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Kontinentális Európa 

1 Ausztria 

1.1 Az osztrák felsőoktatási rendszer1 

1.1.1  Az osztrák felsőoktatási rendszer alakulása és fejlődése2 

Csupán Mária Terézia és II. József uralkodása alatt került sor az osztrák iskolarendszer át- és 

újjászervezésére, holott a német nyelvterület legrégebbi egyetemét IV. Rudolf herceg már 

1365-ben megalapította. A Monarchia szétesése után az osztrák egyetemek és főiskolák 

állami intézményekként működtek tovább. Az Első Köztársaság alatt a felsőoktatási 

intézményeket bevonták a politikai csatározásokba, a két világháború közötti időszakban 

pedig domináns lett az osztrákellenes német nacionalizmus és antiszemitizmus, végül 

Ausztria Németországhoz csatolásával bevezetésre kerültek a német felsőoktatási törvények. 

A politikai ellenzéket, valamint a zsidó származású oktatókat, kutatókat és hallgatókat 

kizárták a felsőoktatási intézményekből, így számos magasan képzett, ismert és elismert 

személy távozott az oktatási életből. 

A második világháború után újra életbe lépett az osztrák felsőoktatási törvény, de az 1938 óta 

tartó politikai konfliktusokból az intézmények megtépázva kerültek ki: a presztízsveszteség 

mellett csak kevés politikailag semleges tanerővel és még kevesebb tudományos 

munkatárssal, valamint a politikai befolyásolhatóság és hatalmi alávetettség bélyegével. 1955-

ig számos, még a 19. századból áthozott, átláthatatlan és követhetetlen törvényi szabályozás 

volt érvényben. 1955-ben a felsőoktatási szervezeti törvény bevezetésével egy valamennyi 

egyetem és főiskola számára érvényes szabályozás született, amelynek során a szervezeti 

struktúrában lényegi változás nem történt. Új egyetemek alapítására csak a 60-as években 

került sor. 

A jogbiztonság és a transzparencia iránti általános igény a 60-as években a felsőoktatásban is 

jelentkezett. Az 1966-os „általános felsőoktatási törvény” (AHStG – Allegemeines 

Hochschul-Studiengesetz) bevezetésével kezdődött a felsőoktatási intézmények új jogi alapra 

történő helyezése és modernizálása.  

                                                 
1
 A tanulmány teljes egészében önálló fordítás eredménye 

2
 Österreichisches Hochschulsystem. Bearbeiter/innen: Heinz Kasparovsky, Ingrid Wadsack, 3. Auflage. Stand: 

1. Juli 2007. – Wien: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 2007. pp. 5-9. 

http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_contentbox/hssystem_07.pdf - Letöltés dátuma: 2013. 09. 18. 

http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_contentbox/hssystem_07.pdf
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Az 1999-es egyetemi akkreditációs törvénnyel (UniAkkG) lehetőség nyílt a magánegyetemek 

elismerésére. Az engedélyezésre és hosszabbításra az akkreditációs tanács ad engedélyt, akik 

a mai napig 13 ilyen egyetemet akkreditáltak. A törvény semmilyen meghatározott szervezeti 

formát nem ír elő számukra és a tanulmányi kínálat is gyakran eltér mind tartalmilag, mind 

rendszerében az állami egyetemekétől. 

A 2002-es egyetemi törvénnyel végérvényesen közös jogi alapra helyeződött a művészi és 

tudományegyetemek helyzete, amelynek következtében eltekintve néhány 

különrendelkezéstől, megszűnt minden megkülönböztetés a két típus között. A tanulmányi 

rendszer a Bologna-folyamatnak megfelelően 2006 óta alap-, mester és doktori képzésre 

tagolódik. 
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1. ábra: Ausztria oktatási rendszere
3
 

 

 

                                                 
3
 Forrás: http://www.jobtour.eu/uploads/pdf/Bildungssystem_Osterreich_hu_091012.pdf Letöltés dátuma: 2013. 

09. 19. 
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1.1.2 Posztszekunder és harmadik szintű képzések4 

Posztszekunder (jellegű) képzések
5
 alatt ugyan nem minden ország érti ugyanazt, Ausztriában 

azonban 1997 óta definiálják a fogalmat. Ez alapján posztszekunder oktatási intézmények 

azok: 

 amelyek legalább 180 ECTS
6
 kredit értékben indítanak képzéseket, 

 amelyeknél a bemeneti követelmény az általános érettségi vagy művészi tanulmányok 

esetében az alkalmassági vizsga, 

 amelyek adott ország jogi előírásai alapján képzési intézményként kerültek 

akkreditálásra. 

Ausztriában a felsőoktatási területen kívül olyan intézmények tartoznak ide, amelyek az 

akadémiákhoz sorolhatók (pl. katonai akadémiák), ezen felül a konzervatóriumok, valamint 

meghatározott gazdasági iskolák. Jelenleg az országban 22 állami egyetem, 12 szakfőiskola, 9 

kisebb szakfőiskola – néhány szakkal – és 13 magánegyetem létezik. Az 1365-ben alapított 

Bécsi Egyetem 92000-nél is magasabb hallgatói létszámával nem csak a legrégebbi, hanem a 

legnagyobb felsőoktatási intézmény is egyben, utána következnek Graz, Innsbruck és 

Salzburg egyetemei. Az őszi szemeszter általában október 1-jén kezdődik és január végéig 

tart, a tavaszi félév pedig március 1-jétől július elejéig. 

Ausztriában a legtöbb felsőoktatási szakra felvételi nélkül be lehet kerülni, egyetlen előfeltétel 

az érettségi megszerzése. Ez azonban még korántsem biztosítja a diplomát, hiszen az utóbbi 

időkben a legtöbb felsőoktatási intézményben bevezették az ún. „tanulmányi bemeneti és 

orientációs fázist” (STOEP): csak az folytathatja tanulmányait, aki az első szemeszter végén 

valamennyi vizsgáját sikeresen teljesíti. Az osztrák felsőoktatási rendszerben külön felvételi 

eljárás alá esik néhány szak, ilyen az orvostudományi képzés, valamint a pszichológia és a 

kommunikációs képzések.  

Ausztriában jelenleg 4 egyetemen lehet orvosi tanulmányokat folytatni: Bécsben, Grazban, 

Innsbruckban, valamint a salzburgi magánegyetemen. Az orvostudományi karokra – más 

szakoktól eltérően – felvételi vizsgával lehet csak bekerülni, amely valamennyi orvosképzést 

                                                 
4
 Österreichisches Hochschulsystem. Bearbeiter/innen: Heinz Kasparovsky, Ingrid Wadsack, 3. Auflage. Stand: 

1. Juli 2007. – Wien: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 2007. pp. 9-31. 

http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_contentbox/hssystem_07.pdf - Letöltés dátuma: 2013. 09. 18. 
5
 Lásd 1. sz. ábra 

6
 European Credit Transfer System – Európai Kredit Átviteli Rendszer 

http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_contentbox/hssystem_07.pdf
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folytató egyetemen egyszerre zajlik. A hallgatói helyek 75 %-át osztrák állampolgárok 

kapják, 20%-át más EU országok állampolgárai, 5%-át pedig EU-n kívüli hallgatók. 

Mivel a tanulmány elsősorban az Ausztriában induló, hazai vonatkozásban a felsőfokú 

szakképzésnek, szakirányú továbbképzésnek és doktori képzésnek megfelelő tanulmányokra 

koncentrál, így a továbbiakban csak az ezeket a képzéseket elindító intézmények sajátosságait 

emelem ki. 

1.1.2.1 Egyetemek és egyetemi képzések 

Az egyetemek Ausztriában önálló jogi személynek számítanak, ügyeiket alapszabályzatuknak 

megfelelően autonóm intézik. Napjainkban a következő egyetemek léteznek az országban: 

 Universität Wien 

 Universität Graz 

 Universität Innsbruck 

 Medizinische Universität Wien 

 Medizinische Universität Graz 

 Medizinische Universität Innsbruck 

 Universität Salzburg 

 Technische Universität Wien 

 Technische Universität Graz 

 Montanuniversität Leoben 

 Universität für Bodenkultur Wien 

 Veterinärmedizinische Universität Wien 

 Wirtschaftsuniversität Wien 

 Universität Linz 

 Universität Klagenfurt 

 Universität für angewandte Kunst Wien 

 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 

 Universität Mozarteum Salzburg (inssbrucki kirendeltséggel) 

 Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (oberschützeni kirendeltséggel) 

 Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

 Akademie der bildenden Künste Wien 

 Universität für Weiterbildung Krems 
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Az egyetemek vezetésében az egyetemi tanács, a szenátus, a rektori hivatal és a rektor vesz 

részt. Az egyetemi tanácsnak – 5, 7 vagy 9 taggal – a stratégiai funkción kívül felügyelői 

feladata is van: ők választják, valamint hívják vissza a rektort és annak helyetteseit. A 

szenátus - 12-24 tagból álló testület – az egyetem vezetői testülete, míg a rektori hivatal – 1 

rektor és maximum 4 rektor helyettes – az intézmény operatív szervezete. Hozzájuk tartozik 

az egyetem valamennyi létesítménye, valamint a központi irányítási feladatok. 

1.1.2.2 Oktatási kínálat 

A rendelkezésre álló oktatási és kutatói létesítmények ismeretében a jövőben az egyetem 

szenátusa hozza meg a döntést a szakokról, valamint szakirányú továbbképzésekről. Az 

egyetemek így alap, mester és doktori képzéseket indíthatnak, szükség esetén a régi rendszer 

szerint is. A szakkínálat azonban a jövőben az egyes egyetemek és az állam közötti 

egyeztetések eredménye lesz. A törvény jelenleg 10 képzési területet ír elő: 

 bölcsészettudományi tanulmányok 

 mérnöki tanulmányok 

 művészeti tanulmányok 

 pedagógiai tanulmányok 

 orvostudományi tanulmányok 

 természettudományi tanulmányok 

 jogtudományi tanulmányok 

 társadalom- és gazdaságtudományi tanulmányok 

 teológiai tanulmányok 

 állatorvos-tudományi tanulmányok 

Valamennyi, egy egyetem által indított szaknak kötelezően illeszkednie kell a fent 

megnevezett képzési területek valamelyikébe. 

A továbbképzések a felsőoktatási szektorban a szakirányú továbbképzések keretein belül 

folynak. Az adott intézmény szenátusa dönt a képzési kínálatról, valamint a nemzetközileg 

használatos mesterfokozatokról, amennyiben a szakirányú továbbképzések tartalmilag és 

terjedelmüket illetően a nekik megfelelő mesterképzési szakkal összehasonlíthatóak. Ettől 

eltérő esetben, a bizonyítványban az „Akademische(r)…” megnevezés szerepel a szakirányú 
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továbbképzés tartalmát leíró kiegészítéssel együtt, amennyiben a képzés legalább 60 ECTS 

kreditnek megfelel
7
. 

Szakirányú továbbképzéseket napjainkban számos egyetem és főiskola kínál. Legtöbbször 

egy adott témára vagy kutatási területre épülnek, és általában 2-4 szemeszter alatt 

elvégezhetőek.  

1.1.3 Szakfőiskolák és szakfőiskolai képzések 

1993 májusában alkotta meg a Nemzeti Tanács a szakfőiskolai tanulmányi törvényt (FHStG) 

azzal a céllal, hogy az osztrák képzési rendszert a többi EU tagállam képzési rendszeréhez 

harmonizálja. Jelenleg a következő szakfőiskolák működnek Ausztriában: 

 Fachhochschule Vorarlberg Ges.m.b.H., Dornbirn 

 Fachhochschul-Studiengänge Burgenland Ges.m.b.H., Eisenstadt 

 FH Joanneum Ges.m.b.H., Graz 

 Fachhochschule CAMPUS 02, Graz 

 MCI – Management Center Innsbruck Ges.m.b.H., Innsbruck 

 Fachhochschule IMC Krems Ges.m.b.H., Krems 

 Fachhochschule Kufstein 

 Fachhochschule Salzburg 

 Fachhochschule St. Pölten 

 Fachhochschule Technikum Kärnten, Spittal an der Drau 

 Fachhochschul-Studiengänge Oberösterreich, Wels 

 FHW Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der 

Wiener 

 Wirtschaft Ges.m.b.H., Wien 

 Fachhochschule des bfi Wien 

 Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien 

 Fachhochschule Campus Wien 

 Fachhochschule Technikum Wien 

 Lauder Business School – Vienna International College, Wien 

 Fachhochschule Wiener Neustadt 

                                                 
7
 A fenti jellemzők az egyetemi, valamint a szakfőiskolai továbbképzésekre egyaránt vonatkoznak. 
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A szakfőiskolák központi szervezete a szakfőiskolai tanács, amelynek feladata sokrétű. Ők 

döntenek többek között az egyes képzések akkreditációjáról, illetve azok visszavonásáról, a 

tudományos fokozatok odaítéléséről, a külföldön szerzett tudományos fokozatok 

hitelesítéséről, valamint tanácsadó testületként működnek a mindenkori osztrák tudományos 

és kutatási miniszter mellett szakfőiskolai kérdésekben, akihez a tanács felügyelete tartozik. A 

tanács 16 tagból áll, akik közül 4 tagnak nőnek kell lennie. Szabályozott továbbá, hogy a 

tagoknak pedagógiai-módszertani kérdésekben is jártasnak kell lenniük és a testület felének, 

vagyis 8 főnek habilitációval kell rendelkeznie, 8 főnek pedig a szakfőiskolai képzésekhez 

kapcsolódó területeken több éves munkatapasztalatot kell igazolnia. A tanács elnökét és 

alelnökét a miniszterelnök nevezi ki a tagok közül, kinevezésük 3 évre szól. 

1.1.3.1 Oktatási kínálat 

Jelenleg kereken 160 szakfőiskolai képzés van az országban, amelyek legtöbbje nappali 

tagozatos órarend szerint látogatható, de az 1996/97-es tanévtől kezdődően már 

munkaviszonnyal rendelkező, aktívan dolgozó hallgatók számára is kínálnak képzéseket, az 

igények figyelembe vétele mellett az esti órákban, valamint hétvégén. Napjainkban 

elsősorban a következő területeken indítanak képzéseket: 

 információtechnika 

 mérnöktudományok 

 szociális munka és egészségügy 

 turizmus 

 gazdaságtudományok 

A tanév október 1-je körül kezdődik, de a további beosztásról az egyes képzések szakgazdái 

döntenek. 

1.1.4 Kolleg-ek (Felsőfokú szakképzést szervező iskolák)8 

A magyarországi megfelelővel nem rendelkező, Ausztriában „Kolleg”-nek nevezett képzési 

helyek – leginkább a mostani hazai OKJ-s képzéseket indító intézményekhez hasonlító – 

elsősorban érettségizetteknek biztosítanak lehetőséget arra, hogy – az egyetemi képzésekhez 

képest – rövid idő alatt a legkülönbözőbb tanfolyamokon vehessenek részt. A felvételihez 

elegendő az érettségi vagy a szakérettségi, illetve a diplomavizsga-felkészítő tanfolyam 

sikeres elvégzése. Csak az idegen nyelvű, pedagógiai és művészeti kurzusok esetében kell a 

                                                 
8
 http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/de/page.asp?id=43 Letöltés dátuma: 2013. 09. 19. 

http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/de/page.asp?id=43
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hallgatóknak felvételizniük. A hallgatók általában osztályokban tanulnak, részvételüket az 

egyes órákon szigorúan ellenőrzik.  Érdekes jellemzője a képzéseknek, hogy a különböző 

műszaki irányultságú tanfolyamok elvégzése után a hallgatók 3 év szakmai gyakorlat 

igazolásával igényelhetik a „mérnök”címet. 

A kurzuskínálatban a nappali képzések mellett megtalálható az esti és levelező (tömbösített 

oktatás) képzési forma is.  A tanulmányok időtartama nappali tagozaton 4, esti és levelező 

tagozaton 6 szemeszter, a képzési idő végén pedig a hallgatóknak záróvizsgát kell tenniük. A 

magyarországi viszonyokhoz hasonlóan a szakképzéseket indító iskolák kurzusai is 

jelentkezőszámhoz kötöttek, így csak megfelelő létszámú hallgató beiratkozása után indítják a 

kurzusokat. 

A 3 különböző oktatási intézmény sajátosságait a következő ábra fogalja össze: 

2. ábra: Oktatási intézmények jellemzői 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

1.2 Pályakövetés Ausztriában9 

Az osztrák sajtó az utóbbi időkben számos alkalommal foglalkozott a fiatalok és fiatal 

felnőttek helyzetével végzettségük megszerzése után. Mi történik velük, hogy lépnek be a 

munka világába, kik, milyen esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon? A belépési körülmények 

kihatással vannak a későbbi karrierre: a kedvezőtlen kezdeti feltételeket később már nem, 

vagy csak nehezen lehet korrigálni. 

A Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium VI. szekciója 2011 decemberében 

az Osztrák Munkaügyi Hivatallal, valamint a Statisztikai Intézettel karöltve úgy döntött, 

monitorozni kezdi a fiatalok munkába állásának körülményeit szakképesítésük megszerzése 

                                                 
9
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_

biber/index.html Letöltés dátuma: 2013. 09.19. 

Egyetem

Időtartam 6-10 szemeszter

Végzettség Bakk./Mag./Mast./Dr.

Gyakorlat szakfüggő

Képzési forma nappali, esti, levelező

ISCED** szint ISCED 5A

* 3 év igazolt szakmai gyakorlat után

** International Standard Classification of Education 

Szakfőiskola

6-10 szemeszter 4-6 szemeszter

főisk. megjelöléssel: Bakk./Mag./Mast.

Kolleg

"Diplom" azaz diplomás, vagy "Ing." azaz mérnök*

nappali, esti, levelező

gyakorlatorientált, ált. 1 szemeszter gyakorlatorientált, gyakran több gyakorlat párhuzamosan

nappali, esti, levelező

ISCED 5A ISCED 5B

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
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után. A közös projekt a BibEr
10

 nevet kapta, célja pedig az volt, hogy valamennyi, osztrák 

lakcímmel rendelkező személy munkaerőpiacra való belépését – a végzettség megszerzése 

után - és annak egyéb körülményeit statisztikai módszerekkel is kiértékelhetővé tegye. A 

különböző közigazgatási adatokat évente a bPK AS
11

 kóddal anonimizálják és vezetik össze, 

amely megfelel a 2000. évi Statisztikai Törvény 15. és 26. paragrafusában leírtaknak.   

Az adatok előkészítésekor fontos szempont volt az adatvédelem, különösképpen azért is, 

mivel az adathalmaz sok átfedést is tartalmaz, amelyek több esetben nagyon alacsony 

esetszámhoz vezethetnek. A statisztika elkészítésekor – könnyen beazonosítható adatok 

esetében, ahol a cellaérték >30 – a Target Swapping adatvédelmi módszert alkalmazták. 

Ahhoz, hogy az egyes oktatási intézmények szakképesítései közötti különbségeket értékelni 

lehessen, a megszerezhető végzettségek listáját a lehető legrészletesebben dolgozták ki. 

A BibEr adatai az Osztrák Statisztikai Intézet képzésekhez és munkaerőpiachoz tartozó 

feldolgozott adataiból származnak, és évente egyszer, ősszel kiegészítésre, illetve frissítésre 

kerülnek. Az első – 2008/09-es tanév végzőseiről szóló – adatbankot 2012-ben állították 

össze, idén novemberben pedig a 2009/10-es évfolyam statisztikai adatai kerülnek fel a 

rendszerbe. A statisztika eredményeit sajtótájékoztató formájában prezentálják, amin az 

Osztrák Statisztikai Intézet mellett részt vesz a Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi 

Minisztérium, valamint az Osztrák Munkaügyi Hivatal is. A sajtótájékoztatón bemutatott 

adatok és információk természetesen publikusak, a Munkaügyi Hivatal és a Statisztikai 

Intézet honlapjain elérhetők. 

Jelenleg a 2008/09-es tanév végzőseiről hozták nyilvánosságra a statisztikai adatokat, így 

tanulmányunk e publikáció táblázatait részletezi. A kimutatást a következő adatok 

ismeretében
12

 állították össze: 

1. személyes adatok 

 kor: betöltött életkor a képzés befejeztével 

 nem 

 nemzetiség: állampolgárság a képzés befejeztével 

 lakhely: állandó lakhely a képzés befejezésekor az NUTS
13

 besorolás szerint 

                                                 
10

 Bildungsbezogenes Erwerbskarrierenmonitoring  
11

 bereichsspezifisches Personenkennzeichen Amtliche Statistik 
12

 Strukturáltan feldolgozott, anonimizált közigazgatási adatok 
13

 Nomenclature des unités territoriales statistiques = statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 
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 végzettség: valamennyi, egy adott tanévben megszerzett végzettség a BibEr 

részére készített besorolás szerint 

Tankötelezettség 

Ausztriában a 6. életév betöltését követő szeptembertől kezdve 9 évig tart a tankötelezettség. 

Az osztrák jogrendszerben a „tankötelezettség” nem szerepel, mint megszerezhető végzettség, 

de projektspecifikusan minden olyan személy ebbe a kategóriába került besorolásra, aki a 

felső tagozatos iskolát vagy politechnikai képzést sikeresen befejezte. A felső tagozatos iskola 

sikertelen elvégzése ellenére a tanuló politechnikai képzésben vehet részt. Amennyiben ezt 

sikeresen elvégzi, a jogrendszer sikeresen befejezettnek tekinti a felső tagozatos iskolai 

tanulmányokat is. 

Szakmunkásképző/szakképzés 

A hivatalosan érvényes befejezése a képzésnek a szakképzési vizsga abszolválása. 

Felsőszintű szakiskola 

Ehhez a kategóriához tartoznak a felkészítő tanfolyamok és a felsőfokú szakképzések. 

Egyetem/szakfőiskola 

Ide tartozik valamennyi egyetem és szakfőiskola, csakúgy, mint 2007/08 óta a pedagógiai 

főiskolák. 

Egyéb végzettség 

A kiterjesztés tartalma ugyan sokrétű, de kevés esetet tartalmaz. 

 végzettség megszerzésének éve 

 végzettség szerinti szakterület 
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3. ábra: A 2008/09-es tanévben Ausztriában végzettséget szerzett hallgatók száma
14

 

 

Munkaerő-piaci státusz a fordulónapokon 

A munkaerő-piaci státuszhoz tartozó fordulónapokat a végzettség megszerzésének pontos 

dátumából képzi a rendszer oly módon, hogy a hónapokat napra pontosan hozzáadja a végzés 

dátumához. 

Valamennyi időpontban csak egy státuszba való besorolás lehetséges: katonai vagy polgári 

szolgálat; betanulási fázis; kereső tevékenység; AMS
15

 bejegyzés; nyugdíjas; egyéb, kereső 

tevékenységbe nem sorolható pozíciók; nem teljes munkaidőben foglalkoztatott; 

elköltözött/elhalálozott. 

Amennyiben egy személyhez már nem tartozik lakcím-információ, az „egyéb/nem aktív” 

munkaerő-piaci státuszt kapja. Ugyanehhez a státuszhoz tartoznak a következő kiterjesztések: 

katonai és polgári szolgálatosok, „elköltözött/elhalt”, nyugdíjas; nem teljes munkaidőben 

foglalkoztatott; ideiglenes távollét (pl. szülési szabadság). AMS bejegyzésnek számít a 

munkanélküliség, a gyakorlati hely keresése és az AMS képesítés. 

                                                 
14

 Forrás: Wohin nach der Schule? – Ergebnisse aus dem bildungsbezogenen Erwerbskarrierenmonitoring. 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_

biber/index.html Letöltés dátuma: 2013. 09.19.   Az Osztrák Statisztikai Intézet 2012. 06. 20-án tartott 

prezentációja alapján. Saját szerkesztésű táblázat. 
15

 Osztrák Munkaügyi Hivatal 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
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Alkalmazotti keresőtevékenységhez tartozó jellemzők 

Első keresőtevékenységnek számít egy alkalmazotti munkaviszony, ha a végzettség 

megszerzése előtt kezdődik és legalább 6 hónappal azután is fennáll, vagy ha a végzettség 

megszerzését követően kezdődik és csak a 6 hónappal a végzettség megszerzése utáni 

fordulónapot követően szűnik meg. 

 az első alkalmazotti munkaviszonyig eltelt idő (napokban mérve): azok a 

személyek, akik még nem rendelkeznek első munkaviszonnyal, a „nem 

besorolható” kategóriába kerülnek. 

 az első alkalmazotti munkaviszony időtartama (napokban mérve): azok a 

személyek, akik még nem rendelkeznek első munkaviszonnyal, a „nem 

besorolható” kategóriába kerülnek. 

 első alkalmazotti munkaviszony ÖNACE
16

 kódja: azok a személyek, akik még 

nem rendelkeznek első alkalmazotti munkaviszonnyal, valamint azok, akik 

rendelkeznek, de munkáltatójukról információ nem található az adatbankban, a 

„nem besorolható” kategóriába kerülnek. 

 első alkalmazotti munkaviszonyban szerzett kezdő bér: a jövedelem 

besorolásához a rendszerbe a bruttó havi fizetés kerül. 

A fenti statisztikai folyamatok és adatok ismeretében a teljesség igénye nélkül többek között a 

következő kimutatások születtek. A táblázatokban a tanulmány szempontjából fontos 3 

képzésfajta sötétebb színnel került megjelölésre. 

 

                                                 
16

 NACE = nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (gazdasági 

tevékenységek statisztikai besorolása az EU-ban) Az ÖNACE ennek Ausztriára vonatkozó besorolási listája. 



Nemzetközi helyzetkép 
 

 21 

 

 

Forrás: http://www.statistik.at 

 

 

Férfiak Nők Férfiak Nők

Iskolakötelezettség 80 996 44 344 36 652 100,0 54,7 45,3

Szakmunkásképző 42 591 25 980 16 611 100,0 61,0 39,0

Műszaki-ipari középiskola 2 472 1 700 772 100,0 68,8 31,2

Kereskedelmi középiskola 2 751 1 098 1 653 100,0 39,9 60,1

Közgazdasági középiskola 2 775 391 2 384 100,0 14,1 85,9

Szociális fogl. Középiskolája 500 44 456 100,0 8,8 91,2

Mező- és erdőgazd. középiskola 3 257 1 632 1 625 100,0 50,1 49,9

Üzemi mester és építőip.dolgozó 1 568 1 550 SW 18 100,0 98,9 1,1

Mestervizsga 1 919 1 565 354 100,0 81,6 18,4

Egészségügyi iskola 4 600 842 3 758 100,0 18,3 81,7

Ált. műveltséget nyújtó magasabb iskola 12 951 5 554 7 397 100,0 42,9 57,1

Felsőfokú reálgimnázium, ált. m. nyújtó magasabb isk. különleges 

formái 5 290 1 935 3 355 100,0 36,6 63,4

Szakmai érettségi vizsga 488 210 278 100,0 43,0 57,0

Műszaki-ipari magasabb iskolák (felsőfokú szakképzést nyújtó 

iskolákkal és tanfolyamok) 9 351 6 775 2 576 100,0 72,5 27,5

Kereskedelmi magasabb iskolák (felsőfokú szakképzést nyújtó 

iskolákkal és tanfolyamok) 5 983 2 193 3 790 100,0 36,7 63,3

Közgazdasági magasabb iskolák (felsőfokú szakképzést nyújtó 

iskolákkal és tanfolyamok) 4 741 371 4 370 100,0 7,8 92,2

Mező-és erdőgazd. magasabb iskolák  és Kolleg-ek (felsőfokú 

szakképzést nyújtó iskolák) 615 351 264 100,0 57,1 42,9

Pedagógusképző magasabb iskolák (óvodapedagógia, 

szociálpedagógia) és Kolleg-ek (felsőfokú szakképzést nyújtó 

iskolák) 1 886 98 1 788 100,0 5,2 94,8

Szakirányú továbbképzés (ISCED 5b) 596 191 405 100,0 32,0 68,0

Bsc. Tanulmányok 5 861 5 198 663 100,0 88,7 11,3

Msc. Tanulmányok 4 186 2 340 1 846 100,0 55,9 44,1

Diplomatanulmányok 16 678 6 949 9 729 100,0 41,7 58,3

Szakirányú továbbképzés(ISCED 5a) 1 233 646 587 100,0 52,4 47,6

Doktorátus 1 864 1 035 829 100,0 55,5 44,5

Egyéb végzettség 13 157 7 438 5 719 100,0 56,5 43,5

Elkészítés dátuma: 2012. 05.24.

SW:  Swapping

 %-ban

Adatvédelmi okokból a Target Swapping módszer használatával adatszennyezésre került sor.

Forrás: STATISTIK AUSTRIA, monitorring vizsgálat az Osztrák Munkaügyi Hivatal és a Munkaügyi, 

Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium megbízásából.

Végzettségek megoszlása nemek szerint 2008/09

Végzettség Összesen
Összese

n
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Forrás: http://www.statistik.at
17
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http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring

_biber/index.html Letöltés dátuma: 2013.09.19 

Tankötelezett-

séghez tart. 

isk. szintek

Szakképzés
Középszintű 

szakiskola

Ált. 

műveltséget 

nyújtó 

magasabb 

isk.

Felsőszintű 

szakiskola

Egyetem/szak

főiskola

Minden 

egyéb 

végzettség 

3)

Betanulás 122 574 74 524 3 532 6 226 10 724 7 793 16 995 2 780

Kereső 

tevékenység
57 228

201 29 427 7 470 950 3 579 10 497 5 104

AMS* bejegyzés 8 046 1 414 3 778 936 73 620 632 593

Egyéb/nem aktív 46 461 4 857 5 854 5 210 6 494 11 072 8 294 4 680

Betanulás 116 477 70 651 1 851 5 991 11 223 7 935 15 301 3 525

Kereső 

tevékenység
75 824

695 29 871 10 296 1 406 9 321 16 607 7 628

AMS bejegyzés 10 035 2 174 4 120 1 025 237 1 078 665 736

Egyéb/nem aktív 31 973 7 476 6 749 2 530 5 375 4 730 3 845 1 268

Betanulás 84 450 38 326 1 864 5 217 14 978 11 029 10 165 2 871

Kereső 

tevékenység
88 831

4 535 33 617 11 434 1 046 9 955 19 931 8 313

AMS előjegyzés 9 131 2 969 3 435 814 162 416 747 588

Egyéb/nem aktív 51 897 35 166 3 675 2 377 2 055 1 664 5 575 1 385

Betanulás 100,0 60,8 2,9 5,1 8,7 6,4 13,9 2,3

Kereső 

tevékenység
100,0

0,4 51,4 13,1 1,7 6,3 18,3 8,9

AMS bejegyzés 100,0 17,6 47,0 11,6 0,9 7,7 7,9 7,4

Egyéb/nem aktív 100,0 10,5 12,6 11,2 14,0 23,8 17,9 10,1

Betanulás 100,0 60,7 1,6 5,1 9,6 6,8 13,1 3,0

Kereső 

tevékenység
100,0

0,9 39,4 13,6 1,9 12,3 21,9 10,1

AMS bejegyzés 100,0 21,7 41,1 10,2 2,4 10,7 6,6 7,3

Egyéb/nem aktív 100,0 23,4 21,1 7,9 16,8 14,8 12,0 4,0

Betanulás 100,0 45,4 2,2 6,2 17,7 13,1 12,0 3,4

Kereső 

tevékenység
100,0

5,1 37,8 12,9 1,2 11,2 22,4 9,4

AMS bejegyzés 100,0 32,5 37,6 8,9 1,8 4,6 8,2 6,4

Egyéb/nem aktív 100,0 67,8 7,1 4,6 4,0 3,2 10,7 2,7

SW:  Swapping

Munkaerőpiaci státusz a fordulónapokon: 1, 12 és 24 hónappal a végzettség megszerzését követően

* AMS= Arbeitsmarktservise Österreich ( Osztrák Munkaügyi Hivatal)

1) A pontos fordulónap megállapításakor a végzés dátumához napra pontosan hozzáadtak 1, 12 ill. 24 hónapot. Amennyiben a fordulónapig 

nincs állandó lakcím bejelentve, az „elköltözött/elhalálozott” státusz kerül a rendszerbe. 

2) „Végzettség” meghatározás alatt minden, a megfigyelt időintervallumban megszerzett végzettség értendő egy, a projekt számára 

kidolgozott felosztásban.3) Ebben a kiterjesztésben többek között olyan tanfolyami képzések is szerepelnek, mint pl. szakápoló-

gondozó…stb.

24 hónappal a végzettség megszerzését követően

% -ban

1 hónappal a végzettség megszerzését követően

12 hónappal a végzettség megszerzését követően

24 hónappal a végzettség megszerzését követően

Forrás: STATISTIK AUSTRIA. Monitoring vizsg. az Osztrák Munkaügyi Hiv. és a Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Min. megbízásából

Elkészítés dátuma: 2012.05.24.

