkülönbözteti a többitől. Ezt a szektor- és intézményi 
sajátosságot aztán valami módon láthatóvá, érzékelhetővé kellene tenni. A szektor- és intézményi 

(2) Pusztai Gabriella (2005): Társadalmi háttér és iskolai pályafutás. In Educatio, XIV. évf. 3. sz.,534–553. o.
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sajátosság megfogalmazása és közvetítési lehetőségeinek kidolgozása természetesen az állami szek-
tor köz- és felsőoktatásának éppúgy feladata lenne, mint az alapítványi vagy más magán, illetve fe-
lekezeti intézményeknek és szektoroknak. A kutatás egyik vizsgált alaptétele éppen arra vonatko-
zott, hogy a felekezeti felsőoktatás egyik specifi kuma, hogy ott bizonyos értékek, normák megjelen-
nek, azokat egyrészt a hallgatók magukénak érzik, másrészt az oktatók valami módon át is adják a 
maguk értékrendszerét a diákoknak.

Két szinten is vizsgáltuk az értékek, normák, elvárások megjelenését az egyetemeken. Egyfelől 
rákérdeztünk, hogy találkoztak-e értékekkel, normákkal, elvárásokkal, másfelől azt néztük, hogy 
az ezekkel való találkozás miként érintette őket, és mindezek után, mit gondolnak arról, hogy egy-
általán van-e joga az egyetemnek bármiféle elvárást támasztani a hallgatóval szemben az értékek, 
normák területén. 

A hallgatók válaszaiból kitűnik, hogy a Pázmányosok szembesültek leginkább az egyetem elvá-
rásaival (több mint 30 százalék). A sajátszavas válaszok szerint a legtöbben közülük tanulmánya-
ik során (több mint 10 százalék), kicsit kevesebben a keresztény értékek, ismeretek terén (7-8 szá-
zalék) tapasztalták meg. Az önállóságot, mint a felsőoktatásban, illetve az értelmiségi létben elen-
gedhetetlen képességet csak a debreceni és a pécsi hallgatók említik, s ott sem magas arányban (2-3 
százalék). A politikai gondolkodás terén tapasztalt elvárásokat viszont a pécsi egyetemen és a Páz-
mányon is megemlítették, és az utóbbin többször (1-2 százalék). Azt várhattuk volna, hogy a visel-
kedéssel kapcsolatos elvárások a Pázmányon gyakrabban tapasztalhatók, ezzel szemben a debrece-
ni egyetem hallgatói körében került többször elő (PPKE: 2-3 százalék, DE: 4 százalék). A zárt kérdé-
sekben előre megadott, lehetséges elvárások osztályozásából egyértelműen látható, hogy azokkal a 
területekkel, amelyek a világnézethez, viselkedési elvárásokhoz, erkölcsi értékekhez kapcsolódnak, 
a Pázmányon lényegesen nagyobb arányban találkoztak a hallgatók, s ez az aránybeli eltolódás az 
erkölcsi kérdések esetében egészen kiugró. (2. ábra)

2. ábra.  Igenlő válaszok megoszlása a három egyetemen abban a kérdésben, hogy vannak-e 
elvárások, és ha igen, azok mire vonatkoznak (N=1200)
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Arra a kérdésre, hogy az egyetem beleszólhat-e a hallgatók életébe, alapvetően a Pázmányos hall-
gatók körében adtak többen igenlő választ. Látható, hogy bizonyos kérdésekben nagyobb arány-
ban, más kérdéseknél kisebb arányban haladja meg igenlő válaszuk a másik két egyetem hallgatói-
ét. A legnagyobb eltérés az igenlő válaszok arányai között a vallásgyakorlásba beleszólás elfogadá-
sa terén látszik, de igen jelentős az összes világnézeti–politikai–erkölcsi kérdésnél is, viszont a ta-
nulás-vizsgaerkölcsnél, oktató-hallgató kapcsolatnál, illetve az értékek, értékrend egy szűkebb vo-
natkozásában, az öltözködésnél már nagyon együtt mozog a három egyetem hallgatóinak vélemé-
nye. (1. táblázat)

1. táblázat.  A hallgatók igenlő válaszának aránya a három egyetemen abban a kérdésben, hogy 
az egyetem beleszólhat-e a hallgatók életébe (%) (N=1200)

beleszólhat PPKE
N=400

DE
N=400

PTE
N=400

vallásgyakorlás 43,8 17,5 23,5

erkölcsi értékek 85,8 74,2 72

világnézet 70,5 60,3 55,7

politikai gondolkodás, pártszimpátia 43,6 31,6 35,5

oktató-hallgató kapcsolat 88,9 83,6 83,8

tanulás-vizsgaerkölcs 91,8 92,9 90,7

viselkedés 85,5 79,1 77,1

öltözködés 42,8 41,2 42,7

egyéb 40 14,3 28

Sokféle eszköz áll általában rendelkezésre ahhoz, hogy az elvárásokat érvényre lehessen juttatni. 
Az eszközöket csak részben választjuk tudatosan, így könnyen teret kaphatnak azok az elemek is az 
akarat érvényesítésében, amelyek inkább az emberi lét árnyoldalát mutatják, például amikor befo-
lyásolni akarjuk akár pozitív, akár negatív irányban  a másként gondolkodót.

