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1. Nemzetközi és hazai gyakorlatok, történeti áttekintés

1.1 Bevezető

A felsőoktatási rendszerek működésének egyik rendkívül fontos mutatója diplomát szerzett egykori 
hallgatóik munkaerő-piaci beilleszkedése, integrációja, a diplomaszerzés utáni munkaerő-piaci pá-
lyafutásuk. Mi történik a végzett hallgatókkal? Milyen munkaerő-piaci esélyeik vannak, hogyan és 
hol találnak munkát, milyen pozíciók betöltésére teszi őket képessé a szerzett tudás, illetve a szerzett 
diploma? Az első – diplomázottak körében megszervezett – vizsgálatok már az 1970-es évek elején 
elindultak, azzal a céllal, hogy a felsőoktatásból kikerülők pályaképének feltérképezésével erősítsék 
a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatát, az oktatás megfelelő alakításával javítsák a diplomá-
sok leendő munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeit, valamint hogy információkat szolgáltassanak az 
érintett szereplők számára a diplomás munkaerőpiac működéséről, dinamikájáról. Az eltelt mintegy 
negyven év a célok finomodását, a felsőoktatás és a munkaerőpiac összetett kapcsolatának egyre 
mélyebb feltérképezését hozta, az információszolgáltatás azonban továbbra is a pályakövetéses fel-
mérések legfőbb célja és feladata maradt. 
A diplomás pályakövetéshez sok szálon kapcsolódó, sok helyütt még szakmai és módszertani újdon-
ságnak tekinthető kompetenciakutatások nemzetközi és hazai előzményeivel e fejezet második részé-
ben külön is foglalkozunk.

1.2 Diplomás pályakövetés külföldön

1.2.1 Egyes országok pályakövetéses vizsgálatai 

A felmérések jellege, a végrehajtó, illetve szervező intézmények köre országon-
ként eltérő lehet, de találkozhatunk több szereplővel akár egy-egy országon be-
lül is. Ausztráliában és Új-Zélandon központi intézmények, a Graduate Careers 
Australia nevű nonprofit szervezet, illetve az Új-Zélandi Alkancellári Bizottság 
(NZVCC) koordinálja az egységes, minden intézményre kiterjedő éves felmérése-
ket, Hollandiában az Egyetemek Szövetsége (Vereiniging van Universiteiten) koor-
dinálja a WO-Monitor néven futó központi vizsgálatokat. Központi felmérésekben 
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vizsgálják Kanada, Nagy-Britannia, Norvégia, Hollandia és Svédország diplomá-
sait is – utóbbi ország részletes statisztikai regiszter-rendszere képezi az oktatási 
és munkaerő-piaci elemzések alapját. A svájci Bundesamt für Statistik kétévente 
országos felmérést végez a nemrég végzettek körében alapvető munkaerő-piaci, 
regionális és egyéb országos szintű elemzések megalapozásához. A központi sta-
tisztikai felmérés mellett az egyes egyetemek, főiskolák maguk is követik végzett-
jeiket – ők elsősorban a szerzett kompetenciák hasznosulását, az intézményben 
tanultakkal való elégedettséget tudakolják, de eközben a kétéves ritmusban zajló 
központi felmérés kiegészítéseként is felhasználják a kapott eredményeket.1 

Döntően az oktatási intézmények saját szervezésű vizsgálatain alapszik a fran-
cia, a német, az olasz és az osztrák rendszer. A németországi pályaköveté-
ses vizsgálatok egyik fő központja a Kasseli Egyetem. Az egyetem Nemzetközi 
Felsőoktatáskutató Központja nemcsak a német egyetemek számára kínál mód-
szertani modellt és szakmai segítséget, hanem távoli térségek, Afrika, Latin-Ame-
rika, Délkelet-Ázsia különböző államainak, egyetemeinek diplomás-vizsgálatait 
is szervezi, összefogja. Olaszországban a Bolognai Egyetemen működő, kezdet-
ben elsősorban karriertevékenységet folytató AlmaLaurea Program pályaköve-
téses vizsgálatai nőtték ki magukat széles körű egyetemközi együttműködéssé. 
Sajátos az Amerikai Egyesült Államok pályakövetési gyakorlata. A National Center 
for Educational Statistics számos vizsgálatot végez a felsőoktatásban tanulók és 
a végzettek között, pályakövetés szempontjából a Baccalaureate and Beyond fel-
mérés a legfontosabb, amelynek keretében utolsó éves hallgatókat kérdeznek 
meg jövőbeli terveikről, elvárásaikról, majd a későbbi pályakövető-vizsgálat so-
rán a bachelor fokozat megszerzése utáni tanulmányi és munkavállalási tapasz-
talataikat mérik fel. Az NCES vizsgálatai mellett az egyes intézmények maguk is 
megkérdezik végzettjeiket munkaerő-piaci helyzetükről  – a döntően online fel-
mérések módszereit általában szakmai titokként kezelik, az eredményeket pedig 
elsősorban intézményi marketingcélokra használják fel. 

1.2.2 Nemzetközi felmérések 

Az utóbbi években elsősorban az OECD kezdeményezésére és támogatásával 
több összehasonlító nemzetközi pályakövetéses program is lezajlott. 1998 ősze és 
1999 tavasza között tizenegy európai ország és Japán 1994–95-ben végzett hallga-
tói körében került sor a Higher Education and Graduate Employment in Europe 
(CHEER) című felmérésre, melynek célja a diplomások pályakövetése, a munka-
erőpiac és a felsőoktatás összefüggéseinek vizsgálata volt. A CHEER folytatásaként 
indult el 2004-ben a REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society) 
nevet viselő vizsgálatsorozat, amely folyamatosan bővülő részvétellel tizenöt part-
nerországra terjedt ki – Ausztria, Finnország, Franciaország, Németország, Olasz-
ország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Nagy-Britannia, továbbá Belgium, 
Csehország, Portugália, Svájc, Japán és Észtország. A CHEER-hez képest a REFLEX 

1 A nemzetközi pályakövetéses vizsgálatok bővebb elemzését és a részletes hivatkozásokat   

l. Kiss (2008) 
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elsődleges célkitűzéseiben némi hangsúlyeltolódást láthatunk: fő kutatási témá-
ját a tanulmányok és a munkaerőpiac közötti összefüggésrendszer, a személyes és 
szakmai kompetenciák vizsgálata, a kompetenciák fejlődése és szerepe jelentette. 
A kutatássorozat immár harmadik szakaszához érkezett, a Ljubljanai Egyetem ko-
ordinálásával elindult ugyanis a Reflex folytatásának szánt Higher Education as 
a Generator of Strategic Competences (HEGESCO) projekt, amelyben 14 európai 
ország – köztük Magyarország –, valamint Japán vesz részt. 