12 hónappal a végzettség megszerzését követően

Munkaerőpiaci 

státusz a 

fordulónapokon 1)

Összesen

Végzettség 2)

1 hónappal a végzettség megszerzését követően

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
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http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring

_biber/index.html Letöltés dátuma: 2013.09.19 

Tankötelezettség-

hez tartozó iskolai 

szintek

Szakképzés
Középszintű 

szakiskola

Általános 

műveltséget 

nyújtó iskola

Felsőszintű 

szakiskola

Egyetem/

Szakfőiskola

Egyéb 

végzettség 

4)

végzettség megszerzése előtt 8 059 SW 1 4 731 1 004 SW 11 126 1 131 1 055

0 - 91 nap 12 240 85 4 284 2 388 135 911 3 632 805

92 - 182 nap 6 744 72 3 001 812 175 504 1 542 638

183 - 365 nap 19 631 322 9 909 1 266 1 110 3 444 1 646 1 934

több mint 365 nap 15 703 2 820 3 021 1 160 1 266 2 439 4 030 967

végzettség megszerzése előtt 6 437 - 3 802 473 39 231 1 311 581

0 - 91 nap 19 392 164 5 563 3 452 235 2 666 5 011 2 301

92 - 182 nap 8 581 98 2 732 1 025 266 1 698 2 286 476

183 - 365 nap 8 319 280 2 315 1 111 383 1 098 2 154 978

több mint 365 nap 13 333 3 027 1 131 1 217 1 186 2 016 4 172 584

végzettség megszerzése előtt 14 496  SW1 8 533 1 477 50 357 2 442 1 636

0 - 91 nap 31 632 249 9 847 5 840 370 3 577 8 643 3 106

92 - 182 nap 15 325 170 5 733 1 837 441 2 202 3 828 1 114

183 - 365 nap 27 950 602 12 224 2 377 1 493 4 542 3 800 2 912

több mint 365 nap 29 036 5 847 4 152 2 377 2 452 4 455 8 202 1 551

Férfiak

végzettség megszerzése előtt 100,0 0,0 58,7 12,5 0,1 1,6 14,0 13,1

0 - 91 nap 100,0 0,7 35,0 19,5 1,1 7,4 29,7 6,6

92 - 182 nap 100,0 1,1 44,5 12,0 2,6 7,5 22,9 9,5

183 - 365 nap 100,0 1,6 50,5 6,4 5,7 17,5 8,4 9,9

több mint 365 nap 100,0 18,0 19,2 7,4 8,1 15,5 25,7 6,2

Nők

végzettség megszerzése előtt 100,0 0,0 59,1 7,3 0,6 3,6 20,4 9,0

0 - 91 nap 100,0 0,8 28,7 17,8 1,2 13,7 25,8 11,9

92 - 182 nap 100,0 1,1 31,8 11,9 3,1 19,8 26,6 5,5

183 - 365 nap 100,0 3,4 27,8 13,4 4,6 13,2 25,9 11,8

több mint 365 nap 100,0 22,7 8,5 9,1 8,9 15,1 31,3 4,4

végzettség megszerzése előtt 100,0 0,0 58,9 10,2 0,3 2,5 16,8 11,3

0- 91 nap 100,0 0,8 31,1 18,5 1,2 11,3 27,3 9,8

92 - 182 nap 100,0 1,1 37,4 12,0 2,9 14,4 25,0 7,3

183 - 365 nap 100,0 2,2 43,7 8,5 5,3 16,3 13,6 10,4

több mint 365 nap 100,0 20,1 14,3 8,2 8,4 15,3 28,2 5,3

Készült: 2012. 05. 24.

SW:  Swapping

1) Az időtartamot a végzettség megszerzésétől számítják Több végzettséggel rendelkező személyek esetében átfedésekre kerülhet sor. 2) Az "Összesen" 

tartomány azon személyeket foglalja magába, akik a végzettség megszerzését követő első 2 éven belül első alkalmazotti munkaviszonyt létesítettek. 

3)"Végzettség" meghatározás alatt minden, a megfigyelt időintervallumban megszerzett végzettség értendő egy, a projekt számára kidolgozott felosztásban. 

4)Ebben a kiterjesztésben többek között olyan tanfolyami képzések is szerepelnek, mint pl. szakápoló-gondozó...stb.

Nemek szerinti megoszlás 1) 
Összesen  

2)

Végzettségi szint 3)

Férfiak

Nők

Összesen 2)

 %-ban

Összesen 2)

Forrás: STATISTIK AUSTRIA, Monitoring vizsgálat az Osztrák Munkaügyi Hivatal és Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi 

Adatvédelmi okokból a Target Swapping módszer használatával adatszennyezésre került sor.

Első munkába állásig eltelt idő a végzettség megszerzését követően

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
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http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring

_biber/index.html Letöltés dátuma: 2013.09.19. 

Tankötelez

ettséghez 

tart. isk. 

szintek

Szakképzés
Középszintű 

szakiskola

Ált. 

műveltséget 

nyújtó isk.

Felsőszintű 

szakiskola

Egyetem/szakfőis-

kola

Egyéb 

végzettség 

4)

Mezőgazd., erdőgazd., halászat  és 

bányászat 747 120 292 163 SW 22 78 45 27

Feldolgozóipar 15 924 915 7 714 1 755 485 2 330 2 026 699

Energia- és vízellátás, szennyvíz 

gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás 995 67 432 92 45 139 166 54

Építőipar 8 796 592 5 750 832 158 762 300 402

Kereskedelem 17 904 952 10 280 1 605 862 1 789 1 722 694

Szállítás, raktározás 3 156 86 1 545 233 197 478 377 240

Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás 8 933 1 873 3 464 955 498 1 354 440 349

Információ, kommunikáció 3 148 45 447 85 110 530 1 802 129

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 907 53 772 142 143 706 951 140

Ingatlanügyletek 918 46 325 76 51 198 176 46

Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 7 526 126 864 329 306 1 771 3 875 255

Egyéb gazdasági tevékenységek 6 933 509 2 634 856 389 1 324 826 395

Közigazgatás 14 123 424 1 602 2 871 488 1 382 5 267 2 089

Oktatás 4 210 94 260 141 91 483 2 999 142

Egészségügyi és szociális ellátás 12 182 709 878 2 374 591 974 2 799 3 857

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 1 400 59 278 116 197 193 448 109

Egyéb szolgáltatások, háztartás 

munkaadói tevékenysége és területen 

kívüli szervezetek 3 632 158 1 632 268 110 360 889 215

Mezőgazd., erdőgazd., halászat  és 

bányászat 100,0 16,1 39,1 21,8 2,9 10,4 6,0 3,6

Feldolgozóipar 100,0 5,7 48,4 11,0 3,0 14,6 12,7 4,4

Energia- és vízellátás, szennyvíz 

gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás 100,0 6,7 43,4 9,2 4,5 14,0 16,7 5,4

Építőipar 100,0 6,7 65,4 9,5 1,8 8,7 3,4 4,6

Kereskedelem 100,0 5,3 57,4 9,0 4,8 10,0 9,6 3,9

Szállítás, raktározás 100,0 2,7 49,0 7,4 6,2 15,1 11,9 7,6

Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás 100,0 21,0 38,8 10,7 5,6 15,2 4,9 3,9

Információ, kommunikáció 100,0 1,4 14,2 2,7 3,5 16,8 57,2 4,1

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 100,0 1,8 26,6 4,9 4,9 24,3 32,7 4,8

Ingatlanügyletek 100,0 5,0 35,4 8,3 5,6 21,6 19,2 5,0

Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 100,0 1,7 11,5 4,4 4,1 23,5 51,5 3,4

Egyéb gazdasági tevékenységek 100,0 7,3 38,0 12,3 5,6 19,1 11,9 5,7

Közigazgatás 100,0 3,0 11,3 20,3 3,5 9,8 37,3 14,8

Oktatás 100,0 2,2 6,2 3,3 2,2 11,5 71,2 3,4

Egészségügyi és szociális ellátás 100,0 5,8 7,2 19,5 4,9 8,0 23,0 31,7

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 100,0 4,2 19,9 8,3 14,1 13,8 32,0 7,8

Egyéb szolgáltatások, háztartás 

munkaadói tevékenysége és területen 

kívüli szervezetek 100,0 4,4 44,9 7,4 3,0 9,9 24,5 5,9

Elkészítés dátuma: 2012.05.24.

SW:  Swapping

Az első alkalmazotti munkaviszony ÖNACE besorolása

1)Az "Összesen" tartomány azon személyeket foglalja magába, akik a végzettség megszerzését követő első két éven belül első alkalmazotti 

munkaviszonyt létesítettek és ismert a munkaadó gazdasági tevékenységének besorolása.  2)A vállalat ÖNACE 2008 kódja a fordulónapig. A túl kevés 

esetszám miatt néhány gazdasági terület összevonásra került. 3)Végzettség meghatározás alatt minden, a megfigyelt időintervallumban megszerzett 

végzettség értendő egy, a projekt számára kidolgozott felosztásban. 4)Ebben a kiterjesztésben többek között olyan tanfolyami képzések is szerepelnek, 

mint pl. szakápoló-gondozó...stb.

Az első alkalmazotti munkaviszony 

gazdasági tevékenységi besorolása 2)

Összesen 

1)

Végzettségi szint 3)

 %-ban

Adatvédelmi okokból a "Target swapping" módszer használatával adatszennyezésre került sor.

Forrás: STATISTIK AUSTRIA,Monitoring vizsgálat az Osztrák Munkaügyi Hivatal és a Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium 

megbízásából.

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
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Az egyes gazdasági tevékenységek fordítása a Központi Statisztikai Hivatal TEÁOR’08 

listája alapján történt. 
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http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring

_biber/index.html Letöltés dátuma: 2013.09.19. 

Tankötele-

zettséghez 

tart. isk. 

szintek

Szakképzés
Középszintű 

szakiskola

Ált. 

műveltséget 

ny. 

magasabb 

iskola

Felsőszintű 

szakiskola

Egyetem/szak

főiskola

Egyéb 

végzettség 

4)

1200 EUR alatt 14 040 873 5 650 1 477 1 309 2 465 1 206 1 060

1200-tól 1800EUR-ig 12 970 132 7 531 874 639 1 756 1 054 984

1800-tól 2400 EUR-ig 12 160  SW 18 7 147 979 231 1 510 1 028 1 247

2400 EUR és annál 

több
11 326

SW 3 2 630 2 041 67 766 4 473 1 346

1200 EUR alatt 19 192 1 160 7 016 2 535 1 008 2 962 3 089 1 422

1200-tól 1800EUR-ig 13 071 66 5 795 1 277 290 2 209 2 286 1 148

1800-tól 2400 EUR-ig 6 411 SW 8 1 166 934 75 1 154 2 052 1 022

2400 EUR és annál 

több
6 861

SW 1 372 1 797 SW 16 195 3 619 861

1200 EUR alatt 33 232 2 033 12 666 4 012 2 317 5 427 4 295 2 482

1200-tól 1800EUR-ig 26 041 198 13 326 2 151 929 3 965 3 340 2 132

1800-tól 2400 EUR-ig 18 571 SW 26 8 313 1 913 306 2 664 3 080 2 269

2400 EUR és annál 

több
18 187 SW 4 3 002 3 838 83 961 8 092 2 207

1200 EUR alatt 100,0 6,2 40,2 10,5 9,3 17,6 8,6 7,5

1200-tól 1800EUR-ig 100,0 1,0 58,1 6,7 4,9 13,5 8,1 7,6

1800-tól 2400 EUR-ig 100,0 0,1 58,8 8,1 1,9 12,4 8,5 10,3

2400 EUR és annál 

több
100,0

0,0 23,2 18,0 0,6 6,8 39,5 11,9

1200 EUR alatt 100,0 6,0 36,6 13,2 5,3 15,4 16,1 7,4

1200-tól 1800EUR-ig 100,0 0,5 44,3 9,8 2,2 16,9 17,5 8,8

1800-tól 2400 EUR-ig 100,0 0,1 18,2 14,6 1,2 18,0 32,0 15,9

2400 EUR és annál 

több
100,0

0,0 5,4 26,2 0,2 2,8 52,7 12,5

1200 EUR alatt 100,0 6,1 38,1 12,1 7,0 16,3 12,9 7,5

1200-tól 1800EUR-ig 100,0 0,8 51,2 8,3 3,6 15,2 12,8 8,2

1800-tól 2400 EUR-ig 100,0 0,1 44,8 10,3 1,6 14,3 16,6 12,2

2400 EUR és annál 

több 100,0 0,0 16,5 21,1 0,5 5,3 44,5 12,1

Elkészítés dátuma: 

2012.05.24

SW:  Swapping

Végzettség megszerzését követő első munkaviszonyból származó kereset

Forrás: STATISTIK AUSTRIA.Monitoring vizsgálat az Osztrák Munkaügyi Hivatal és a Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi 

Minisztérium megbízásából

Nők

Kezdő fizetés 2) nemek 

szerint

Összesen 

1)

Végzettség 3)

Férfiak

Adatvédelmi okokból a "Target swapping" módszer használatával adatszennyezésre került sor.

1)Az "Összesen" tartomány magában foglal minden olyan személyt, akik a végzettség megszerzését követő két éven belül első 

alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkeztek és bérelszámolási lapjuk hozzáférhető volt.  2)A bruttó havi fizetés magában foglal 

minden, az első alklamazotti munkaviszonyból származó pénzbeni és természetbeni juttatást 3)Végzettség meghatározás alatt 

minden, a megfigyelt időintervallumban megszerzett végzettség értendő egy, a projekt számára kidolgozott felosztásban. 4) Ebben a 

kiterjesztésben többek között olyan tanfolyami képzések is szerepelnek, mint pl. szakápoló-gondozó...stb.

Összesen 1)

 %-ban
Férfiak

Nők

Összesen 1)

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/bildungsbezogenes_erwerbskarrierenmonitoring_biber/index.html
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 alapjául szolgáló 2008/09-es tanévben Ausztriában 221.000 személy szerzett 

valamilyen végzettséget, közülük 36.418 fő diplomázott egyetemen, szakfőiskolán vagy 

tanárképző főiskolán. Amíg az általános műveltséget nyújtó magasabb iskolákban és a 

felsőszintű szakiskolákban több nő (átlagosan 58 %) szerez érettségit, addig ez a magasabb 

arány a master-képzések esetében a férfiakra (56%) jellemző inkább. Szintúgy férfi-

dominanciát mutatnak a doktori képzések is, hiszen az említett iskolaévben 56-44%-os volt az 

arány a férfiak javára. 

A monitoring vizsgálat eredményei a kereső tevékenység elkezdését illetően a középszintű 

végzettségek esetében is jelentős eltéréseket mutattak. A szakképzés, a középszintű 

szakiskola, az általános műveltséget nyújtó magasabb iskola és a felsőszintű szakiskola 

elvégzését követően a férfiak munkába állása későbbre tolódik, mint a nőké, ezt azonban 

nagymértékben befolyásolja a katonai vagy polgári szolgálat megkezdése is. A felsőfokú 

képzési területeken már alig érzékelhető a különbség a nemek között. Egy osztrák egyetemen 

szerzett diplomával a férfiak 56, míg a nők 54%-a kap alkalmazotti munkaviszonyt 3 

hónappal a végzés után. A végzősöknek pedig csak 6%-a keres több mint 12 hónapon 

keresztül munkát. A BSc-tanulmányok befejezése után azonban a férfiak 10, míg a nők 11%-

ának több mint 1 évre van szükség az első alkalmazotti munkaviszony létesítéséhez. 

A végzettség megszerzése utáni első alkalmazotti munkaviszonyból származó kezdő fizetés 

esetében a férfiak egyértelműen vezető pozícióban vannak, de további vizsgálatok kimutatták, 

hogy a bérkülönbségek egy része a nők nagyobb mértékű részmunkaidős foglalkoztatására 

vezethető vissza. Egyértelmű különbségek rajzolódnak ki a felsőfokú végzettségűeknél is. A 

BSc végzettségű férfiak (egyetemi, szakfőiskolai és tanárképző főiskolai diploma) 45, míg az 

ugyanilyen végzettségű nők 21%-a kap kezdő fizetésként több mint bruttó 2.400 EUR-t. A 

különbség tovább nő az MSc végzettségűek körében: a férfiak 71, míg a nők csak 43%-a 

keres több mint bruttó 2.400 EUR-t havonta.  

A végzettségek szakirányát tekintve is nagy különbségek mutatkoznak a kezdő fizetésben, 

különösen számottevő ez a menedzsment, gazdaság és közigazgatás területén. Itt a férfiak 

64%-a, a nőknek viszont csak 43%-a kap több mint bruttó 2.400 EUR-t havonta. A 

kedvezőtlen bemeneti viszonyok ellenére 55%-al több nő végez ezeken a területeken, mint 

férfi. Ezzel ellentétben az informatika területén csak 18 %-os a női végzősök aránya, holott a 
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kezdő fizetések között e területen nincsenek számottevő különbségek. Szintén nem 

mutatkoznak nagy különbségek a fiatal rezidens orvosok bérei között. Itt a nők 57, míg a 

férfiak 66%-a keres havonta bruttó 2.400 EUR felett. Ennek oka az lehet, hogy a szakvizsga 

előtt általában mindegyikük fix fizetést és pótlékot kap. Szintén egyértelműek a nemek közötti 

különbségek a tanárképzés és neveléstudományok területein belül. A férfiak 34, míg a nők 

17%-a kap kezdő fizetésként bruttó 2.400 EUR-t. 82%-os részvételi aránnyal a nők 

dominálnak ezen a képzési területen, további kutatások azonban azt is kimutatták, hogy a női 

tanárok nagy százaléka kezdi kereső tevékenységét részmunkaidős foglalkoztatásban, de ez 

jellemző a férfi tanárokra is. A biotudományok viszont az egyik terület azon kevesek közül, 

ahol fordított tendencia mutatkozik. Annak ellenére, hogy itt, csakúgy, mint a tanárképzésben 

a női részvétel dominál, a nők 26, míg a férfiaknak csak 20%-a kap kezdő fizetésként több 

mint bruttó 2.400 EUR-t. 

1.3 Intézményi pályakövetés Ausztriában 

1.3.1 A Bécsi Egyetem bemutatása22 

A 2015-ben fennállásának 650. évfordulóját ünneplő Bécsi Egyetemet 1365. március 12-én 

alapította IV. Rudolf herceg a párizsi Sorbonne mintájára, Alma Mater Rudoplhina 

Vindobonensis néven. I. Ferdinánd király 1551-ben Bécsbe hívta a jezsuita szerzetesrendet, 

utóda pedig a „Sanctio Pragmatica” rendelkezéssel a rendnek adta át a teológiai és 

bölcsészettudományi kar irányítását, így az elkövetkezendő 150 évben az egyház elképzelései 

erősen meghatározták az intézmény működését. Mária Terézia idejében a rend befolyását 

nagymértékben csökkentették, az indoklás szerint ugyanis elhanyagolták a világi karokat. Az 

egyház hatalmának korlátozásával az egyetem ismét állami oktatási intézmény lett, így 

képzéseinek középpontjába a hivatalnok- és orvosképzés került. II. József tovább folytatta a 

reformok bevezetését: 1778-ban már protestáns vallásúak is beiratkozhattak az egyetemre, 

1783-ban pedig végérvényesen a német lett a hivatalos oktatási nyelv. Az alapítástól számítva 

azonban 532 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 1897-ben, az intézmény történetében először 

nők is beiratkozhassanak az egyetemre, bár csak a bölcsészettudományi kar szakjainak 

látogatására kaptak engedélyt. 

A világháborúk időszaka jelentős mértékben megtépázta nem csak az egyetemi épületeket, 

hanem az intézmény hírnevét is. Az 1938-as Anschluss következtében bevezetett 

rendelkezések miatt a professzorok és oktatók csaknem fele került elbocsátásra politikai vagy 
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faji okokból. Az újjáépítési munkálatok ellenére már 1945 májusában megkezdik az oktatást. 

A 70-es években bekövetkezett reformok következtében az intézmény elképesztő 

változásokon ment keresztül: az egyre növekvő hallgatói létszám megkövetelte az egyetem 

bővítését, így számos, már meglévő és újonnan épített épületet csatoltak hozzá. 

A 2002-es egyetemi törvénnyel az egyetemek autonómiát kaptak, amelynek következtében a 

Bécsi Egyetemet is újjászervezték: 2004. január 1-jével az orvosi kar különvált, így jelenleg 

az intézmény 15 karral és 4 központtal működik. 

A Bécsi Egyetem, vagyis az Universität Wien rendelkezik jelenleg Ausztria legnagyobb 

tanulmányi kínálatával: 55 BSc, 116 MSc, 4 diplomás képzés és 12 doktori szak látogatható. 

Napjainkban 6700 kutató- és tanárkolléga dolgozik az egyetemen, akik tanévenként kereken 

10.000 előadást hirdetnek meg. A 2010/11-es tanév őszi szemeszterében 2900 e-learning 

támogatott előadást tartottak. 

130 ország állampolgára tanul az egyetemen, amely az Erasmus/Socrates hálózatok tagjaként 

támogatja a hallgatók mobilitását. 

3. ábra: A Bécsi Egyetem hallgatói létszáma
23

 

 

4. ábra: A Bécsi Egyetem 2011/12-es tanévében végzettek száma
24
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 Forrás: http://www.univie.ac.at/universitaet/zahlen-und-fakten/ Letöltés dátuma: 2013. 09.21. 
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Nők Férfiak Összesen

Osztrák állampolgárok 42962 24548 67510

Nemzetközi hallgatók 15374 9602 24976

Összesen 58336 34150 92486

2012/13-as tanév ősszi szemeszter adatai alapján

Nők Férfiak Összesen

Első végzettség 6000 2672 8672

ebből diploma-tanulmányok 3235 1424 4659

ebből BSc-tanulmányok 2765 1248 4013

További végzettség 813 544 1357

ebből MSc-tanulmányok 527 277 804

ebből doktori tanulmányok 286 267 553

Összesen 6813 3216 10029

2011/12-es tanév adatai alapján

http://www.univie.ac.at/universitaet/zahlen-und-fakten/
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5. ábra: Végzősök száma a végzettség fajtája szerint 2003-2011 között a Bécsi Egyetemen
25

 

 

Szolgáltatások 

A tanulmányokkal kapcsolatos általános kérdésekben a hallgatóknak, valamint az 

érdeklődőknek a StudentPoint iroda segít, szakspecifikus kérdésekben a 

StudentServiceCenter, az egyes tanszékek, valamint a hallgatói önkormányzat képviselői 

adnak felvilágosítást, a doktorandusz centrumban pedig kimondottan a doktori 

tanulmányokkal kapcsolatban lehet segítséget kérni. A fogyatékos vagy krónikus betegségben 

szenvedő hallgatók a BarrierefreiStudieren (akadálymentes tanulás) csoporttól kaphatnak 

tanácsokat és információkat az egyetemi élettel kapcsolatban. 

1.3.2 Szakirányú továbbképzések26 

A szakirányú továbbképzések a már végzettek számára kínálnak kiegészítő képzési 

lehetőséget. A Bécsi Egyetem kínálatában megtalálhatóak az MSc-képesítéssel (pl. Európa-

tanulmányok, európai és nemzetközi gazdasági jog, nemzetközi tanulmányok stb.), szakértő-

képesítéssel (pl. etika és jog a klinikai kutatásokban, klinikai szakpszichológus, coaching) és 

oklevéllel (pl. etikus pénzügyi magatartás) záruló továbbképzések is. Évente több mint 2000 

hallgató választ ilyen jellegű tanulmányokat a több mint 40 féle továbbképzési programból. A 

legtöbb munkaviszony mellett is látogatható, a kutatás, a gyakorlat és az elmélet szakértői 
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 Forrás: http://www.uniport.at/uniport/mediathek.MediaProvider/get.now?id=d6f2ba781d929230:-

3cf88b11:13f38392a4a:-7fe3 Letöltés dátuma: 2013. szeptember 23. 
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pedig párhuzamosan kísérik a hallgatókat tanulmányaik során. A szakirányú továbbképzések 

a következő területeket fedik le: képzés/oktatás és szociális szakmák; egészség- és 

természettudományok; nemzetközi tanulmányok és gazdaság, kommunikáció és média 

valamint jog.  

A Bécsi Egyetem a továbbképzések széles portfólióját kínálja ezen kívül az érdeklődőknek, 

így például a University meets public programot, amely kortól és végzettségtől függetlenül 

mindenkinek szól. Minden szemeszterben egy bizonyos témában látogathatók előadások és 

kurzusok, amelyeket egyetemi előadók tartanak. A részvételi díj az adott előadás vagy 

előadás-sorozat hosszától függ, de általánosságban elmondható, hogy egy 1,5 tanóra 

egységnyi előadás 5 EUR-ba kerül. 

Ezen kívül nyári egyetemek és nyelvi kurzusok széles tárháza várja az érdeklődőket. 

Valamennyi induló képzésről és egyéb feltételekről a Postgraduate Center ad felvilágosítást. 

1.3.3 Doktori képzések27 

A Bécsi Egyetem doktori képzéseinek középpontjában az önálló tudományos kutatási 

tevékenység áll, amely a doktori tanulmányok végén disszertáció formájában kerül védésre és 

bemutatásra. A képzés nagyjából két részre tagolódik: a bemeneti vagy koncepciós és a 

kutatási fázisra. Amíg a bemeneti fázis egy expozé összeállításából áll, addig a kutatási 

fázisban a konkrét kutatási tevékenységre kerül sor. Ezzel egy időben a doktoranduszoknak 

részt kell venniük konferenciákon, megbeszéléseken és workshopokon, ahol prezentálniuk 

kell kutatásuk aktuális állását. Ezáltal elsajátítják az előadáshoz szükséges kommunikációs-

prezentációs technikákat, idő- és projektmenedzsmentet. 

A Bécsi Egyetemen jelenleg két lehetőség van a doktori tanulmányok elkezdésére. Az egyéni 

doktori tanulmányok esetében a doktoranduszok maguk választják ki az intézmény habilitált 

oktatói közül azt, aki disszertációs projektjükben a segítségükre lesz, azt tudományosan-

szakmailag támogatja. A doktoranduszok a képzés végén a saját maguk által választott 

témában doktorálnak adott karon. A strukturált doktori programok szakkollégiumok 

formájában, több doktorandusz együttes részvételével zajlanak, akik egy adott kerettémában 

kutatnak. A doktori szakkollégiumokba csak sikeres felvételi vizsgával lehet bekerülni, 

amelyet az adott szakkollégium ír ki. 
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 http://doktorat.univie.ac.at/home/ - Letöltés dátuma: 2013. 09. 22. 
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1.3.4 Diplomás pályakövetés a Bécsi Egyetemen28 

Ausztriában a felsőoktatási intézményeknek nem kell kötelező jelleggel diplomás 

pályakövetést végezniük, a Bécsi Egyetem, az intézmény karrier irodájával, az Uniport
29

-tal 

és az Osztrák Statisztikai Hivatallal karöltve azonban elkezdte a monitorozást. A kiértékelésre 

2008-ban, 2011-ben és legközelebb 2014-ben – tehát 3 évente – kerül sor. Az egyetem 

minőségbiztosítási irodájának tájékoztatása szerint a kérdőíves pályakövetést sok mindenre fel 

tudják használni, így például az öregdiák-adatbázishoz, a hallgatók tájékoztatására szolgáló 

különböző információs anyagokhoz, karrier- és beiskolázási tanácsadáshoz, belső 

minőségbiztosításhoz, valamint különböző újítások, reformok alapjaként. A statisztikai 

tanulmány célja továbbá az volt, hogy olyan végzősök útját kövessék végig munkába 

állásukig és munkaviszonyuk alatt, akik első végzettségüket szerezték meg. Ebből kifolyólag 

az alábbi hallgatók adatai nem szerepelnek a statisztikában: 

 szakirányú továbbképzések végzősei, 

 olyan hallgatók, akik már rendelkeznek azonos, vagy magasabb szintű oklevéllel, 

 azok a tanulók, akik a végzettségük megszerzését követő szemeszterben újabb 

tanulmányokba kezdtek,  

 valamint azok, akik 35 évnél idősebbek. 

A doktori képzésben részt vevők részben a fenti kritériumok, részben pedig az alacsony 

esetszám miatt szintén nem szerepelnek a tanulmányban. 

A Bécsi Egyetemen a statisztikához szükséges adatokat kétféle módon szerzik be: 

 végzősök megkérdezése által közvetlenül a tanulmányok befejezése után, 

 és a karrier utak elemzése során a társadalombiztosítási adatok kiértékelése által. 

 

a. Megkérdezés 

A jelenleg is működő kérdőíves módszert 2009 elején indították útjára és online-felmérésként 

az Evasys rendszerrel végzik. A mindenkori végzősök e-mailben kapnak értesítést a 
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 http://www.uniport.at/blog/?p=9807 – Letöltés dátuma: 2013. 09. 21. és 

http://www.uniport.at/uniport/mediathek.MediaProvider/get.now?id=d6f2ba781d929230:-

3cf88b11:13f38392a4a:-7fe3 Letöltés dátuma: 2013. 09. 23. 
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A szervezet az egyetem munkaerőpiaci-trendeket vizsgáló irodája, amely segítséget nyújt a hallgatóknak a 

gyakorlati helyek keresésében, munkaközvetítésben, továbbá szakmai állásbörzéket szervez. 
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felmérésben való részvételre, és kereken 1/3-uk tölti ki a kérdőívet. Az online-kérdőív a 

következő területeket foglalja magába: 

 tanulmányok intenzitása, alakulása 

 tanulmányi idő átlépése, munkaviszony létesítése a tanulmányok alatt 

 tanulmányok értékelése, kompetenciák elsajátítása 

 az egyetem szolgáltató tevékenységének értékelése 

 kötődés az egyetemhez, szakmai jövőkép 

A kérdőívek kiértékelése évenként történik, eredményét természetesen a tanszékvezetők és a 

rektor, valamint helyettesei előtt részletesen bemutatják. 

b. Elemzés a társadalombiztosítási adatok kiértékelésével 

A minőségbiztosítási iroda az Uniporttal közösen az Osztrák Statisztikai Intézetet bízta meg 

azzal, hogy a társadalombiztosítási adatokat a következő szempontok alapján kiértékelje: 

 a végzettség megszerzését követően eltelt idő az első alkalmazotti munkaviszonyig és 

a munkaadó-váltások száma 

 első munkaviszony: időtartam, átlagos havi bér, a vállalat gazdasági tevékenységének 

besorolása, a foglalkoztatottak aránya, munkavállalói státusz (vállalkozóként, atipikus 

foglalkoztatás stb.) 

A 2011-es statisztikai adatokból világosan kiderült, hogy az informatika, gazdasági 

informatika és a geofizika szak végzősei találnak leghamarabb munkát, kevesebb, mint 1 

hónap alatt. 2 hónapig tart az álláskeresés a statisztika, matematika, közgazdaságtan, 

történelem és ápolási szakos hallgatók esetében. Ezen tények előrevetítik a keresetre 

vonatkozó becsléseket: bruttó 2500 EUR/hó felett keresnek 1 év munkaviszony után a volt 

informatikus, gazdasági informatikus és közgazdász hallgatók. 

Az egyetem minőségbiztosítási irodájának tájékoztatása szerint a Statisztikai Intézettel 

közösen végzett kiértékelésre 3 évente kerül sor. A 2008-as és 2011-es adatok elemzése után 

2014-ben publikálják az eredményeket legközelebb. Az adatvédelmet illetően, csakúgy, mint 

az országos statisztika esetében, a Statisztikai Intézet a felelős.  

Az elmúlt tanév adatainak kiértékelése jelenleg is folyik. 
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1.4 Összegzés 

Bár Ausztriában intézményi szinten a szó szoros értelmében, kötelező jelleggel nem 

létezik diplomás pályakövetés, a fiatalok karrierútját és elhelyezkedési lehetőségeit országos 

szinten mégis monitorozzák. 2011 decemberében indult a BibEr (Bildungsbezogenes 

Erwerbskarrierenmonitoring) elnevezésű projekt, amelynek kivitelezésében és realizálásában 

az Osztrák Munkaügyi Hivatal mellett az Osztrák Statisztikai Intézet és a Munkaügyi, 

Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium vett részt. Ez a projekt nem kifejezetten 

diplomás fiatalok pályakövetésével foglalkozik, hiszen minden, az országban adott tanévben 

végzett tanuló, hallgató munkaerőpiaci-státuszát, karrierútját rögzítette. Az évente ősszel 

kiegészítésre, valamint frissítésre kerülő adatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetőek. Az 

első kiértékelt évfolyam a 2008/09-es tanévben végzett volt, amelyről általánosságban 

elmondható, hogy míg az általános műveltséget nyújtó magasabb iskolákban (AHS) és a 

felsőszintű szakiskolákban /BHS/ több nő – átlagosan 58% - szerez érettségit, addig ez a 

magasabb arány a master-képzések esetében a férfiakra jellemzőbb inkább, de szintúgy férfi 

dominanciát mutatnak a doktori képzések is, 56-44%-os arányban. 