A kutatás során e kérdésre kevés válasz érkezett, így inkább csak jelzésszerű megállapításokra 
van mód. Általában a Pázmányosok körében jelezték többen, hogy tudomásuk van, vagy tapasztal-
tak pozitív megkülönböztetést az egyetem oktatói részéről. Ez a politikai gondolkodás, pártszimpá-
tia kérdése esetében volt a legerőteljesebb. Általában a Debreceni Egyetemen találkoztak a legkeve-
sebb megkülönböztetéssel az oktatók részéről a hallgatók. (2. táblázat) Amikor azt néztük, hogy mi 
lehet a megkülönböztetés oka, a Pázmányosok válaszaiból egyértelműen kiderül, hogy leginkább a 
hallgató érdemei miatt részesítette az oktató a hallgatót pozitív megkülönböztetésben. Mindhárom 
egyetem esetében a hallgatói érdemek után a leggyakrabban a szimpátiát említették, amelyet legin-
kább a Debreceni Egyetem hallgatói és legkevésbé a Pázmányosok körében volt hangsúlyos. Feltű-
nő még, hogy az általános szakmai és politikai egyetértés a Pázmányosok körében éppilyen gyako-
risággal került elő. A negatív megkülönböztetések okai között nem látszik túl nagy eltérés azok em-
lítésének gyakoriságában. Azonban sem az oktatói, sem a hallgatói megkülönböztetés kérdésében 
nem tudunk messzemenő következtetéseket levonni, mert viszonylag kevesebb válasz áll rendel-
kezésünkre. 
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2. táblázat.  Az igenlő válaszok százalékos aránya abban a kérdésben, hogy tapasztaltak-e oktató 
részéről valamilyen megkülönböztetést a felsorolt okok miatt (N=1200)

oktatói megkülönböztetés
PPKE

N=400 
DE 

N=400
PTE

N=400 
PPKE

N=400 
DE 

N=400
PTE

N=400

pozitív negatív

felekezeti hovatartozás 5 1,8 1,3 7 2 2

világnézet 9,6 4,6 5,2 9,8 10,7 12,4

erkölcsi értékek 9,8 5,3 6,9 11,8 10,4 12,6

politikai gondolkodás, 
pártszimpátia

18,3 4,1 7 10,2 5,9 10,7

etnikai hovatartozás 4,1 2,6 6 6,1 1,3 11,2

szexuális hovatartozás 3 1,5 1,3 4 5,4 7,4

egyéb 4,8 1,8 1,5 1,8 1 2,3

Az mégis említést érdemel még ebben a kérdésben, hogy a hallgatók részéről is észleltek hason-
ló megkülönböztetést a válaszadók. (3. táblázat) Míg a Pázmányos hallgatók a szimpátiát, politi-
kai egyetértést és a világnézetet jelezték leginkább, addig a Debreceni Egyetem hallgatói a világné-
zetet, majd utána a szimpátiát, a Pécsi Tudományegyetem hallgatói pedig a szimpátiát és az elfoga-
dást említették legtöbbször. A negatív hallgatói megkülönböztetések terén leghangsúlyosabb oknak 
a Pázmányosok a politikát, majd az értékrendet és a nézeteltérést emelték ki. A Pázmányosok vá-
laszaiban látszik a legnagyobb különbség, a másik két egyetem hallgatói kiegyenlítettebb válaszo-
kat adtak. Ugyanazokban a kérdésekben érzékeltek a hallgatók részéről is megkülönböztetést, de 
erőteljesebbnek ítélték a kortársak felől érkező diff erenciálást, mint az oktatók részéről tapasztalta-
kat. Mind a pozitív, mind a negatív megkülönböztetések esetében és mindhárom egyetemen egy-
értelműen kimutatható, hogy a válaszadók hangsúlyosabbnak érzik a hallgatói megkülönböztetést.

3. táblázat.  Az igenlő válaszok százalékos aránya abban a kérdésben, hogy tapasztaltak-e 
hallgatók részéről valamilyen megkülönböztetést a felsorolt okok miatt (N=1200)

hallgatói 
megkülönböztetés

PPKE
N=400 

DE 
N=400

PTE
N=400 

PPKE
N=400 

DE 
N=400

PTE
N=400

pozitív negatív

felekezeti hovatartozás 8,1 4,3 2,1 12,2 6,4 11

világnézet 19,7 7,9 8,4 24,6 14,3 16,2

erkölcsi értékek 15,5 6,9 5,5 19,6 15,3 16,4

politikai gondolkodás, 
pártszimpátia

26,3 8,1 8,5 29,7 16,3 24,2

etnikai hovatartozás 4,6 3,3 3,7 16 9,4 24,8

szexuális hovatartozás 3,6 3,1 3,1 15,5 12,5 19,2
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Hallgatók jövôképe

A hallgatók jövővel kapcsolatos vélekedései szintén az értékekkel, értékrenddel, világnézettel mu-
tatnak szorosabb összefüggést. Abban a kérdésben, hogy mennyire bizakodóak jövőjük tekinteté-
ben, a három egyetem hallgatóinak válaszaiban nem látszik jelentős eltérés, de a Pázmányos hall-
gatók körében valamivel többen mondták magukat jövőjükkel kapcsolatban bizakodónak. (PPKE: 
60,5 százalék, DE: 57,6 százalék, PTE: 51,6 százalék.) A munkalehetőségre, a szakmában való elhe-
lyezkedéssel elérhető jó életszínvonalra vonatkozó esélyek megítélésében az előbbihez hasonlóan 
nincsenek nagy eltérések az egyetemek hallgatóinak vélekedései között. Másik fontos tény, hogy vi-
szonylag reálisan látják elhelyezkedési esélyeiket a hallgatók. 