A nemzetközi együttműködésben zajló kutatások sora, a pályakövetési progra-
mok összehangolt nemzetközi fejlesztése természetesen a részt vevő országok 
saját pályakövetési rendszereinek működését, kiépülését is hivatott segíteni. 
Mint láthattuk, az egyes országok pályakövetési módszerei meglehetősen hete-
rogének; a skála a teljesen központosított, hivatalos rendszerektől az egyes egye-
temek által külön-külön szervezett, eltérő módszerekkel végrehajtott vizsgálatok 
laza hálójáig terjed. A felmérések lebonyolítását a felsőoktatás, a munkaerő-piaci 
elemző szektor és az oktatáspolitikai ágazat többé-kevésbé jól körülhatárolható 
intézménycsoportjai végzik: statisztikai hivatalok, állami vagy független kutató-
intézetek, ágazati minisztériumok, munkaerő-piaci szervezetek, nonprofit vagy 
piaci tanácsadó szervezetek, de maguk az érintett felsőoktatási intézmények is 
kiveszik a részüket a diplomás pályakövetésből.  

1.2.3 Jellemző vizsgálati témák, kérdéskörök

A különböző intézmények által végzett pályakövetéses vizsgálatok – a kifejezet-
ten speciális igénnyel fellépőket leszámítva – nagy vonalakban hasonlítanak 
egymásra. A kérdésblokkok a munkaerő-piaci integráció, az átmenet konkrét 
jelenségeit, jellegzetességeit, a tanulmányok értékelését, a tanulmányok és a 
munkaerő-piaci elhelyezkedés összefüggését, a tanulmányok során szerzett, és 
az elvárt munkaerő-piaci kompetenciák kérdéskörét érintik. A hangsúlyok kisebb 
mértékben eltérőek lehetnek, a főhangsúly jellemzően a munkaerő-piaci átme-
net és a szakmai pozíció kérdéskörén van. Az állandó tematikus blokkokon túl 
több esetben kiegészítő kérdésblokkokat is szerepeltetnek a kérdőívekben. 

A központi felmérés részét képezi, mégis külön kérdőívként jelentkezik az in-
tézmény- és tanulmányértékelés az Australian Graduate Survey-ben. Az AGS lé-
nyegében három külön kérdőívből áll össze: az első a munkaerőpiacon elfoglalt 
pozíciót vizsgálja (végzett munkák az utolsó évben, aktuális pozíció az év április 
30-án, fizetés, álláskeresés módszere, továbbképzések, szakképzések, további 
tanulmányok), a második a tanulmányok értékelését végzi (a tanulmányokkal 
kapcsolatos állítások pontozása egy skálán), a harmadik pedig a posztgraduális 
végzettséget szerzők körében vizsgálódik, kitér a tudomány világába történő in-
tegrálódás, a kutatási terület kérdéseire is.

A felsőoktatási intézmények által végzett pályakövetéses felmérések speciális 
kérdésblokkjai általában egy-egy szakterület valamely jellemzőjének – munka-
erő-piaci jelenlétének, az oktatás formájának, tartalmának – változásából fakadó 
következményekre keresnek válaszokat. Egy-egy újabb alapítású szak esetében is 
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gyakran előfordul, hogy kiemelt hangsúly helyeződik az első végzett évfolyamok 
munkaerő-piaci utánkövetésére, integrációjuk és szakmai pozíciójuk vizsgálatára. 
Új elem a bachelor-master képzés hatásának vizsgálata, a bachelor fokozat mun-
kaerő-piaci értékesíthetőségének, megítélésének intézményi, kari vagy éppen sza-
kos szintű kutatása. A speciális földrajzi vagy népességi adottságokkal rendelkező 
országok felméréseiben természetesen kiemelt hangsúlyt kapnak a regionális, 
mobilitási vagy éppen etnikai kérdések. A kanadai vizsgálatokban az Amerikai 
Egyesült Államokban végzett munkák, tanulmányok szerepével, Németországban 
regionális-tartományi, Svájcban regionális és nyelvi kérdésekkel, Új-Zélandon et-
nikai vonatkozásokkal egészítik ki a többé-kevésbé standard társadalmi-demog-
ráfiai, munkaerő-piaci, tanulmányértékelési modulokat. 

1.2.4 Az eredmények felhasználási területei

Az egyes vizsgálatok céljai összességében viszonylag jól behatárolható térben 
mozognak. Az információszerzés és -szolgáltatás a legalapvetőbb célkitűzések 
egyike. Az egyetem végzett hallgatóiról, a munkaerőpiac viszonyairól, saját kép-
zéséről, teljesítményéről kap képet; a megszerzett és nyilvánosságra hozott infor-
mációk pedig a munkaerő-piaci szereplők, a végzettek, a hallgatók és a jelent kezni 
kívá nók számára is kiemelkedően fontos tájékozódási pontként szolgálhatnak. 
A pályaorientáció elősegítése, a pályatervezés megkönnyítése mind az oktatá-
si intézmények, mind a munkaerőpiaccal szoros összefüggésben dolgozó kar-
rier-tanácsadó intézmények, nonprofit szervek felméréseiben fontos célterület. 
Ennek konkrét megvalósulási formái eltérőek lehetnek: Új-Zélandon képzéste-
rületenkénti, szakonkénti betölthető foglalkozási listákat, Nagy-Britanniában, 
Hollandiában, Svájcban, Ausztráliában bérkalkulátorokat, kereshető fize tési 
adatbázisokat állítanak össze az eredményekből. 