A tanulmány második felében intézményi diplomás pályakövetésre találunk példát, 

amit a 2015-ben fennállásának 650. évfordulóját majd ünneplő Bécsi Egyetem végzett saját 

karrierirodájával, az Uniport-tal, valamint a Statisztikai Intézettel közösen. A kiértékelésre 3 

évente kerül sor (2008., 2011., 2014.) és az eredmények sok helyen, sokféleképp 

hasznosíthatóak. A statisztikában elsősorban az első felsőfokú végzettségüket megszerző 

hallgatókra koncentráltak, így az eredmények nem vonatkoztathatók többek között a 35 év 

feletti korosztályra, továbbá azokra, akik már rendelkeztek a végzés évében azonos vagy 

magasabb szintű oklevéllel. A doktori képzésben résztvevők részben a fenti kritériumok, 

részben pedig az alacsony esetszám miatt nem szerepelnek a tanulmányban. A hallgatók 

válaszai az anonim, Evasys rendszerrel végzett megkérdezésekből származnak, emellett pedig 

a társadalombiztosítási adatok feldolgozásával és kiértékelésével is értékes információkat kap 

az egyetem, amelynél az adatvédelmet – csakúgy, mint a BibEr-nél – a Statisztikai Intézet 

garantálja. A sajtótájékoztatón bemutatott eredmények fontosak az öregdiák-adatbázis, a 

minőségbiztosítás, különböző információs anyagok és a karrier-tanácsadás szempontjából is, 

hiszen ezekből egyértelművé válik, mely szakok végzősei számíthatnak diplomájuk 

megszerzése után a leghamarabb munkaszerződésre, a legmagasabb fizetésre. Az említett 

egyetem esetében ezek az informatika, a geofizika, és a gazdasági informatika szakon 

végzettek. 
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2 Németország 

2.1 Németország oktatási rendszere 

Nem egyszerű feladat a német oktatás bemutatása, hiszen nem létezik egy egységes oktatási 

rendszer. A Német Szövetségi Köztársaság 16 szövetségi államból áll, melyek kulturális 

szuverenitást élveznek és törvényalkotási joggal rendelkeznek az oktatási rendszert illetően. A 

tartományok hatáskörébe tartozik többek között a tanterv, az iskolaév és a tanárok fizetésének 

a meghatározása, illetve a követelményrendszer kidolgozása. Ennek következtében az oktatás 

16 modellje ismert az államban.  

Az állam hatásköre leginkább az alábbiakban felsorolt pontokra terjed ki:  

 iskolán kívüli szakképzés, szakmai továbbképzés támogatása, 

 képzési támogatás nyújtása, 

 kutatás-fejlesztés ösztönzése, 

 ifjúság támogatása, 

 a távoktatásban részt vevők védelme, 

 foglalkoztatást elősegítő intézkedések meghozatala.
30

 

Az oktatási modellek közötti különbség a legtöbb területen elenyésző, de van néhány terület, 

melyek között az eltérés óriási. Így például nincs könnyű helyzetben egy német diák, ha 

Hamburgból Bayernbe vagy Brandenburgból Nordrhein-Westfalenbe kell költöznie, és a 

tanulmányait az adott szövetségi államban kell folytatnia.
 
 

2.1.1 Az oktatási rendszer felépítése és struktúrája 

Az oktatási rendszer szintjei azonban mindenhol megegyeznek. A legalsó szinten az 

„Elementarstufe”, azaz az alapoktatás található, mely olyan gyerekek számára szól, akik még 

nem tankötelesek. Ezután következik a „Primar” szint, azaz az oktatás első szintje, amely az 

első négy vagy hat tanköteles időszakot foglalja magában. Ezt követi a „Sekundarstufe I”, 

azaz az oktatás második szintjének első fele, amely egy vizsgával (Bildungsabschluss) zárul. 

A következő szint az úgy nevezett „Sekundarstufe II”, azaz az oktatás második szintjének 

második része, mely vagy a szakképzést jelenti, vagy felkészít a főiskolai és egyetemi 
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tanulmányokra. A „Tertiäre Bereich”, azaz az oktatás harmadik szintje a főiskolákat, 

egyetemeket foglalja magában.
 31

 

Alapoktatás 

Az alapoktatás a néhány hónapos gyerekek nevelésével foglalkozik, egészen addig, amíg be 

nem töltik a hatodik életévüket és tankötelessé nem válnak. Néhány gyermeket, akik már 

betöltötték a tanköteles életkort, visszafognak az iskolából, és még egy évig óvodába vagy 

iskolai előkészítőbe kell járniuk.  

Az alapoktatás intézményeinek látogatása a jelen szabályozások szerint önkéntes. 

Tankötelezettség 

A tankötelezettség általában a gyermek hatodik életévének betöltésével kezdődik, és kilenc, 

máshol tíz (Berlinben, Brandenburgban, Bremenben és Thüringenben) iskolában töltött évet 

jelent.  

Mindez megköveteli az órákon és a kötelező iskolai rendezvényeken való részvételt. A 

tankötelezettség teljesítése mind a gyermek, mind a szülő, mind pedig az oktatási intézmény 

felelőssége is egyben. 

Az oktatás első szintje 

A gyermekek többsége általában hat éves korában kezdi meg az általános iskolai 

tanulmányait, amely négy osztály elvégzését jelenti. Azonban Berlinben és Brandenburgban 

hat osztályos általános iskolák működnek.
 
 

Az oktatás második szintje 

Az ebbe a kategóriába tartozó iskolatípusok látogatása egészen addig kötelező, amíg 

tanköteles a diák. A szülők mellett az általános iskola oktatói is segítséget nyújtanak a 

pályaválasztásban. A választást természetesen a teljesítménykritériumok, illetve a vágyott 

iskola kapacitása is befolyásolja. 

Az oktatás második szintjének, annak is az első részéhez tartozó intézményei 5-7 vagy 12-13 

tanév teljesítését teszik kötelezővé a diákok számára.
 32

 A választható intézménytípusok a 

következők: 
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 Középiskola (Hauptschule)  

Általános oktatást nyújt a tanulóknak. Továbbtanulási lehetőséget a szakképző 

iskolákba biztosít. 

 Reáliskola (Realschule)  

A középiskola és a gimnázium között áll. Szélesebb körű oktatást biztosít a 

tanulók számára. Az itt megszerzett bizonyítvánnyal a diákok érettségit adó 

középiskolában, vagy érettségit nem adó, így felsőfokú továbbtanulásra nem 

jogosító szakképző iskolában tanulhatnak tovább. 

 Gimnázium  

Magasabb fokú középiskolai oktatást biztosít a tanulók számára. A 

tanulmányok végén érettségit tesznek a diákok, amely egyetemi jelentkezésre 

jogosítja őket. 

 Iskolák többféle képzési móddal (Gesamtschule)  

Ugyanazokat a tárgyakat hallgatják a diákok, mint az előző három esetben, de 

az egyes tárgyakat kétféle szinten (magasabb-alacsonyabb) oktatják. A tanulók 

főiskolai, egyetemi jelentkezésre jogosító érettségit tehetnek. 

A középiskola, a reáliskola és a gimnázium általában egyféle képzési lehetőséget biztosít a 

diákok számára, míg a negyedik típusba tartozó iskolák kettőt vagy hármat.  

A tankötelezettség teljesítése után, általában 15 évesen, az oktatás második szintjének 

második felébe léphetnek a diákok. A különféle iskolatípusokba való bekerülést az addigi 

teljesítmény határozza meg. A kínálatba általános, illetve szakmai képzést nyújtó iskolák és 

duális szakképzések tartoznak.  

Az általános képzést nyújtó iskolák a következők: 

 Középiskola felső tagozata: általános ismeretek bővítése 

 Szakmai képzést nyújtó kurzusok: gyakorlati képzést is biztosítanak a hallgatók 

számára és záróvizsgával végződnek 

 Szakmai képzés: szakmunkás bizonyítványt ad 

 A szakmai képzést nyújtó iskolák közé tartoznak az alábbiak: 
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 Berufsfachschule: nappali tagozatos szakmunkásképző iskola 

 Berufsaufbauschule: szakközépiskola 

 Fachoberschule: műszaki középiskola, oktatási szempontból középfokú 

diplomát ad 

 Fachgymnasium: a gimnáziumnál magasabb képzést biztosító, technikai 

képesítést nyújtó szakiskola
33

 

2.1.2 A német felsőoktatás 

A német oktatás harmadik szintjéhez a felsőoktatás tartozik. A felsőoktatás szerkezetét az 

1998-as Felsőoktatási kerettörvény szabályozza, melynek utolsó módosítására 2005-ben 

került sor.
34

 Németországban több mint 300 felsőoktatási intézményben folytathatják 

tanulmányaikat a diákok. Az I. számú táblázat azt mutatja be, hogy az egyes tartományokban 

mennyi és milyen típusú egyetemek és főiskolák működnek. 

Az oktatásnak a későbbi szakmai tevékenységi területnek megfelelően kell felkészíteni a 

hallgatókat, és ehhez a szükséges szakmai tudást, képességeket és módszereket kell átadniuk. 

Mindezt úgy, hogy képessé tegyék őket a tudományos, vagy a művészeti munkára, és a 

felelősségteljes kereskedésre egy liberális, demokratikus és szociális jogállamban. Ezek a 

célok a főiskolák és egyetemek mindegyik típusában megegyeznek. 
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6. ábra: Főiskolák és egyetemek tartományok és képzési terület szerinti megoszlása Németországban 
 

 

Forrás: www.kmk.org 

A tanulmányok során az oktatás és a kutatás egysége jelenik meg, hiszen a szakmai 

képesítésnek szorosan kell kapcsolódnia a tudományos kutatáshoz, vagy a művészi 

fejlődéshez. Ez a célkitűzés is mindegyik főiskolára érvényes.
35

 

A felsőoktatásban való részvételre azok a tanulók jogosultak, akik általános vagy 

szakképesítést nyújtó középiskolába jártak és megszerezték a szükséges vizsgát abból a 

tárgyból, amit a későbbiekben tanulni szeretnének.  
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A felsőoktatási intézményekbe való bejutáshoz az alábbi képesítések szükségesek: 

 Allgemeine Hochschulreife: bármelyik felsőoktatási intézményben folytathatók a 

tanulmányok 

 Fachgebundene Hochschulreife: bizonyos tantárgyakból tehető le, ezzel 

egyenértékű felsőoktatási intézménybe nyerhet felvételt a diák 

 Fachhochschulreife: különböző szakfőiskolákon, illetve egyetemi kiegészítő 

kurzusokon való továbbtanulást teszi lehetővé 

  

Forrás: www.kmk.org 

 

A más nemzetiségű hallgatók számára egy ezekhez hasonló végzettség szükséges, 

amennyiben Németországban szeretnék folytatni a tanulmányaikat.
 36

 

A Német Szövetségi Köztársaságban, a 2010/2011-es téli szemeszterben összesen 415 állami 

és államilag elismert főiskola közül választhattak a hallgatók. A II. számú táblázat azt 

mutatja, hogy a különböző típusú képzések mennyi hallgatóval indultak el.  

Ez alapján a főiskolák és egyetemek három fajtáját különböztethetjük meg: 

 Különböző típusú szakfőiskolák (Fachhochschulen)  

Egyetemi szintű oktatást biztosítanak a mérnöki, a gazdasági, a mezőgazdasági 

és az üzleti területeken. Az oktatás során a gyakorlati képzés játssza a 

főszerepet. 
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 Egyetemek és ezekkel egyenértékű főiskolák (pedagógiai, teológiai, műszaki főiskolák)  

A közös vonása ezeknek a felsőoktatási intézményeknek az, hogy joguk van 

doktori fokozatot adni. 

 Zene és művészeti főiskolák  

Néhány főiskolán szinte az összes művészeti szakot oktatják, míg máshol csak 

az egyes szakirányok képviseltetik magukat.
37

 

A tudományegyetemek (Gesamthochschulen) egy intézményen belül kínálják mindazt, amit 

az előbb említett típusoknál külön-külön oktatnak.
 
 

Ezeken kívül létezik még pár különleges formája a felsőoktatásnak, melyek nem mindenki 

számára nyitottak. Ilyenek például a szövetségi véderő egyetemei és a közigazgatási 

szakfőiskolák.
38

 

Finanszírozási forma szerint megkülönböztethetünk állami és magán főiskolákat. Az állami 

főiskolákat az állam finanszírozza, a hallgatóknak egyáltalán nem, vagy csak csekély 

mértékben kell fizetniük tanulmányaik elvégzéséért. A magán főiskolák azonban a hallgatók 

tandíjából tartják fenn magukat. Az utóbbi években jelentősen megemelkedett a tandíj 

összege. Ugyanakkor Németországban még mindig az állami főiskolák száma a magasabb. 

Mivel a Német Szövetségi Köztársaságban az az elfogadott álláspont, hogy a képzésnek 

mindenki által megfizethetőnek kell lennie, és mindenki számára meg kell adni a lehetőséget, 

hogy tanulmányokat folytathasson, ezért néhány szövetségi államban megszüntették a 

tandíjat. Más tartományokban pedig olyan alacsonyan tartják a tandíj összegét, amennyire 

csak lehetséges. Ezen kívül még számos lehetőséget (különféle támogatásokat) nyújt az állam, 

hogy a tanulni vágyók megfizethessék a tandíjukat. 

A tanórákat tekintve főként az előadások jellemzőek, és ezek egészülnek ki gyakorlatokkal, 

melyek keretein belül az elmélet gyakorlatba történő áthelyezése a feladat. Az egyes 

szemeszterekben szerzett jegyek egyrészt a vizsgákon elért pontszámokból, másrészt a házi 
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feladatok, gyakorlati projektek eredményeiből, illetve a féléves teljesítményből tevődnek 

össze. 

Mindemellett létezik kötelező szakmai gyakorlat is, melynek során a hallgatóknak néhány 

héten vagy hónapon keresztül egy vállalatnál kell dolgozniuk, és az elméleti tudásukat a 

gyakorlatban alkalmazniuk. Így tapasztalatot szerezhetnek és a későbbi munkaválasztásukat is 

megkönnyíthetik. 

1998-ban vezették be a Bolognai-rendszert. A megszerzett diploma (alap, mester- és doktori 

képzés) nemzetközileg elismert, hiszen a német főiskolák még mindig a legjobbak közé 

tartoznak.  Az első oklevél megszerzése az alapképzés befejezésével lehetséges, mely hat-

nyolc szemeszter elvégzését jelenti. Ezt követi a mesterképzés, mely kettő-négy további 

szemesztert jelent. Mindkét oklevél megszerzése a záróvizsga letételéhez és a szakdolgozat 

megírásához kötött. Ezután a doktori cím elérése következhet.  

Az akadémiai képzés alaptudást, elméleti hátteret, mélyebb szakmai ismereteket és a 

gyakorlati alkalmazás megismerését nyújtja a hallgatók számára. A tanulmányok végeztével a 

friss diplomások sikeresen helyezkedhetnek el a munka világának bármely területén.
39

 

2.1.2.1 Alapképzés 

Az egyetemek és az ezekkel egyenértékű főiskolák, a zene és művészeti főiskolák, illetve a 

szakfőiskolák több mint 7000 szakot kínálnak a hallgatók számára, melyek különböző típusú 

végzettséget nyújtanak: 

 Az egyetemek és az ezekkel egyenértékű főiskolák: 

o Bachelor of Arts 

o Bachelor of Science 

o Bachelor of Engineering 

o Bachelor of Laws 

 A zene és művészeti főiskolák: 

o Bachelor of Fine Arts 

o Bachelor of Arts 

o Bachelor of Music 

 A pedagógiai főiskolák: 
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o Bachelor of Education 

2.1.2.2 Mesterképzés 

A mesterképzésben való részvétel alapfeltétele az alapképzésben megszerzett diploma. A 

minőségbiztosítás vagy a kapacitáskorlátok miatt azonban egyéb feltételeket is szabhatnak a 

főiskolák és egyetemek a jelentkezők számára. A mesterképzésekben a következő fokozatokat 

szerezhetik meg a hallgatók: 

 Az egyetemeken és az ezekkel egyenértékű főiskolákban: 

o Master of Arts 

o Master of Science 

o Master of Engineering 

o Master of Laws 

o Master of Education 

 A zene és művészeti főiskolákban: 

o Master of Fine Arts 

o Master of Arts 

o Master of Music 

 A szakfőiskolákban: 

o Master of Arts 

o Master of Science 

o Master of Engineering 

o Master of Laws 

 

2.1.2.3 Doktori képzés 

Azok számára, akik kiemelkedő eredménnyel végezték el a mesterképzést, lehetőség nyílik, 

hogy a doktori iskolában folytassák tanulmányaikat. 2010-ben több mint 25 000 PhD hallgató 

végezte el sikeresen a képzést. 

A doktori iskolákba az nyerhet felvételt, aki vagy szakfőiskolán, vagy egyetemen, vagy ezzel 

egyenértékű főiskolában szerzett diplomát a mesterképzés befejeztével. Doktori képzést csak 

az egyetemek és az egyetemekkel egyenértékű főiskolák indíthatnak. 
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A doktorálás feltétele egyrészt a disszertáció megírása, melynek valamilyen saját kutatáson 

kell alapulni, másrészt a szóbeli vizsgák sikeres teljesítése.
40

 

A témavezetési és értékelési eljárás a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartozik. 

Mindemellett még a mai napig léteznek osztatlan képzések is. Csak ebben a formában 

oktathatók a következő szakok: orvosi, állatorvosi és a fogorvosi.
41

 

2.1.3 Az oktatás harmadik szintjéhez tartozó, egyéb oktatási intézmények  

Azok számára, akik jogosultak a főiskolai tanulmányokra, néhány tartományban lehetőséget 

nyújtanak arra, hogy szakmai akadémián (Berufsakademie) folytathassák a tanulmányaikat. 

Az állami vagy államilag elismert szakmai akadémiákon, és az érdekelt oktatási 

intézményekben (vállalatoknál, üzemekben) tudományos és ezzel együtt gyakorlatorientált 

szakmai képzés folyik, a duális rendszer szellemében. A gyakorlati helyek vállalják az üzemi 

képzés költségeit, mindemellett pedig fizetést is adnak a hallgatók számára. Ezt az összeget 

akkor is kapják, amikor a szakmai akadémián részesülnek az elméleti oktatásban. A képzés 

három évig tart. 

A szakmai akadémiákon folyó szakmai továbbképzéseknek az a céljuk, hogy a hallgatókat 

szakmai tapasztalattal lássák el azáltal, hogy vezetési feladatokat bíznak rájuk az üzemekben, 

a vállalkozásokban, a közigazgatásban és a különböző intézményekben, illetve hogy 

„rákényszerítik” őket az önálló és felelősségteljes munkavégzésre. 

Ezt a típusú intézményt elsőként Baden Württembergben vezették be 1974-ben, amely számos 

elismerést vívott ki magának. 

Bayernben a szakiskolák (Fachschulen) és a szakakadémiák (Fachakademien) is az oktatás 

harmadik szintjéhez tartoznak. A szakiskolák a szakmai továbbképzés intézményei, melyek 

egy szakképzettség elérését célozzák meg. A képzés két évig tart. Szakiskolák a következő 

területeken működnek: agrárgazdaság, műszaki tudományok, gazdaság és szociális ügyek.
 
 

Egyéb, rövidebb felsőoktatási képzéseket nem kínálnak Németországban.
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 Kultusminister Konferenz: Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2011/2012, Darstellung 

der Kompetenzen, Strukturen und bildungspolitischen Entwicklungen für den Informationsaustausch in Europa, 

Hochschulbildung 
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2.1.4 Posztgraduális tanulmányi lehetőségek 

További végzettséget tesznek lehetővé a 2-4 féléven keresztül tartó kiegészítő képzések. 

Elkezdésük feltétele valamely alapképzés sikeres elvégzése. További szakképzettséget, 

specializációt, elmélyedést tesznek lehetővé, de előfordul az is, hogy egy másik szakkal 

párhuzamosan veszik fel.
43

 

2.1.5 Továbbképzések 

A szervezett tanulás folytatásaként, vagy éppen újrakezdéseként jöttek létre a 

továbbképzések, melyek új tanulási formák kialakulását is magukkal hozták. Azonos 

arányban foglalkoznak az általános, a szakmai és a társadalompolitikai területekkel, melyek 

egyre inkább hatással vannak egymásra. A továbbképzések iránt támasztott sokféle 

követelményt egy differenciált struktúra létrehozásával elégítették ki. Az önkormányzati 

létesítmények, különösképp a népfőiskolák, a szakszervezetek, a pártok, a közigazgatás 

intézményei, a felnőttképzési központok, az akadémiák, a szakfőiskolák és a főiskolák 

indítanak általában továbbképzéseket, de előfordul az is, hogy a rádiók vagy éppen a 

televíziók teszik ezt.
44

 

2.2 Pályakövetés Németországban 

Már 1997-ben felismerte a Rektori Konferencia a diplomás pályakövetés fontosságát, ezért 

arra ösztönözték a főiskolákat, hogy a végzett hallgatókkal való kapcsolataikat ápolják és 

hasznosítsák. Az utóbbi évtizedek során a pályakövetés a főiskolák egy kiemelt feladatává 

vált.   

Ez a tevékenység nem csak egy hálózat kiépítését, vagy éppen adományok elérését teszi 

lehetővé, hanem lehetőséget nyújt a főiskolák számára, hogy szak- és szervezeti fejlesztéseket 

hajtsanak végre. A végzettekkel való kapcsolat még inkább összeköti a főiskolákat a 

különböző társadalmi területekkel, és ösztönzi az információ- és tudás cseréjét. 
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 Kultusminister Konferenz: Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2011/2012, Darstellung 

der Kompetenzen, Strukturen und bildungspolitischen Entwicklungen für den Informationsaustausch in Europa, 
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etpalya_ismeretek/xi.a.6.9._objektumai/gyujtemenyek/4._gyujtemeny/orszagismertetok/nemetorszag.pdf 

Letöltés ideje: 2013. szeptember 21. 
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Habár a potenciális kontaktszemélyeket és pártfogókat nem ismeretlenül kell megkeresniük a 

főiskoláknak, köszönhetően a bizalom megelőlegezésének és a végzettek alma materhoz való 

kapcsolatának, a kapcsolat intenzívebbé tétele és megőrzése egy fontos és kiemelt szerepe a 

mindennapi tevékenységüknek.
45

 

2.2.1 A pályakövetés szerepe 

1995-ben körülbelül 230 ezren fejezték be sikeresen a főiskolai tanulmányaikat 

Németországban, közülük 22 400 fő PhD hallgatóként végzett. A munka világában elért 

sikereik a főiskolák teljesítményét is tükrözik. Ennek ellenére, néhány kivételtől eltekintve, 

csak keveset tudtak egykori hallgatóik pályájáról. 

Míg a magán főiskolák, mind belföldön, mind külföldön, már hosszú ideje ápolják a 

kapcsolatot az öregdiákokkal, addig az állami főiskolák relatív rövid ideje foglalkoznak ezzel. 

A kapcsolatok kiépítése egy hosszú folyamat. Ahhoz, hogy a végzősök ápolják a kapcsolatot a 

főiskolával, vagy továbbra is aktívak maradjanak, már a tanulmányok ideje alatt meg kell 

alapozni az elkötelezettségüket. Ez azonban mindenkire vonatkozik, aki valamilyen 

kapcsolatban áll a főiskolával. Tehát a „Corporate Identity” kialakításának nagyon fontos 

szerepe van. 

A főiskolák oldaláról nézve, néhány kivételtől eltekintve, hiányzik az egyedi kínálat. Mindez 

az államilag finanszírozott főiskolai rendszerből adódik, hiszen nem volt verseny a 

hallgatókért. Az oktatók teljesítményét pedig szinte kizárólagosan a kutatási munkájuk 

fémjelezte. Mindezt még az állam által megszabott felvételi eljárás is erősítette, ami a 

főiskolák saját profiljainak kialakítását jelentősen megnehezítette, és az oktatók és a 

jelentkezők közötti anonimitáshoz vezetett. 

A tanulmányok végzése alatt is megmaradt az anonimitás, és sokszor annak befejezésével sem 

szűnt meg. Volt olyan főiskola, ahol az oklevelet nem személyesen, egy diplomaátadó 

keretein belül vehette át a hallgató, hanem kipostázták a számára. 

Sokszor a végzettek körében is hiányzik a főiskola iránt érzett elkötelezettség. A főiskolák 

egyedi kínálatának hiánya mellett a fő ok az, hogy a végzett élettere áthelyeződik (család, 

munka). 

                                                 
45

 Hochschulrektorenkonferenz: Alumni  

http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-
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Azon hallgatók száma, akik a tanulmányaik mellett dolgoznak, az utóbbi 20 évben 

megkétszereződött. A nem teljes idejű tanulók, az összes tanuló egy ötödét teszik ki. 

Mindemellett a hallgatók kereseti tevékenységét is egyre inkább kiszorítják a főiskolákról (pl. 

a nyugdíjbiztosítási szabadság eltörlésével). 

Egy tanulmány elkészítése azonban, csak korlátozott mértékben járul hozzá a főiskolával való 

azonosuláshoz. Az oktatók esetében sincs ez másképp, hiszen sokuk számára az egyéni 

kutatói sikereik sokkal fontosabbak, mint a főiskolán végzett tevékenységük. 

A főiskolák elsődlegesen nem szolgáltatást nyújtó vállalatok, és a hallgatók pedig nem 

szolgáltatást igénybevevőként funkcionálnak. A főiskola sokkal inkább az oktatók és 

hallgatók közössége, és élettérként kellene értelmezni. Így a főiskoláknak ismételten többet 

kellene foglalkozniuk mind a jelenlegi hallgatóikkal, mind pedig az öregdiákjaikkal. Ez az 

igény pedig az oktatók elkötelezettsége által valósítható meg, amit a főiskolák vezetésének is 

támogatni kell. 

A végzettek pályájának a főiskolák egyik minőségi paraméterévé kell válnia, melyet negatív 

következmények nélkül (pl. imázsromlás) nem hanyagolhatnak el. A főiskolák is felelősek 

hallgatóik későbbi szakmai karrierjéért. A törvényi szabályozás szerint, a tudomány és a 

művészet ápolását és fejlesztését kell szolgálniuk, a kutatás és oktatás segítségével. Szakmai 

tevékenységre készítenek fel, amelyek megkövetelik a tudományos megismerés és módszerek 

alkalmazását, valamint a művészeti képzés képességét. Ennek a nézetnek nem csak regionális 

és nemzeti, hanem európai és nemzetközi jelentősége van a munka világában. 

A végzettek elhelyezkedésének akut problémáitól eltekintve, a képzési rendszereknek és a 

munka világának még inkább össze kell fonódniuk. A főiskolák kommunikációs partnereiként 

az öregdiákok közvetlen impulzust tudnak adni a gyakorlati életből, mely a képzés javítását 

szolgálhatja.  

A kapcsolatok intenzivitásának növelése érdekében a Rektori Konferencia azt javasolja, hogy 

minden főiskolán hozzanak létre egy öregdiák egyesületet, és támogassák a tevékenységüket. 

Az egyesület feladatai közé tartozik az egykori külföldi hallgatókkal való szoros kapcsolat 

kialakítása is. 
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2.2.2 Az öregdiák szervezetek feladatai 

Az öregdiák egyesületek egy hálózatot testesítenek meg mind a tanulmányok ideje alatt, mind 

pedig azután. Feladataik az alábbi pontokban foglalhatók össze: 

 képzés és gyakorlat összehangolása 

 a főiskola jövőorientált kialakításában való részvétel 

 bizonyos projektek esetében pénzügyi támogatás nyújtása 

A következőkben az előbb felsoroltak részletesebb kifejtésére kerül sor. 

Képzés és gyakorlat összehangolása 

A végzett hallgatók többek között a felvételizők és az első évesek orientálásában, a szakmai 

gyakorlatok közvetítésében, az öregdiák katalógusok és kézikönyvek kiadásában tudnak még 

szerepet vállalni. 

Ezen a módon szakmai utak nyílnak meg mind a hallgatók, mind pedig a végzettek számára, 

változtatások alkalmazhatóak, valamint megkönnyíthető a végzősök továbblépése a munka 

világába. Az öregdiákok számára pedig rendkívül hasznos lehet, ha csak nekik szóló 

rendezvényeken találkozhatnak és megbeszélhetik a tapasztalataikat.  

A gyakorlati életben szerzett tapasztalataik alapján visszacsatolást nyújthatnak a főiskolák 

számára a mind a képzési, mind pedig a kutatási területek kapcsán. Ezáltal pedig jelentős 

mértékben hozzájárulhatnak a főiskola megreformálásához. 

A főiskola jövőorientált kialakításában való részvétel 

A társadalom fontos véleményhordozói az öregdiákok. Szakmai sikereik bizonyítják a 

főiskola megfelelő képzési rendszerét, ezáltal versenyképességet biztosítanak volt 

intézményük számára. Az öregdiák egyesület egy eszköz, hogy információt nyerjünk az 

egykori hallgatók szakmai sikerességéről és felhasználhatunk az intézmény megítéléséhez. 

 Az intézmények imázsa különösen fontos manapság, hiszen az állami pénzeszközökért, és a 

magas teljesítőképességű hallgatókért folytatott versenyben egyre nagyobb szerephez jut ez a 

minőségi jellemző, úgy ahogy a végzettek elhelyezkedésében is, mind az európai, mind pedig 

a globális munkapiacon. 
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Pénzügyi támogatás nyújtása 

Ez döntően az adományok megszerzéséről szól, melyek az amúgy nem finanszírozható 

oktatási- és kutatási projektekhez, és a főiskola építési munkálataihoz, valamint az 

eszközbeszerzéshez kapcsolódnak.
46

 

Amerikában már meglehetősen jól működik ez a rendszer. A Yale Egyetemnek évente 40-50 

ezer fő adományoz. Az öregdiákok 45 százaléka nyújt támogatást minden évben támogatást 

az egyetemnek. Néhányan csak kisebb összeget tudnak adományozni, míg mások milliókat. 

Azért teszik ezt, mert az egyetem tudatosan és célzottan építette ki, és ápolta az öregdiákjaival 

való személyes kapcsolatot.
47

 

2.2.3 A pályakövetés eszközei 

A következőkben felsoroltak szolgálják a végzettekkel való összeköttetést ahhoz, hogy a 

feladatok teljesülhessenek.  

 Hírlevelek 

Informálja az öregdiákokat a kitüntetésekről, a felsőoktatás kiemelkedő 

eredményeiről, a szakmai területeken történő változtatásokról. Mindezt 

karonként, és a végzés évének megfelelően. 

 Kérdőívek 

A kérdőíveket rendszeresen, meghatározott időközönként küldik meg az 

öregdiákok számára. A kérdések a főiskolára, a karra és a szakra vonatkoznak. 

 Lakcímjegyzék 

A lakcímjegyzéket folyamatosan frissítik. Nyomtatott, vagy elektronikus 

formában teszik közzé. 

 Öregdiák rendezvények, aktivitások 

 Társadalmi rendezvények 

Általában a főiskolán kerülnek megrendezésre. Ide tartoznak például a 

regionális találkozók, a Home Coming Day vagy a Dies Academicus. 
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 Hochschulrektorenkonferenz: Zur Rolle der Absolventenvereinigungen 

http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-

beschluesse/position/?tx_szconvention_pi1[decision]=213&cHash=a6744225174390e0ddb227425311532c 

Letöltés ideje: 2013. szeptember 15. 
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e.V. am 7. Mai 2010 in Berlin 
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 Kirándulások 

 Akadémiai rendezvénysorozatok 

Az öregdiákok számára szervezi a főiskola vagy az öregdiákok szervezik. Ide 

tartoznak többek között a Workshop-ok és az előadások, különösképpen a 

továbbképzés és az alkalmazott kutatás területein. 

Annak érdekében, hogy az összetartozás érzését és a gondolatok cseréjét tovább erősítsék, az 

oktatók nagy létszámban való megjelenése is szükséges. 

Az öregdiák szervezetek tevékenységeinek önköltségen kell alapulniuk, az elindítás költségei 

azonban a főiskolát terhelik. 

2.2.4 A jól alkalmazható pályakövetés feltételei 

Egy jól célzott kínálattal erősíthető az intézményük iránti elkötelezettség érzése a 

hallgatókban. Az ajánlatnak elsősorban egy minőségileg kiváló és hatékony képzési rendszert 

kell tartalmaznia, ehhez jönnek még a hallgatók által szervezett különféle programok. Fontos 

az oktatók és hallgatók közti kommunikáció megerősítése, ahogy a hallgatók egymás közti 

kommunikációja is. Az első éves hallgatók köszöntő rendezvénye, illetve a végzős hallgatók 

búcsúzó rendezvénye is segítséget nyújtanak az oktatók és hallgatók közti anonimitás 

megszüntetésében. Mindezeken kívül a különböző sportágakhoz és színjátszó körökhöz való 

csatlakozás lehetősége is segíthet a megfelelő imázs kialakításában. Érdemes lehet egy 

„Career-Service”-t létrehozni vagy a már meglévőt tovább fejleszteni, ahol a dolgozók a 

hallgatók tanulmányaival vagy a karrierjével kapcsolatos tanácsadásokkal, illetve állás- és 

gyakorlati helyek felkutatásával segítenek az érdeklődőknek. 

A „Carrier-Service” tevékenységi körei: 

 Online „öregdiákkönyvek” az interneten 

o Az „öregdiákkönyv” lehetőséget nyújt a végzettek számára, hogy feltöltsék 

önéletrajzukat a főiskola karrier honlapjára. A vállalatok pedig itt is 

keresgélhetnek, amennyiben új alkalmazottra van szükségük, és azokkal 

közvetlen kapcsolatba léphetnek, akik megfelelnek az elvárásaiknak.  

 „Placement Center” 

 A „Placement Center” a hallgatók és a jövőbeli munkaadók találkozását szolgálja, a 

gyakorlati hely, vagy éppen álláshely megtalálásában játszik főszerepet. Mindemellett 

a hallgatók tájékozódhatnak a vállalatok által támasztott követelményekről is. Sokszor 
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személyiség- és egyéb típusú tréningeket is tartanak. Nem ritka az sem, hogy a 

vállalatok képviselői ellátogatnak az egyetemekre, személyesen tájékoztatják a 

hallgatókat vállalatuk elvárásairól és a karrierlehetőségekről. Az általános tájékoztató 

megtartása után a hallgatóknak lehetőségük nyílik, hogy négyszemközt 

elbeszélgessenek az előadóval. 