E kérdést továbbgondolva azt vizsgáltuk, hogy miként látják, el tudnak-e szakterületükön helyez-
kedni diplomaszerzésük után. Válaszaikban bizakodóbbnak bizonyultak a hallgatók. 28–30 száza-
lékuk vélte úgy, hogy olyan munkája lesz, amelyre a diplomája feljogosítja, és további 51–60 száza-
lékuk gondolta, hogy legalábbis végzettségéhez kapcsolódó munkát talál majd. Igen leegyszerűsítve 
fogalmazva, a mai tömegegyetemi képzés egyik sajátossága, hogy nem feltétlenül a tudás növelése 
az elsődleges célja az egyetemre felvételizők mindegyikének. Az egyetemi oktatás tömegoktatássá 
válása felveti annak kérdését, hogy vajon születnek-e kompromisszumok a hallgatói létszám növe-
lése érdekében. Másik fontos kérdés, hogy a graduális egyetemi képzés ma, az egyetemi tömegokta-
tásban még mindig értelmiségi képzés-e, megmarad-e és milyen arányban marad meg az értelmi-
ségi és tudósképzés a felsőoktatásban. Az első kérdésre – gondolom – egyértelmű igen lehet a válasz, 
de az, hogy milyen mértékben maradnak vagy válnak újra a felsőoktatási intézmények a szakmai 
elitképzés színterévé, ma még nyitott kérdés. Ezért is fontos látni, hogy a szakmai érdeklődés – ha 
különböző mértékben is – de mindhárom egyetem hallgatói körében jelen van. Úgy tűnik, hogy a 
Pázmányosok és a Debreceni Egyetem hallgatói nagyjából hasonló mértékben motiváltak a továb-
bi felsőfokú tanulmányok végzésére, míg a pécsi hallgatók kevésbé lelkesek. Mindhárom egyetem 
egyháziasan vallásos hallgatói általában motiváltabbak a további képzésekben való részvételben, 
bár különbség látszik abban, hogy mely továbbképzést részesítenék előnyben. A posztgraduális és 
másoddiplomás képzés a tudás, az ismeretek elmélyítése és széles körűvé tétele mellett jó eséllyel – 
és talán elsősorban – a későbbi „több lábon állás” lehetőségét hordozza magában. A doktori iskola 
pedig inkább a tudós- és elitképzést szolgálja. Míg a posztgraduális képzések iránti lelkesedés a Páz-
mányos és a Debreceni Egyetem egyháziasan vallásos hallgatói körében kisebb, mint az adott egye-
tem hallgatói körében általában, addig a Pécsi Tudományegyetem egyháziasan vallásos hallgatói 
nagyobb arányban vennének részt ebben a képzésben, mint általában a válaszadó pécsi hallgatók. 
A másoddiplomás képzés iránt mindhárom egyetem, de leginkább a pécsi egyetem egyháziasan 
vallásos hallgatói mutatnak nagyobb érdeklődést, mint általában a többi válaszadó hallgató. A dok-
tori képzésre nagyobb hajlandósággal jelentkeznek a Pázmányos egyháziasan vallásos hallgatók, 
mint általában a Pázmányos diákok, a másik két egyetem egyháziasan vallásos hallgatói viszont ke-
vésbé lelkesek, mint társaik. Nagyon leegyszerűsítve, talán ezen eredmények láttán azt a feltevést 
is meg lehet kockáztatni, hogy összességében mindhárom egyetem hallgatói a további felsőoktatási 
tanulmányokkal inkább a „több lábon állás” lehetőségét választanák a tudósképzéssel szemben. Bár 
e kérdés további vizsgálatot igényel, mert e választások miértjére nem kérdeztünk rá. (4. táblázat) 
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4. táblázat.  A pozitív választ adó hallgatók és azon belül az egyháziasan vallásos hallgatók 
aránya abban a kérdésben, hogy graduális képzésüket követően részt vennének-e 
további képzésben (%) (N=1200)(3)