1.1 ábra 
Bérkalkulátor  

Nagy-Britanniából

http://
www.collegegrad.com

Az egyes vizsgálatok 
legalapvetőbb célja az 

információszerzés és 
-szolgáltatás. 
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A kapott eredmények a tájékoztatás mellett természetesen az intézmények fej-
lesztésében, minőségbiztosítási tevékenységében is nélkülözhetetlenek lehet-
nek, mind a rövid, mind a hosszú távú stratégiák kialakításához hozzájárul-
hatnak. Felhasználásuk ismét csak széles körben megtörténhet: a tanmenet 
megújítását, fejlesztését, a beiskolázási stratégiák alakítását, az új vagy átalakí-
tott szakok kimenetének meghatározását is segíthetik, de nem elhanyagolható 
a tájékoztatási szereppel összefüggő marketingszempont sem. A szakemberek 
véleménye szerint a végzett hallgatókkal való rendszeres – esetünkben időkö-
zönkénti felmérések révén történő – kapcsolattartás erősíti az intézményhez 
való kötődést is, ez pedig az alumni- és egyéb öregdiákrendszerek megszerve-
zését és működését könnyíti meg. 

1.2.5 Elérés és válaszadás

A diplomás pályakövetéses vizsgálatok egyik legelső és legfontosabb tapaszta-
lata, hogy a munka megszervezésének legnehezebb része a végzett diplomá-
sok megkeresése, elérése, valamint megnyerése a kérdőív kitöltésére. Ezzel a 
nehézséggel a központi szervezésű vizsgálatok ugyanúgy szembesülnek, mint 
az egyetemi-főiskolai felmérések. Az egyetemekkel szorosabb kapcsolatokat 
ápoló központi felmérést végző intézmények (mint például a Graduate Careers 
Australia vagy az NZVCC) a felmérésben részt vevő egyetemekre bízzák a cím-
lista-készítés, a kiküldés és a begyűjtés feladatkörét, valamit ugyancsak az 
egyetemektől kért listákkal és általuk történő kiküldéssel dolgozik/dolgozott a 
két német kutatóintézet, a HIS és a CHE is. 

Németországban a Kasseli Egyetem Foglalkozás- és Felsőoktatás-kutatási Tudo-
mányos Központja 1999-ben több mint százhatvan intézményi pályakövetéses 
vizsgálat módszertani-tartalmi összehasonlító elemzését végezte el. A vissza-
küldési arány átlagosan 54 százalék volt, a szórás óriási, a válaszok aránya 8 
százaléktól 93 százalékig terjedt. Lengyelországban az intézmények részéről 
hangoztatott legfőbb probléma, akárcsak Németországban, a végzett hallgatók 
motiváltságának hiánya, de az alacsony válaszadás problémájával küzdenek az 
ausztriai egyetemek is. A visszaküldési arány emelése érdekében alkalmazott 
legelterjedtebb megoldást a négy, illetve nyolc hét után küldött emlékeztetők 
jelentik, a rendelkezésre álló adatbázisok problémájából is fakadóan lényegesen 
ritkább gyakorlat a nem válaszolók telefonos megkeresése, értesítése.

A holland WO-Monitor visszaküldési aránya 28 és 45 százalék között mozog. 
A válaszadási arány növelése érdekében a nem válaszolók részére több em-
lékeztető levelet is kiküldenek (e-mailen és hagyományos módon maximum 
négyet), és ha a válaszadási arány még ezután is nagyon alacsony maradna, 
telefonon is megpróbálják elérni őket. A visszaküldők között kisebb pénznye-
reményeket is kiosztanak. Nagyjából hasonló átlagos visszaküldési/válaszadási 
arányt tudnak produkálni az egyes oktatási intézmények által végzett vizsgá-
latok is, bár kétségkívül nagyobb szórással, ami természetesen az alkalmazott 
megkeresési módszereknek is függvénye. 
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A központi felmérések során elért válaszadási arány 30–60 százalék között válto-
zik. Kifejezetten magas – 77–87 százalék közötti – az olasz AlmaLaurea Program 
válaszadói aránya. A felvétel során a vizsgált alanyokat először e-mail útján keresik 
meg, a kérdőíveket az AlmaLaurea honlapjáról kell letölteni. Annak érdekében, 
hogy minél többen válaszoljanak, a nem válaszolókat egy hét után levélben ismét 
értesítik. Általában 50–60 százalék feletti az ismert válaszadási arány az amerikai 
egyetemi survey-k esetében is, bár az itteni eredményeket a sok nem közzétett 
információ miatt érdemes óvatosan kezelni. Itt is találkozhatunk ráadásul az átla-
gosnál lénye gesen alacsonyabb, 20–25 százalék körüli válaszadással is.

1.2.6 Egyszeri, ismétlődő és panelvizsgálatok

A teljes adott évben végzett diplomás kört felmérő vizsgálatok mellett kép-
zésterületi, egy vagy több szakot felölelő munkákkal egyaránt találkozhatunk. 
A komo lyabb intézményi pályakövetéses hagyományokkal rendelkező orszá gok 
közül tipikusan képzésterületi, szakos felmérések jellemzik a német országi, az 
ausztriai, a svájci és a franciaországi egyetemi-főiskolai gyakorlatot. Általában 
a teljes diplomás kör elérését célozzák ellenben a lengyel, a román, valamint 
az egyesült államokbeli intézményi felmérések. A németországi egyetemi, főis-
kolai pályakövetés példáján jól láthatjuk az intézményi szinten végzett vizsgá-
latok lehetséges sokszínűségét. A vizsgálatok jelentős része egy-egy kiválasztott 
szak, képzésterület végzett hallgatóira koncentrál. Vannak több szakot felölelő 
munkák, és találkozhatunk a teljes intézmény végzett hallgatói körében készített 
felmérésekkel is. 