 Gyakorlati- és álláshelyek 

o A vállalatok és főiskolák közötti kapcsolat jelentősen függ a főiskolai vezetés 

kezdeményezésétől és támogatásától. A kapcsolat sok esetben a technológiai 

transzferen alapul. Gyakori az is, hogy a kapcsolódási pont egy 

szakdolgozathoz vagy egy disszertációhoz tartozik.
48

 

2.2.5 Pályakövetési rendszerek Németországban 

A következőkben néhány jól működő, német pályakövetési rendszer kerül bemutatásra. 

2.2.5.1 Centrum für Hochschulentwicklung 

A Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) feladata, hogy különböző szempontok szerint 

rangsorolja a felsőoktatási intézményeket. Ennek ellenére kutatásaik között fellelhető néhány, 

a diplomások körében végzett vizsgálat is, melyek a felsőoktatás és a munkaerőpiac 

összefüggéseit vizsgálják. A kutatók arra törekednek, hogy a pályakövetés eredményeit minél 

inkább beillesszék a felsőoktatási rangsor készítésének rendszerébe. 

A kutatás során egy kérdőívet kell kitölteniük a végzett hallgatóknak, mely különböző 

állításokat tartalmaz. A megkérdezettek egy skálán jelölhetik be, hogy mennyire igaz az adott 

állítás a felsőoktatási intézményükre. 

A kérdőív a következő pontokat vizsgálja: 

 tanulmányok gyakorlatorientáltsága 

 tananyag módszertani átadásának minősége 

 vállalkozói gondolkodás kialakításának erőssége 

 kutatási tevékenység támogatása 

 részterületek integrálása 

 interdiszciplináris vonatkozások kialakítása 
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 Hochschulrektorenkonferenz: Zur Rolle der Absolventenvereinigungen 

http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-

beschluesse/position/?tx_szconvention_pi1[decision]=213&cHash=a6744225174390e0ddb227425311532c 

Letöltés ideje: 2013. szeptember 15. 

http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschluesse/position/?tx_szconvention_pi1%5bdecision%5d=213&cHash=a6744225174390e0ddb227425311532c
http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschluesse/position/?tx_szconvention_pi1%5bdecision%5d=213&cHash=a6744225174390e0ddb227425311532c
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 szakmai alapismeretek átadása 

 kutatási kompetencia átadása 

 problémamegoldó képesség fejlesztése 

 önálló munkára való ösztönzés 

 csapatmunkára való ösztönzés 

 elméleti tudás áthelyezésének képessége a gyakorlatba 

 szakmai életre való felkészítés
49

 

2.2.5.2 REFLEX, The Flexible Professional in the Knowledge Society 

Ez a vizsgálatsorozat a diploma és a későbbi pályafutás összefüggéseinek feltárásával 

foglalkozott. Folyamatosan bővülő részvétellel ma már tizenöt partnerországot számlál: 

Ausztria, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, 

Spanyolország, Nagy-Britannia, Belgium, Csehország, Portugália, Svájc, Japán és Észtország. 

Főként a tanulmányok és a munkaerőpiac közötti összefüggéseket, a személyes és szakmai 

kompetenciákat, illetve a kompetenciák fejlődését és szerepét vizsgálták. Arra keresték a 

választ, hogy milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy a végzett diplomások 

megfelelően végezhessék a szakmai feladataikat, mennyiben járultak hozzá a felsőoktatási 

intézmények ezen kompetenciák fejlesztéséhez, illetve hogy hogyan tudnak elhelyezkedni a 

diplomások a munkaerőpiacon. 

A nemzetközi együttműködésben zajló kutatások a részt vevő országok saját pályakövetési 

rendszereinek kiépítését, működését és fejlesztését is segítik. A pályakövetés módszerei széles 

skálán helyezkednek el: a teljesen központosított rendszerektől egészen az egyes egyetemek 

által szervezett vizsgálatokig.
50

 

2.2.6 Universität Kassel 

A Kasseli Egyetemet 1971-ben alapították, középpontjában a gyakorlatorientált oktatás és 

kutatás áll. Habár még fiatal egyetemnek számít, de számos előzménye volt a létrejöttének: 

 az 1580-ban alapított tartományi könyvtár, mely ma az egyetemi könyvtár részét 

alkotja, 
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 A CHE hivatalos oldalán talált információk  

http://www.che-ranking.de/methodenwiki/index.php/Baustein_Berufsbezug,_Arbeitsmarkt 

Letöltés ideje: 2013. október 28. 
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 Horváth Dániel – Kiss László: Nemzetközi és hazai tendenciák a diplomás pályakövetésben 

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2008_03/oldal77_88_horvath_kiss.pdf  

Letöltés ideje: 2013. szeptember 3. 

http://www.che-ranking.de/methodenwiki/index.php/Baustein_Berufsbezug,_Arbeitsmarkt
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2008_03/oldal77_88_horvath_kiss.pdf
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 az 1777-ben alapított „Academie de Peinture et Architecture”, mely a Kasseli 

Művészeti Főiskolának, és a Kasseli Egyetem építészmérnök és településmérnök 

szakjainak létrejöttét előzte meg, 

 az 1832-ben létrehozott műegyetemi tanintézet, mint a kasseli mérnöki 

tudományok csírája,  

 az 1898-ban, Witzenhausenben alapított „Deutsche Kolonialschule”, amely az 

ökológiai agrárgazdaság szakot tette Európa szerte ismertté. 

Mára pedig Hessen legjobb főiskolájaként tartják számon, ahogy arról a Ludwig-Maximilian 

Egyetem kutatói tudósítottak, akik 63 egyetemet hasonlítottak össze.
51

 

A németországi pályakövetéses vizsgálatok fő központja a Kasseli Egyetem. 1983 óta 

végeznek rendszeresen vizsgálatokat az öregdiákjaik körében, melyek folyamatos 

módszertani fejlesztések alatt állnak. A vizsgálatok során nem tesznek különbséget az 

alapképzésen, mesterképzésen és doktori képzésen végzett hallgatók között.  

2007 és 2009 között ötven németországi intézmény együttműködésével, nyolcvanezer 

diplomás körében végeztek vizsgálatot a „Tanulmányi feltételek és a hivatásbeli siker” 

témakörében. A Kasseli Egyetem kezdeményezésére 2006-ban megalakult a NABS 

(Netzwerk Absolventenstudien), melynek célja a pályakövetéses vizsgálatok támogatása, 

fejlesztése, illetve a kutató- és az oktatási intézmények közötti információáramlás elősegítése. 

2007 végéig majdnem száz felsőoktatási- és kutatási intézet csatlakozott a NABS-hoz.
52

 

2.2.7 Otto-Friedrich Universität Bamberg 

Az Otto-Friedrich Egyetem egyszerre a legfiatalabb és a legrégebbi egyetem Bayernben. 

1647-ben a bambergi hercegérsek, Melchior Otto Voit az egykori jezsuita kollégiumot tovább 

bővítette, így alakult meg az „Academia Ottoniana”. Bevezetésre kerültek a filozófia és a 

teológia szakok. A schönborni hercegérsek, Friedrich Karl tovább bővítette a képzések sorát a 

jog bevezetésével. Később elindult az orvosi képzés is. 1773-ban megkapta az „Universitas 

Ottoniana Fridericiana” nevet. Ezután több változás is történt, még be is zárták az egyetemet. 

1972-ben újra megnyitotta a kapuit, és 1979-ben újra megkapta az egyetemi rangot. 1988 óta 

pedig ismét a két fő támogatója neveit viseli. Ma egy közepes méretű egyetemnek számít, 

                                                 
51

 Az Universität Kassel hivatalos oldalán talált információk http://www.uni-kassel.de/  

Letöltés ideje: 2013. szeptember 24. 
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 Horváth Dániel – Kiss László: Nemzetközi és hazai tendenciák a diplomás pályakövetésben 

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2008_03/oldal77_88_horvath_kiss.pdf  

Letöltés ideje: 2013. szeptember 3. 

http://www.uni-kassel.de/
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2008_03/oldal77_88_horvath_kiss.pdf
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12 400 hallgatóval. Fő profiljába a kulturális, szociális, gazdasági és humán tudományok 

tartoznak. 

Az egyetemen a mai napig fejlesztés alatt áll a pályakövetési rendszer kialakítása. A végzettek 

életútját egyelőre még nem követik szisztematikusan.  

A doktori fokozatot megszerzők számára egy adatbankot hoztak létre, melybe a belépés 

önkéntes alapon történik. Az elkövetkező időszakban kezdik majd meg a doktoráltak körében 

az adatgyűjtést. Céljuk az, hogy elkészítsenek egy brossúrát a doktori képzésben részt vevők 

és a képzés iránt érdeklődők számára. A brossúrát a 2013/14-es, téli szemeszterben fogják 

kiadni.
53

 

Az öregdiák tevékenység jelenleg négy részből áll: 

 Bambergi alumni hálózat (BALU) 

o Hírlevél formájában információkkal szolgálnak az öregdiákok számára, 

valamint lehetőséget nyújtanak arra, hogy ingyenesen hozzá jussanak az 

egyetemi magazinhoz. 

 Szakspecifikus öregdiák csoportok és közösségek 

o Ezek a csoportok sokkal régebb óta működnek, mint az egységes egyetemi 

rendszer. Rendszeresen tartanak öregdiák találkozókat, melyek az információik 

és tapasztalataik cseréjét szolgálják. A találkozókon kívül, az öregdiák bálok 

megszervezését is magukra vállalták. 

 Egyetemi szövetség 

o Ebbe a körbe azok tartoznak, akik anyagilag is támogatják az egyetemet, 

például a projekteket, a rendezvényeket és az építési munkálatokat. 

 Rendszeres találkozók 

o Az uni.fest évente egyszer kerül megrendezésre, és a legnagyobb találkozónak 

számít az egykori hallgatók körében, melyen mind az egyetem oktatói, mind 

pedig a jelenlegi hallgatók részt vesznek.
54
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 Személyes megkeresésre válaszolt: Marion Hacke (Otto-Friedrich Egyetem, Scientific Career Service) 2013. 

szeptember 24-én 
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 Otto Friedrich Universität Bamber hivatalos oldalán talált információk  

http://www.uni-bamberg.de/ Letöltés ideje: 2013. szeptember 20. 

http://www.uni-bamberg.de/
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2.2.8 TU Bergakademie Freiberg 

A freibergi egyetemet 1765-ben alapították. Az első évben 19 hallgatója volt. 1978-ban 

megkapta a jogot, hogy doktori címet adjon. 1993 óta viseli a „Technische Universität 

Bergakademie Freiberg” nevet. 2009-ben pedig először érte el a hallgatók létszáma az 5 000 

főt.
55

 

A TU Bergakademie Freiberg szintén ápolja a kapcsolatot az öregdiákjaival. Az Alumnihoz 

azonban nem csak a már végzett hallgatóik tartoznak, hanem mindenki, aki a főiskolán valaha 

kutatott, oktatott, illetve valamilyen egyéb módon aktív volt. Ez a külföldiekre épp úgy 

érvényes, mint a németekre. 

A fő célkitűzés az, hogy a különböző tevékenységek által az Alumnit a főiskolához kössék. 

Hosszú távon pedig mindkét szereplő azonos mértékben profitálhat ebből a kapcsolatból. 

Az Alumni munka céljai 

Az Alumni munka szempontjai, és ezek alkalmazása a következő pontokban foglalhatók 

össze: 

- A legjobb reklám az egyetem számára a jól képzett diplomások, akik jelentős 

mértékben hozzájárulnak az egyetem hírnevéhez. Az elégedett, a munka világában 

sikeres öregdiákok, szívesen ajánlják az egyetemet mások számára is, és aktívan részt 

vesznek az újak toborzásában, mind belföldön, mind pedig külföldön. Az egyetem 

nagyköveteiként tevékenykednek és jelentősen növelik annak ismertségi fokát, így az 

Alumni jelentősen hozzájárul az egyetem fennmaradásához.  

 A végzett hallgatókkal kapcsolatos információk, és életpályájuk segítik az 

egyetemet abban, hogy a piacnak megfelelően alakítsák ki a képzési kínálatukat, 

valamint figyelembe tudják venni a specifikus szükségleteket. 

 Az Alumni az oktatásban is fontos szerepet játszik azáltal, hogy a már végzettek 

gyakorlati helyeket közvetítenek, vagy éppen témákat kínálnak a szakdolgozatok 

elkészítéséhez. Munkahelyeik pedig a tanulmányi kirándulások célpontjai 

lehetnek. 

 A végzettek az egyetem kooperációs partnerei, mind a képzésekben, mind pedig a 

kutatásban. Gyakori, hogy ők lesznek a későbbi kutatások megbízói. 
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 A TU Bergakademie Freiberg hivatalos oldalán talált információk  

http://tu-freiberg.de/ze/archiv/zeittafel.html Letöltés ideje: 2013. szeptember 19. 

http://tu-freiberg.de/ze/archiv/zeittafel.html
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 Az öregdiákok kapocsként működnek a gazdaság és az egyetem között. A 

munkaerőpiacon helyezkednek el, ezáltal pedig segíteni tudják az újonnan 

végzetteket a munka világába való átlépésben.  

 Az egyetem nagyon fontosnak tartja az egykori, külföldi hallgatóival való 

kapcsolattartást is. 

Az Alumni szervezeti felépítése  

Az egyetem az „Alumni-Clubs.net.e.V.” tagja, ami az Alumni szervezetek csúcsszervezetének 

számít a német nyelvterületeken. 

Már a tanulmányok ideje alatt próbálja az egyetem kialakítani a hallgatók emocionális 

kötödését. A jelentős faktorok ide vonatkozóan a következők: 

 minőségileg magas oktatási kínálat, 

 a hallgatók akadémiai életbe való bevonása, például a kutatási projektekben való 

részvétellel, 

 vonzó élettér kialakítása, széleskörű szabadidős tevékenységekkel. 

Az Alumni munka mind centrálisan, mind pedig decentrálisan is működik az egyetemen. 

A centrális területen az Alumni munkát a rektorátus megbízottjai koordinálják. A munkában 

részt vesznek többek között az „Internationales Universitätszentrum”, a kutatás, a PR 

tevékenység képviselői, a támogatók és a „baráti kör”. 

Körülbelül hat hetente találkoznak, és az Alumni munka további stratégiai fejlesztéseiről 

tanácskoznak. Létrehozták a Freibergi Alumni Hálózat (FAN) honlapját, egy adatbankot és a 

hírlevél rendszerét. 
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9. ábra: A freibergi Alumni hálózat organigrammja 

 

Forrás: www.tu-freiberg.hu 

Mindemellett decentrálisan is működnek Alumni szervezetek. Leginkább a végzést követő 

néhány évben a legintenzívebb a diplomások kötődése az egyetemhez. Ezt használják ki, hogy 

kapcsolatot tarthassanak; öregdiák-találkozókat szervezhessenek; gyakorlati-, állás- és 

kutatási megbízásokat közvetítsenek, és szakmai információcserét folytassanak. 

Ezek a decentrális szervezetek autonóm módon működnek. A centrális Alumni munka csak 

kiegészítő, támogató és koordináló szerepet tölt be. Ahol pedig kevésbé működik az Alumni 

rendszer, ott igyekeznek fokozni azt.
56

 

2.2.9 Humboldt-Universität zu Berlin 

Wilhelm von Humboldts ötlete, hogy hozzanak létre egy egyetemet Berlinben, 1810-ben vált 

valósággá. Az azóta eltelt kétszáz év alatt az egyetem sok változást ért meg. A rendszerváltás 

után jelentős mértékben megújult, struktúráját teljesen átalakította. Számos kitűnő tudóst 

nyert meg magának, akik oktatói pályájukat itt folytatták. 

Jelenleg Németország legjobb egyetemei közé sorolják. Jelmondata a következő: „Képzés a 

tudomány által: személyesség – nyitottság – orientáció”. Nemzetközi összehasonlításban is 

kiemelkedő helyet foglal el az egyetemek sorában.  
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 TU Bergakademie Freiberg hivatalos oldalán talált információk  

https://www.alumni.tu-freiberg.de/alumni/pages/www/pdf/Alumni-Gesamtkonzept.pdf  

Letöltés ideje: 2013. szeptember 23. 

https://www.alumni.tu-freiberg.de/alumni/pages/www/pdf/Alumni-Gesamtkonzept.pdf


Nemzetközi helyzetkép 
 

 58 

Az oktatók társadalmilag releváns témákkal és kérdésekkel foglalkoznak, eredményeiket 

pedig folyamatosan publikálják. Az egyetem nagy hangsúlyt helyez arra, hogy rövid időn 

belül a kutatás és az oktatás leginkább meghatározó helyévé váljon. 

Az öregdiák egyesületek szervezik az öregdiák bálokat és találkozókat, működtetik a 

„Karrier-Service”-t, és számos egyéb tevékenységet is magukra vállaltak. Sok szakterületen 

képviseltetik magukat, így szakmai rendezvényeket is nyújtanak. Az Alumni munkában az 

egykori hallgatókon kívül, a jelenlegiek is részt vesznek. 

A következőkben néhány, az öregdiákok számára kínált szolgáltatást mutatok be 

részletesebben: 

Hírlevél 

Évente többször is küldenek ki hírleveleket az öregdiákok számára, amennyiben regisztráltak 

az Alumni portálra. Ezek az elektronikus formában kiküldött levelek a legfontosabb 

információkat tartalmazzák. Csak hogy néhány példát említsek: interjúkat az egykori 

hallgatókkal, információkat az igénybe vehető szolgáltatásokról és kedvezményekről. 

Alumni portál 

Az Alumni portál az egykori és a jelenlegi hallgatók kommunikációját hivatott segíteni. 

Mindemellett alkalmas egy szociális háló kiépítésére és ápolására, annak érdekében, hogy 

megmaradjon a kötődés az egyetemhez. 

Öregdiák találkozók és egyetemi látogatások 

Sok öregdiák-szervezet tart rendszeres öregdiák találkozókat. Az időpontok az Alumni 

portálon megtalálhatóak. Egy-egy ilyen találkozó alkalmával arra is lehetőséget kínálnak, 

hogy az öregdiákok meglátogassák az egyetemet, visszaüljenek a padokba és kicsit 

nosztalgiázzanak. 

A következő programokat nyújtják az Alumni irodák: 

 Történelmi vezetés az egyetem falai közt 

 A különböző tanszékek és intézetek látogatása 

 Kerekasztal beszélgetések az egyetem aktuális fejlesztéseiről, az egyetemi életről 

Sportolási lehetőségek 
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Az öregdiákok számára lehetővé tették, hogy az egyetem befejezése után is sportolhassanak. 

Mindezért ugyan fizetni kell, de csak annyit, mint bármelyik egyetemi dolgozónak. 

Amennyiben sportolni szeretne egy volt hallgató, akkor mindössze annyit kell tennie, hogy 

lefoglalja a kívánt időpontot a portálon. 

Kedvezmények a Humboldt üzletében 

A Humboldt üzlet széles körű kínálattal rendelkezik a pólóktól az előkéken át, mindenki 

megtalálhatja a számára megfelelőt. A kedvezmények határozott időre szólnak, és csak az 

adott termékekre. Ezekről az Alumni portálon és a hírlevelekben nyújtanak tájékoztatást. 

Egyéb szolgáltatások 

Az ide tartozó tartozó szolgáltatások eléggé eltérnek az előbb említettektől. Hogy néhány 

példát is említsek:  

 tanácsadás az egzisztencia megteremtéséhez  

 a női egyenjogúság támogatása mind a kutatásban, mind az oktatásban 

 a fiatalok támogatása 

 tudományos továbbképzések segítése 

 „Career Center” működtetése 

A 2010-es öregdiák találkozó és konferencia 

Fontos megemlíteni a 2010-ben megrendezett öregdiák-találkozót és -konferenciát. A 

rendezvény az Alumni hét keretein belül került megrendezésre.  

A konferencia témája a „Security & Risk. The Challenge of Global Risk Management” nevet 

viselte, melynek során az öregdiákok elismert kutatókkal találkozhattak a tudomány, a 

politika és a gazdaság területéről. A résztvevők 15 országból érkeztek, többek között 

Oroszországból, Ukrajnából, Szlovéniából, Törökországból, Peruból, Tanzániából, 

Egyiptomból és Szíriából. A meghívottak nem csak a lakhely tekintetében, hanem korban és 

szakterületben is különböztek egymástól. 

A találkozó alkalmával 600 öregdiák vette a fáradtságot, hogy újra láthassa az egyetemet, ahol 

éveken át töltötte a mindennapjait. Sokan közülük 30-40 éve nem jártak az egyetem 

közelében. Néhányan még emlékeztek a háború utáni, romos épületre, és arra az érzésre, 
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mikor ismét szabad volt tanulni. Az egyik legidősebb öregdiák még az első egyetemi könyvét 

is elvitte magával, amin az egyetem még a „Wilhelms-Universität” nevet viselte. 

A következőkben az egyetemet támogató szervezetek kicsit részletesebb ismertetésével 

foglalkozok. 

2.2.10 Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG) 

Ez a társaság az egykori hallgatók és a támogatók közössége, mely kapocsként szolgál az 

Egyetem és a nyilvánosság között. Fontos, hogy a tagok kapcsolatokat építhessenek ki 

egymással, melyek különböző előnyökkel járhatnak, valamint az egyetemet eszmeileg és 

anyagilag is támogatják. 

A HUG segíti a hallgatókat a projektjeik és terveik megvalósításában, ahogy a kutatást és a 

tudományt is támogatják. Az elnökség negyedévente találkozik, amikor döntenek a további 

intézkedésekről. 

A Humboldt Egyetem öregdiák munkáját már a kezdetektől fogva segítette a HUF. Az 

Alumni területen történő egyesületek létrehozásában pedig szakmai támogatást, tanácsokat 

tudnak adni. 

Humboldt Egyetemi Alapítvány 

2007 őszén, magán kezdeményezéssel hozta létre az alapítványt Prof. Dr. Michael Hoffmann-

Becking, Dr. Jens Odewald, Dr. Christian Olearius és Dr. Hannes Rehm.  

Az alapítvány célja az egyetem támogatása a következő területeken: 

 kutatás, 

 oktatás, 

 a kulturális és épített örökségek megőrzése, 

 a hallgatók ösztönzése.
57

 

2.2.11 Eberhard Karls Universität Tübingen 

Az Eberhard Karls Egyetem egy kiváló kutatóintézet, mely Németország legjobb egyetemei 

közé tartozik. 1477-ben alapította Eberhard von Wüttenberg. Ekkor a következő négy szakot 

indították el: teológia, jog, egészségügy és filozófia. 
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Jelenlegi nevét 1769-ben kapta Karl Eugen hercegtől. Az egyetem történetével szorosan 

összefügg az 1536-ban alapított Evangélikus Intézet működése, ahol 1587-től Johannes 

Kepler tanult. 

A 19. század elején jelentős fejlődésen ment keresztül és az ország határain kívül is ismertté 

vált. 1817-ben elindították a katolikus-teológiai szakot és az államgazdasági képzést. Először 

ebben az intézményben nyílt a hallgatóknak lehetősége természettudományi szakokat 

hallgatni a német egyetemek közül. 

Ahogy a fentebb említett egyetemeknek, úgy a tübingeninek is fontos, hogy kapcsolatban 

maradjon egykori hallgatóival, illetve az is, hogy az öregdiákok közti kapcsolatot és 

információcserét fejlessze. Céljai közt szerepel, hogy a végzettek is profitálhassanak az 

egyetemből, mely a következőket nyújtja:  

 tudástranszfer és információcsere, 

 legújabb kutatási eredmények, aktuális fejlesztések, 

 továbbképzések, élethosszig tartó tanulás, 

 hálózat a kétoldalú kommunikációhoz. 

Több mint tízezer öregdiákkal büszkélkedhet az egyetem, akik aktívan szerepet vállalnak az 

egyetem életében. Kiváló teljesítményükkel a gazdasági, tudományos, társadalmi és politikai 

területeken pedig jelentős mértékben hozzájárulnak egykori intézményük hírnevéhez, mind 

belföldön, mind külföldön. 

Alumni Nap 

Ez a program minden évben megrendezésre kerül. Általában kétszáz fő vesz részt a 

legkülönbözőbb programokon: körbevezetésen a botanikus kertben, kiállításokon és 

előadásokon. 

Az alumni hálózat előnyei 

 Lehetővé válik az egykori szaktársak, évfolyamtársak felkeresésé. Mindemellett új 

kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére is előnyös. 

 Számos továbbképzési lehetőség van az egyetemen, melyeket az egykori hallgatók 

is elvégezhetnek. 

 Az egyetemi hírlevél tájékoztat az aktuális kutatási, tudományos és oktatási 

fejlesztésekről. 
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 Az öregdiákok a jelenlegi hallgatók segítségére lehetnek, a karrier tervük 

megvalósításában. 

Öregdiák klubbok 

A megbízható partnerek és a jó ismerősök hálója egyfajta biztonságot ad, mely a minőség, a 

siker és a jólét feltétele is egyben. Léteznek mind regionális, tanszéki és szakcsoportok is.
58

 

2.2.12 Technische Universität München 

A müncheni egyetemet 1868-ban alapította II. Ludwig király. 1901-ben megkapta a jogot, 

hogy doktori fokozatot adjon a hallgatók számára. Az első nő négy évvel később szerezte meg 

a doktori fokozatot. Az egyetem a mai nevét 1970 óta használja. Az egyetem kutatói pedig 

azóta is a jövő nagy kihívásaira keresik a válaszokat.  

A jelenlegi hallgatók és a több mint 45 ezer öregdiák kölcsönösen profitálnak a TUM hálózata 

által, mely egész életükön keresztül elkíséri őket. Legfőbb feladata, hogy lehetőséget nyújtson 

a tudás és a tapasztalat kicserélésére. 

Az öregdiák-iroda számos szolgáltatást nyújt a végzettek számára. A következőkben ezek 

részletesebb bemutatása olvasható. 

Rendezvények 

Évente egy alkalommal kirándulást szerveznek az öregdiákok számára, ahol más kultúrákkal, 

tájegységekkel és technikai újításokkal ismerkedhetnek meg. A 2013-as kirándulás célpontja 

Peru, ahol tíz napot tölthetnek el. 

Pár éve rendez az egyetem ünnepségeket azon végzettjei számára, akik 25 vagy 50 évvel 

ezelőtt szerezték meg a diplomájukat, vagy tették le a doktori vizsgájukat. Ebből az 

alkalomból a rektor és az egész egyetemi vezetés előtt vehetik át ezüst vagy arany fokozatú 

díszoklevelüket. 

A „Vissza a Campusra!” program lehetőséget kínál a végzettek számára, hogy meglátogassák 

egykori intézményüket, részt vegyenek egy előadáson vagy egy állásinterjúra felkészítő 

tréningen.  
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Az öregdiákok tájékoztatása 

A KontakTUM magazin több mint 40 oldalas és tudósításokat, interjúkat tartalmaz. A rektor 

két oldalas cikke az éppen aktuális fejlesztésekről informálja az öregdiákokat. A magazinhoz 

mellékelik a „Vissza a Campusra!” program időpontjait is. A magazint a TUM honlapján 

lehet megrendelni, de a hálóban való regisztrációhoz kötött. 

Ahogy a többi egyetemnél, úgy itt is működik a hírlevelek rendszere. 

Az egyetem megjelentet egy másik újságot is, a „Faszination Forschung”-ot, mely félévente 

jelenik meg és a tudománnyal foglalkozik. 

„Carrier Service” 

A „Carrier Service” a hallgatók és az öregdiákok számára kínál lehetőséget, hogy 

állásinterjúra felkészítő tréningen vegyenek részt vagy szakmai tanácsban részesüljenek a 

karrierjüket illetően. Mindemellett állásbörzével is készülnek. 

Továbbképzések 

Minden évben több szemináriumot is tartanak. A külföldi öregdiákok részvételét a 

„Deutschen Akademischen Austausch Dienst”, azaz a DAAD segíti. 

A nyelvi központ a hallgatók, a dolgozók, és az öregdiákok számára nyújt lehetőséget, hogy 

minél magasabb szintre fejlesszék az idegen nyelvi ismereteiket. Tizenhét nyelvet oktatnak, 

alap, közép és felső szinten. Egyes nyelvek esetében a szorgalmi időszakon kívül is indítanak 

kurzusokat.  

Utódnevelés 

Már ötödik alkalommal rendezték meg a „gyermek egyetem”-et. Ilyenkor az oktatók 

betekintést nyújtanak a kisebbek számára is az oktatási és kutatási területekbe. Érdekes 

témaköröknek számítanak a paleontológia, a fizika, a gyógyszerészet, a művészet és a 

biológia. 

Egyéb szolgáltatások 

Az egykori hallgatók továbbra is ingyenesen vehetik igénybe az egyetemi könyvtár 

szolgáltatásait. 
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A TUM üzletében pedig számos, egyetemi logóval ellátott terméket vehetnek meg (pl. pólók, 

kulcstartók, kerékpár és pulóver).
59

 

2.3 Összefoglalás 

Fent vázoltak alapján megállapítható, hogy a német oktatási rendszer jelentősen eltér a 

magyar rendszertől. Azt, hogy melyik a jobb, nehéz megítélni, hiszen mindegyiknek megvan 

a maga előnye és hátránya. A magyar diákoknak például több idejük van arra, hogy eldöntsék, 

melyik pálya is érdekli őket igazán, míg a német diákok előbb mélyülhetnek el a szakmai 

ismeretekben.  

A felsőoktatás esetében nem beszélhetünk nagy különbségekről, hiszen a Bologna-

rendszernek köszönhetően hasonló az oktatás szerkezeti felépítése. Érdekes azonban 

megemlíteni, hogy míg Magyarországon a mesterképzés sikeres elvégzéséhez kötött a doktori 

iskolába való bejutás, addig Németországban a kitűnő eredménnyel rendelkező alapképzéses 

hallgatók is felvételt nyerhetnek a doktori iskolába. 

A nálunk jellemző felsőoktatási szakképzés Németországban nem létezik, ugyanakkor számos 

szakirányú továbbképzés közül választhatnak azok, akik megszerezték a mester diplomát. 

A pályakövetési rendszerek kiépítésének fontosságát már Németországban is felismerték. 

Számos törekvés létezik, hogy minél több adatot gyűjtsenek az egyetemek a végzettjeik 

életútjáról, illetve léteznek olyan szervezetek is, melyek kifejezetten ezzel foglalkoznak. 

A megkérdezett egyetemek esetében azonban a pályakövetési rendszerek még meglehetősen 

kiforratlan állapotban vannak. A többség létrehozott ugyan egy adatbankot, mely tartalmazza 

a végzettek neveit, adott esetben elérhetőségeit, viszont a pályájukat nem követik 

szisztematikusan. 

Egy-egy esetben előfordult, hogy valamilyen kérdőívet kitöltettek a végzettekkel, de nem 

tettek különbséget az alapképzéses és a mesterképzéses hallgatók, illetve a doktori fokozatot 

megszerzettek között. 

Habár a pályakövetési rendszer hagy némi kivetnivalót maga mögött, az alumni tevékenység a 

legtöbb egyetemen jól működik. Számos lehetőséget nyújtanak a végzettek számára annak 
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érdekében, hogy kapcsolatban maradjanak az egyetemmel. Csak néhány példa: öregdiák 

találkozók, kedvezményes vásárlási lehetőség az egyetemi üzletekben és öregdiák hírlevelek. 

A leírtakból kiderül, hogy az egyetemek felismerték a pályakövetési rendszer fontosságát és 

egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek ennek kialakítására. Habár ez sok időt igényel, az első 

lépést már megtették az egyetemek, hogy nyomon követhessék a végzetteket. 

 

Angolszász országok 

3 Egyesült Királyság 

3.1 Közoktatás – Anglia 

Angliában a gyerekek 11-12 éves korukig járnak általános iskolába (primary school), utána 

középiskolába (secondary school), amelyet 16 vagy 18 évesen hagynak el. Választhatnak több 

évfolyamos középiskolát (comprehensice school) vagy nyelviskolát (grammar school), ami 

körülbelül a magyar gimnáziumnak megfelelő, illetve akár szakképzést folytató középiskolát 

(modern secondary school), ezek egyre gyakrabban kínálnak felsőbb osztályokat is, 

melyekben érettségihez hasonló vizsgát lehet tenni.  

Az állami intézmények 16 éves korig, az iskolaköteles kor végéig ingyenesek, emellett 

azonban léteznek magániskolák is (public schools), melyek igen költségesek, sok család által 

megfizethetetlenek, ilyen például a jól ismert Eton is.  

A fiatalok számára későbbi szakmaválasztásuk megkönnyítése céljából sok középiskolában 

szakma- és gyakorlatorientált tárgyakat is oktatnak (Technican and Vocational Education 

Initiative). Ezen kívül az általános műveltség megszerzését biztosító tárgyak, mint például a 

matematika, fizika, kémia, történelem, földrajz, művészet, zene és testnevelés oktatása is 

megtalálható. 
60

 

A középiskolai oktatás a 7-11. évfolyamot jelenti, jellemzően 12-16 éves diákok számára. 