PPKE DE PTE

N=400 Egyházias
N=91 N=400 Egyházias

N=55 N=400 Egyházias
N=35

posztgraduális képzésre 66,1 64,4 62,8 55,5 38,9 45,7

másoddiplomás képzés 58,7 60,4 53,6 55,6 54 62,9

PhD-képzés 38,2 40,7 39,8 36,4 28,9 22,9

Az értékek mentén jól vizsgálható kérdéskör az elégedettség. Igaz, ennek mérése, s még inkább a vá-
laszok értékelése nehéz feladat, hisz eléggé szubjektív válaszokat kapunk, mégis érdekes különbsé-
gek fedezhetők fel, különösen, ha összevetjük az adott egyetemek válaszadó hallgatóinak és az egy-
háziasan vallásos hallgatóknak a válaszát. A hallgatók családi életével, baráti kapcsolataival, tanul-
mányaival kapcsolatos, illetve a kérdezéskor éppen aktuális, azaz a 2007-es gazdasági helyzettel 
való elégedettségének vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy a gazdasági helyzetet kivéve többnyire 
meglehetősen elégedettek a megkérdezettek. Ha az egyetemek közti összehasonlítást nézzük, akkor 
úgy tűnik, hogy a Pázmányosok általában valamivel kevésbé elégedettek, mint a másik két egyetem 
hallgatói, és az is látszik, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói elégedettebbek. Általában elmondha-
tó, hogy mindhárom egyetem egyháziasan vallásos hallgatói elégedettebbek társaiknál. Ez alól csak 
a családi élet megítélésére adott válasz kivétel, melyet a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudomány-
egyetem egyháziasan vallásos hallgatói adtak. Jóval magasabb a Pázmányos egyháziasan vallásosak 
családi élettel való elégedettsége, mint társaiké. Ehhez hasonló nagyobb elégedettség mutatkozott 
a baráti kapcsolatok terén a Pécsi Tudományegyetem egyháziasan vallásos hallgatói körében. Nagy 
a kísértés, hogy a keresztény vallások, mint közösségi vallások családhoz és emberi kapcsolatokhoz 
kötődő pozitív értékeit sejtsük az eredmények mögött. Mindhárom egyetem egyháziasan vallásos 
hallgatói körében kimutatható a tanulmányokkal és a gazdasági helyzettel való nagyobb elégedett-
ség, amely szintén egyértelmű kapcsolatban áll az egyházias vallásossággal. Egy újabb kutatásban 
érdemes lenne a miértekre rákérdezni. Most csak találgathatunk, hogy talán az a főként katolikus 
attitűd áll-e a háttérben, mely szerint a lelki békéhez nem szükséges nagyobb jólétnek örvendeni, 
vagy valami egészen más? (5. táblázat)

(3) Noha itt az egyháziasan vallásos válaszadók száma alacsony, de mivel csak igennel vagy nemmel lehetett válaszolni, és a 

pozitív választ adók száma elég magas, az eredmények könnyebb összehasonlítása érdekében megengedhetőnek tartot-

tam az eredmények százalékban való megadását. Ez a további olyan táblázatoknál is igaz, ahol az egyháziasan vallásosak 

eredményeit külön említem.
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5. táblázat.  A válaszadó hallgatók és azon belül az egyháziasan vallásos hallgatók pozitív 
válaszainak aránya abban a kérdésben, hogy bizonyos kérdések tekintetében 
elégedettek-e (%) (N=1200)

meglehetôsen elégedett
PPKE DE PTE

N=400 Egyházias
N=91 N=400 Egyházias

N=91 N=400 Egyházias
N=91

családi élettel 68,8 81,3 76,5 74,1 70,8 69,4

tanulmányaival 49,1 51,6 63,5 74,5 53,8 71,4

baráti kapcsolataival 85,9 86,8 84,4 89,1 80,8 88,6

jelenlegi gazdasági helyzettel 35,9 46,7 32,5 32,7 35,7 47,2

Arra a kérdésre nem túl egyszerű válaszolni, hogy úgy általában, összességében elégedettek va-
gyunk-e. A pillanatnyi lelki állapot, hangulat erősen befolyásolja az általános életérzéseinket, még-
is erre tett kísérletet a következő, az összelégedettséget mutató adatsor, amely szerint a túlnyomó 
többség mindhárom egyetemen elégedettnek tartja magát, és viszonylag magas, 40 százalék körül 
mozog azok aránya, akik magukat meglehetősen elégedettnek mondták. (6. táblázat)

6. táblázat.  A hallgatók összességében való elégedettségének megoszlása a három egyetemen 
(%) (N=1200)

összelégedettség PPKE
N=400

DE
N=400

PTE
N=400

meglehetôsen elégedetlen 1,3 0,3 1,8

többé-kevésbé elégedetlen 4,6 2,8 4,8

se-se 4,1 3,9 6,1

többé-kevésbé elégedett 49,8 54 50,1

meglehetôsen elégedett 40,2 39 37,2

Összesen 100,0 100,0 100,0

Az értékrend, vagyis hogy valaki számára mi számít inkább értéknek, bizonyos kérdések mentén, 
az adatokból jól megragadható. A hagyományos férfi -női szerepek megítélésében, a házi munka ér-
tékelésében és a női függetlenségre törekvéssel kapcsolatos felfogásában a Pázmányos hallgatók 
konzervatívabbnak látszanak a másik két egyetem hallgatóinál. Úgy tűnik, hogy a gyermek-anya 
kapcsolat minőségének értékelésében, megítélésben a Pázmányosok és a Debreceni Egyetem vá-
laszadó hallgatói körében nincs túl nagy különbség, azonban ha az egyháziasan vallásos hallgatók 
válaszait nézzük, máris komoly eltéréseket találunk. Egyfelől igaz, hogy minden kérdés tekinteté-
ben az egyháziasan vallásos hallgatók nagyobb arányban értettek egyet az állításokkal, mint társa-
ik. Másfelől az is látható, hogy nagy különbségek vannak a teljesen egyetértők arányában az egyhá-
ziasan vallásosak körében. Az egyháziasan vallásos hallgatók egyrészt konzervatívabb állásponto-
kat képviselnek társaiknál abban a kérdésben, hogy az óvodás korú gyermek megszenvedi-e, ha az 
édesanyja dolgozik, valamint a nő igazi életcéljára, a férfi ak érzelmeikkel való bánásmódjára és a 
házi munka mint önmegvalósításra irányuló kérdésben. Ugyanakkor a modernebb felfogáshoz áll-
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nak közelebb a dolgozó anya gyermekével való kapcsolatának melegségére vonatkozó kérdésre, to-
vábbá a nők munkavállalásával, a család anyagi terheinek közös vállalásával kapcsolatos kérdésekre 
és az apák gyermekgondozási képességének megítélésében adott válaszaikban. (7. táblázat)