A felvételek között egyszeri, ismétlődő- és klasszikus panelvizsgálatok egyaránt 
megtalálhatóak. Általánosan elmondható, hogy minél jobban szervezett egy or-
szág diplomás pályakövetési rendszere, a hangsúly annál inkább áthelyeződik az 
egyszeri felvételekről az évente, kétévente ismételt tracking-vizsgálatokra, panel-
vizsgálatot ugyanakkor viszonylag kevés intézmény végez. 

Hosszú időn keresztül folytatott szisztematikus intézményi panelvizsgálat a 
Kasseli Egyetem 1983 és 1995 között végzett négy megkeresésen alapuló pálya-
követéses felmérése: az első megkérdezésre 1984–85-ben, a másodikra 1986–
87-ben, a harmadikra 1988–89-ben, a negyedikre 1995-ben került sor. Az első 
fázisban 2500 kérdőívet töltettek ki, a második szakaszban 1600, a harmadikban 
1400, a negyedikben 1370 főt tudtak bevonni a vizsgálatba.

Több központilag szervezett és koordinált kutatást is igyekeznek panelvizsgálattá 
bővíteni. A holland WO-Monitor először másfél évvel a diplomaszerzést követően 
kérdezi meg a végzetteket, válaszadói között öt és fél évvel a diplomaszerzést kö-
vetően második felmérést is végeznek, tíz és fél év után pedig harmadik megkere-
sést is terveznek. Panelvizsgálatokat kezdett a svájci BFS is, a hosszabb távú pálya-
követés érdekében 2002 óta a második megkérdezésre is sor kerül. Az 1984-es 
vizsgálattól kezdődően panelvizsgálattá bővítették a kanadai National Graduate 
Survey-t is, Follow-up Graduate Survey néven. A nagy-britanniai pályakövetéses 
vizsgálatok két központi szervezője, a HESA és a HECSU is végez szisztematikus 

Minél jobban szervezett 
egy ország diplomás 

pályakövetési rendszere, 
a hangsúly annál inkább 
áthelyeződik az egyszeri 
felvételekről az évente, 

kétévente ismételt 
vizsgálatokra.
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panelvizsgálatokat, és ugyancsak a többszöri megkeresés eredményeit értékeli az 
NCES által folytatott Baccalaureate & Beyond felmérés az Egyesült Államokban. 
A Bajor Diplomás Panelvizsgálatban a tervek szerint a diplomaszerzés után más-
fél év, majd öt év után keresik meg kérdéseikkel a végzetteket. Négyévenkénti 
rendszeres felmérésükben az új évfolyamok bevonása mellett a korábban kérde-
zett kohorszokat is újra vizsgálják a hannoveri Hochschul-Informations-System 
GmbH kutatói – egyes vizsgált kohorszok esetében jól elemezhetők a hosszú távú 
munkaerő-piaci és társadalmi-demográfiai folyamatok.

A megkérdezések időpontja viszonylag széles határok között mozog, a rendsze-
res központi vizsgálatok körében országonként eltérő gyakorlatok érvényesül-
nek. Ausztrália, Új-Zéland, Nagy-Britannia és Norvégia központi felmérésében 
fél évvel a diplomaszerzés után keresik meg a végzetteket, Svájcban egy év, Hol-
landiában másfél év, Kanadában két év telik el az első kérdezésig. Az egyetemek 
által végzett pályakövetéses vizsgálatok esetében ugyancsak nem lehet egységes 
gyakorlatról beszélni, egy-egy országon belül is eltér a megkeresések, kérdezések 
diplomaszerzéshez viszonyított időpontja. 

1.2.7 Az adatfelvétel módszerei

A pályakövetéses vizsgálatok esetében több lehetséges felvételi módszerrel talál-
kozhatunk: személyes megkereséssel, kérdezőbiztossal felvett kérdőív; postai 
úton kiküldött önkitöltős kérdőív; telefonon felvett kérdőív; online felületen 
felvett önkitöltős kérdőív; e-mailben kiküldött önkitöltős kérdőív. Az öt mód-
szer közül legelterjedtebbnek a postai kiküldéses és az online módon felvett kér-
dőívtípus számít, az e-mailes megoldást önállóan kevés intézmény alkalmazza, 
inkább csak a postai kiküldés támogatásához használják fel. Feltehetően magas 
költségei miatt ritkák a személyes megkeresésen alapuló felvételek is, ilyenekkel 
inkább csak a központi forrásból finanszírozott hivatalos felméréseknél (Románia, 
Lengyelország) találkozhatunk. 

Kifejezetten kevés felvételről tudjuk, hogy telefonos lekérdezésen alapul, főleg 
kisebb főiskolák, egyetemek, kisebb volumenű intézményi kutatások, illetve piac-
kutatással (is) foglalkozó cégek (pl. az osztrák Fessel-Institut) beszámolóiban olvas-
hatunk erről a módszerről. Kivételként említhető az olasz Központi Statisztikai 
Hivatal (ISTAT) 2004-es felmérése, amelyben huszonhatezer diplomást kerestek 
meg C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview) módszerrel – a felmérés 
százhúsz munkanapot vett igénybe, naponta mintegy hat telefoninterjút tudtak 
elkészíteni. Az ugyancsak olaszországi STELLA Program pályakövetéses vizsgálatai-
ban a telefoninterjúknak kiegészítő szerepük van – az online kérdőíveket megha-
tározott időpontig ki nem töltő megkeresettek körében alkalmazzák őket. 