Néhány középiskolában 12. és 13. évfolyamot is indítanak, nem kötelező jelleggel. A 10. és 
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11. év végén General Certificate of Secondary Education (GCSE) szerezhető, általában 5-10 

különböző tantárgyból. 

16 éves kor felett a leggyakoribb továbbtanulási forma az A-Level (General Certificate of 

Education in Advanced Level), emelt szintű tanulmányokat jelent és az egyetemekre való 

bejutásra készíti fel a diákokat. Általában 3-4 tantárgy tanulását jelenti, attól függően, mit 

szeretne a fiatal tanulni a felsőoktatási intézményben. Ezeket a tanulmányokat a 

középiskolákban, Sixth Form szakiskolákban (12-13. évfolyam, jellemzően 16/17 és 17/18 

éves diákok számára) és egyéb továbbtanulási intézményekben lehet folytatni.
61

 

3.2 Szakmai továbbképzés 

A Szakképzettségek Nemzeti Intézetének (National Council of Vocational Qualifications) 

rugalmas képzési rendszere, valamint a távoktatásos, esti és hétvégi tanfolyamok széles 

kínálata biztosítja a továbbképzés lehetőségét az érdeklődők számára. A munkavállalók 

átképzésükhöz számos szak közül válogathatnak, így könnyebb lehet szakmába való 

beilleszkedésük, növelhetik szakmai ismereteiket vagy magasabb képesítésre tehetnek szert.  
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10. ábra: Oktatási rendszer Angliában 

 

Forrás: http://www.npk.hu/public/palyak/eu/mappa/anglia/a_okt.pdf 

Az elemi iskola az alsó tagozat (infant school) három évfolyamából és a felső tagozat (junior 

school) szintén három évfolyamából áll. Az elemi iskola előtt a diákokat felveszik az 

iskolaköteles kor előtt előkészítő osztályokba. 

Egymás mellett létezik a kétlépcsős képzési rendszer (elemi és középfokú képzés) és a 

háromlépcsős (first, middle és a középfokú). A középfokú képzési intézményekben vannak 

osztályok, ahova 16 éves kortól járnak a diákok (sixth form colleges, tertiary and further 

education colleges), továbbképzésnek számítanak, általános képzéseket és szakképzést 

kínálnak.  

A fiatalok szakképzése két évig tart, képzési szerződés alapján, független képzővel 

(rendszerint magánvállalattal).  

http://www.npk.hu/public/palyak/eu/mappa/anglia/a_okt.pdf


Nemzetközi helyzetkép 
 

 68 

71. ábra: Oktatási rendszer Skóciában 

 

Forrás: http://www.sulinet.hu
62

 

Az általános középiskolában (comprehenzive school) a diákok 90%-a hat év alatt középfokú 

képzésben vesz részt, ebből négy év iskolaköteles. A diákok 16 éves korukban elhagyhatják 

az iskolát. A záróvizsgát 17 éves korukban teszik le, ezzel felsőoktatási jogosultságot 

szereznek.  

A főiskolai továbbképzés (Further Education College) számos szakképzési lehetőséget 

biztosít, az itt megszerzett végzettség lehet szakmunkás bizonyítvány vagy főiskolai diploma. 

A Further Education College felelős a szakképzés oktatásáért a Youth Training programban.  

A fiatalok szakképzése (Youth Training) az angliai modellnél bemutatott módon történik 

Skóciában is. 

A felsőfokú képzés az egyetemeket, korábbi műszaki főiskolákat, művészeti főiskolákat és a 

főiskolákat foglalja magába, beleértve a tanárképző intézményeket és az egészségvédelmet is.  
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Oktatás az iskolakötelezett kor elérését követőn 

Az iskolakötelezett kort követően a diákoknak továbbképzésre van lehetőségük, ami 

felnőttképzést, továbbképzést és felsőoktatást jelent. Ezt az ún. Further Education Institutions 

nevű intézmények nyújtják, működésük saját rendelkezéseiken alapul. Ebbe a csoportba 

tartoznak a következő intézmények:  

 Further Education Institutions, beleértve a sixth form colleges-okat 

(középiskola legfelső osztálya) 

 Tertiary colleges (harmadlagos főiskolai képzés) 

 Further Education Colleges (szakfőiskola) 

A sixth form colleges a szakképzés szektorba tartoznak, autonóm intézmények és a „Schedule 

2 Courses” nevű képzéseket tartják. A következő képzéseket kínálják: 

 szakképzés 

 képzések, melyek vizsgára készítenek fel 

 középiskolai érettségi bizonyítvány (GCSE – General Certificate of 

Secondary Education) 

 egyetemi/főiskolai felvételre jogosító érettségi bizonyítvány (GCE 

A Level - General Certificate of Education Advanced Level) 

 egyetemi/főiskolai felvételre jogosító érettségi kiegészítő 

bizonyítvány (Advanced Supplementary – AS) 

 angol és matematika alapképzés 

 angol – második nyelvként 

Iskolaév szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, karácsonyi, húsvéti és nyári szünettel, de a 

kurzusok egy részét a szünetekben tartják.  

Azok, akik egyetemi vagy főiskolai tanulmányok elvégzésére készülnek, felvesznek olyan 

szakokat, melyekkel megszerezhetik a felvételre jogosító középiskolai képesítést (GCE A 

Level). A GCE AS, a kiegészítő középiskolai képesítés tulajdonképpen egy fél ’A’ szintnek 

felel meg, a szakok szélesebb kínálatát biztosítja. A vizsgákat 18 éves korban teszik a diákok 

azokból a szakokból, melyeket előtte két évig tanultak. A vizsga akár előbb is letehető, ha 

felkészültek arra. Öt érdemjegy kapható, A-tól E-ig megfelelt, az F az éppen megfelelt, 

elégtelen eredménynél jegyet pedig nem adnak. 
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3.3 Szakképzés 

A szakiskolák, ipari képzési központok a részidős oktatást munkahelyi képzéssel vegyítik. Az 

állami szakmai képzések ritkábbak, mint a munkaadók és a vizsgáztató központok által kínált 

lehetőségek. Ilyen intézet például az ipari területekhez kapcsolódva a City and Guilds of 

London Institute, a kereskedelmi és műszaki területek képzésére pedig a Business and 

Technician Education Council. A képzés tananyagát a vizsgáztató intézetek és a munkáltatók 

együttesen dolgozzák ki, ezt továbbképzési intézetekben készítik elő és oktatják (colleges of 

further education).  

Országos szakképzettségek: a pályakezdők vagy azok a dolgozók, akik továbbképzésen 

kívánnak résztvenni, több kurzus közül is választhatnak, melyek speciális képesítést, diplomát 

és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt adnak (ez a National Vocational Qualification, 

skót megfelelője pedig a Scottish Vocational Qualification).  

Továbbképzési intézetek: az iskolaköteles kort követően a fiatalok főiskolai szintű 

továbbképzésben vehetnek részt (College of Further Education), ha gyakorlati szakmai képzés 

mellett döntenek. Ez speciális képzést jelent, amely alapképesítést (Certificate of Pre-

Vocational Education), szakképesítést (pl. kőműves) vagy általános országos szakképesítést 

(General National Vocational Qualificaton) ad.  

Munkahelyen történő gyakorlati képzés: a képzés tartalmát a képzési szerződésben rögzítik. 

Fiatalok gyakornoki programja (Youth Training Programme) és a New Deal: a 16 és 18 év 

közötti fiatalok számára biztosítja az ingyenes kétéves szakmunkásképzést. Míg a New Deal 

program a 18 és 24 év közti fiataloknak szóló képzést tesz lehetővé (6, illetve 12 hónapos).  

A gimnázium vagy középiskola befejezése után szakirányú főiskolára vagy egyetemre mehet 

a fiatal, ahol felsőfokú képzettségi szintet szerezhet. 
63

 

3.3.1 Anglia 

Fiatalok szakképzése (Youth Training) program garantálja, hogy szakképzésen vegyenek 

részt azok a fiatalok, akik 18 év alattiak és vagy teljes képzésre iskolába járnak vagy van 

munkahelyük, a 18 és 25 év közöttiek, akik rendelkeznek munkahellyel, bizonyos 

feltételekkel vehetnek részt a programban. Így szakmai képesítést szerezhetnek a fiatalok, az 
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egyéni képzési idő több mint két év. A programot számos képzést kínálóval kötött szerződés 

alapján valósítják meg, beleértve a magánvállalatokat és továbbképző főiskolákat is. A 

képesítési program végén a fiatalok személyre szóló bizonyítványt kapnak, amely tartalmazza 

a képzés során szerzett tapasztalatokat, teljesítményüket, szakmai kompetenciáikat, s egyben 

igazolja a megszerzett képesítést.  

3.3.2 Skócia 

Elsősorban a szakképző főiskolák, de iskolák is kínálják a nemzeti szakképzettségnek 

megfelelően. A szakképzés befejezése itt főiskolai végzettséget ad, így lehetősége van a 

fiatalnak az egyetemeken és más képző intézményekben számos általános és szakmai képzést 

igénybe venni.  

1, Továbbképzés 

A tipikus továbbképző főiskolák (further education college) alapszinten (non-advanced level) 

és haladó szinten (advanced level) ajánlanak továbbképzési lehetőségeket. Ezek főként 

szakma specifikus képzést nyújtanak, tartalmaznak elméleti képzést és gyakorlati oktatást is. 

A képző intézmények a következő képzéseket kínálják: 

 16 év fölöttieknek szakképzés és általános képzés 

 szakképzés iskolában tanulóknak 

 speciális szakmai képzés az üzemek munkaerő-igényének 

megfelelően 

 fiatalok szakképzése (Youth Traning) 

 szakmai és általános képzési kurzusok 

 főiskolai előkészítő 

Az alapszintű képzések nemzeti képesítést adnak. Ez lehetővé teszi a haladó szintre (advances 

level), a főiskolai képzésbe és számos magasabb szintű képzésre való belépést.  

2, Fiatalok szakképzése (Youth Training) 

Az üzemi képzési tanács helyi intézményei illetékességébe tartozik. A program két éves 

szakmai képzést jelent a 18 éven alattiaknak, és nemzetileg elismert szakképesítést ad a 

képzés végén. A képzés független képzőkkel kötött szerződések alapján valósul meg. A 

képzés a következő modulokra tagolódik: 
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 mezőgazdaság, ipar és kereskedelem szakma-specifikus 

kompetenciáira, 

 továbbá négy általános kompetenciaterületre (szakma-specifikus 

készségek, kommunikációs készség, számítástechnikai ismeret, 

információtechnológia). 

3.4 Felsőoktatás az Egyesült Királyságban64  

3.4.1 Bachelors Degree – alapképzés Angliában 

A diákok az egyetemekre a University and College Admissions Service (UCAS) rendszerén 

keresztül jelentkeznek, 5 helyet jelölhetnek meg a jelentkezési lapon. Egyetemi szakok széles 

választéka áll rendelkezésükre, melyek a legkülönbözőbb képesítéseket nyújtják 

továbbtanuláshoz vagy munkavállaláshoz. 

A Bachelor’s Degree általában egy 3 éves program egy egyetemen vagy egyéb felsőoktatási 

intézményben. Az egyetemek a felvételi eljárás során a diákok várható A-Level (vagy ezzel 

egyenértékű) eredményeit is értékelik egyéb kritériumok mellett. Az egyetemi jelentkezés 

részeként a diákoknak szakot kell választaniuk.  

Az alapképzés során Bachelor of Arts (BA) vagy Bachelor of Science (BSc) oklevelet 

szerezhetnek a hallgatók. Van olyan degree program is, amely 4 évre szól és tartalmaz egy 

köztes („szendvics”) évet, amely során a hallgatóknak lehetősége van a szakjuknak megfelelő 

egyéves gyakorlati tapasztalatot szerezni.  

3.4.2 Highers (Skócia)  

Skóciában a diákok a 4. osztályt követően Highers nevű képesítést szereznek. Ezek a 

képesítések az egyetemi felkészítést segítik a fiatalok számára, számos tárgyban elérhetőek. 

Az egyetemekre az 5. év végén tudnak jelentkezni a diákok, azonban a legtöbben ezt egy 

évvel később teszik meg, mivel a hatodik évben maradnak az iskolában további Highers vagy 

Advanced Highers bizonyítvány megszerzése céljából. A Highers képzések előtt a fiataloknak 

Standard Grade vizsgákat kell tenniük. 

3.4.3 Bachelors Degree - alapképzés Skóciában  

Skóciában az alapképzések széles választéka érhető el. Ezek több tárgy oktatására helyezik a 

hangsúlyt, s csupán a harmadik évben kezdenek egy adott tárgyra specializálódni. Az 

alapképzés négy éves egyetemi programot jelent. Egyéb kritériumok mellett a fent említett 
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Highers eredmények is számítanak a felvételi eljárás során. A végzés előtt lehetőség van egy 

„szendvics”-év eltöltésére külföldön, melyet vagy tanulással vagy munkával töltenek a 

hallgatók. A skót egyetemek hagyományosan MA degree-t adnak, amely egyenértékű a BA 

degree-vel. Az Honours degree további egy év kutatómunka után jár. 

3.4.4 Masters Degree - mesterképzés – Anglia, Skócia 

A Masters degree egy bizonyos szakmára vagy doktori iskolára készít fel számos területen, 

lehet kutatás- vagy tanításalapú, vagy a kettő kombinációja. Feltétele egy alacsonyabb degree 

megszerzése, amely jellemzően 12 hónapot ölel fel. A tanításalapú oklevelek közé tartozik: 

Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) és Master of Business Administration (MBA). 

A kutatásalapú oklevelek: Master of Research (MRes), Master of Philosophy (MPhil). 

3.4.5 Doctorate (doktori iskolák) 

Doktori programokban a diákoknak egy eredeti kutatást kell lefolytatniuk. Bachelor vagy 

Masters degree kell elvégzéséhez, minimálisan három éves egyetemi programot jelent. 

Oklevéltípusok: Doctor of Philosophy (Phd vagy Dphil) 

 

3.5 NEW DEAL az Egyesült Királyságban 

A program 1998-ban indult el 12 kiemelt területen. célja a fiatalok munkanélkülisége ellen 

tenni. Elsősorban a 18 és 24 év közötti fiatalok segítségére hozták életre. Álláskereső 

szolgálat van kapcsolatban a fiatalokkal, akik tanácsot kapnak és segítséget álláskeresésük 

során egy négyhónapos várakozási időszak után. Ezt nevezik „kapu” fázisnak (Gateway), 

amely a következőket foglalja magába: 

 álláskeresés támogatása 

 szakmai/pályaválasztási tanácsadás 

 alapfokú végzettség megszerzését 

 kulcsképességek gyakorlását 

 különböző szakterületekhez tartozó előkészítő kurzusokat 

 fiatalok pszicho-szociális támogatását motivációs problémáikban 

vagy önbizalom hiány esetén 

 különleges szociális problémákban való segítséget 
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Akinek a Gatway időszak alatt sikerül elhelyezkednie, annak ezzel véget ér a program, akinek 

azonban nem sikerül, annak három lehetősége van. 

1. Lehetőség: 

A munkába állás megvalósulhat teljes vagy részmunkaidőben. Ehhez hozzátartozik még egy 

képzés vállalaton belül vagy kívül, amely záróvizsgával fejeződik be. Ez a lehetőség a 

következőket foglalja magába: 

 hat hónapig tartó foglalkoztatottság 

 munkahely támogatása, melyből ki kell fizetnie a munkavállalót 

 egy vállalatnál tartott képzés 

 

2. Lehetőség: 

Környezetvédelem területén vagy közhasznú intézménynél történő foglalkoztatás. Ez a 

lehetőség a következőket foglalja magába: 

 hat hónapig tartó foglalkoztatás 

 munkahely pénzügyi támogatása 

 egy szaktanfolyamon való részvétel lehetősége, amelyért az 

üzemnek költségtérítést fizetnek 

3. Lehetőség: 

Teljes idejű képzés, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 általánosan elismert szakképzettséget adó, gyakorlati képzéssel 

járó 12 hónapos képzés 

 képzés melletti munkanélküli segély biztosítása 

 gyakorló hely keresésben, álláskeresésben lévők pénzügyi 

támogatása 

2008 szeptemberében vezették be Nagy-Britanniában a „Steps to Work” elnevezésű 

programot („Lépések a Munka világába”), amely a munkanélküli vagy gazdaságilag inaktív 

személyeknek nyújt támogatást abban, hogy munkát találjanak maguknak. 
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2009 októberében vezették be a Flexible New Deal programot (Rugalmas New Deal), 

amelynek helyét 2011 nyarától a Steps to Work program vette át.
65

   

3.6 Diplomás pályakövetés az Egyesült Királyságban 

Az Egyesült Királyságban lefolytatott pályakövetési munkák eredményei a következő 

tanulmányi szintekre fókuszálnak: postgraduate tanulmányok és kutatás, first degree (első 

diploma), egyéb undergraduate tanulmányok és doktorandusz képzés.  

Az Egyesült Királyságban a tanulmányok két egymástól elválasztott területre oszlanak: a 

három éves egyetemi tanulmányokra, ezt nevezik az „undergraduate studies”-nak és a 

posztgraduális, végzést követő tanulmányokra (postgraduate studies). Azok a hallgatók, akik a 

BA vagy BSc szintű képzést jó záróvizsga-eredménnyel fejezték be, azoknak a következő 

tanulmányi időszakban (postgraduate studies) lehetősége van magasabb egyetemi szint 

elérésére, kutatásokat folytathatnak. Az ennek megfelelő vizsgákat 1-3 év alatt lehetséges 

letenni. Az undergraduate képzés során a tudományos munka erősen szabályozott ütemben 

zajlik. Ehhez képest a postgraduate képzés során már jóval nagyobb a tanulási szabadság és az 

önálló kutatási tevékenységre is nagyobb a lehetőség. A kutatási munka során a hallgatókat 

egy konzulens tanár, ún. supervisor felügyeli, folyamatosan tanáccsal látja el őket. 
66

  

 

A HESA (Felsőoktatási Statisztikai Ügynökség) a hivatalos szervezet olyan kvantitatív 

információk gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére, amely a felsőoktatáshoz kapcsolódik. Az 

intézmény 1993-ban jött létre az érintett kormányzati szervek, felsőoktatási finanszírozási 

tanácsok, egyetemek és főiskolák megegyezése alapján, a kapcsolódó törvényeknek 

megfelelően. 
67
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3.6.1 HESA stratégia 2010-201468 

Hivatása 

Az Egyesült Királyság felsőoktatásának fejlődését támogatni pontos és széleskörű adatok 

gyűjtésével, elemzésével és közzétételével, mindazok igényeire válaszul, akik érdekeltek a 

felsőoktatás jövőjében.  

Jövőkép 

Egyszerű hozzáférést biztosítani az emberek, jelenlegi és leendő hallgatók, politikusok, 

finanszírozási szervek, egyetemek és főiskolák, kormányzati szervek részére az Egyesült 

Királyság felsőoktatásához kapcsolódó megbízható statisztikai információk és elemzések 

széleskörű tárházához. Ezt a forrást a legmagasabb színvonalon tartják fent és fejlesztik, 

elismert az Egyesült Királyság területén, mint hasznos, hiteles és költséghatékony adatbázis.  

Értékei 

Kiválóság: A felsőoktatás érdekeit ugyanúgy szolgálja az ügynökség, és célja a bizalom 

elnyerése a legjobb minőségű szolgáltatások nyújtásán, valamint függetlenségének 

fenntartásán keresztül. 

Együttműködés: A szervezet partnerségben működik más szervezetekkel és egyénekkel, 

igényeiket maximálisan megértve, s ennek megfelelően támogató és professzionális 

szolgáltatásnyújtás biztosítása.  

Felelősségvállalás: Minden tevékenységükért felelősséget vállalnak, források megfelelő 

felhasználása, alkalmazottak értékelése, közhasznú működés jellemző a szervezetre.  

Célkitűzések 

Igények minél pontosabb ismerete: Az érintettek széles körének igényeit jobban megérteni, 

ennek megfelelően formálni a szolgáltatásokat. 

Információ gyűjtése: Megbizonyosodni arról, hogy a megfelelő információ a megfelelő 

módon, a megfelelő időben van összegyűjtve, s ehhez mérten megalkotni az 

információforrást/adatbázist.  
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Információ megosztása: Az információkat és a szervezet tudását úgy felhasználni, hogy az a 

felsőoktatás és a társadalom széles rétegének előnyére váljon, hasznos legyen. 

Hatékony működés: Jól működő szervezet, amiért és amellyel szeretnek dolgozni. 

3.6.2 Longitudinális felmérés a felsőoktatási intézményeket 2008/2009-es 

tanévben elhagyók körében69 

A felmérést ez esetben 2012/2013 telén végezték el, egyébként 2002/03 óta létezik. A 

legutóbbi azok körére terjedt ki, akik 2008/09-ben valamely felsőoktatási intézményben 

befejezték tanulmányaikat. A kutatás célja ezeknek a volt hallgatóknak a tevékenységére 

vonatkozóan információkhoz hozzájutni a végzésük után 3,5 évvel. Olyanok kerültek 

lekérdezésre, akik az Egyesült Királyság valamely felsőoktatási intézményében végeztek. A 

félévenként elvégzett, a hallgatók tanulmányaik befejezését követő hat hónap után elvégzett 

lekérdezéshez képest ebben a felmérésben már csekélyebb számban vesznek részt. Jelen 

esetben 80 835 embert választottak ki, akik az előbb említett fél éves lekérdezésben is 

válaszoltak (akkor a kitöltők száma 354 730 fő volt a 470 940 végzettből – 75,3%-os kitöltési 

arányt jelent ez
70

).  Ez a csoport „A” minta néven ismert, 33 640 választ kaptak a kutatók. A 

fennmaradó 273 890 végzettből 192 745-höz volt e-mail címe a szervezetnek (ők a „B” 

minta), ebből a csoportból további 28 565 válaszhoz jutottak hozzá. Mint a korábbi kutatások 

esetében is, elemzési célból itt is összevonásra került az „A” és „B” minta. Így az összes 

válaszadó száma elérte a 62 205 főt, ezzel 21,7%-os kitöltési arányt produkálva azok körében, 

akikhez rendelkezett e-mail címmel a szervezet. Ezen kitöltők közül 10 esetben nem volt 

kielégítő mértékű a válaszadás további elemzések elvégzéséhez, így ezeket a válaszokat 

figyelmen kívül hagyták a későbbi elemzések során.  

Struktúra és egyezmények 

Az eredményeket táblázatokban lehetséges megtekinteni, a honlapon keresztül elérhetőek és 

letölthetőek az adatok.  

Azok vettek részt ebben a longitudinális felmérésben, akik 2008/09-ben a végzésüket követő 

fél éves felmérésben szintén válaszoltak a másik kérdőív kérdéseire. A hallgatók bizonyos 

csoportjait felülreprezentálták annak érdekében, hogy megfelelő számú kitöltés legyen a 

további elemzések elvégzéséhez. Tekintettel erre, minden választ súlyoztak és ezeket a 
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súlyozott értékeket használták a riportban való adatközléshez. A súlyozásokkal kapcsolatos 

több információ elérhető a szervezet honlapján.  

A táblázatokban és grafikonokon mutatott alapértékek a végzett válaszadók súlyozott arányait 

mutatják, akik bizonyos kérdéseket megválaszoltak a kérdőívben, így előfordulhat, hogy 

különbség mutatkozik a grafikonok és táblázatok között. Az alapértékek a legközelebbi öttel 

osztható számra lettek kerekítve. A százalékokat a súlyozott értékeken számították, de ezeket 

lefelé kerekítették amennyiben a súlyozatlan sokaság 0 és 52 között volt. A táblákban és 

grafikonokon is egy tizedesjegyig kerekítették az értékeket, így előfordulhat, hogy a 

végösszeg nem adja ki a 100%-ot.  

Adatgyűjtés
71

 

Az adatok összegyűjtése során vegyesen alkalmazták az online és telefonos lekérdezést. A 

kérdőíveket nem postai úton küldték ki, azonban a felmérésben való részvételre történő 

invitálás ily módon történt. A módszer leginkább a felsőoktatási intézmények által nyújtott 

elérhetőségeken múlott. A különböző, alkalmazott módszerek sorrendben: 

 Az „A” Mintába tartozókat - akikhez volt e-mail cím – e-mailben kérték 

meg az online kérdőív kitöltésére. Egy héttel ennek az e-mailnek a 

kiküldését követően egy emlékeztetőt küldtek ki, majd pár nappal később 

egy újabbat. Az utolsó emlékeztető kiküldésére a lekérdezési időszak 

végén került sor. Ugyanezt a módszert alkalmazták a „B” mintába tartozók 

esetében is, akiknél megvolt az e-mail cím. 

 Ennél a felmérésnél egy új módszert is alkalmaztak. Az „A” és „B” minta 

esetében is, ahol volt mobiltelefon-elérhetőség a végzetthez, abban az 

esetben küldtek neki üzenetet a felmérésben való részvételre való 

felkérésről, ez a második emlékeztető e-mailt követően történt meg, 

amennyiben még nem töltötte ki az illető a kérdőívet.  

 Két héttel az első e-mail kiküldését követően, az „A” mintába tartozókat 

felkeresték telefonon, amennyiben rendelkeztek mobiltelefon-

elérhetőséggel a végzetthez. 

 A postai értesítésekre két fázisban került sor. Az első esetben az „A” minta 

minden olyan tagjának küldtek levelet, akikhez nem volt se telefonszám, se 
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e-mail cím, csak postai cím. Ezeket a leveleket az első e-mail kiküldését 

követően egy héttel postázták el. A második szakaszban, 14 héttel az első 

e-mail kiküldése után pedig minden olyan végzettnek küldtek postai úton 

levelet, akihez volt telefonszám vagy e-mail cím is, azonban addig még 

nem töltötték ki a kérdőívet.  

Kérdőív tartalmi része
72

 

 Fő tevékenység 2012 november 26-án (minden végzett esetében). 

 Jelenlegi foglalkoztatás részletei (végzettek foglalkoztatása). 

 Képzési célok részletei (továbbtanuló végzettek). 

 Egyéb képzettségek 2008/09 óta (minden végzett). 

 A 2008/09-ben befejezett képzéssel való elégedettség, karrier (minden végzett). 

 További kérdések azok esetében, akik kutatási tanulmányokat folytattak 2008/09-

ben. 

A pályakövetési kérdőív részletes felépítése 

Személyes adatok: 

 Név 

 cím 

 Telefonszám 

 E-mail cím 

 Egyetem/főiskola neve 

 Elvégzett szak 

‘A’ kérdéssor – Mit csinált 2012. április 16-án? 

Jelölje azokat a tevékenységeket, melyeket végezte aznap, aztán jelölje, mely volt a 

legfontosabb Önnek (lehet az az egy, ami segített önnek a karrierjében történő előrelépésben)! 

1. Teljes munkaidőben dolgoztam (beleértve: önfoglalkoztatás/szabadúszó,önkéntesség 

vagy egyéb nem fizetett munka, szakmai portfolió fejlesztése/kreatív gyakorlat vagy 

gyakornokság) 
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2. Részmunkaidőben dolgoztam (beleértve: önfoglalkoztatás/szabadúszó,önkéntesség 

vagy egyéb nem fizetett munka, szakmai portfolió fejlesztése/kreatív gyakorlat vagy 

gyakornokság) 

3. Munkanélküli voltam és munkát kerestem 

4. Következő hónapban állok munkába 

5. Elkötelezett a nappali továbbtanulás, képzés vagy kutatás iránt 

6. Elkötelezett részidős továbbtanulás, képzés vagy kutatás iránt 

7. Szabadságon voltam utazás céljából 

8. más elfoglaltságom volt 

‘B’ kérdéssor – Az ön foglalkoztatási helyzete 2012. április 16-án 

Amennyiben foglalkoztatási viszonyban állt, folytassa ezzel a kérdéssorral, ha nem, ugorjon a 

’C’ kérdéssorhoz! 

1. Ha több munkája volt április 16-án, mennyi volt az? 

A következő kérdéseket a fő munkájához kapcsolódva válaszolja meg! 

2. Mi az ön beosztása? 

3. Röviden írja le a feladatait! 

4. Melyik következő állítás írja le a legjobban az április 16-i foglalkozatási státuszát? 

a. önfoglalkoztató/szabadúszó 

b. saját vállalkozás elindítása 

c. határozott idejű szerződés 12 hónapra vagy hosszabb időre 

d. határozott idejű szerződés kevesebb, mint 12 hónapra 

e. önkéntes munka 

f. gyakornokság 

g. szakmai portfólió fejlesztése 

h. temping 

i. egyéb 

5. Nettó kereset nagysága (főfoglalkozását tekintve) 

6. Amennyiben részmunkaidőben dolgozik, egy héten átlagosan hány órát tölt 

munkával? 

7. Amennyiben több munkája is volt április 16-án, mekkorára becsüli az éves 

átlagkeresetét? 
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8. Munkahely neve 

9. Munkahely ágazati besorolása 

10. Munkahely címe 

11. Legutóbb megszerzett végzettségére szükség volt-e ahhoz, hogy megkapja a 

munkáját?  

a. igen: elvárás volt 

b. mivel a végzettség nem volt elvárás, így előnyt jelentett 

c. nem volt elvárás 

d. nem tudom 

12. Tudomása szerint mi volt a legfontosabb munkáltatójának a végzettségét tekintve? 

a. tanulmányok 

b. a tanulmányok szintje 

c. munkatapasztalat (a kurzus részeként elsajátított) 

d. nem volt ilyen 

e. nem tudom 

13. Miért döntött a munka elvállalása mellett? Jelöljön be minden okot, majd a 

legfontosabbat! 

a. Illett a karrier tervemhez/pontosan az a munka volt, amit szerettem volna 

b. Ez volt a legjobb ajánlat 

c. Ez volt az egyetlen munka-ajánlat. 

d. Lehetőség volt a szervezeten belüli előrelépésre. 

e. Meglássam, szeretem-e azokat a feladatokat, amiket el kell végeznem 

f. Tapasztalatot szerezni annak érdekében, hogy megkapjam azt a munkát, amit 

tényleg szeretnék végezni. 

g. Ez volt helyileg megfelelő. 

h. Kereset miatt. 

14. Honnan értesült először erről a munkalehetőségről? 

a. Egyeteme/főiskolája (karrier-központ, internet, stb.) 

b. Media (újsághirdetés) 

c. Munkaadó honlapja 

d. Munkaerő-közvetítő 

e. Személyes kapcsolat, beleértve a családot, barátot 

f. Szakmai hálózat 

g. Már ott dolgozott (gyakornok) 
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h. egyéb 

15. Még most 2012 április 16-án is a munkaadójaként gondol arra a munkáltatóra, akinek 

tanulmányai előtt vagy aközben dolgozott?  

a. igen: a tanulmányaim előtt 

b. igen: a tanulmányaim közben 

c. igen: előtte és közben is 

d. nem   ugorjon a ’C’ kérdéssorhoz! 

16. Melyik lenti lehetőség igaz munkáját illetően? 

a. „szendvics képzés” – ipari gyakorlat 

b. nyári munka 

c. teljes munkaidő vagy részmunkaidő egész évben 

d. teljes munkaidő vagy részmunkaidő időszakosan 

e. gyakorlat 

f. egyéb 

’C’ kérdéssor – Újonnan képzett tanár státusz  

(Abban az esetben töltse ki, amennyiben a 2011 augusztus 1 és december 31 között 

megszerzett végzettsége tanári, ha nem, ugorjon a ’D’ kérdéssorra! 

17. Tanárként dolgozott április 16-án? 

A következő kérdést abban az esetben válaszolja meg, amennyiben tanítói képesítését 

Skóciában szerezte meg! 

18. Tanárként a GTC Skót Tanítói Indukciós Rendszeren keresztül alkalmazták? 

19. Állami vagy privát egyetemen/főiskolán tanított? 

a. állami egyetem/főiskola 

b. állami és privát egyetem/főiskola 

c. privát egyetem/főiskola 

d. nem tudom 

20. Amennyiben nem foglalkoztatták tanárként április 16-án, keresett tanítói állást ekkor? 

’D’ kérdéssor – Továbbtanulás, képzés vagy kutatás 

21. Amennyiben több képzésben is részt vesz, mennyiben? 

22. Milyen képzésben vesz részt? 
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a. magasabb képzés, főként kutatás (PhD, DPhil, MPhil) 

b. magasabb képzés (MA, MSc) 

c. posztgraduális képzés 

d. szakmai végzettség  

e. első diploma (BA, BSc) 

f. egyéb diploma vagy oklevél 

g. egyéb végzettség megszerzése 

h. nem formális továbbtanulás 

23. Mi a kurzus neve, amit végez? 

24. Milyen tárgyakat tanul? 

25. Mi a képző intézmény neve? 

26. Hogyan finanszírozza tanulmányait? 

a. saját magam 

b. ösztöndíj 

c. munkáltatóm támogatásával 

d. szponzori úton 

e. egyéb  

’E’ kérdéssor – Összefoglaló felsőoktatási tapasztalat 

27. Mennyire készítették fel a felsőoktatás során elsajátított tapasztalatok munkájára? 

- nagyon nagy mértékben 

- nagy mértékben 

- nem igazán 

- egyáltalán nem 

- nem tudom 

28. Mennyire készítették fel a felsőoktatás során elsajátított tapasztalatok a 

továbbtanulásra? 