7. táblázat.  Az állításokkal teljesen egyetértő hallgatók és azon belül az egyháziasan vallásosak 
százalékos aránya (%) (N=1200)

Az alábbi állításokkal 
teljesen egyetért

PPKE
N=400

DE 
N=400

PTE 
N=400

egyházias egyházias egyházias

anya-gyerek kapcsolat meleg-
sége ugyanolyan, ha dolgozik 
az anya, ha nem

32,7 44,0 37,2 63,6 28,8 42,4

a gyerek megszenvedi, ha 
anyja dolgozik

11,9 44,0 12,2 25,5 9 34,3

lehet munka, de a nô igazi 
életcélja az otthon és a gyerek

10,9 35,6 7,7 22,2 5,5 31,4

a házi munka pont olyan 
önmegvalósítás, mint 
a fi zetett munka

11,6 38,9 9,7 30,8 9,3 42,4

a nô függetlenségéhez kell 
az állás

23,8 43,3 32,4 55,8 26,5 29,4

a házastársaknak hozzá kell 
járulni a jövedelmekhez

41,5 54,9 46,4 68,5 41,9 52,8

az apák ugyanúgy képesek 
gondoskodni a gyerekrôl, 
mint az anyák

15,6 36,3 22,9 41,8 17,6 47,1

a férfi ak kevéssé tudnak 
bánni az érzelmekkel

11,6 49,4 18,1 45,5 10,8 45,5

E kérdések szerepeltek az EVS 1999–2000-ben lekérdezett kérdőívében is. (8. táblázat) A nemzetkö-
zi vizsgálat eredményei szerint a férfi -női szerepekre vonatkozó kérdések esetében a magyar társa-
dalom alapvetően a hagyományos szerepfelfogásokhoz áll közel, és a nemzetközi összehasonlítás-
ban is a tradicionálisabb országok közé tartozik e tekintetben. Talán csak a nők munkába állására 
és a háztartás jövedelmeihez való hozzájárulásra vonatkozó kérdéseknél mutatható ki modernebb 
szerepfelfogás, de ez részben a gazdasági szükséghelyzetre, a bérek mértékére, valamint a szocializ-
mus időszakában a nők nagy arányú munkába állására vezethető vissza. A legtöbb kérdésben álta-
lában az európai átlagot meghaladó mértékben értettek egyet a magyar válaszadók. Csupán a dol-
gozó anya és gyermeke kapcsolatának, a nők munkába állásának és az apák gyermekgondozási ké-
pessége megítélésének kérdésében alacsonyabbak a magyar értékek az európai átlagnál. 
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8. táblázat.  Az EVS 1999/2000 vizsgálatban az állításokkal teljesen egyetértők százalékos 
aránya (Forrás: EVS 1999/2000)
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BE 79,3 51,8 55,6 62,3 76,2 74,4 78,2 56,9