Gyakran több módszer együttes alkalmazásával oldják meg a felvételeket – leg-
jellemzőbb a postai kiküldés mellett létrehozott online kérdező felület, amelynek 
használati lehetőségéről ugyancsak postán, valamint e-mailben is értesítik a meg-
keresett személyeket. A jogosulatlan kitöltések kiszűrése érdekében több eset-
ben már a kérdőívhez történő belépést is azonosítóhoz kötik – ez lehet hallgatói  

A legelterjedtebb a postai 
kiküldéses és az online 
megkeresés, vagy több 
módszer kombinációja.
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regisztrációs szám, az értesítőben kiküldött azonosító stb. –, mások a mindenki 
számára látható online kérdőív kérdései közé tesznek (anonim) azonosítást szol-
gáló elemet. Az online kérdezések önálló alkalmazása inkább csak az Egyesült 
Államok gyakorlatát jellemzi, bár az utóbbi években egyes európai országok, min-
denekelőtt Németország intézményi pályakövetésében is terjedni kezdett. A tisz-
tán postai kiküldés dominál ugyanakkor Svájc általános gyakorlatában.

1.2 ábra 
Hallgatói azonosí-
tószámhoz kötött 

online kérdezőfelület 
– University  

of Washington, USA

http:// 
depts.washington.edu/

oeasurv/grformsmp.
html

1.3 Diplomás pályakövetés Magyarországon 

1.3.1 A hazai diplomás pályakövetés kezdetei

Magyarországon is régóta folynak olyan hivatalos – sok esetben hosszú távú 
tendenciák megfigyelésére is alkalmas – adatgyűjtések, amelyek hasznos infor-
mációkat nyújtanak a diplomások pályafutásának munkaerő-piaci jellemzőiről. 
1972-ben a  Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Központ Kozák Gyula vezetésével 
Egyetemi és főiskolai hallgatók longitudinális vizsgálata, a felsőoktatásba kerü-
léstől a munkában töltött huszadik év végéig munkacímmel hosszú távú kutatási 
program elindítását tervezte. A kutatás a tanulmányaikat az 1973/74-es tanév-
ben megkezdők között indult, néhány év elteltével már a főiskolát végzettek első 
elhelyezkedéséről is megkezdődött az adatgyűjtés. A 25 évesre tervezett grandió-
zus projektet különböző politikai okok miatt a hetvenes évek végén leállították, 
az elvégzett munka összefoglalása Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és mun-
kakörülményei címen 1980-ban jelent meg.2 

2 Forrás: Kozák Gyula olvasói levele. Népszabadság, 2008. december 22. 

Felsőoktatási Pedagógiai 
Kutató Központ vizsgálata
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A Fiatal Diplomások Munkaerő-piaci Életpálya-vizsgálatának (FIDÉV) kutatási 
programját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (ma 
Budapesti Corvinus Egyetem) Emberi Erőforrások Tanszékének szakemberei ko-
ordinálták.3 A kutatás fő célja az volt, hogy átfogó képet adjon a frissdiplomások 
elhelyezkedési lehetőségeiről, státuszáról és jövedelmi viszonyairól, s hogy e visz-
szajelzéseket, eredményeket a hallgatók, a jelentkezők, az intézmények, az okta-
tási tárca és a munkaadói oldal szereplői egyaránt hasznosítani tudják. A kutatás 
során használt kérdőív harminckilenc kérdése tematikus blokkokat alko tott: 
személyes adatok, képzésre vonatkozó kérdések, végzettség, foglalkozás, mun-
kahely és munkakör definiálása, kereset és munkával/munkahellyel való elége-
dettség, valamint az esetleges további tanulmányok szerepelnek a kérdőívben, 
döntően egyszerűen feldolgozható zárt kérdések formájában. A legtöbb kérdés a 
munkahelyre, illetve a betöltött munkakörre vonatkozott. 

A kereset esetében általában jelentős probléma a válaszmegtagadás; a FIDÉV 
kutatás esetében az első adatfelvétel során nagy különbség figyelhető meg az 
1998-ban, illetve az 1999-ben végzettek között e tekintetben. Az előbbi esetben 
a visszaérkező kérdőívek 19,3 százalékában nem volt válasz a keresetre vonat-
kozóan, míg az egy évvel későbbi felvétel során mindössze 1 százalék azon vála-
szolók aránya, akik jövedelmüket nem árulták el.

A Magyar Tudományos Akadémia, Felsőoktatási Tudományos Tanács és a Dokto-
ran  duszok Országos Szövetsége megbízásából 2002-ben került sor az első átfogó 
szociológiai vizsgálatra az új típu sú doktori képzésben részt vettek és fokozatot 
szerzettek körében.4 A kutatást az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely 
és a JELTÁRS Jelenkor Társadalom kutató Műhely végezte. A kuta tási program több 
elemből állt, melynek keretében a kérdőíves vizsgálatot kétéves előkészítő mun-
ka előzte meg. A PhD fokozattal rendelkezőkre vonatkozó információs adatbázis 
szisztematikus áttekintése után alakították ki a további adatgyűjtés módszertanát. 
Az empirikus kutatás célcsoportja körében hetvenöt mélyinterjút is készítettek, 
amelyet a munkaadói oldal (cégek, közintézmények) vezetői és a humán erőforrás 
szakemberei körében lefolytatott ötven interjúval egészítettek ki.

A Magyarországon végzett határon túli magyar fiatalok életpályája című kutatási 
program a hazai felsőoktatási intézmények alapképzésein végzett nem magyar 
állampolgárok legnagyobb számú csoportjának karrierkövetését tűzte ki célul.5 
A Márton Áron Szakkollégium karrierirodája által koordinált vizsgálat célja a Ma-
gyarországon történő tanulás motivációinak, illetve a határon túli hallgatók to-
vábbi életpályájának feltárása volt. A Kárpát-medence egész területére kiterjedő 
vizsgálat során többek között a szülőföldjükre hazatért, illetve Magyar országon 
maradt mintegy száznegyven volt ösztöndíjassal készültek mélyinterjúk. A vizs-
gálat sok fontos módszertani tanulsággal szolgálhat általában a külföldi hall-

3 Galasi – Tímár (2007), Galasi – Tímár (2008)
4 Bővebben l. Fábri (2008)
5 Szentannai (2001)
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gatók életpályájának felmérésében, amely a növekvő nemzetközi felsőoktatási 
mobilitás következtében egyre inkább felveti egy országhatárokon átnyúló 
pálya követési program kidolgozásának szükségességét.