- nagyon nagy mértékben 

- nagy mértékben 

- nem igazán 

- egyáltalán nem 

- nem tudom 

29. Mennyire készítették fel a felsőoktatás során elsajátított az önfoglalkoztatásra 

(szabadúszó) vagy arra, hogy saját vállalkozásba kezdjen? 
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- nagyon nagy mértékben 

- nagy mértékben 

- nem igazán 

- egyáltalán nem 

- nem tudom 

Alul aláírásnak és kitöltés dátumának megadására van még hely.  

Definíciók
73

 

A felmérés célközönsége az Egyesült Királyság és az Európai Uniós lakhelyű hallgatók, akik 

2008. augusztus 1. és 2009. július 31. közötti felmérésben szintén részt vettek és ennek 

megfelelően az Egyesült Királyságban folytattak tanulmányokat. 

Érintett képzések: posztgraduális képzések, oklevelek, alapdiplomák, felsőoktatási 

intézmények képesítései: A szakmai képesítések és egyetemi diplomák viszont nem tartoztak 

a lekérdezett célcsoportba.  

1. táblázat: A DLHE és az L DLHE kérdőívet kitöltők 

Végzett hallgató 

adatai 

Korábbi DLHE 

válaszadó 

DLHE 

longitudinális 

felmérési 

minta 

Arány 

Etnikai hovatartozás 

Afro-amerikai 13590 4600 33.8% 

Ázsiai 27455 5400 19.7% 

Mixed 7625 5145 67.5% 

Egyéb csoport 3155 3155 100.0% 

Kutató hallgató 

Doktorandusz 

és mester 

(Kutatás) 

7540 7540 100.0% 

Felülreprezentált Angol intézményekhez 

„szendvics” 

képzés- ipari 

gyakorlat 

14950 5800  38.8% 

„szendvics” 

képzés – külföldi 

év 

6745 3375  50.0% 
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Pályakezdők, 

akik részesülnek a 

DSA
74

 segélyben 

12365  4545 36.8% 

DLHE 2006/07 

ideje alatt 

munkanélküli 

22585 6050  26.8% 

DLHE 2006/07 

ideje alatt 

önfoglalkoztató 

9720  3915 40.3% 

Kémikus 

pályakezdők 
2980 2980  100.0% 

Fizikus 

pályakezdők 
2670 2670  100.0% 

Matematikus 

pályakezdők 
6125 2400  39.2% 

Mérnök 

pályakezdők 
14905 4600  30.9% 

Európai nyelvű 

pályakezdők 
6430 2780 43.2% 

Nem-európai 

nyelvű 

pályakezdők 

640 640  100.0% 

Egyéb* 166435 8320  5.0% 

Felülreprezentált wales-i intézményeknek 

wales-i 

lakhelyűek 
17360 7220 41.6% 

Intézmények 

Wales-ben 
19910 7060 35.4% 

Felülreprezentált skót intézményeknek 

skót lakhelyűek 27400 7485 27.3% 

Intézmények 

Skóciában 
31330 8870 28.3% 

Felülreprezentált észak-ír intézményeknek 

észak-ír 

lakhelyűek 
10775 6495 60.3% 

Intézmények 

Észak-Írországban 
8150 4900 60.1% 

Összesen 354730 80835 22.8% 

Forrás: http://www.hesa.ac.uk/content/view/2941/ 

A szervezet a táblázatok publikálására vonatkozó stratégiáját az 1998-as Adatvédelmi törvény 

és az Emberi Jogok Törvénye alapján alkotta meg. A stratégia részét képezi az is, hogy a 

számokat az ötös szám legközelebbi szorzójára kerekítik. Ez összefoglalva azt jelenti, hogy a 

0, 1 és 2 nullára van kerekítve, minden egyéb szám pedig az ötös legközelebbi szorzójára (pl.: 

3-at 5-re, 22-t 20-ra, 3286-ot 3285-re, míg a 0, 22 vagy éppen az 55 maradt ugyanaz).  
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3.6.3 Pályakövetés - University of Manchester 

Végzettek elért eredményeinek adatai (Graduate destination data)
 75

 

Mi történik a hallgatókkal végzésüket követően? A DLHE (Destination of Leavers of Higher 

= a felsőoktatást elhagyók eredményei) 

A felsőoktatás leendő hallgatói előszeretettel használják ezeket az adatokat a számukra 

legmegfelelőbb egyetem kiválasztása érdekében. A 2012-es évtől kezdődően az egyetemek 

kötelesek publikálni végzettjeik elért eredményeire, fizetésükre vonatkozó adatokat, melyek a 

DLHE felmérésből származnak, s azokat az ún. “Legfontosabb Információk” menüpont alatt 

feltüntetni ("Key Information Set").  

A DLHE felmérés adatait a University of Manchester Karrier és Foglalkoztathatóság Részlege 

gyűjti. Ez információkat szolgáltat a végzett hallgatók végzését követő tevékenységéről. Az 

adatokat egy felmérés keretében gyűjtik össze, melyet a végzés után hat hónappal tesznek 

meg, s a már fent említettek alapján az Egyesült Királyság és az Európai Unió lakhellyel 

bírókra terjed ki, és kizárólag az egyetemistákat és a tudományos továbbképzésben 

résztvevőket érinti, méri fel. A felmérés a Felsőoktatási Statisztikai Ügynökség (Higher 

Education Statistics Agency = HESA) által kivitelezett, ez a szervezet a felsőoktatási adatok 

gyűjtésére, elemzésére és közzétételére hivatalos szervezet az Egyesült Királyság területén. 

Mindegyik intézmény köteles a végzett egyetemistáinak és tudományos továbbképzésben 

résztvett hallgatóinak 80%-át elérni, és tőlük adatokat bekérni.  

Milyen adatokat gyűjtenek és hogyan?  

A felmérésben érintett területek: foglalkoztatási körülmények a végzés után hat hónappal (pl.: 

munka, továbbtanulás, utazás, munkanélküliség kérdése, stb.), foglalkozás, ipar, fizetés, 

munkavállalás okai, hogyan találtak munkát, kérdések a továbbtanulásról, és így tovább. 

Heteken át képzett hallgatók csoportjai – munkatársak felügyelete mellett – lépnek telefonos 

kapcsolatba az Egyesült Királyság/Európai Unió hallgatóival esténként, ily módon gyűjtik a 

szükséges beszolgáltatandó adatokat. Az adatgyűjtés módjáról részletesebb leírás nem érhető 

el. 
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A DLHE adatait felhasználó kiadványok 

Az összegyűjtött adatokat a HESA közli számos szervezettel, melyeknek szüksége van 

azokra, beleértve a médiát is. A “diplomás munka” fogalma és ezeknek az adatoknak a hatása 

több vitát is kiváltott nemzeti szinten a felsőoktatásban. Ha például a hallgatók halasztanak az 

egyetemi képzésük vagy a tudományos továbbképzésük kezdetén, azt nem veszi figyelembe a 

DLHE felmérés. A foglalkozások kilenc fő kategóriába vannak besorolva. A vezető három a 

‘Vezetői és Szakmai’, amelyet az újságok diplomás kategóriaként/szintként emlegetnek. 

Mégis sok diák kerülhet nem diplomás foglalkoztatásba (pl. osztályvezető asszisztens vagy 

médiához kapcsolódó feladatkörök), melyek az első lépeseket jelentik tulajdonképpen a 

diplomás munka irányába. Így sokan azt kérdőjelezik meg, hogy egy longitudinális 

megközelítés sokkal reálisabb képet tudna adni a végzettek elért eredményei kapcsán.  

3.6.4 PhD – pályakövetés - Mit csinálnak a kutatók? A doktorandusz végzettek 

korai karrierjének előrehaladása 

Amikor az Egyesült Királyságban is felütötte fejét a válság, komoly aggodalmak voltak a 

kapcsán, hogy a doktori képzésbe fektetett plusz idő-, energia- és egyéb forrásráfordítás nem 

jelent plusz eredményeket egyéb képzések elvégzéséhez képest. Jó látni azonban azt, hogy ez 

nem tényszerű. Ezt a megállapítást a „What do researchers do? Early career progression of 

doctoral graduates” (Mit csinálnak a kutatók? Doktorandusz végzettek korai karrierjének 

előrehaladása) 2013. évi tanulmány támasztja alá. 

A tanulmány feltárja a doktorandusz végzettség értékét és a foglalkoztathatóság bizonyítékát 

összehasonlítva mester- és egyéb jó alapképzésekkel. Azt mutatja, hogy azokhoz képest egy 

relatív többletkereset társul a doktori végzettséghez. Továbbá azt is, hogy a doktoranduszok 

fizetése széles körben lépést tartott az Egyesült Királyság területén a keresetek 

növekedésével, míg a mester és más diplomások esetén visszaesés volt tapasztalható.  

Megnyugtató azt látni, hogy a felsőoktatásban kutatóként tevékenykedők fizetése emelkedett, 

azonban még mindig idő szükséges ahhoz, hogy a határozott idejű szerződések száma 

csökkenjen. Az egy évre vagy kevesebb időre szóló határozott idejű szerződések arányának 

növekedése zavaró és az intézmények részéről további befektetésekre érdemes terület. 

Általánosabban tekintve örvendetes, hogy a magasan képzett doktoranduszok, főként a 

humán- és társadalomtudományok területén, hozzájárulnak az ország társadalmi, kulturális és 

gazdasági versenyképességének növekedéséhez.  
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A kiadvány széles olvasóközönségnek szól. Fontos szerepe van abban, hogy informálja a 

döntéshozókat, főleg ebben a nehéz finanszírozási helyzetben. Egyértelmű bizonyítékként 

szolgál a jelenlegi és leendő doktorandusz hallgatóknak a végzettség értékét illetően. Továbbá 

karrier-tanácsadóknak, kutató-fejlesztőknek és -ellenőröknek összehasonlító információkat 

szolgáltat a doktoranduszok foglalkoztathatóságáról és széleskörű karrier lehetőségeikről.   

Végül pedig lehetővé teszi minden foglakozási területen a munkáltatók számára, hogy jobban 

értékeljék, mit tudnak nyújtani nekik a doktoranduszok. Ebben a megközelítésben egyértelmű, 

hogy a riport a karrier-utak diverzitását is feltárja, amelyek elérhetőek a doktoranduszok 

számára. Nagyot léptünk abban a tekintetben, hogy csak azok mennek doktori képzésre, akik 

akadémiai útra kívánnak lépni.  

3.6.4.1 Az L DLHE felmérés doktorandusz végzettekre vonatkozó eredményeinek 

összegzése 

Ez a publikáció is a HESA által végzett longitudinális felmérés adatait használja fel és mutatja 

be (L DLHE), amely 2010 novemberében készült. A felmérés az Egyesült Királyság és az 

Európai Unió végzettjeinek foglalkoztatási körülményeit figyeli a végzés után 3,5 évvel. 

Összehasonlításokat tesz azokkal az eredményekkel, melyek a 2008-as hasonló felmérésből 

származnak. Így betekintést enged a doktoranduszok korai karrier-építésének és 

foglalkoztatásuknak a részleteibe, mikor az Egyesült Királyságban is megjelent a recesszió.  

Általánosságban elmondható, hogy kevés a bizonyíték a két vizsgált csoport közötti jelentős 

változásra. A végzés után 3,5 évvel a válaszadó doktoranduszok nagy többsége 

foglalkoztatásban állt, jelentősen nagy arányban teljes munkaidőben. A munkanélküliség alig 

magasabb a 2010-es felmérés esetén, 2% körüli alacsony értéket mutat. Azonban 18%-a a 

válaszadóknak már megtapasztalta a munkanélküliség árnyoldalát a végzés óta, 50%-ban 

három vagy annál kevesebb hónapig. A foglalkoztatás tekintetében is hasonlóak a két 

vizsgálat esetében az eredmények, annyi különbséggel, hogy az újabb felmérésnél a kutatási 

területen dolgozók aránya csökkent.  

Hat hónappal és 3,5 évvel a végzést követően is az figyelhető meg a doktoranduszok 

esetében, hogy a mester- és más első diplomával rendelkezőkhöz képest magasabb fizetéssel 

bírnak. Továbbá mindkét vizsgálat azt mutatta, hogy fizetésük lépést tartott a keresetek 

növekedésével. 
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Többen, akik a felsőoktatásban dolgoznak kutatási területen, a karrierjük kezdetén többet 

kerestek, mint más kutatótársaik a felsőoktatáson kívül (2010-es eredmény). Ennek 

ellenkezője volt igaz 2008-ban. Minden foglalkoztatási terület esetén növekedett a határozott 

idejű szerződéssel foglalkoztatott doktoranduszok aránya, főképpen nevezetesen a 

felsőoktatáson kívül kutatási területeken. Szintén jellemző, hogy rövidültek a határozott idejű 

szerződések, nem csak a felsőoktatásban, ahol szintén sokkal gyakoribbak ezek a típusú 

szerződések, mint a határozatlan idejűek, hanem más szektorokban is. Azonban egyéb első 

diplomák és főként a mesterdiplomák esetében még inkább jellemző a határozott idejű 

foglalkoztatás alkalmazása.  

Az eredmények alapján bizonyított, hogy a gazdasági visszaesés korai éveiben általában 

jobban ment a doktoranduszoknak, mint a mester- vagy egyéb jó első diplomával bíróknak. A 

művészetek és humán területek doktoranduszait úgy tűnik jobban befolyásolták a 

munkaerőpiac változásai. Ez látszódott az átlagfizetésük enyhe csökkenésében, a 

részmunkaidős foglalkoztatásuk magasabb arányán, a határozott idejű – főként rövid idejű - 

szerződésekkel történő foglalkoztatásuk gyors növekedésén és a foglalkoztatási területek 

sokszínűségén más szakterületekhez képest. Másrészről viszont ez a csoport nyilatkozott a 

legpozitívabban a doktori tanulmányaik munkán kívüli életükre való hatását illetően.  

Összességében a doktoranduszok többsége elégedett karrierje kezdeti állapotával és úgy érzik, 

hogy a doktori tanulmányok jobban felkészítették őket a karrierjükben való előrelépésben. 

Ugyanakkor az is látszik, hogy ezek a tanulmányok kevésbé készítették fel őket az 

önfoglalkoztatásra és vállalkozás elindítására. A válaszadók fele gondolna például egy saját 

vállalkozás beindítására, ezért nagyon alacsony arányt tesz ki az önfoglalkoztató 

doktoranduszok száma. 

A doktoranduszok következetesen felismerik doktori tanulmányaik során szerzett 

tapasztalataik pozitív hatását munkahelyi tevékenységükön, karrierjük előrehaladásában és 

kisebb mértékben tágabb életükön is. Munkahelyükön ezek a tapasztalatok segítik őket, hogy 

még innovatívabbak legyenek és mások munkáját is befolyásolják. Többen számoltak be 

arról, hogy képesek voltak változtatni a szervezeti kultúrán és a munkamódszereken, ami 

minden bizonnyal magas szintű kompetenciáikat tükrözi. A tanulmány lehetőséget biztosít 

betekinteni a doktoranduszok karrierjébe, a doktori tanulmányok hatására, 

foglalkoztathatóságuk rugalmasságára, összehasonlítva más diplomásokkal. Azonban még így 
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is maradnak feltáratlan területek a téma kapcsán, ezért szükséges további lépések 

foganatosítására ennek a csoportnak a jobb megértése és megismerése érdekében.  

3.7 Pályakövetés - Skócia76 

Skóciában szintén a fent már bemutatott HESA által irányított DLHE felmérés elvégzésére 

kerül sor a végzést követően hat hónappal, számol be erről a www.schottishdegrees.com 

internetes oldal. A honlap beszámol a korábban már részletezett adatokról, továbbá azonban 

felhívja a figyelmet ezeknek az adatoknak a következő hiányosságaira is: 

 A DLHE felmérés egy adott pillanatot vizsgál csupán, a végzést követően hat 

hónappal, amikor számos végzett még csak felméri jövőbeli lehetőségeit. Nem 

kapunk információt a válaszadók jövőbeli szándékairól karrierjüket illetően, illetve 

körülményeik okairól sem. 

 A feltüntetett adatok kifejezetten az Egyesült Királyság végzettjeihez kötődnek. A 

helyzet nem ugyanaz a nemzetközi hallgatók esetében. 

 A százalékok egy tizedesjegyig vannak kerekítve, ami által a végösszeg nem 

biztos, hogy 100%-ot ad.  

 Különösen fontos az adatvédelem, így minden számot a legközelebbi öttel osztható 

számra kerekítik ezzel védve a személyazonosságot. 

 Az adatvédelem azt is jelenti, hogy a példajellegű beosztásokat és munkáltatókat 

sorolják csupán valamilyen kategóriába, szemléltetve 30 vagy több embert. Ezért 

nem minden munkatípus jelenik meg.  

3.8 Összegzés 

Az Egyesült Királyságban az 1993-ban létrejött HESA (Felsőoktatási Statisztikai Ügynökség) 

felelős olyan kvantitatív adatok gyűjtéséért, melyek a felsőoktatáshoz kapcsolódnak. A 

szervezet fő feladata az állami finanszírozású felsőoktatási intézményekből kikerülő 

diplomások pályakövetése. A szervezet ezt a tevékenységet két felmérés keretében végzi, az 

egyikre a diploma megszerzését követő fél éven belül kerül sor a végzettek körében, míg a 

másikra a végzést követően 3,5 évvel. Utóbbi vizsgálatba azokat vonják be, akik az elsőben is 

részt vettek. 

A sikeres munkavégzés érdekében több úton próbálják elérni a diplomásokat. Egyrészről e-

mailt kapnak a végzettek, melyben felkérik őket a kutatásban való részvételre, másrészről 
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üzenetet küldenek azoknak az öregdiákoknak, akikhez rendelkeznek mobiltelefon-

elérhetőséggel is, illetve később fel is hívják őket. Ezen kívül postai úton is küldenek egy 

felkérő levelet azoknak, akikhez nem tudtak se e-mail címet, se mobilszámot. A kutatási 

időszak második fázisában pedig azoknak a végzetteknek is kipostáznak egy levelet, akikhez 

e-mail útján is eljuttatták a felkérést, de addig nem töltötték ki a kérdőívet.  

A pályakövetési vizsgálatba az első diplomát szerzetteket, a három éves egyetemi 

tanulmányokat végzetteket (undergraduate studies), a posztgraduális képzésben résztvevőket 

és a doktorandusz végzetteket vonják be.  

Kutatásaink során a doktorandusz végzettek pályakövetésére vonatkozóan találtunk külön 

tanulmányt, a többi célcsoport lekérdezésével összegyűjtött adatokat nem publikálják külön-

külön tanulmányban.  

Az összeállított kérdőív egységes a célcsoportok esetében, a következő területekre fókuszál: 

tevékenységi terület a kitöltés pillanatában (dolgozó, tanuló, stb.), a foglalkoztatás részletei, 

képzési célok továbbtanulók esetében, egyéb megszerzett végzettségek, képzéssel való 

elégedettség. A kérdőív négy oldalas, így kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe. 

4 Egyesült Államok 

4.1 Oktatási rendszer az USA-ban77 

4.1.1 Középiskolai oktatás 

Általában 14-15 éves kortól 17-18 éves korig tart, a 9. és 12. évfolyam között. A tanulmányok 

sikeres befejeztével a diákok ún. high school diplomát kapnak a 12. év végén. Akik ezt nem 

kapják meg, azok elvégezhetik a General Education Development (GED) tesztet, amely a 

középiskolai tudást igazolja számukra. Az említett high school diploma vagy GED szükséges 

ahhoz, hogy egy fiatal megkezdhesse felsőfokú tanulmányait egy főiskolán vagy egyetemen, 

ahol 4 évig Bachelor-képzésben vesznek részt vagy 2 évig járnak egy Associate Degree 

megszerzéséért.  

Associate Degree: átmeneti programok, amelyek megfelelnek a Bachelor-program első két 

évének (ez kétéves képzést jelent community college
78

 intézményben vagy magániskolában), 
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vagy speciális szakmai képzést biztosítanak a diákoknak. Oklevéltípusok: Associate of Arts 

(AA) vagy Associate of Science (AS). A fiataloknak ezután lehetősége van átmenni 

egyetemre vagy négyéves főiskolai képzésre.  

4.1.2 Felsőoktatás 

Bachelor’s Degree (alapképzés):  

 négyéves képzést jelent egy speciális tárgyból egyetemen vagy főiskolán 

 két fő szakasza van: az első az alapkurzusra fókuszál (több alaptárgy egyike 

lehet, például matematika, angol, humán tudományok, természettudományok 

vagy társadalomtudományok), második szakasz az ún. major, ez a hallgató 

választott tárgyára fókuszál 

A főiskolák és egyetemek között találhatunk állami és magánintézményeket, előbbieket az 

állam finanszírozza, utóbbiak pedig magánúton működnek, általában kisebbek. 

4.1.2.1 Amelyik hallgató megszerezte a Bachelor oklevelet, az tanulmányait 

mesterképzésen vagy doktori iskolában (PhD) folytathatja.  

Master’s degree 

 kétéves program egy adott szakterületen 

 típusai: Master of Arts (MA) vagy Master of Science (MS) 

 professzionális mesterképzés lehet: Master of Business Administration (MBA), 

Master of Education (MEd), Master of Social Work (MSW) és egyebek 

Jogi és orvosi végzettséget csak egyetemi szinten lehetséges szerezni, ehhez először 

szükséges alapképzésen részt venni.  

Law Degree – Jogi végzettség 

 hároméves képzést jelent az egyetemeken 

 a képzés sikeres elvégzése esetén Juris Doctor (JD) minősítést kapnak a 

hallgatók, ez szükséges az ügyvédi tevékenység folytatásához 

Orvostudomány 

 legalább négy évig tartó képzést jelent egyetemen 

 a képzés sikeres befejeztével Doctor of Medicine (MD) vagy Doctor of 

Osteopathic Medicine (DO) fokozatot kapnak a hallgatók 
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Doktori iskolák - Doctoral Degree  

 minimálisan 3 évig tart 

 program sikeres elvégzése után a hallgatók Doctor of Philosophy (PhD) 

végzettséget kapnak a hallgatók 

 a doktori programok emelt szintű órai munkából, szemináriumokból, szakdolgozat 

írásából állnak, a diákokból kutató tudósok válnak, akik speciális tanaikat 

egyetemen vagy főiskolán oktathatják. 

 

4.2 Diplomás pályakövetés az USA-ban 

Amerikában nagy hangsúlyt fektetnek egy-egy szolgáltatás minőségének mérésére, nincs ez 

máshogy a felsőoktatással sem. A pályakövetési rendszer több éves múltra tekint vissza az 

Egyesült Államokban, elsősorban a tagállami szintű felmérések a jellemzőek abból fakadóan, 

hogy a felsőoktatás rendszere decentralizált, és az egyes tagállamok irányítása alatt áll. A 

diplomás pályakövetés célja az európai országokhoz hasonlóan az, hogy a felsőoktatási 

intézmény információhoz jusson arra vonatkozóan, mit csinálnak végzettjeik a diploma 

megszerzését követően, ebben mennyire segítette őket a képzés, illetve az 

egyetem/főiskola.79  

4.2.1 Diplomás pályakövetés a felsőoktatási intézményekben 

4.2.1.1 University of Minnesota Duluth  

Az intézmény a karrier- és gyakornoki szolgáltatások között foglalkozik a végzettek 

pályakövetésével. A lekérdezés egy online kérdőív segítségével történik, amely hallgatói 

azonosítóval történő belépést követően érhető el a volt hallgatók számára, így sajnos annak 

felépítését nem tudjuk jelen tanulmányban bemutatni, csupán a kapott eredményeket, melyek 

azonban jól szemléltetik, milyen területekre fókuszál az intézmény a pályakövetés során. Ezek 

a következőek: továbbtanulás – munkaerő-piaci helyzet (jelenlegi státusz), fizetés, szakmában 

maradás, gyakornoki programban történő részvétel, külföldi tanulás. 

Interneten keresztül, e-mail formájában és telefonon próbálják elérni a végzettjeiket. Az 

undergraduate végzettséget szerzett diplomásokat vizsgálják, ez a bachelor fokozat 

megszerzését jelenti.
80

 A legutóbbi felmérésben a 2011. július 1. és 2012. június 30. között 
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végzettek vettek részt. Ebben a periódusban 1901 hallgató végzett, s közülük 1729-e 

válaszoltak, ami 91%-os reprezentativitási arányt jelent. 

A kutatás eredményei fellelhetőek a honlapon.
81 

Itt elérhető a teljes publikációs anyag, amely 

minden lekérdezett adatot tartalmaz, de ezen kívül egy–egy kategóriára (pl. különböző szakok 

eredményei vagy szakmában való elhelyezkedés kérdése, stb.) vonatkozó adatok is 

megtekinthetőek egészen 2007-08-as vizsgálatig visszamenőleg.  

Az 1729 válaszadóból 1656 (96%) válaszadó foglalkoztatott vagy valamilyen 

továbbképzésben vesz részt jelenleg. Ezen belül is a következő eloszlás figyelhető meg: 1420 

fő (82%) foglalkoztatott, 236 fő (14%) továbbképzésben résztvevő.  

A válaszadók 45%-a (692 fő) szerzett gyakorlati vagy ahhoz hasonló tapasztalatot. Ezen 

belüli adatok: 

 680 válaszadóból 431 (63%) kapott a gyakorlatért kreditet, 

 673 kitöltőből 231 (34%) kapott állásajánlatot a gyakorlatot biztosító 

vállalattól/szervezettől, 

 229 válaszadóból 135 (59%) elfogadta az ajánlatot. 

1513 válaszadóból 296 (20%) nyilatkozott arról, hogy részt vett valamely külföldi tanulmányi 

programban.  

Az 1420 foglalkoztatott státuszban lévő végzettből 1413-an feleltek arra a kérdésre, hogy 

munkájuk kapcsolódik-e az elvégzett szakhoz. Ebből 1102 fő (78%) arról számolt be, hogy 

kapcsolódik vagy részben kapcsolódik ahhoz. Előbbi választ 802 fő jelölte (57%), míg az 

utóbbit 300 fő (21%). Az 1729 kitöltőből 60 fő (3%) nyilatkozott arról, hogy még munkát 

keres.
82

  

Az intézményben alapszakokon, mesterszakokon tanulhatnak a hallgatók, továbbá egyéb 

szakmai továbbképzésekben is részt vehetnek.
83

 Ettől függetlenül az intézményben csupán a 

bachelor végzettségű hallgatók munkaerő-piaci helytállását vizsgálják a pályakövetési 

kérdőíven keresztül.  
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4.2.1.2 University of Wisconsin-Green Bay 

Minden évben elvégez egy pályakövetési felmérést a Karrier Iroda, a posztgraduális és 

bachelor képzésben résztvevők utánkövetésére fókuszálva. Minden végzettel e-mailen, 

telefonon és a médián keresztül lépnek kapcsolatba. A karokat és munkáltatókat szintén 

megkérdezik az alumni közösség tudása kapcsán. Az utolsó jelentés az elmúlt tavasszal jelent 

meg.
84

  

A pályakövetési kérdőív felépítése:
85

 

1. Név 

2. Kampusz-azonosító szám 

3. Szak 

4. Végzés hónapja 

a. január  b. május c. augusztus 

5. Végzés éve 

6. Kontakt információk 

a. utca neve 

b. város, irányítószám 

c. telefonszám 

d. email 

7. Mi az ön jelenlegi státusza? 

a. foglalkoztatott 

b. foglalkoztatott, de jelenleg másik munkát keres 

c. jelenleg munkát keres 

d. jelenleg nem keres munkát 

e. doktori iskolába jár 

f. aktív katonai szolgálat 

8. Amennyiben doktori iskolába jár, nevezze meg a konkrét intézményt és a programot! 

9. Amennyiben aktív katonai szolgálatot teljesít, nevezz meg a konkrét státuszát és 

beosztását! 

10. Amennyiben foglalkoztatott, a foglalkoztató neve (amennyiben nem az, ugorjon a 23. 

kérdésre): 
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11. Foglalkoztató székhelyének városa 

12. Foglalkoztató székhelyének állama 

13. Az ön pozíciójának megnevezése 

14. Átlagbérének nagysága 

a. 0 – 19,999$ 

b. 20,000 – 29,999$ 

c. 30,000 – 39,999$ 

d. 40,000 – 49,999$ 

e. 50,000 $ vagy több 

15. Betöltött pozíció típusa 

a. folyamatos 

b. ideiglenes 

c. teljes munkaidős 

d. részmunkaidős 

16. A betöltött pozíció az elvégzett szakhoz/tanulmányokhoz kötődik? 

a. Nem – egyáltalán nem 

b. Igen – bizonyos mértékben 

c. Igen – teljes egészében 

17. Amennyiben a pozíció egyáltalán nem vagy bizonyos mértékig kapcsolódik csupán 

tanulmányaihoz, kérjük, indokolja meg a munka betöltésének okát! 

18. A pozícióját a diploma megszerzése előtt fogadta el? 

19. Hány munkaajánlatot kapott? 

20. Amennyiben a végzést követően talált munkát, mennyi ideig tartott ez a folyamat? 

a. egy hónapnál kevesebb ideig 

b. 1-3 hónapig 

c. 3-6 hónapig 

d. 6-9 hónapig 

e. 9-12 hónapig 

21. Honnan hallott a pozícióról (barátok/család, újság, internet) 

22. A pozíció betöltéséhez szükség volt bachelor diplomára? 

a. igen 

b. nem 

c. nem biztos 
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Gyakornoki tapasztalat 

23. Részt vett gyakornoki programban? 

a. igen 

b. nem 

24. Amennyiben igen, mennyi programban? 

25. Az első gyakornoki programot biztosító vállalat/intézmény neve 

26. Az első gyakornoki programot biztosító vállalat/intézmény székhelye (város, állam) 

27. Az első gyakornoki program hossza 

28. Az első gyakornoki program: 

a. biztosított fizetést 

b. nem biztosított fizetést 

c. kreditet kapott érte 

29. Az első gyakornoki program alatt dolgozott heti óraszám 

30. A második gyakornoki programot biztosító vállalat/intézmény neve 

31. A második gyakornoki programot biztosító vállalat/intézmény székhelye (város, 

állam) 

32. A második gyakornoki program hossza 

33. A második gyakornoki program: 

a. biztosított fizetést 

b. nem biztosított fizetést 

c. kreditet kapott érte 

34. A második gyakornoki program alatt dolgozott heti óraszám 

Irodai szolgáltatások 

35. A Karrier Irodán keresztül a következő programokon, workshopokon vettem 

részt/vettem igénybe szolgáltatást 

a. tanácsadás 

b. karrier assessment 

c. workshop 

d. állás- és gyakornoki börze 

e. interjútechnika 

f. WERF oktatási állásbörze 

g. „On-Campus” toborzás (kampuszon történő toborzás) 
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h. állásajánlatok 

 

A honlapon
86

 2007-ig visszamenőleg elérhetőek a pályakövetési felmérés eredményei.  

A legutóbbi felmérést 2013-ban végezte el az intézmény, 1245 végzett közül 900 válaszolt, 

ami 72,3%-os válaszadási arányt jelent. A felmérésben a következő időszakok végzettjei 

vettek részt: 2012 január (309 válaszadó a 404 végzettből, 76,5%), 2012 május végzettjei (502 

kitöltő a 713 végzettből, 70,4%), 2012 augusztus (89 felelet a 128-ból, 69,5%).  

A felmérés legfontosabb eredményei rögtön a honlapon elérhetőek felsorolásjelleggel, de ezen 

kívül a részletesebb kimutatásokat is átböngészheti az érdeklődő az adott évhez feltöltött 

dokumentumban.  

A 2013-as felmérés eredményei: 

Az 1245 végzettből 198-nak két szakja, 13-nak három szakja volt. A 900 kitöltőből 149-nek 

volt kettő szakja és 7-nek három.  

4. táblázat: A 2013-as felmérésben résztvettek 

Szak 

Kiadott 

diplomák 

száma 

Válaszadók 

száma 

Számvitel 55 45 

Művészet 24 15 

Művészeti 

menedzsment 
12 6 

Biológia 27 20 

Üzleti 

adminisztráció 
177 134 

Kémia 12 7 

Kommunikáció 80 64 

Számítógép 

tudomány 
18 9 

Demokrácia és 

Igazságügyi 

tanulmányok 

2 2 

Formatervezés 21 13 
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Közgazdász 16 13 

Alapfokú oktatás 77 58 

Angol 45 26 

Környezetvédelmi 

politika és 

tervezés 

28 19 

Környezetvédelmi 

tudomány 
26 18 

Első Nemzetek 

Tanulmányok 
2 2 

Francia 2 -- 

Geotudomány 5 4 

Német 2 2 

Történelem 51 28 

Humán Biológia 101 70 

Humán Fejlesztés 106 72 

Humán 

tanulmányok 
6 4 

Egyedi szak 3 3 

Informatika 

tudomány 
12 9 

Interdiszciplináris 

tanulmányok 
161 116 

Matematika 10 5 

Zene 6 3 

Ápolás 91 91 

Filozófia 4 3 

Politika-

tudomány 
36 27 

Pszichológia 119 84 

Közigazgatás 35 24 

Társadalmi 

változás és 

fejlődés 

14 9 

Társadalmi 

munka 
31 20 

Spanyol 30 21 

Színművészet 13 10 
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Környezeti és 

regionális 

tanulmányok 

9 7 

Forrás: http://www.uwgb.edu/careers/connections/survey-results/2012.asp 

5. táblázat: A végzést követő státusz megoszlása 

Státusz Arány 

Jelenleg 

foglalkoztatott 71,3% 

Posztgraduális 

képzés/továbbképzés 13,4% 

Jelenleg 

foglalkoztatott és 

továbbképzésben 

résztvevő 11,7% 

Munkát keres még 

mindig 2,1% 

Jelenleg nem keres 

munkát 0,9% 

Aktív katonai 

szolgálat 0,6% 
Forrás: http://www.uwgb.edu/careers/connections/survey-results/2012.asp 

6. táblázat: Végzettek fizetése 

Bérkategória Arány 

19 999$ alatti bérkategória 3% 

20 000$ és 29 999$ közötti 

bérkategória 25,60% 

30 000$ és 39 999$ közötti 

bérkategória 33,50% 

40 000$ és 49 999$ közötti 

bérkategória 21,20% 

50 000$ feletti bérkategória 16,70% 
Forrás: http://www.uwgb.edu/careers/connections/survey-results/2012.asp 

A végzettek 87,6%-a Wisconsinban dolgozik. A foglalkoztatók között megtalálhatjuk a 

Wisconsin Önkormányzatot, az Orion Energia Rendszereket, Mayo Egészségügyi 

Rendszereket, Nemzeti Parkot, bankokat, stb.  