BG 78,4 60,5 74 47 80,3 92 59,9 60,6

BY 81,9 60,5 68,2 63,8 57,9 85,4 84,2 63,9

CZ 81,3 47,3 72,3 77,3 75,8 92,8 66,7 44,4

DE 75,1 55,4 39,6 29,6 83,2 81 73,4 46,3

DK 86,4 18 18,5 54,3 84,5 68 84,4 61

EE 70,8 64,6 67,3 58,7 78,6 81,9 69,2 52,3

ES 76,2 45,8 46,7 53,6 81 83,3 74,2 42,5

FI 94,7 38,4 47 79,8 61,3 71,7 87 57,6

FR 76,6 56,5 66 62,8 82,7 80,5 79,9 56

GB 73,5 45,6 43,1 60,1 62,8 68,9 70,8 60,3

GR 75,7 78,2 64,8 41,7 82,6 87,6 63,8 54,1

HR 74,8 57,1 58,2 47,8 77,2 95,1 70,7 43,5

HU 76,8 63,3 69,3 59,1 73,3 88,8 69,6 61,3

IS 85,9 33,1 61,9 64,5 45,8 63,7 85,4 66,8

IT 64,1 81,4 67,5 54,9 77 80,8 68,5 52,7

LT 78,9 70,8 92,7 77,4 77 89 82,7 45,4

LU 72,4 66,3 55,1 63,2 84 58,7 79,4 58,9

LV 75,6 75,3 66,9 40 85,2 88,6 72,5 71,5

MT 59,9 87,8 70,2 87,2 44,3 73 62,5 52,5

NL 81,5 44,8 33,4 51,2 62,1 36,5 76,4 62

PL 53,2 77 74,8 60 77,4 87,7 84,5 55,7

PT 69,5 70,8 51,7 48,9 80,2 88,3 67,3 65,7

RO 83 47,1 85 48,5 81,5 85,2 56,6 64,5

RU 83,2 73,7 85,9 63,6 70,6 83,2 81,4 49,7

SE 84,4 37,9 39,4 50,6 83,3 89,2 91,5 65

SI 82,5 46,5 64,7 54,1 79,4 90,9 84,9 59,7

UA 83,3 73,1 79,8 56,8 74,3 86,2 81,2 47,7

EU 77,4 59,2 62,4 58,9 74,9 81,1 74,9 55,6

A volt szocialista országokkal összehasonlítva Magyarország inkább a konzervatívabbak közé szá-
mít a dolgozó anya és gyermeke kapcsolatának megítélésében, a házi munka önmegvalósító voltá-
nak, a nő igazi vágyának és a férfi ak kapcsolaton belüli érzelmeinek kezelése kérdésében. A többi 
kérdésben kevéssé konzervatívak, mint a volt szocialista országok többsége. 
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Ugyanezen kérdésekre az egyetemisták vizsgálatában kapott válaszokat a magyar és az európai 
átlaggal egybevetve, minden kérdésben ugyan eltérő mértékben, de a magyar és az európai átlagnál 
jóval alacsonyabb értékeket kaptunk. (9. táblázat)

9. táblázat.  Az állításokkal teljesen egyetértő hallgatók százalékos arányának összehasonlítása 
az EVS 1999/2000 vizsgálatban az állításokkal teljesen egyetértők százalékos 
arányával (%)

PPKE DE PTE
Három 

egyetem 
átlaga

HU EU

az anya-gyerek kapcsolat melegsége 
ugyanolyan ha dolgozik az anya, ha nem

54,7 61,3 52 56 76,8 77,4

a gyerek megszenvedi, ha anyja dolgozik 36,8 30,4 32,7 33,3 63,3 59,2

lehet munka, de a nô igazi vágya 
az otthon és a gyerek

26,8 18,8 21 22,2 69,3 62,4

a házi munka pont olyan önmegvalósítás, 
mint a fi zetett munka

26,5 23,4 20,8 23,6 59,1 58,9

a nô függetlenségéhez kell az állás 53,3 66,8 54,3 58,1 73,3 74,9

a házastársaknak hozzá kell járulni 
a jövedelmekhez

65,2 69,6 70,9 68,6 88,8 81,1

az apák ugyanúgy képesek gondoskodni 
a gyerekrôl, mint az anyák

40,6 47 46,8 44,8 69,6 74,9

a férfi ak kevéssé tudnak bánni 
az érzelmeikkel

39 39,5 36,2 38,2 61,3 55,6

Az előbbi kérdésektől eltérő módon, de ugyancsak az értékrendet tükrözik a következő kérdéssorra 
kapott válaszok. Míg az előbbi kérdések olyan kialakulóban, terjedőben lévő társadalmi szokások-
ra irányultak, melyek bár a hagyományos értékektől való bizonyos távolodást jeleznek, de nem so-
rolódtak a devianciák közé. Amikor a drogfogyasztással kapcsolatos kérdéseket vizsgáltuk, egyér-
telműen egy devianciaként számon tartott magatartás megítélésére kértük a válaszadókat. Ugyan-
csak vélhetően inkább deviánsnak és hagyományosan elitélendőbbnek tekinthetők a csalások, a há-
zasságtörés, alkalmi szexuális kapcsolat, abortusz és öngyilkosság, és – legalábbis nyílt formában 
– újabb keletű kérdés az eutanázia, ezért megítélésében kevéssé működnek automatikusan a koráb-
bi hagyományos, az élet védelmét szolgáló értékek.

A korunkban felmerülő erkölcsi kérdések közül jó néhány tekintetében – például a drogfogyasz-
tás – a Pázmányos hallgatók általában megengedőbbek, mint a másik két egyetem hallgatói. Amint 
viszont a három egyetem egyháziasan vallásos hallgatóinak válaszait hasonlítjuk össze, már ár-
nyaltabb képet kapunk. A könnyű és kemény drogok megkülönböztetésének támogatása a megen-
gedőbb megítélésre utal. Csak a Debreceni Egyetem egyháziasan vallásos hallgatói megengedőbbek 
egyetemük többi hallgatóinál, a Pázmányos és Pécsi Tudományegyetem egyháziasan vallásos hall-
gatói kevéssé toleránsabbak e kérdésben társaiknál. A gyógyszerfüggőséget csak a Debreceni Egye-
tem egyháziasan vallásos hallgatói közül ítélték jóval többen drogfüggőségnek, mint általában tár-
saik, és a könnyű drogokat is ők gondolták többen kemény droghoz vezetőnek. Abban a kérdés-
ben, hogy az életben mindent ki kell-e próbálni, összességében is a Pázmányos hallgatók voltak ke-
véssé egyetértők, arányuk pedig drasztikusan csökkent az egyháziasan vallásos hallgatók körében. 
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Az egyháziasan vallásos hallgatók a Pázmányon és Debrecenben jelentősen nagyobb arányban ítél-
ték a kábítószer-használatot a társadalomra nézve károsnak, mint a pécsi diákok. (10. táblázat) 

10. táblázat.  Az alábbi kérdésekben egyetértő választ adó egyetemisták és azon belül 
az egyháziasan vallásosak százalékos aránya (N=1200)