1.3.2 A felsőoktatási intézmények pályakövetési tevékenysége

A hazai felsőoktatási intézmények többsége is felismerte már a diplomás pálya-
követés fontosságát. A 2008 első felében végzett helyzetfeltáró munka eredmé-
nyei azt mutatják, hogy az intézmények 80 százaléka működtet pályakövetési 
rendszert, végez pályakövetéses vizsgálatokat, további mintegy 10 százalékuk 
pedig a kidolgozás fázisában tart. Az első felmérések már az 1990-es évek máso-
dik felében megindultak, nagyobb számban való megjelenésük azonban a 2005-
ös ROP pályázathoz köthető: az intézményekben működő karrierirodák egyik 
fő tevékenységévé vált a végzettek követése. Az irodák azóta is kiemelt szerepet 
töltenek be ezen a téren, hiszen az intézmények közel felében ők koordinálják 
a pályakövetést, mellettük még a diákcentrumok, diáktanácsadók, valamint az 
intézményeken belül működő kutatócsoportok szerepe jelentős.6 

1.3 ábra 
Magyarországi 

intézményi 
pályakövetéses 

vizsgálatok szervezői, 
2008

49% 

2%
8%

7% 

11% 

16%

Karrieriroda

Diákcentrum, diáktanácsadó

Kutatócsoport, szakértők

Minőségbiztosítási szervezet

Intézményvezetés, tanulmányi hivatal

Külső cég

Egyéb

Nincs külön szervezet

2% 5%

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ megbízásából 2006-ban a ma-
gyarországi felsőoktatási intézmények vezetői körében végzett vizsgálatból is 
kiderült: az intézményekben jelentős törekvések vannak a végzettek követésére 
alkalmas rendszer kiépítésére, ugyanakkor több megkérdezett rektor is aggodal-
mának adott hangot a pályakövetés kellő alapossággal történő végrehajtásával 
kapcsolatban – az egyik legjelentősebb problémának a csekély válaszadási haj-
landóságot említették. A követéses vizsgálatok szükségességét lényegében senki 
sem kérdőjelezte meg, de a beszélgetések során kiderült, hogy a vizsgálatok sike-
rességét tekintve jelentős eltérések tapasztalhatók. Ahol sikerül motiválni a volt 
hallgatókat, illetve elérni azt, hogy kötődjenek egyetemükhöz, főiskolájukhoz, 

6 A hazai pályakövetéses vizsgálatokról: Horváth (2008) 
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ott a pályakövetés is nagyobb sikerrel végezhető. Éppen az alacsonyabb intézmé-
nyi kötődés teszi szinte lehetetlenné a levelező tagozaton végzett hallgatók kar-
rierkövetését, holott e csoport munkaerő-piaci helyzete is fontos információkkal 
szolgálhatna az egyetemek és főiskolák számára. 

1.3.3 A hazai intézményi felmérések módszertani kérdéseiről

Módszertani vonatkozásaikat tekintve a magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyek által végzett pályakövetéses vizsgálatok jól beleilleszkednek a külföldi egye-
temek, ügynökségek, központi intézmények által folytatott felmérések sorába. 
A megkérdezettek köre – akárcsak például a német egyetemek és főiskolák fel-
méréseiben – viszonylag széles határok között mozog. A megkeresések legha-
marabb a diplomaszerzést követő fél évvel történnek meg, ennél jellemzőbb az 
1–2 éve végzett egykori hallgatók felmérése, de néhány esetben (elsősorban első 
felmérések, kialakítás alatt álló rendszerek, illetve fiatal intézmények esetében) a 
teljes korábbi végzett-állományt igyekeznek bevonni a vizsgálatba. 

A felmérések közel fele tracking-jelleggel kívánja megvalósítani a volt hallga-
tók pálya követését, találkozhatunk panelvizsgálatokkal is, legjelentősebb ezek 
közül a Buda pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályakövetéses fel-
mérés-sorozata. 

Az online felmérések Európa-szerte kezdik átvenni a vezető szerepet a pálya-
követésben, nincs ez másképp hazánkban sem, a pályakövetést folytató intéz-
mények több mint fele online módon, vagy online és egyéb megkeresési módok 
(telefonos, személyes, illetve postai megkeresés) kombinációjával hajtja végre 
vizsgálatait. A tisztán személyes megkeresésen alapuló vizsgálat a magyar-
országi felsőoktatási intézményi gyakorlatban is ritka; személyes megkeresés-
sel zajlott a Zsigmond Király Főiskola által vezetett, több intézményre (BMF, 
ELTE-ÁJK, AVKF, WJLF) kiterjedő 2006–2007-es felmérés, ezen kívül azonban 
csak néhány részvizsgálat, illetve kisebb célcsoportra kiterjedő kutatás eseté-
ben van tudomásunk ezen módszer alkalmazásáról. 

Bár a nemzetközi szakirodalomban is megoszlanak a vélemények az úgynevezett „válaszadást segítő 
eszközök” alkalmazásának hatékonyságáról, a legtöbb központi felmérés, de számos intézményi ku-
tatás is alkalmaz valamilyen „rásegítő” eszközt a válaszadási arány növelése érdekében. A magyar-
országi intézményi gyakorlat elsősorban a hivatalos (rektori, dékáni, egyetemvezetéstől érkező) 
kísé rőlevelet preferálja, csaknem minden negyedik egyetem, főiskola esetében találkozhatunk ezzel 
a módszerrel. Hatékony eszköz lehet a többszöri értesítés, a megkereső levél többszöri kiküldése, 
illetve a nem válaszolók telefonos megkeresése is. A hazai intézmények közel húsz százaléka alkal-
mazza is ezt a megoldást. A tengerentúlon, de a nagyobb nyugat-európai felmérésekben is gyakori 
a kisebb pénz-, illetve tárgynyeremények kisorsolása a válaszokat beküldők között; tény ugyan, 
hogy nem egyértelmű ezen jutalmak általános ösztönző hatása, elgondolkodtató, hogy a legrégeb-
bi, folyamatosan működő pályakövetési rendszerekben (mint például az ausztrál vagy az új-zélandi 
modell) töretlenül alkalmazzák – Magyarországon a jutalomsorsolás, a válaszadásért járó ajándék 
egyelőre csaknem ismeretlen a pályakövetési gyakorlatban.
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a magyarországi 
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1.4 A diplomás pályakövetés speciális kérdésköre  
– a kompetenciák vizsgálata