Az oldal alján további elérhetőségi lehetőségeket is megadtak amennyiben egyéb kérdése 

merülne fel az érdeklődőnek a tanulmány kapcsán.  

 

http://www.uwgb.edu/careers/connections/survey-results/2012.asp
http://www.uwgb.edu/careers/connections/survey-results/2012.asp
http://www.uwgb.edu/careers/connections/survey-results/2012.asp
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Skandinávia 

5 Norvégia 

5.1 A Norvég oktatási rendszer  

5.1.1 Általános áttekintés 

Az ország oktatáspolitikája az „azonos jogokat a társadalom minden tagja számára” elvre 

épül. Az oktatásnak minden szinten teljesen függetlennek kell lennie attól, hogy valaki milyen 

szociális vagy kulturális háttérrel rendelkezik, továbbá, hogy hol vagy hogyan él 

Norvégiában. Az iskola fő feladata a tudás és a kultúra közvetítése, a társadalmi mobilitás 

szorgalmazása, valamint a jólét alapjainak megteremtése mindenki számára. 

Mivel az egyes norvég tanulók – mint minden országban – képességei és tudásszintje eltérő, 

ezért az iskolai oktatást egyénre kell szabni. A fogyatékkal élők és a különleges tanulási 

igényekkel rendelkezők számára a norvég iskolákban különleges tanulási lehetőségek állnak 

rendelkezésre, hiszen más esetben nem tudnák kihasználni az iskolák nyújtotta tanulási 

lehetőségeket. A bevándorlók számának rohamos növekedése miatt az anyanyelvet beszélők 

kisebbségnek számítanak, de a statisztikák szerint ez a tendencia hanyatlófélben van. A 

norvég oktatáspolitika felismerte, hogy  fel kell karolni a kisebbségi nyelveket beszélő, 

különleges tanulási igényekkel rendelkező diákokat, és külön figyelemben kell őket 

részesíteni annak érdekében, hogy esélyt kapjanak arra, hogy elvégezzék a középiskolát, 

elmehessenek egy felsőoktatási intézménybe, majd a későbbiekben munkát is tudjanak 

vállalni. Az oktatás költségvetési keretének kezelése, valamint az oktatási szektor 

mindennemű céljainak definiálása a Storting, azaz a norvég országgyűlés és a kormány 

feladata. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium irányítja az oktatásügyet, valamint felelős a 

nemzeti oktatáspolitika gyakorlatba helyezéséért, egyfajta közigazgatási hivatalként 

funkcionál. Norvégiában egy közös alapokon nyugvó, egyesített iskolarendszer van, 

bevezetett Nemzeti tantervvel, mely azt a célt szolgálja, hogy biztosítsák a kormány által 

hozott törvények és irányelvek betartását.
87

 

Norvégiában az általános iskolák tízedik osztályáig tanköteles minden diák. A megyei 

oktatásügyi hatóság elsődleges feladata, hogy minden gyermek, fiatal és felnőtt számára 
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biztosítsa a megfelelő szintű iskolát, megteremtve ezzel a lehetőséget a tanulásra. A megyei 

szintű oktatási hatóságok feladata továbbá felügyelni minden önkormányzattal rendelkező 

település és megye oktatási ügyeit. A települések feladata az általános iskolák működtetése, a 

középiskolák a megyei ügyintézéshez tartoznak. 

A felsőoktatásba való bekerülés feltétele a három éves középiskolai oktatás sikeres 

befejezése. A felsőoktatás egyetemi és főiskolai szinten is végezhető. A felsőoktatási 

intézmények nagy részét az állam tartja fenn, meghagyva autonómiájukat a tudományos és 

adminisztratív területeken, de a magánegyetemekre ugyanez az elv egyáltalán nem érvényes. 

Az oktatás a középiskola utolsó évfolyamáig ingyenes, a felsőoktatási programokért fizetendő 

állami tandíj összege minimálisnak mondható. 1947-ben létrehozták az Állami Diákhitel 

Alapot, mellyel a felsőoktatásban tanulók számára biztosítanak olyan kölcsönt, illetve 

ösztöndíjat, melyet a megélhetésre fordíthatnak. Minden olyan tanuló számára is elérhető ez a 

szolgáltatás, akik tanulmányaikat részben, vagy teljes egészében esetleg külföldön végzik. 

A hagyományos oktatási rendszer mellett magániskolák is megtalálhatóak, melyeket az előírt 

minőségi követelmények alapján akkreditál az Általános és Középiskolai Oktatási 

Igazgatóság. Ezekben, az államtól függetlenül működő iskolákban zajló oktatásnak is meg 

kell felelnie maradéktalanul az oktatási törvényben foglaltaknak. A független, de sikeresen 

akkreditált iskolák jogosultak állami finanszírozásra is.
88
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12. ábra: A norvég oktatási rendszer89 
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 A táblázat önálló fordítás eredménye 
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5.1.2 Tízosztályos általános iskola 

Norvégiában az általános iskola tízedik osztályáig tanköteles minden diák. Ezt a mutatót 

vizsgálva a statisztikai adatok szerint nagyságrendileg körülbelül 620 000 tanuló van a 

tízosztályos általános iskolákban. Ezeknek az iskoláknak a száma majdnem eléri a 3250-et, 

melyekben közel 61 000 tanár dolgozik. 

A gyerekek hat éves korukban kezdenek el iskolába járni, mely legalább 10 évig tart. 

Alapelve az általános iskoláknak az, hogy minden tanuló egyenlő és személyre szabott 

oktatást kapjon egy olyan oktatási rendszerben, mely közös tantervre épül. Minden diáknak 

meg kell ismerkednie a kulturális és társadalmi értékekkel.  

1739-ben vezették először be a gyermekek számára az oktatást a skandináv országban. 1889-

ben maga az általános és középiskola 7 évig tartott, majd ezt 1969-ben 9 évre emelték, és 

1997-ben plusz 1 évet növeltek rajta, így lett összesen 10 éves az oktatás. Majd közel 10 évvel 

később 2006 őszétől pedig a teljes 10 évet két meghatározó részre osztották: hét és három 

évre, melyben az első hét év jelenti az általános iskolai részt, a második három pedig az alsó 

középiskolai rész lett.  

Norvégiában az iskolák képe elég vegyes is lehet. A területtől és az oktatottak létszámától 

függően sokféleképpen működhetnek az iskolák. Kisebb településeken, ahol kevesebb tanuló 

van, összevont osztályok működnek, alsóbb évfolyamok felsőbb évfolyamokkal vannak 

összevonva. Találhatunk olyan iskolákat is, amelyek csak az általános részt biztosítják, tehát 

hét osztályos általános oktatásban vehetnek részt az itt tanulók, illetve van, ahol csak alsó 

középiskolás három évet végezhetik el a diákok, illetve értelemszerű, hogy a nagyobb 

települések többségén az iskolák mind a tíz osztály kijárására biztosítanak lehetőséget.
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5.1.3 A középiskolai oktatás és képzés 

Norvégiában a középiskolák foglalják magukba azokat az oktatási egységeket, melyek az 

általános iskolai és az egyetem közötti szinten helyezkednek el. Közel húsz évvel ezelőtt, 

pontosabban 1994-ben fogadtak el egy törvényt miszerint minden 16 és 19 év közötti 

fiatalnak joga van a hároméves középiskolai oktatásra. Amennyiben ezt a képzést sikeresen 

teljesíti, elvégzi, akkor jelentkezhet egyetemre. Természetesen különböző szakképesítések 

megszerzésére is van lehetőség, mint például kereskedelmi oklevél, vagy alacsonyabb szintű 

szakmunkás igazolványt is szerezhetnek a felsőoktatásban továbbtanulni nem szándékozók. A 

felvételi lapon mindenki lehetőséget kap arra, hogy bejusson az alapozó kurzusok egyikére, 

majd az arra épülő két éves képzések valamelyikére egyazon szakterületen belül.  

Norvégia minden területén elérhető a középiskolai képzés. A következő kilenc 

szakmacsoporton belül lehet választani az országon belül: 

 Építőipar 

 Egészségügy 

 Tervezés, művészet 

 Elektromosság 

 Média 

 Mezőgazdaság 

 Szolgáltatás, kereskedelem, közlekedés 

 Vendéglátás 

 Ipari termelés, könnyűipar
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Az oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók, szakmunkás tanulók, 

gyakornokok, hallgatók száma szintenként és típusonként 

Az oktatás típusa Összesen (fő) 

Óvodák, gyerekek 282 737 

0-2 éves korig 102 998 

3-6 éves korig 179 739 

"Elsődleges" és alsó tagozatú "általános iskola" 614 413 

"Elsődleges" oktatás 423 374 

Alsó tagozat 191 039 

Középfokú oktatás 232 180 

Középiskolai tanulók 195 418 

Szakmai képzések, újoncok 35 257 

Szakmai képzések, gyakornokok 1 505 

Népi iskolák diákjai 7 164 

Egyéb középiskolai képzésekben részt vevő diákok 3 882 

Felsőfokú szakképzéses diákok 11 570 

Állami 6 036 

Magán 5 334 

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók 250 456 

Egyetemi 101 618 

Speciális egyetemi 30 093 

Állami főiskolák 87 017 

Művészeti állami főiskolák 819 

Norvég rendőrtiszti főiskola 2 223 

Katonai főiskola 791 

Privát főiskola 13 279 

Felsőoktatásban részt vevők külföldön 14 616 

A felnőttképzési egyesületben lévő résztvevők 470 673 

Internet alapú oktatásban részt vevő hallgatók 19 635 

A táblázatban a 2011. évi adatok találhatók
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5.1.4 A norvég felsőoktatás 

Több ténnyel rendelkezünk Norvégia felsőoktatásával kapcsolatban. Először mindenképpen a 

legfontosabb alapadatokkal kell kezdeni. Norvégiában hét egyetem, illetve hét szakosított 

főiskola (ebbe beleértve egy magánjellegűt is) található. Az előbb említett intézményeken 

kívül 24 állami főiskola, illetve két állami művészeti főiskola működik. Az állami 

létesítményeken kívül még van 31 olyan magánjellegű felsőoktatási intézmény, mely 

rendelkezik akkreditált tanulmányi programmal, ezek közül az intézmények közül 22 

intézmény kap valamilyen állami támogatást. Nagyságrendileg 195.000 fő tanul valamilyen 

felsőoktatási intézményben, ebből kb. 24.500 fő tanul privát egyetemen vagy főiskolán.
93

 

Főbb történelmi adatok a norvég felsőoktatással kapcsolatban: 

 A XIX. század előtti időszakban a norvégok a felsőoktatásban való részvételre a 

mai Koppenhágai Egyetemen kaptak lehetőséget. 

 1750. Létrejött a Norvég Katonai Akadémia, amit "Free Mathematical School"-

nak is neveztek 

 1757. Megalakul a „Mining Seminar” Kongsberg-ben a vasúti mérnököknek 

 1811. Létrejött az Oslo-i Egyetem mint a Universitas Regia Fredericiana modell 

alapján a Berlini Egyeteméhez hasonlóan (a „Humbold Model”) 

 1859. Létrejött Norvégiában az University of Life Sciences Akershusban 

 1910. Tronheimben létrejött a Norwegian Institute of Technology  

 1936. Bergenben létrejött a Norwegian School of Economics and Business 

Administration  

 1943. A norvég üzleti iskola BI Norwegien Business School 

 1946. Létrejött a University of Bergen  

 1972.Létrejött a University of Tromso 

 2005. Stavanger-i főiskola egyetemmé vált (University of Stavagner) 
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Felvételi eljárás alapkövetelménye között szerepel a három éves középiskola sikeres 

elvégzése. Az ábrán jól látható a norvég felsőoktatás rendszere, így az is, hogy a keresett 

célcsoportok mindegyike már a képzési struktúrában sem található meg.
94

 

A felsőoktatásban résztvevő intézményeknek minden esetben biztosítaniuk kell az oktatási 

programjaikon kívül az alapvető tudományos tevékenységeket és minden olyan képzést, 

amely kutatással foglalkozik. Ez utóbbi leginkább a diplomát adó képzésekre és a doktori 

programokra vonatkozik. 
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13. ábra: A norvég felsőoktatás 
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14. ábra: Hallgatók adatai 
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Norvégiában a keresett célcsoportok közül egyértelműen megtalálható és behatárolható a 

felsőoktatási szakképzés, illetve a doktori képzés. A szakirányú továbbképzés norvég 

megfelelőjét nem találtuk meg egyértelműen, így ezen csoport pályakövetését nem vizsgáltuk 

a tanulmányban. 

5.2 A diplomás pályakövetés Norvégiában 

5.2.1 Az általános diplomás pályakövetés 

Norvégiában a pályakövetési statisztikák megfigyelésére országos rendszer kialakítása még 

nem történt meg, így a pályakövetési statisztikákat egyenként gyűjtik be, amivel egy ún. 

egyéni statisztikai adatgyűjtést hoztak létre (Individually Based Education Statistics). Az 

oktatási intézményeknek minden évben október 1-én beszámolót kell adniuk az egyes 

diákokról megfelelő adathálózat formájában. 

Ezeknek a jelentéseknek tartalmazniuk kell az adott év szeptember 30-ig beérkezett 

információit a felső középfok, a szakképzési intézmények, a népfőiskolák, a munkaerő-piaci 

tréningek, az egyéb felső középfokú intézmények, a felsőoktatásban tanulók, valamint a 

külföldön oktatási intézményben tanulókról szóló információkat. Ezek a statisztikák 

végzettségi adatokról is adnak információkat. 

Ezen statisztikák felhasználásával a kilencvenes évek közepén létrejött egy olyan 

pályakövetési módszer (a follow-up service), amely inkább egy pályaorientációs rendszer, és 

nem egy követési vizsgálat. Ez a rendszer azoknak a diákoknak ad némiképpen segítséget, 

akik a tankötelezettségi koruk után, vagyis a 16-19 éves koruk között nem jelentkeznek felső 

középfokú iskolába. Ezen diákokról szóló információkat az egyes oktatási körzetek 

regisztrálják, majd további képzési programokat vagy munkalehetőségeket ajánlanak nekik. 

Így a norvég oktatásügyekkel foglalkozó szerveknek igazán pontos képük van azokról a 

diákokról, akik abszolút nem folytatták tanulmányaikat a kötelező éveket követően.
95

  

                                                 
95

 http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=18913 (Letöltés dátuma: 2013.11.05.) 

 

http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=18913


Nemzetközi helyzetkép 
 

 111 

5.2.2 A Doktori képzésben résztvevők elhelyezkedési lehetőségeikről 

Norvégiában a doktori képzés ideje a magyar gyakorlathoz hasonlóan három év. Az 

országban az intézményeknél általában úgy működik, hogy a doktoranduszhallgató négy éves 

szerződést köt az adott intézménnyel, melyben három év időintervallumot ölel fel a saját téma 

kutatása (doktori iskola), illetve utána egy év munka az intézménynél. 

A doktori képzéseket folytató intézményeknek be kellett látniuk, hogy nem ragaszkodhatnak 

ahhoz, hogy a náluk végzett doktori címet elnyerő hallgatók az országban találjanak, illetve 

keressenek munkahelyet. A doktori képzést már sokkal inkább globális értelemben vizsgálják, 

sem mint országos szinten. Ezt az is mutatja, hogy a doktori végzettséggel rendelkező 

munkavállalók 33%-a külföldi Norvégiában. Továbbá az olyan területeken, mint például a 

természettudományok és technológia a munkát végző személyek 73%-a más országból 

érkezett Norvégiába. Elég aggasztó a norvég társadalomnak, hogy az általuk kiképzett 

doktorok nem elég jók a munkaerőpiacnak. A rövid és hosszabb távon a doktori iskoláknak 

figyelembe kell venni, hogy hallgatóik a nemzetközi szinthez mérve is kimagaslóak legyenek, 

így már a felvételi során szigorúbb szűrökön kell átesniük.  

Az általános kép a munkaerőpiac és a doktori képzésben résztvevők tekintetében viszont 

egészen pozitív. Szinte abszolút nem beszélhetünk munkanélküliségről, a nagy többség talál 

megfelelő munkahelyet. De az adatok amiket az évek során begyűjtöttek, kimutatják, hogy 

ezen doktori végzettséggel rendelkező munkavállalók legtöbbje távol kerül a kutatási és 

magasabb szintű oktatási területektől, leginkább klinikai, tanácsadói, vagy vezetői 

munkakörben dolgoznak, amely leginkább tudományos ismereteket, és elemzési készségeket 

igényel. Emiatt a továbbiakban az egyetemeknek, főiskoláknak nagyobb hangsúlyt kell arra 

fektetniük, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektessenek az egyre változatosabb 

doktori iskolák adta lehetőségekre. 
96

 

Amennyire tudjuk, a felsőoktatás nem rendelkezik elég erős szabályrendszerrel. Sajnos az 

országban, egyelőre csak pár egyetem van, amely figyelemmel kíséri a náluk doktori végzést 

szerzettek karrierjét, de már több kezdeményezést is igyekeznek ezzel kapcsolatban 

létrehozni. 
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5.3 Egyetemek bemutatása 

5.3.1 Oslo-i Egyetem – UIO 

Norvégia legnagyobb egyeteme az Oslói Egyetem (UIO). 

2012 őszén összesen 27 376 hallgató kezdte itt meg 

tanulmányait, ebbe természetesen beleértve a doktori 

képzésben résztvevőket is. Az Oslói egyetem szinte 

mindegyik tudományágban lehetőséget ad a hallgatóknak a 

tudás megszerzéséhez. Körülbelül 200 féle képzési terület 

közül választhatnak az itt tanulni szándékozók. Az egyetemi 

képzési skálája rendkívül széleskörű, hisz az itt tanulók egy 

éves programoktól kezdve az öt-hat éves programokon át bármit választhatnak, beleértve a 

vendég tanulmányokat is. 

2012-ben első volt az ország egyetemei között, akikhez a legtöbben jelentkeztek. 2012-ben 

17 334 főnek szerepelt az első helyen az Oslói egyetem a jelentkezési lapon. Ebből 9781 fő 

kapott lehetőséget, hogy az egyetem hallgatója legyen.  

Különböző tudományágak terén folyik az oktatás az Egyetemen: 

 jogtudományok 

 orvostudomány 

 bölcsésztudomány 

 matematika és természettudomány 

 fogászat 

 társadalomtudomány 

 oktatás 

A doktori képzés természetesen három éves ciklust ölel fel az Oslói Egyetemen. Ez, mint 

bárhol máshol az országban, egyenlő három év teljes munkaidős tanulással és kutatással. A 

kurzusok 30 kreditesek, illetve kötelező a szakmai előmenetelt segítő próbatárgyalásokon és 

nyilvános vitákon, konferenciákon való részvétel. 

2010-ben az egyetem dolgozói, majd 2011-ben a NIFU munkatársai készítettek arról 

felmérést, hogy az Oslói egyetem hallgatóival mennyire elégedett a norvég munkaerőpiac a 
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diplomájuk megszerzése után, illetve mennyire gyorsan tudnak a diplomázottak elhelyezkedni 

a végzést követően. 

Az eredmény szerint a lediplomázott hallgatók fele rögtön talál állást. Az Oslói Egyetemen 

azt akarják elérni, hogy hallgatóik már tanulmányaik első szakaszában tudatában legyenek a 

képességeikkel és szakmai kompetenciáikkal, illetve rálátásuk legyen, milyen lehetőségekkel 

élhetnek diplomájuk megszerzését követően. 

A munkaügyi központ együttműködve a Társadalomtudományi Karral, a Bölcsésztudományi 

Karral és a Természettudomány Karral kifejlesztett egy több kurzusból álló önismereti és 

felkészítő tréninget kifejezetten az alapszakokon tanuló hallgatóiknak. Ezek a kurzusok főleg 

a lehetőségeik és tudásuk feltérképezéséről szólnak. A mesterszakon tanuló hallgatók pedig 

olyan kurzusok közül választhatnak, amelyeken megtanulhatják, hogyan viselkedjenek az 

állásinterjún.
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5.3.2 Norvég Üzleti Iskola – BI 

A Norvég Üzleti Iskolát 1943-ban alapították. Különlegessége abban is rejlik, hogy ez volt az 

első esti iskola Norvégiában. Az intézmény egy magán iskola, mely teljesen független, 

speciális egyetemi intézmény. 

Földrajzilag hat különböző helyen van tagozata az egyetemnek az országban. A fő campus 

Oslóban helyezkedik el, de van még kihelyezett tagozata több norvég nagyvárosban: 

Bergenben, Trondheimban, Stavangerben, Kristiansandben és Drammenben is.  

Ez az iskola egy non-profit alapítvány tulajdonában álló magánintézmény, mely nagy 

hangsúlyt fektet az oktatásra és a kutatásra. 

Az alapképzésben az alábbi képzések szerepelnek az intézményben: 

 Számvitel 

 Pénzügy 

 Közgazdasági és Menedzsment 

 Üzleti igazgatás (angol nyelven) 

 Üzleti igazgatás (norvég nyelven) 

 Kiskereskedelmi menedzsment 

 Kultúra és Igazgatás 

 Üzleti jog 

 Ingatlanügynök 

 Üzlet és vállalkozás 

 Nemzetközi marketing 

 Marketing 

 PR és kommunikáció 

 Könyvvizsgálat 

Mesterképzésen az alábbi tanulmányi lehetőségek vannak (az összes Oslóban van és az 

oktatás nyelve angol): 

 Pénzügyi közgazdaságtan 

 Közgazdaságtan 

 Szakok: közgazdaságtan, pénzügy, marketing, humán erőforrás menedzsment, 

stratégia, logisztikai és gazdasági jog, nemzetközi gazdálkodás. 
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 Vezetési és szervezési pszichológia 

 Stratégiai marketing menedzsment 

 Professzionális számvitel 

Doktori program: 

Az alap tanulmányi időszak az ország többi képzéséhez hasonlóan a doktori képzésben három 

plusz egy év, beleértve ebbe az időintervallumba a 25% kötelező gyakorlatot is, amely az 

utolsó egy évet jelenti. Ez a doktori képzés egyben egy 4 éves fizetett pozíciót jelent.  

Az ösztöndíj tulajdonképpen magába foglalja a doktorjelöltek fizetését, és fedezi a 

tanulmányaikhoz kapcsolódó és attól független kiadásokat.  

Hat különböző specializáció közül választhatnak a doktoranduszhallgatók: 

 Stratégiai menedzsment  

 Vezetés és szervezés 

 Marketing 

 Innováció és vállalkozás 

 Gazdaság 

 Pénzügy 

 

Az egyetem minden beérkező profitot arra fordít, hogy tovább növelje az oktatás színvonalát 

és fejlessze az intézményben folyó kutatások mindegyikét. 

Az Egyetem saját pályakövetést végez. Az iskola minden évben kiküld egy kérdőívet a náluk 

végzetteknek a diplomázásukat követő hat hónapon belül. A kérdőív célja hogy képet adjon 

az egyetem egykori hallgatóinak jelenéről, többek között arról, hogy a volt hallgatók milyen 

munkaterületen, milyen pozícióban, milyen mértékű fizetéssel, mekkora elégedettséggel 

rendelkeznek. Az alábbi ábrákon találhatóak azok a főbb kimutatások, melyeket ezen 

kérdőívek összesítése után készített az egyetem. 2012-ben összesen 2959 fő diplomázott le, 

melyből 1108 fő (37,5%) töltötte ki a teljes kérdőívet. 

A beérkezett válaszok alapján a következő oldalakon található diagramok készíthetőek el.
98
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Az egyetem pályakövetéséhez kapcsolódó ábrák: 

 

15. ábra - Az alap kereset értéke norvég koronában (1 EUR = kb 8 KR) 
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16. ábra - A végzettek elhelyezkedési terület szerinti megoszlása 
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17. ábra – Munka elfogadásának éve 
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18. ábra - A végzett válaszadók mit tartanak fontosnak egy állás betöltésekor, 

illetve egy bizonyos állással kapcsolatban 

.

 

5.4 „DAMVAD” – pályakövetési rendszer  

A Damvad elnevezésű pályakövetési rendszer egy, a 2012-es évben különböző képzési 

szinteken végzett külföldi hallgatók pályakövetési rendszere Norvégiában.  

Ez a jelentés egy kérdőíves felmérés alapján készült ez év őszén, mely a külföldről érkezett 

hallgatók karrier útját követte a Norvégiában megszerzett diplomájuk után. Ennek fő része a 

doktori iskolát végzett hallgatók követése is, és nem csak azokat a végzett hallgatókat 

vizsgálták, akik Norvégiában maradtak, hanem azokat is, akik elhagyták az országot. Ez a 

kutatás több mélyinterjút is tartalmazott, melyet korábban végzett külföldről érkezett 

hallgatókkal készítettek, valamint azokat is megkérdezték, akik különböző norvég cégeknél 

helyezkedtek el és nem norvég állampolgárok. A tanulmány második fele a külföldi 



Nemzetközi helyzetkép 
 

 120 

tehetségek integrálódásáról szól. Összesen 2156 aktív és 1533 egykori diák töltötte ki ezt a 

kérdőívet, amely részvételi arány a felmérés hitelességét erősítette. 

A tanulmányból többek között az is kiderült, hogy Norvégiába külföldről leginkább az 

úgynevezett „gyengébb” tudományokat követők, angolul „soft science”-et (jog, pszichológia) 

hallgatók jönnek. Arányaiban jóval kevesebben érkeznek az úgynevezett „keményebb 

tudományok”, vagyis a „hard science” követői (mérnöki, természettudomány). 

 Azon külföldi hallgatók - akik Norvégiában doktori képzésben végeztek - legtöbben az 

országban maradtak. A maradás oka pedig legtöbb esetben a jó kereseti lehetőség, továbbá, 

hogy Norvégia egy igazán biztonságos ország, mind megélhetési, mind társadalmi 

szempontból nézve.  

Az 570 hallgatóból, akik elhagyták Norvégiát a diplomázásukat követően, összesen 450 tértek 

vissza az anyaországukba.  

A „top tíz” ország, melyet képzésük elvégzése után választottak az alábbiak: 

 Amerikai Egyesült Államok 

 Németország 

 Egyesült Királyság 

 Svédország 

 Dánia 

 Kanada 

 Svájc 

 Belgium 

 Franciaország 

 Hollandia
99

 

5.4.1 A „DAMVAD” kérdőív módszertana 

A nagy kérdőíves felmérés javarészt 2012-es év októbere és decembere között zajlott le. 

Kétféle kérdőívet töltettek ki párhuzamosan a felmérést végzők. Az egyik kérdőív a még 

jelenleg is tanulók körében lett kitöltetve, minden képzési szinten, így ideértve a PhD 

hallgatókat is. A másik kérdőívet pedig a már pedig a már végzett hallgatók körében töltették 
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ki. Ezekhez a felmérésekhez szükség volt különböző Norvég Egyetemek együttműködésére. 

Összesen hat egyetem csatlakozott a felmérési rendszerhez és az ebből készített tanulmány 

elkészítéséhez. Mindegyik nagyban segített a jelenleg is hallgató és a már végzett diákok 

körében terjeszteni a kérdőívet elektronikus üzenet formájában. Az alábbi egyetemek 

működtek együtt a DAMVAD-dal: 

 UIO – Oslo-i Egyetem (University of Oslo) 

 UIS – Stavanger-i Egyetem (University of Stavanger) 

 UIB – Bergen-i Egyetem (University of Bergen) 

 UMB – Norwegian University of Life Science 

 NTNU – Norwegian University of Science and Technology  

 UIT – Tromso-i Egyetem (University of Tromso) 

Összesen 2156 jelenleg is hallgató töltötte ki a kérdőívet, és 1523 fő az, aki már végzett a 

tanulmányaival. Az előbbi 1523-ból összesen 41 fő alapképzésben végzett, 803 fő 

mesterképzésben, és 168 fő doktori képzésben végzett. 

A kérdőív kitöltésén kívül a tanulmányhoz 9 mélyinterjút készítettek a 2013-as év 

januárjában, amelynek alanyai cégek képviselői és hallgatók egyaránt voltak. Továbbá három 

közepes méretű vállalkozást is felkerestek és megkérdeztek, ahol külföldieket és magasan 

képzett személyeket alkalmaznak. Ezen kívül hat olyan volt hallgató is részt vett ezekben a 

mélyinterjúkban, akik közül ketten jelenleg külföldön, négyen pedig Norvégiában élnek. 

A kérdőív kezdetén a hallgatóknak – amennyiben beleegyeztek – meg kellett adniuk a 

„LinkedIn”-hez szükséges kapcsolati információjukat. Erre azért volt szükség, hogy még a 

kérdőív elkészítése után is figyelemmel kísérhessék a hallgatókat a felmérés készítői. A 

korábbi hallgatók esetében fontos volt a felmérést készítők számára, hogy mi is történik a 

diplomázást követő, de a munkába állást megelőző időszakban, továbbá az is, hogy azok a 

hallgatók, akik munkát kaptak, a tanulmányaiknak megfelelően helyezkedtek-e el.  

Pár példa a kérdőívből, melyet a már végzett hallgatók esetében használtak: 

 Mi az a három legfőbb indok, amiért Norvégiában szeretne állást találni? 

 Mi a három legfőbb indok, amiért NEM Norvégiában szeretne állást keresni? 

 Mi a legfőbb szempont, amit álláskeresésénél figyelembe vesz  

 Mennyire elégedett Norvégiával /a jelenlegi állással/ jelenlegi élethelyzettel? 
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 Volt-e a tanulmányi időszaka alatt állása?
100

 

5.5 Összefoglaló 

Norvégiában a felsőoktatás rendszere hasonlít a magyar gyakorlathoz, míg a közoktatás 

rendszerét tekintetve egyáltalán nem mondható el ugyanez, hiszen teljesen másképp épül fel 

az általános és középiskolák rendszere.  

A norvég felsőoktatásban folytatott képzések között egyértelműen megtalálható a 

felsőoktatási szakképzés és a doktori képzés, melyek rendszere és felépítése sok tekintetben 

hasonló a magyar képzésekhez. A harmadik vizsgálandó célcsoport képzését tekintve – 

szakirányú továbbképzés – nem találtunk megfelelő norvég leképeződést. 

A pályakövetés nemcsak a felsőoktatás rendszerében jelenik meg Norvégiában, hanem a 

közoktatásban is. A felsőoktatási mintánál sokkal kidolgozottabban, valamint központosítva 

jelenik meg a közoktatás nyomon követése az országban. Itt a felsőoktatás csak a felvettek 

száma tekintetében kerül megközelítésre, illetve csak ezek az adatok kerülnek felvételre. 

A diplomás pályakövetést az egyetemek saját elveik alapján készítik kérdőíves lekérdezéssel. 

Az elérés módja egyetemenként változhat, de mindenhol megjelennek a jól ismert elérési 

módok, az e-mail-es megkeresés, illetve a kérdőívek postai úton való kiküldése. A kérdőívek 

a látott statisztikák és diagramok alapján rövid idő – 8-10 perc – alatt kitölthetőek. A 

végzetteket – képzés típustól függetlenül (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, 

doktori képzés) – megkérdezik az oktatási intézménnyel kapcsolatos elégedettségükről, az 

elhelyezkedésükről valamint egyéb, az intézmények számára fontos adatokról. A kérdőív 

kitöltése a végzettek számára a végzést követő hatodik hónapban kerül kiküldésre  

A kutatásunk során nem rendelkezünk adattal azzal kapcsolatban, hogy a hallgatók az 

egyetemi tanulmányaik során találkoztak-e bármilyen központi vagy intézményi motivációs 

kérdőívvel, valamint a végzést követő hatodik hónapban kitöltött kérdőíven kívül kerülnek-e 

még megkérdezésre.  

A pályakövetés jelen van Norvégiában az általunk vizsgált képzési formáknál (felsőoktatási 

szakképzés, doktori képzés, kivételt képez: a szakirányú továbbképzés). Intézményenként 

eltérő részletességgel bírhatnak a végzettekre vonatkozó adatok, hisz a kérdőív 
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intézményenként más és más, központi rendszert, illetve kérdőívet nem találtunk a vizsgálat 

során. 