Az alábbi kijelentésekkel 
egyetért

PPKE 
N=400

DE 
N=400

PTE 
N=400

egy-
házias

egy-
házias

egy-
házias

könnyû és kemény drogokat meg 
kellene különböztetni

45,1 36,4 47,9 48,1 53,1 48,5

gyógyszerfüggôség is drogfüggôség 71,1 71,1 74,2 88,5 76,3 80,6

aki drogozik, az bûnözô 19,5 20,7 22,8 23,6 19 28,1

könnyû drog kemény droghoz vezet 42,2 55,1 42,7 64,8 33,2 51,6

az életben mindent, a kábítószert is ki 
kell próbálni

8,1 1,1 9,5 5,5 8,2 3,0

könnyû drog óvatosan használva 
nem veszélyes

22,1 13,5 17,6 7,3 21,1 14,7

kábítószer-használat káros 
a társadalomra

69,5 86,8 70,1 90,7 62,4 61,8

kábítószerek nem veszélyesebbek 
az alkoholnál

15,2 11,4 16,2 9,1 18,9 17,6

A hagyományosabbnak mondható kérdésekben – elsősorban a nemi erkölcs terén (például házas 
emberrel viszonyt folytatni, homoszexuális kapcsolatban részt venni, más partnerével vagy alkalmi 
szexuális partnerrel kapcsolatot létesíteni), illetve az élet elleni cselekményekkel szemben (példá-
ul abortuszt végeztetni, aktív eutanáziát, öngyilkosságot végrehajtani) – a Pázmányos hallgatók ál-
talában kevésbé megengedők, mint a többiek. Ennek hátterében a katolikus, keresztény értékek – a 
vallásosak esetében mint a vallásos elköteleződésből fakadó, a nem vallásosak esetében pedig mint 
kulturálisan áthagyományozódott értékek – sejthetők. A vallásos meggyőződés meghatározó: ez  
egyértelműen kiderül az egyháziasan vallásos hallgatók válaszaiból. Mindhárom egyetem egyházi-
asan vallásos hallgatóinál és minden kérdés esetében kiugróan magasabb az adott cselekményt so-
ha meg nem engedhetőnek tartók aránya. (11. táblázat)

11. táblázat.  Az alábbi kérdésekben egyetértő választ adó egyetemisták és azon belül 
az egyháziasan vallásosak százalékos aránya (N=1200)

Megítélése szerint soha nem 
engedhetô meg

PPKE 
N=400

DE 
N=400

PTE 
N=400

egy-
házias

egy-
házias

egy-
házias

diákigazolvánnyal csalás 23,4 56,2 30,6 60,4 27,4 73,5

adócsalás 50,5 87,9 55,5 92,3 55,9 94,1

marihuanát vagy hasist szívni 51,9 91,2 58,3 89,0 50,3 82,9

saját érdekében hazudni 16,5 79,1 19,7 72,2 19,9 74,3
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Megítélése szerint soha nem 
engedhetô meg

PPKE 
N=400

DE 
N=400

PTE 
N=400

egy-
házias

egy-
házias

egy-
házias

házassal viszonyt folytatni 67,3 98,9 54,6 90,7 47,3 82,9

csúszópénzt elfogadni 51,8 88,9 47,2 92,3 47,2 88,2

homoszexuális kapcsolatot létesíteni 52,4 79,1 51,9 76,0 48,1 74,3

abortuszt végeztetni 44,8 90,1 28,1 73,5 37,3 75,0

elválni 13,1 59,6 7,7 32,7 14,9 48,6

aktív eutanázia 32,9 83,3 29,9 80,8 28,5 71,4

öngyilkosság 67,3 96,7 63 92,6 58,5 86,1

közterületen szemetelni 53,3 84,8 56,6 89,1 43,6 63,9

más partnerével szexuális viszony 39,6 62,0 34,4 67,9 25,9 67,6

alkoholos állapotban vezetni 75,7 96,7 80,8 96,4 75,8 100,0

áfa kikerülése 24,7 70,5 34,9 73,1 34,3 62,9

alkalmi szexuális kapcsolat 27,4 80,0 26,8 64,0 19,7 80,0

középületben dohányozni 46,2 71,1 49 74,0 37,4 73,5

sebességkorlátozást túllépni 22,5 57,3 32,1 60,0 28,4 62,9

házasság elôtt szexuális kapcsolat 4,3 33,7 5,1 34,0 3 29,4

E tanulmányban csak az egyháziasan vallásos hallgatók eredményeit hasonlítottuk össze az adott 
egyetemek összegyetemista mintáján kapott eredményekkel. Az itt ismertetett kérdésekben min-
den esetben jelentős különbségek mutatkoztak az egyetemeken a válaszadó összhallgatói minta és 
az egyháziasan vallásos diákok válaszaiban. A vallás, vallásgyakorlás, vallási önbesorolás szerin-
ti különbségek jól kiugranak az egyetemek szerinti összehasonlításban is. A katolikus-református 
arányok különbsége a hagyományos regionális felekezeti különbségekkel magyarázható. Mivel a 
Pázmányra többen járnak a magukat vallásosnak mondók, a templomba járás gyakorisága is a Páz-
mány felé billenti a mérleget – legalábbis a heti vagy hetente többszöri templomba járás esetében. Az 
is nyilvánvaló, hogy a maguk módján vallásosak is jóval nagyobb arányban vannak jelen a Pázmá-
nyon, mint a másik két egyetemen, viszont a nem vallásosak és más meggyőződésűek aránya itt a 
legkisebb, viszont a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak körében a legmagasabb. (12–15. táblázat)