1.4.1 A kompetencia, fogalma, mérése

A felsőoktatásban is egyre kevésbé a lezárt ismeretek közvetítése, sokkal inkább 
a tanulni tanulás és a szakterületen való eligazodáshoz szükséges szemléleti 
kere tek kialakítása a cél. A kompetenciák felől közelített tudás szükségképpen 
nyitott a jövő felé, és szoros kapcsolatban van a cselekvéssel, a munkavégzés, 
életvezetés színvonalával. A kompetenciák mérésével és összehasonlíthatóságá-
val kapcsolatos kételyek, az ezekből fakadó szakmai vita és véleménykülönbsé-
gek ellenére, a felsőoktatási rendszerek alakítói úgy tűnik intézményi, országos 
és nemzetközi szinten is támaszkodni kívánnak a kompetenciák felmérésére 
(l. az OECD által gondozott PISA-felmérések sikere). A kompetenciák vizsgálata, 
fejlesztése a felsőfokú tanulmányokat nyitja a későbbi munkavállalás felé, elő-
térbe kerül az ehhez kapcsolódó hallgatói érdek és felelősség.

A már említett CHEER-vizsgálatban nem elvi-elméleti megfontolásokból kiindul-
va, hanem az érintettek véleménye alapján, empirikus alapon keresték – a kér-
dőívben felkínált tucatnyi kompetencia megítélésének együttjárásai alapján – a 
kialakult átfogóbb kompetencia-faktorokat. Ennek az elemzésnek az eredménye 
a szervezeti, módszertani, résztvevő, speciális, általános, társas-emocionális fak-
torok elkülönítése. Ezek köré rendeződtek a munkavállalás sikerességét megala-
pozó kompetenciákkal kapcsolatos ítéletek.7

1.4.2 Nemzetközi kompetenciavizsgálatok, felhasználásuk

Az utóbbi években a felsőoktatásban is lendületet kapott a PISA-hoz hasonló, 
az alapvető kompetenciákat vizsgáló módszerek fejlesztése. Az Európai Unió 
lisszaboni stratégiájában fogalmazta meg, hogy a felsőoktatás által fejlesztett 
kompetenciák az EU versenyképességében is fontos szerepet kapnak. A felső-
oktatásra vonatkozó helyzetelemzésekben ezután kidolgozásra is kerültek olyan 
kulcskompetenciák, melyek hatással lehetnek nemcsak az egyéni boldogulás-
ra, de magának az Európai Közösségnek a versenyképességére is. Eközben az 
Egyesült Államokban is hasonlóan határozott lépéseket tett az oktatásirányítás 
a kompetencia és tanulási eredmény felőli standardizálás felé, melyet általában 
a Spelling-bizottsághoz kötnek a kritikusok és pártolók. A tengeren túl nagyobb 
hagyománya van a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosításának, erre 
építve igényli az amerikai oktatási kormányzat, hogy a felsőoktatási intézmények 
tevékenységét a külvilág felé is jobban be kell mutatni, nyomon követhetővé 
téve, hogy milyen módon hasznosítható az ott szerzett tudás, mennyiben segíti 
a társadalom és az egyén sikerességét. A világ legfejlettebb országait tömörítő 
OECD, az eddigi gyakorlatát kiterjesztve készíti elő a felsőoktatás PISA-vizsgálatát, 

7 Garcia-Aracil – Van der Velden (2008)
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nemzetközi összehasonlításban regisztrálhatóvá téve a felsőoktatásban fejlesz-
tett alapvető képességeket. 

Az európai kutatások alapját az EU lisszaboni folyamata adja, mely a felsőokta-
tást a gazdasággal, versenyképességgel való kapcsolatában vizsgálja. A Lisszaboni 
nyilatkozattal az EU alapértékek, átfogó célok mellett kötelezte el magát, ám 
a változó világban, átalakuló belső helyzetben ezek megvalósítása folyamatos 
alkalmazkodást igényel. A fejlesztés átfogó céljait mindenesetre már a 2000-es 
meghirdetéskor felvázolták. A felsőfokú oktatást a célok közül az érinti, hogy 
a versenyképességet a tudástársadalom kiépítésével igyekeznek növelni. A lisz-
szaboni európa tanácsi ülés azt is kezdeményezte, hogy a tagállamokkal és az 
Európai Bizottsággal együtt hozzanak létre egy európai keretrendszert az alap-
vető kompetenciák meghatározására. 

1.4.3 Alapvető kompetenciák: az európai lista

Az általános tájékozódás után a Bizottság által összehívott szakértők munkacso-
portja, melyet a tagállamok segítségével állított fel, fogalmazta meg a későbbi-
ekben kiindulásként kezelt nyolc alapvető kompetenciát:
•	 Számtani műveletek elvégzése és írás-olvasás (alapvető készségek) [Numeracy 

and literacy foundation skills] 
•	 Matematikai, valamint természet- és műszaki tudományos alapkompetenci-

ák [Basic competencies in mathematics science and technology] 
•	 Idegen nyelvek [Foreign languages] 
•	 Információs és kommunikációs technológiai készségek és a technológiák 

alkal mazása [ICT skills and use of technology]
•	 A tanulás megtanulása [Learning to learn]
•	 Társadalmi készségek [Social skills]
•	 Vállalkozói készség [Entrepreneurship]
•	 Általános kultúra [General culture]

Az európai szintű előkészítő munkákhoz kapcsolódva egy felderítő vizsgálat ke-
retében az Eurydice kutatói igyekeztek az EU-n belül az alapvető kompetenciá-
kat azonosítani. A kérdőíves kutatás a kompetencia meghatározásának sokfé-
leségét tükrözte vissza. Az oktatás minőségéért vállalt célok, melyek egyaránt 
érintették a folyamatot magát és annak eredményét, adták elsődleges motívu-
mát az alapvető motivációra fordított kiemelt figyelemnek. Másrészt az oktatás 
nemzetköziesedése is erősítette ezeket a törekvéseket. 

1.4.4 A Tuning-projekt

Az Eurydice véleményét egészíti ki az európai egyetemek együttműködésében 
zajló másik kompetenciavizsgálat, a Tuning-projekt. Itt is megfogalmazódnak 
alapvető kompetenciák, s ezek mellett a különböző szakterületeken fontos szere-
pet játszó speciális kompetenciákat is vizsgálják. Azzal a céllal teszik ezt, hogy a 
külön böző országokban, különböző intézmények által nyújtott képzési programok 
összehason líthatóvá, távlatilag összeilleszthetővé váljanak. Törekvéseiket a három-
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ciklusú képzést bevezető bolognai folyamathoz kötik. A program egy európai szin-
tű egyeztetés-sorozatot kezdeményezett munkaadók, felsőoktatásban végzők és 
egyetemi oktatók részvételével a diplomához vezető úton legfontosabbnak ítélt 
kompetenciák meghatározására. Ennek eredményeként állt össze az általános és 
egyes szakterületekre illeszkedő gyűjteménye a kompetenciáknak. 

A Tuning-projektben háromféle általános kompetenciát különböztetnek meg:
•	 instrumentális kompetenciák (kognitív, módszertani, technológiai és nyelvi 

képességek);
•	 interperszonális kompetenciák (társas készségek, együttműködés);
•	 rendszerszintű kompetenciák: egész rendszerekkel kapcsolatos készségek (az 

instrumentális és interperszonális kompetenciák elsajátítása megelőzi).

1.4.5 Az Egyesült Államokban folytatott gyakorlat

Az Egyesült Államokban is megjelenik, különösen az állami fenntartású intéz-
mények esetében az a szövetségi oktatásirányítás által határozottan és viták ke-
reszttüzében képviselt álláspont, hogy a kompetenciák és a tanulási eredmények 
oldaláról kell vizsgálni az intézményeket, összehasonlításra is alkalmas nyilvá-
nos módszerek alkalmazásával. Itt sok intézménynek a saját minőségbiztosítási 
rendszerében már van hosszabb előzménye a hasonló vizsgálatoknak, s ezekre 
épülve számos szélesebb körben elterjedt vizsgálati eljárás alakult ki (pl. CLA, 
CAA, MAPP). Ezek sajátossága, hogy a PISA-vizsgálathoz hasonlóan nem elégsze-
nek meg az önbeszámolón, véleménykérésen alapuló adatokkal, hanem a telje-
sítményt direkt módon is tesztelik szövegértési és egyéb feladatokkal. 

1.4.6 PISA a felsőoktatásban (OECD-kutatások)

A közoktatásban szerzett tapasztalatokra építve az OECD előkészít egy a felsőok-
tatásban használható, a kulcskompetenciákat felmérő eljárást. Azzal érvelnek a 
vállalkozásuk mellett, hogy a felsőoktatási rangsorok megközelítése egyoldalú, 
amennyiben a felsőoktatás inputjaira koncentrál (oktatói, hallgatói oldalon), nem 
az eredményeire. A megalapozott felsőoktatás-politikának szerintük ehelyett a 
fejlesztett kompetenciákban, tanulmányi eredményekben lemérhető intézményi 
hatékonyságon kellene nyugodnia. A PISA által is mért kompetenciákat ugyanak-
kor igyekeznek kiegészíteni a felsőoktatás sajátosságainak megfelelően. Jelenleg 
ezek a vizsgálatok a módszertani-szakmai előkészítés fázisában vannak. 

1.4.7 Hazai előzmények

A hazai kutatásokban is egyre inkább előtérbe kerül a kompetenciák vizsgálata, 
sőt az oktatásirányítás is fontos szempontként fogadja el ezek nyomon követését. 
Egyrészt a nemzetközi kutatásokban (pl. a PISA-vizsgálatban) közreműködő kuta-
tók munkái közvetlenül is közvetítik ezt az új szemléletet, másrészt a felsőoktatás-
pedagógiai, oktatáspolitikai kutatásokban általában is egyre hangsúlyosabban 
jelenik meg a tanítási-tanulási folyamat kompetencia alapú elemzése.
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A számos hazai előzmény közül kiemelhető a Társadalom és gazdaság című 
folyó irat 2006-os tematikus száma, melynek szerzői a megújuló bolognai rend-
szer új szabályozásában, a szakok létesítésében és indításában végeztek előké-
szítő, szakértői munkát. Ennek módszertani, fogalmi eredményeit is bemutatják, 
de a tanulmányokban megjelennek a munkáltatói oldal szempontjai is, együtt a 
szakterületi sajátosságok érzékeltetésével. 

Szintén fontos összefoglaló munka az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
interneten is elérhető, Kompetencia: kihívások és értelmezések című kötete, 
mely hátteréül kíván szolgálni a Nemzeti Fejlesztési Tervben az egész életen át 
tartó tanulás képzési programjainak, kínálatának megszervezésében. Emellett 
egy a TEMPUS által finanszírozott kutatásról számol be a Szent István Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Vezetéstudományi Tanszéke által 
összefogott kutatócsoport Az európai gyakorlathoz illeszkedő munkaerő-piaci 
készségigény-felmérés a magyar oktatás-képzés fejlesztése szolgálatában című 
zárótanulmányában. Erre épít a nyugat-dunántúli régión belül a felsőoktatási 
intézmények és a munkapiaci szereplők kapcsolatát a megszerzettnek ítélt és 
az igényelt kompetenciák felől elemző vizsgálat, A hallgatók elhelyezkedéséhez 
kötődő kompetenciák vizsgálata címmel.
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