12. táblázat. A válaszadók felekezet szerinti százalékos megoszlása (N=1200)

vallás PPKE 
N=400

DE 
N=400

PTE 
N=400

katolikus 74,7 40,3 63,5

református 11,6 28,6 9,3

evangélikus 1,8 3,3 3,5

izraelita 0,8 0 0,3

egyéb 0,3 1,8 0,8

egyik sem 10,6 25,3 15,8

adathiány 0,2 0,7 6,8

összesen 100,0 100,0 100,0
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13. táblázat.  A válaszadók templomba járási gyakoriság szerinti százalékos aránya (N=1200)

templomba járás PPKE 
N=400

DE 
N=400

PTE 
N=400

hetente többször 2,8 1,8 0,5

hetente 26 9,2 4,3

havonta többször 11,1 5,6 7

havonta 10,1 4,8 5,3

évente néhányszor 28 28,2 32,3

ritkábban mint évente, soha 22 49,6 43,6

adathiány 0 0,8 7,0

összesen 100,0 100,0 100,0

14. táblázat.  A válaszadók 12 éves kori templomba járási gyakoriság szerinti százalékos aránya 
(N=1200)

12 évesen templomba járás PPKE 
N=400

DE 
N=400

PTE 
N=400

hetente többször 7,1 4,3 3,3

hetente 49,5 20,7 34,8

havonta többször 8,9 7,1 10,8

havonta 3,6 7,1 5,5

évente néhányszor 12,4 19,1 13,5

ritkábban mint évente, soha 18,5 40,6 24,1

adathiány 0 1,1 8,0

összesen 100,0 100,0 100,0

15. táblázat. A válaszadók vallási önjellemzés szerinti százalékos aránya (N=1200) 

vallási önjellemzés PPKE 
N=400

DE 
N=400

PTE 
N=400

vallásos az egyház tanítása szerint 22,9 14,1 8,8

vallásos a maga módján 57,9 45,3 47,1

bizonytalan 5,3 7,7 9,1

nem vallásos 7,6 2,4 17,6

más a meggyôzôdése 5,3 7,2 10,1

adathiány 1,0 1,7 7,3

összesen 100,0 100,0 100,0

Összegzés

E tanulmányban csak az egyháziasan vallásos hallgatók eredményeit hasonlítottuk össze az adott 
egyetemek összegyetemista mintáján kapott eredményekkel. Az itt ismertetett kérdésekben min-
den esetben jelentős különbségek mutatkoztak az egyetemeken válaszadó összhallgatói minta és 
az egyháziasan vallásos hallgatók válaszai között. A vallás értékrendet meghatározó, befolyásoló 
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szerepe attól függetlenül is kimutatható az eredményekben, hogy a hallgatók magukat egyházia-
san vallásosnak, vagy a maguk módján vallásosnak ítélték. Általában a magukat egyháziasan val-
lásosnak mondó egyetemisták értékrendje közelebb áll a hagyományosabb értékrendhez, függet-
lenül attól, hogy melyik egyetem hallgatói. Megfi gyelhető, hogy bizonyos kérdésekben azonban 
a Pázmányos egyháziasan vallásos hallgatók a másik két egyetem egyháziasan vallásos hallgatói-
hoz képest is nagyobb arányban vallják magukénak a hagyományosabb értékrendet, illetve kevés-
sé hagyományos kérdésekben – mint például a kábítószer-fogyasztás, abortusz, eutanázia – kiala-
kított értékeik is inkább a vallásos, hagyományos értékrend által meghatározottak, ezért kevéssé 
megengedők. Ezek az értékek és annak ténye, hogy konkrét, újabb keletűnek számító erkölcsi kér-
dések esetében is a hagyományos értékeket követik, arra engednek következtetni, hogy az egyházi-
as vallásosságuk és a mindennapi élet gyakorlata nem válik ketté, hanem az értékek beépültek sa-
ját érték- és normarendszerükbe, s azok az újonnan felmerülő kérdések esetében is a keresztény er-
kölcsi elveket követik.
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Illusztrációink 
 

Képeimmel nem csak a mikro- és makrovilág pillanatait kívánom megörökíteni, hanem a megfele-
lő címválasztással gondolati síkra átvezetve teret engedek az elmélyülésnek, asszociatív és szimbo-
likus képzettársításoknak is.

Kezdetben a Mosoni-síkság végtelensége és örökké változó felhői inspiráltak arra, hogy fény-
képezőgépet vegyek a kezembe, majd az otthonomtól karnyújtásnyira lévő szélkerekek utópiszti-
kus látványa.

Ahogy képeim is mutatják, közel áll hozzám a tárgyfotózás, a gondolatok és hangulatok fotón 
való megörökítése. Szeretem képeimet elhelyezni a sötét és világos tónusok szűnni nem akaró já-
tékában.

Ahogy fokozatosan magával ragadott a fényképezés, úgy egyre több fórumon mutathattam be 
képeimet, egyre többen lettek kíváncsiak arra, ahogyan objektívemen keresztül láttatom a világot. 
Nemcsak a látásmódom, hanem a technikám is változott, ezért az értő közönség mellett szerettem 
volna a szakmai zsűri szeme elé is tárni képeimet. A FIAP 30. Fekete-fehér Biennálé nemzetközi fo-
tópályázatán Vietnámban az országkollekcióban bronzéremmel jutalmazták képeimet, majd a 43. 
Országos Középiskolai Fotópályázat első díját és a MAOE különdíját nyertem el.

Köszönet a támogatásért Bacher Józsefnek!
 Vécsei Zita
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