6 Svédország 

6.1 Svédország oktatási rendszere 

Svédország oktatási rendszerére jellemző a figyelmesség, átjárhatóság, átláthatóság, a 

különböző intézmények egymást támogatása, segítése és az összefogás. A svéd oktatási 

rendszert az alábbi ábra mutatja be nagyon szemléletesen. 

19. ábra: Svédország oktatási rendszere
101

 

 

Svédországban valamennyi gyermek és fiatal számára lakhelyétől, szociális- és anyagi 

viszonyaitól függetlenül a nyilvános oktatásügy keretében azonos hozzáférési lehetőségeket 

biztosítanak az oktatási lehetőségek eléréséhez. A képzésnek az ország egészének valamennyi 
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iskolai formájában egyenértékűnek kell lennie. Valamennyi iskola a koedukáció elve alapján 

működik. 

6.1.1 Iskola előtti időszak 

A szülők önkormányzati vagy magánbölcsődékbe, -óvodákba írathatják be gyermekeiket. A svéd 

óvodai és bölcsődei ellátás igen széleskörű, a gyermekek számára magas színvonalú kiscsoportos 

foglalkozásokat biztosít. Az ellátás díját részben az állam, részben a szülők fizetik. A költségek 

országszerte igen változóak. A szülők kérésére a gyermekek hat éves korukban is megkezdhetik 

tanulmányaikat és így egyéves iskolai előkészítőn is részt vehetnek. 

6.1.2 Alapfokú oktatás 

Az alapfokú iskolákat a községek (kommunák) tartják fenn. Ez a fenntartás az iskolai dolgozók 

munkaadói hatáskörének ellátását is jelenti, továbbá magába foglalja az oktatók és nevelők 

továbbképzését is. Valamennyi község (város) esetében a tanácsnak rendelkeznie kell egy 

iskolatervvel, amely megfogalmazza azt, hogy a község hogyan kívánja az iskolaügy átalakítását 

és fejlesztését megvalósítani. A tervnek mindenekelőtt azokat az intézkedéseket kell tartalmaznia, 

amelyekben a község megfogalmazza, hogy milyen formában kíván hozzájárulni az országosan 

érvényes célok eléréséhez az illetékességéhez tartozó iskolák esetében. Az alapfokú iskolák az 

iskolafenntartó mérlegelésétől függően különböző szervezeti formában működhetnek. Az iskolai 

képzés irányítását a rektor (igazgató) végzi. Az igazgató felelős az iskola teljes tevékenységéért, 

és figyelmét különösen a képzés fejlesztésére kell fordítania. A lappok (Számi Iskola), a süketek 

és nagyothallók állami iskoláinak fenntartója az állam. 

A Svédországban lakó gyermekek számára tankötelezettség érvényes. Ezen a 7-től 16 éves korú 

gyermekek mindegyikének az a joga értendő, hogy a nyilvános oktatásügy keretében (vagy egy 

államilag elismert független iskolában) olyan megfelelő oktatásban részesüljön, amelyben a 

gyermek részvétele kötelező. A tankötelezettség teljesítésének megkezdése különböző időpontban 

történhet. A szülők számára biztosított annak lehetősége, hogy a gyermeket a hatodik életéve 

befejezését követő évben az iskolába beírassák. Speciális körülmények fennállása esetén az 

iskolakezdés egy évvel később történhet. A svéd gyermekek 14 éves korukig az iskolával 

kapcsolatban relatív gondtalanságban élnek, ugyanis első alkalommal csak a 8. tanévben kapnak 

érdemjegyet iskolai teljesítményükért. A hétéves kortól (vagy esetleg már hatéves korban) sorra 

kerülő beiskolázást követően a 8. tanévig az értékelésük csupán a pedagógusok részéről a 

szülőkkel megbeszélt teljesítmény értékelés formájában történik. A tantervben megfogalmazzák 

azokat a célokat, amelyeket a tanulóknak az 5. és a 9. tanév befejezésekor el kell érni. Ilyen 

módon sorra kerül az iskolai teljesítmények országos szintű megítélése az 5. iskolaév után. Az 
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alapfokú iskolai oktatás, - amely egyben a tankötelezettség teljesítésének kerete is – 9 éves 

iskolába járás után befejeződik. A kötelező iskola az alapfokú középiskolai oktatást is magába 

foglalja. 

6.1.3 Középfokú oktatás 

A kötelező iskola látogatásának befejezését követően a fiatalok gimnáziumban tanulhatnak 

tovább. A gimnáziumi továbbtanulás nem kötelező. A kötelező iskola 9. osztályának befejezését 

követően azonban a tanulók több, mint 90%-a továbbtanul, a kötelező iskolai végzettség ugyanis 

nem nyújt lehetőséget jó szakmai előmenetelhez. Svédországban a gimnáziumban nem csupán 

érettségi bizonyítványt lehet szerezni, hanem szakmai kvalifikációra is mód nyílik. A gimnázium 

első osztályába lépő tanulóknak 17 programirány közül lehet választani. Ezek közül 15 program 

döntően szakmaorientált, két program elsősorban a felsőfokú továbbtanulásra készít fel. A 

gimnáziumi képzés hagyományosan három évet foglal magába. Az oktatási idő egyik fele a 

szakmával kapcsolatos programokat tartalmazza, a másik felét egyetemi felkészítésre 

hasznosítják. A fiatalok a képzési idő 15 százalékában kötelező jelleggel üzemi gyakorlaton 

vesznek részt. A tanulók mielőtt 19 éves korukban a gimnáziumot elhagyják, széles alapokra épült 

felkészítést kapnak mind a felsőoktatási továbbtanulásukhoz, mind a közvetlen szakmai munka 

megkezdéséhez. 

Az iskolatörvény alapján a községek kötelezettek a gimnáziumi oktatás feltételeit biztosítani 

azoknak a fiataloknak is, akik szellemi fogyatékosságuk következtében a hagyományos 

gimnáziumot nem tudják igénybe venni. A gimnáziumi gyógypedagógiai iskola négyéves. Egy 

szellemileg fogyatékos ezt a képzést 20 éves koráig kezdheti meg. A 20 év fölötti fiatalok számára 

a felnőttképzés keretében áll rendelkezésre egy nagyjában és egészében megfelelő képzési 

lehetőség. 

A szakmai továbbképzési lehetőségek Svédországban különböző formákban biztosítottak. Ennek 

megfelelően a felnőttek a helyi felnőttképzés keretében pótolhatják az alapképzésük hiányosságait 

(kötelező iskolai ismereteket és készségeket sajátíthatnak el), megszerezhetik a felső középiskolai 

végzettséget vagy szakmai kompetenciájukat bővíthetik kiegészítő stúdiumok keretében. A képzés 

sokszínűségét gazdagítják - egyebek között - az átképzési lehetőségek, az üzemek részéről 

támogatott ismeretmélyítő és ismeretbővítő képzések, a távoktatási lehetőségek és a népfőiskolák, 

stb. A skandináv országok sajátos intézményei az ún. "népfőiskolai otthonok", amelyekben az 

oktatás mellett a különböző kurzusok időtartamára szálláslehetőséget is biztosítanak. Emellett a 

továbbképzési tanfolyamok széles skáláját kínálják a felsőoktatási intézmények is. 
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6.1.4 Felsőoktatás 

Svédországban az egyetemi továbbtanulásra feljogosító érettségihez alapvető követelmény az 

angol nyelv jó színvonalú ismerete. Azoknak a pályázóknak, akiknek az anyanyelve északi nyelv, 

ezen kívül kielégítő svéd nyelvismeretet is igazolniuk kell vagy részt kell venniük a felsőoktatási 

tanulmányok megkezdése előtt egy olyan előkészítő tanfolyamon, amely nyelvvizsgával zárul. A 

svéd egyetemek és főiskolák jogosultak kiegészítő kritériumokat is megfogalmazni az 

intézménybe jutáshoz, amelyet maguk rögzítenek, illetve a felvétel során speciális kiválasztási 

eljárásokat alkalmaznak. A tanulmányi év szemeszterekre oszlik. Az őszi szemeszter augusztus 

derekán vagy végén kezdődik és január derekán fejeződik be; a tavaszi szemeszter január 

derekától június elejéig tart. Az oktatás nyelve általában a svéd, a kötelező irodalom nagy része 

azonban angol nyelvű könyvekből áll. Számos egyetem és főiskola kínálatában szerepelnek angol 

nyelvű kurzusok. A tanulmányok teljesítményének értékelése egy pontrendszerben összegződik, 

amelyben visszatükröződnek a különböző tanfolyamok és elméleti munkák (pl. házi dolgozatok) 

teljesítményének értékei, és a pontok összegződnek a záróvizsgához előírt összes pontszám 

elérése érdekében. Az egyetemi (akadémiai) tanulmányok a következő fokozatok elérésével 

végződnek: a diploma, amely két év tanulmányi idő után szerezhető meg; a kandidátusi fokozat 

minimum hároméves tanulmányi idő után, és a magiszter fokozat, amely négy év tanulmány után 

érhető el. Aki legkevesebb hároméves tanulmányait eredményesen befejezte, az további négyéves 

doktori tanulmányok után a doktori fokozatra pályázhat. Számos fakultáson bevezettek egy 

rövidítet kutatói stúdiumot, ami azt jelenti, hogy a doktori stúdium helyett egészében vagy 

részben egy - kettőtől - kettő és fél évig tartó - tanulmányi szakasz után a licenciátus fokozat 

megszerzéséhez nyílik lehetőség. 

Jelenleg a svéd felsőoktatás térképén a következő intézmények találhatóak: 11 állami egyetem, 2 

nagy szakfőiskola, mintegy 20 kisebb- és közepes nagyságú főiskola, valamint 10 ápolóképző 

szakfőiskola és egyedül Stockholmban 7 különböző főiskola az egyes művészeti területeken. 

Ugyanott található az ország egyetlen privát gazdasági egyeteme, valamint egy további, 

ugyancsak privát alapítvány által fenntartott műszaki főiskola, amely 1994 óta mint Svédország 

harmadik privát főiskolája a Jönköpingi Egyetemhez csatlakozott. A legfiatalabb tagok ebben a 

nagy családban az 1999-ben egyetemmé minősített főiskola Örebróban, Karlstadban és Vaxjöben. 

A hallgatók száma 1950 óta Svédországban több mint 310 000-re emelkedve mintegy 

meghúszszorozódott. 

A svéd felsőoktatási intézmények a bolognai folyamatnak megfelelően új képzési rendszerre 

tértek át. Ez az új képzési rendszer három egymásra épülő képzési ciklusból áll: alapképzésből 
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(hossza 2-3 év), mesterképzésből (1-2 év) és doktori képzésből (4 év). A svédországi felsőoktatási 

intézmények listája: www.studyinsweden.se oldalon található meg. 

Az 1997-es reform óta az állam bekapcsolódott az egyes egységek életébe olyan területeken, mint 

a tantervek, valamint az egyes intézményekbe felvehető tanulói létszám. A legutóbbi felsőoktatási 

reform az egyetemeknek és főiskoláknak viszonylag magas szintű önkormányzatot és autonómiát 

biztosít. A képzés – ahogyan ez a látható erőfeszítésekből megállapítható – Svédországban magas 

szintű össztársadalmi feladat, amelyből következően a kormány növekvő figyelmet fordít az 

intézményekre. Az állam parciális visszavonulása a felsőoktatásügyből azzal járt, hogy az oktatási 

minisztérium helyére egy – annak alárendelt – Felsőoktatási Központi Hivatalt (Högskoleverket) 

hozott létre az állami felügyelet ellátásának feladatával.  

2001 óta ez az intézet hatévenként rendszeresen értékeli az összes intézményt és tanulmányi-, 

valamint kutatási programot a svéd főiskolákon, amelynek az eredményeit a hallgatók is 

megismerhetik.  

A legmagasabb önigazgatási fórum az egyetemen és a főiskolán az Egyetemi vagy a Főiskolai 

Tanács. A Tanács tagjainak többségét, valamint a rektort 3-6 évig terjedő időszakra a kormány 

nevezi ki. Az állami irányelveknek megfelelően a különböző felsőoktatási intézmények 

grémiumaiban docensi és hallgatói képviselők is választhatók, de a vezetői feladatokra, (pl. a 

dékán és a rektor) kinevezik az illető személyt. Az összes határozathozatali joggal rendelkező 

szervezetben a docenseknek szavazattöbbséggel kell rendelkezniük. 

A tanév Svédországban is két szemeszterre oszlik. Az őszi szemeszter augusztus közepén vagy 

végén kezdődik és – megszakítva a kéthetes karácsonyi szünettel – január derekáig tart. A 

közvetlenül ehhez kapcsolódó tavaszi szemeszter június elején fejeződik be. 

6.1.5 Felnőtt oktatás 

A felnőtt állami iskolai képzést az oktatási törvény szabályozza. Ez magában foglalja a helyi 

felnőttképzést, a szellemileg sérültek felnőttképzését, és az alapvető svéd nyelvoktatást a 

bevándorlók számára. Hasonlóan, mint a fiatalok oktatása és képzése esetén, az oktatásügynek 

ezért a részéért a felelősség a községeké. 

6.1.5.1 Községi (kommunális) felnőttképzés 

Magába foglalja az alapfokú iskolai felnőttképzést, a gimnáziumi szintű felnőttképzést és a 

felnőttek gimnázium utáni (szak) képzését. A községi oktatás formális kvalifikációhoz vezet az 

egyes szakterületeken vagy olyan végzettséget ad, amely egyenértékű az alapfokú iskolák vagy a 

gimnáziumi szintű iskolák záró bizonyítványával. Az oktatás önálló kurzusok keretében történik, 

http://www.studyinsweden.se/
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amelyeket úgy kell megszervezni, hogy a résztvevők a tanulásukat a szakmai tevékenységükkel 

időben egyeztetni tudják. A résztvevők számára adott a lehetőség saját szakképzési programjuk 

személyes összeállításához, továbbá kombinálhatják az alapszintű és a gimnáziumi szintű 

képzésük kurzusait. 

Az alapfokú felnőttképzés azokat az ismereteket és készségeket közvetíti, amelyek megfelelnek a 

kilenc osztályos alapfokú iskolában oktatott tananyagnak. A felnőttképzésben való részvétel ezen 

a szinten minden polgár számára alapvető jog, és a kínálat a községek részéről kötelező. 

A gimnáziumi szinten folyó felnőttképzés ugyanazokat az ismereteket és készségeket közvetíti, 

amelyek a fiatalok gimnáziumi képzésében oktatott tananyagnak megfelel. A felnőttképzés 

keretében ugyanazokat a kurzusokat és szakokat kínálják, mint a fiatalok gimnáziumaiban. A 20 

évnél idősebb fiatalok számára nincs lehetőség a gimnáziumi szintű felnőttképzés igénybe 

vételére, a községek azonban kötelezettek arra, hogy felkarolják az ilyen jellegű 

kezdeményezéseket és képzési kínálatokat nyújtsanak, figyelembe véve egyes érdeklődők 

általános igényeit vagy egyéni szándékait. 

A gimnáziumot követő képzés feladata a felnőttek körében olyan szakmához kötődő kurzusok 

felkínálása, amilyet az iskolák a fiatalok számára is elérhetővé tesznek. Ezek a kurzusok a 

gyakorolt szakmával kapcsolatos ismeretek elmélyítését éppúgy szolgálják, mint egy új 

szakmához szükséges készségek elsajátításának keretét.  

6.1.5.2 A kvalifikáló (minősítő) szakmai képzés  

Ezt a képzési formát 1996-ban vezették be annak érdekében, hogy új ismeretek elsajátítását 

tegyék lehetővé különböző kurzusokon, új képzési formákat vezessenek be és bővítsék a kurzusok 

szervezőinek körét. Ez a képzési forma egy pilot-projekt, amely a minősítő szakképzés állami 

bizottságának felügyelete mellett működik. 

6.1.5.3 Felnőttképzés a szellemileg fogyatékosok számára  

A felnőttképzésnek ez a formája megfelel a szellemileg sérült gyermekek tanítása keretében 

feldolgozott tananyagnak a kilencéves alapfokú iskolában, valamint a gimnáziumi 

gyógypedagógiai iskolák szakképzésében. A képzést egyes kurzusok megrendezése formájában 

teszik lehetővé. A községek kötelezettek arra, hogy felkarolják azokat a kezdeményezéseket, 

amelyek keretében képzési megoldásokat lehet kínálni az egyes érdeklődők általános igényeinek 

és személyes lehetőségeinek figyelembe vételével.  
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6.1.5.4 Svéd nyelvoktatás a bevándorlók számára  

A községek kötelezettek arra, hogy a svéd nyelv alapszintű megismerését, valamit a „Bevezetés a 

svéd társadalomba felnőttek számára” témájú oktatást a 16 éves kortól lehetővé tegyék éspedig 

átlag 525 óra keretében. A községek többsége ezeket a kurzusokat maga szervezi, de ezt a 

feladatot privát szervezeteknek is átadhatják.  

6.1.5.5 Állami iskolák felnőttek számára  

A nyilvános oktatásügyben működő rendszer mellett Svédországban két állami központi iskola is 

található a felnőttek számára. Az oktatás ezekben az iskolákban – amelyek célja a helyi 

felnőttképzés kiegészítése – részben vagy egészben távoktatás formájában történik. A résztvevők 

az ország egész területéről bekapcsolódhatnak a képzésbe. 

6.2 Pályakövetés Svédországban 

Az oktatási rendszer építéséhez hasonlóan a pályakövetésben, az információ gyűjtés és 

hasznosítás is nagyon koherens rendszert alkot. Pályakövetés nem csak a diplomások körében 

zajlik, hanem elvárás volt a kialakítás során, hogy a statisztikai adatgyűjtés mellett elemzések is 

legyenek. A pályakövetés területei: kötelező adatszolgáltatás, statisztikai adatgyűjtés, a felső 

középiskolások körében, valamint a posztgraduális végzettek körében központi vizsgálat, 

intézményi vizsgálatok. Ezekről részletesebb beszámoló szerepel a fejezetben. 

6.2.1 Központi statisztikai adatgyűjtés 

A Statistika Centrabyran (SCB)102 (Statistics Sweden) végez magas szintű módszertannal (az adott 

szakterületen nagy tudással, modern technológiákkal, költséghatékonyan), központilag 

adatgyűjtést sok témában, és eredményeit publikálja a felhasználók számára. A statisztikákkal 

szemben elvárás a pártatlanság, a relevancia és a jó minőség, valamint a tudományos 

megalapozottság. Kooperációban működve a Svéd Statisztikai Hivatal szolgáltat hivatalos 

adatokat nemzeti és nemzetközi szinten az 1962-es statisztikai adatgyűjtés centralizáció óta. 1994-

ben a Hivataltól több terület átkerült 24 állami hatósághoz, akik munkamegosztásban dolgoznak. 

A szektorok közötti, több szektor érintő területeken a Statisztikai Hivatal az illetékes, adott 

szektoron belül pedig a 24 hatóság valamelyike. A Hivatalhoz tartozó területek, részletesebben 

amik jelen tanulmány tématerületét érinthetik: 

 Munkaerőpiac: foglalkoztatottság, munkaórák száma, munkaerő-felmérés, bruttó 

bérek, állások és munkanélküliség 

 Népesség 

 Háztartás 
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 Kereskedelem és szolgáltatások 

 Életkörülmények 

 Állampolgári részvétel 

 Környezetvédelem 

 Üzleti aktivitás 

 Önkormányzati gazdálkodás 

 Árak és fogyasztás 

 Oktatás és kutatás: népesség oktatottsága, kutatás 

 

6.2.2 Részvétel a REFLEX kutatásban 

A Svéd Statisztikai Hivatalon keresztül vett részt Svédország a több országot átfogó, híres 

REFLEX vizsgálaton is103, amely a felsőoktatásban végzők elhelyezkedését vizsgálja. Azonban a 

svéd kérdőív és módszertan különbözött a nemzetközitől, és a részvételhez meg kellett 

feleltetni a REFLEX kutatáshoz a saját kutatásukat. A REFLEX vizsgálatban a végzést 

követően 5 év múlva történik a megkeresés, míg a svéd rendszerben 3-4 évvel a végzést követően 

keresik meg a végzetteket a kérdőívükkel. Ráadásul Svédországban nem szokatlan, hogy a 

tanulók teljesítenek minden kurzust, ami a végzettséghez kell, de nem mennek végig a 

diplomázási eljáráson, hogy oklevelet kapjanak, így nehezen értelmezhető, kik képezik a 

megkeresés alapját. 

A 2006-os kutatás alappopulációját az 1999/2000 tanév végzettjei voltak a REFLEX kutatásban, 

de ez Svédország esetében a 2002/2003 tanév végzettjeit jelentette. A kérdőív tartalmazott 

kérdéseket az oktatásról, az átmenetről az oktatásból a munka világába, az első munkahelyről, 

aktuális munkaerő-piaci státuszról, a jelenlegi munkához szükséges végzettségről, szubjektív 

elemekről, az oktatás megítéléséről. Svédország nem kapcsolódott közvetlenül a programhoz, de a 

Svéd Oktatási Minisztérium a 2006-os „Belépés a munka világába” (Inträdet på 

arbetsmarknaden) nyomon követési felmérésének (follow-up survey) módosításával 

kezdeményezte a részvételt. Ez a felmérés jól közelítette a REFLEX felmérés témáit, ezért a 

felmérés eredményeivel vettek részt a kutatásban. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a 

REFLEX kutatás és a svéd felmérés azon kérdései, amelyeket megfeleltettek egymásnak ahhoz, 

hogy Svédország is részt tudjon venni a kutatásban. 
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Munkaerő-piaci felmérés 

Reflex Volt fizetett munkája 1999/2000 végzése óta? 

Svéd Volt valaha legalább 6 hónapig tartó munkája mióta 

befejezte az oktatást 2002/2003 óta? 

 

Munka és tanulmányok külföldön 

Reflex Töltött időt külföldön tanulással vagy munkával a 

végzettség megszerzése óta? 

Igen 

Nem 

Nincs válasz 

Svéd Töltött időt külföldön munkával a 2002/2003-as 

végzettség megszerzése óta? 

Igen egy másik északi országban 

Igen egy másik európai országban 

(kivéve északi ország) 

Igen, USA-ban 

Igen, más országban 

Nem 

Folytatott tanulmányokat külföldön, miután 

megszerezte 2002/2003-ban a végzettségét? 

Igen egy másik északi országban 

Igen egy másik európai országban 

(kivéve északi ország) 

Igen, USA-ban 

Igen, más országban 

Nem 

 

Első munkához szükséges végzettség 

REFLEX Mit gondol, milyen végzettség szükséges munkája 

ellátásához? 

PhD 

Más posztgraduális végzettség 

Mester (MA/MSc) 

Alap (BA/BSc) 

Alacsonyabb felsőfokú 

Nem releváns 

Nincs válasz 

Svéd Véleménye szerint milyen végzettség szükséges a 

végzettségét követő első munkahelyéhez? 

(több válasz is jó) 

Alacsony-középfokú 

Felső-középfokú 

Alkalmazott szakképzés 

Egyetemi 

Első kutatói (féldoktori) 

Doktori 
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Első munkahely utáni változás 

REFLEX Az első munkahelyén dolgozik? Igen 

Nem, … hónap és … év után 

elhagytam azt a munkahelyet 

Nem releváns 

Nincs válasz 

Svéd Az első munkahelyén dolgozik? 

Csak a legalább 6 hónapig tartó munkahelyet vegye 

figyelembe 

Igen 

Nem 

 

Végzés utáni munkanélküliség 

REFLEX Volt valaha munkanélküli (alkalmazás nélkül és 

munkát keresve) az 1999/2000 végzettsége 

megszerzése óta?  

Igen, …-szor, … hónapig 

összesen  

Nem 

Nincs válasz 

Svéd Volt munkanélküli miután befejezte 2002/2003-ban a 

képzését? 

Munkanélküli azt jelenti, hogy nem volt munkája, de 

szerette volna, tudott volna dolgozni, és keresett is 

állást 

Igen 

Nem 

 

Munkanélküliség ideje 

REFLEX Volt valaha munkanélküli (alkalmazás nélkül és 

munkát keresve) az 1999/2000 végzettsége 

megszerzése óta?  

Igen, …-szor, … hónapig 

összesen  

Nem 

Nincs válasz 

Svéd Hány hónapig volt összesen munkanélküli a 

2002/2003 végzettsége óta? 

Nem számítanak bele a munkaerő-piaci programok 

0-1 hónap 

2-3 hónap 

4-6 hónap 

7-12 hónap 

13-24 hónap 

több, mint 24 hónap 

 

Munka a kérdőív kitöltésekor 

REFLEX Jelenleg fizetett alkalmazásban áll? Igen, van munkám 

Igen, több munkám is van 

Nem 

Svéd Volt munkája 2006. március 20-26. között (az 1 órán 

át tartó munka is számít)? 

„Igen” a válasz ha szülői szabadságon, 

betegszabadságon, szabadságon stb. volt 

Igen 

Nem 
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Munka és munkaszerződés fajtája 

REFLEX Ön önfoglalkoztató? Igen 

Nem 

Mi a jelenlegi munkaszerződésének fajtája? Határozatlan idejű (vagy 

határozatlan idejű szerződés 

próbaideje) 

Határozott idejű, … hónapig 

Más 

Nem releváns 

Svéd Mi volt a fő elfoglaltsága 2006. március 20-26. 

között? 

Csak egy jó válasz van. 

Ha 3 hónapnál tovább tartó munkakiesése van (pl. 

szülői szabadság, betegség, gyermek felügyelet), a 

normál elfoglaltságát adja meg 

Munka 

Saját vállalkozás 

Munkaerő-piaci program 

keretében munka (pl. 

bértámogatás, foglalkoztatási 

támogatás, plusz munka) 

Munkaerő-piaci program 

keretében tanulás (pl. tréning, 

munkaerő-piaci tréning) 

Tanuló népfőiskolában vagy helyi 

felnőtt iskolában 

Tanuló egyetemen vagy főiskolán 

graduális szinten 

Tanuló egy kutató programban 

Más tanulmányok 

Szülői szabadság 

Más, egyéb: … 

Milyen munkaszerződés keretében dolgozott 2006. 

március 20-26. között? 

Folyamatos (határozatlan idejű) 

Határozott idejű, más alkalmazott 

helyében dolgozva 

Határozott idejű, próbaidős 

Projekt 

Szezonális 

Más alkalmazási időben: … 

 

Munka ideje 

REFLEX Mit tekint átlagos munkaidejének? Szokásos a fő alkalmazásnak 

megfelelően 

Fizetett vagy nem fizetett túlóra a 

fő munkahelyen 

Átlagos munkaóra egy másik 

munkahelyen 

Svéd Hány munkaórát dolgozik egy héten? 

Beleértve minden fizetett munkáját, a túlórát is 

50 óránál többet 

41-50 óra 

35-40 óra 

20-34 óra 

5-19 óra 

kevesebb, mint 5 óra 
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Kereset a munkából a kérdőív kitöltésének idejében 

REFLEX Mennyi a bruttó fizetése 

A fő munkahelyén: 

A másodállásában: 

Egyéb munkából: 

 

… Euro 

… Euro 

… Euro 

 

Svéd Mennyi volt a fizetése 2006. március 20-26. között? 

 

Újraszámolva a teljes munkaidős keresethez 

 

Ne tartalmazza a túlóra kompenzációt 

0-14 999 SEK/hó 

15 000- 17 499 SEK/hó 

17 500- 19 999 SEK/hó 

20 000- 22 499 SEK/hó 

22 500- 24 999 SEK/hó 

25 000- 27 499 SEK/hó 

27 500- 29 999 SEK/hó 

30 000- 34 999 SEK/hó 

35 000- 39 999 SEK/hó 

 

Szükséges képzettség a jelenlegi munkához 

REFLEX Mit gondol a jelenlegi munkájához milyen végzettség 

szükséges? 

PhD 

Más posztgraduális végzettség 

Mester (MA/MSc) 

Alap (BA/BSc) 

Alacsonyabb felsőfokú 

Nem releváns 

Nincs válasz  

Svéd Milyen végzettség szükséges a 2006. március 20-26. 

között végzett munkájához? 

Alacsony-középfokú 

Felső-középfokú 

Alkalmazott szakképzés 

Egyetemi 

Első kutatói (féldoktori) 

Doktori 

 

Összefüggés a végzettség és a foglalkozás között 

REFLEX Milyen tanulmányi terület illeszkedik leginkább a 

jelenlegi munkájához? 

Teljes mértékben a saját terület 

Saját és kapcsolódó terület 

Teljesen más terület 

Nem meghatározható terület 

Nem releváns 

Nincs válasz 

Svéd Milyen mértékbe illeszkednek a 2002/2003-ban 

elvégzett tanulmányai a 2006. március 20-26. között 

végzett munkájához? 

A munka teljes mértékben 

illeszkedik a tanulmányi célokhoz 

A munka nagyjából illeszkedik a 

tanulmányi célokhoz 

A munka más területen van, mint 

a tanulmányok 

A tanulmányaim nem erre a 

speciális munkára valók 
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Munka és az egyéni képességek, készségek 

REFLEX Milyen mértékben használja a képességeit, készségeit 

a munkavégzés során? 

1 – Egyáltalán nem 

… 

5 – Teljes mértékben 

Svéd Milyen mértékben használja a képességeit, készségeit 

a 2006. március 20-26. között végzett munkája során? 

Teljes mértékben 

Nagy mértékben 

Közepes mértékben 

Kis mértékben 

Nagyon kis mértékben 

 

Munkahelyi követelmények a saját készségek és képességek tükrében 

REFLEX Milyen mértékben igényli a munkája a képességeit, 

készségeit a munkavégzés során? 

1 – Egyáltalán nem 

… 

5 – Teljes mértékben 

Svéd Milyen mértékben igényli a képességeit, készségeit a 

2006. március 20-26. között végzett munkája? 

Vegye figyelembe az összes munka és képzés során 

megszerzett készségét, képességét 

Teljes mértékben 

Nagy mértékben 

Közepes mértékben 

Kis mértékben 

Nagyon kis mértékben 

 

Állami, intézményi munkaerő-piaci szektor 

REFLEX Az állami vagy magán szektorban dolgozik? Állami szektorban 

Magán nonprofit szektorban 

Magán forprofit szektorban 

Máshol 

Svéd Melyik munkaerő-piaci szektorban dolgozott 2006. 

március 20-26. között? 

Magán 

Állami 

Helyi, városi 

Regionális adminisztrációban 

Közösségi tulajdonú 

vállalkozásnál 

Szervezetnél 

Máshol: … 
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Gazdasági szektor 

REFLEX Melyik gazdasági szektorban dolgozik? Nyitott kérdés, manuálisan 

kódolták a válaszokat 

Svéd Melyik gazdasági szektorban dolgozott 2006. március 

20-26. között? 

Mezőgazdasági, erdészet, 

vadászat, halászat 

Gyáripar 

Villamosság, gáz, hő, víz 

Építőipar 

Kereskedelem 

Hotel és étterem 

IT/Telekommunikáció 

Üzleti szolgáltatások 

Szállítás, áruszállítás, turizmus 

Pénzügyi szolgáltatások 

Oktatás 

Egészség, állatorvosi 

szolgáltatások 

Szociális szolgáltatások 

Közigazgatás 

Más szolgáltatások: … 

Nem besorolható 

 

Az oktatás mint a munkához jutás alapja 

REFLEX Milyen mértékben jelentett alapot a tanulás a 

következő számára? 

Elkezdeni dolgozni 

1 – Egyáltalán nem 

… 

5 – Teljes mértékben 

Svéd Milyen mértékben jelentett alapot a 2002/2003-ban 

befejezett oktatás a következő számára? 

Elkezdeni dolgozni 

Nagyon kis mértékben 

Kis mértékben 

Közepes mértékben 

Nagy mértékben 

Teljes mértékben 

 

Az oktatás mint az egyéni fejlődés alapja 

REFLEX Milyen mértékben jelentett alapot a tanulás a 

következő számára? 

Egyéni fejlődés 

1 – Egyáltalán nem 

… 

5 – Teljes mértékben 

Svéd Milyen mértékben jelentett alapot a 2002/2003-ban 

befejezett oktatás a következő számára? 

Egyéni fejlődés 

Nagyon kis mértékben 

Kis mértékben 

Közepes mértékben 

Nagy mértékben 

Teljes mértékben 
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Az oktatás mint a jelenlegi munka feladataiban való helytállásra felkészítés 

REFLEX Milyen mértékben jelentett alapot a tanulás a 

következő számára? 

Helytállni a jelenlegi munka feladatokban 

1 – Egyáltalán nem 

… 

5 – Teljes mértékben 

Svéd Milyen mértékben jelentett alapot a 2002/2003-ban 

befejezett oktatás a következő számára? 

Helytállni a jelenlegi munka feladatokban 

Nagyon kis mértékben 

Kis mértékben 

Közepes mértékben 

Nagy mértékben 

Teljes mértékben 

 

Az oktatás mint a jövőbeli karrier alapja 

REFLEX Milyen mértékben jelentett alapot a tanulás a 

következő számára? 

Jövőbeli karrier 

1 – Egyáltalán nem 

… 

5 – Teljes mértékben 

Svéd Milyen mértékben jelentett alapot a 2002/2003-ban 

befejezett oktatás a következő számára? 

Jövőbeli szakmai karrier 

Nagyon kis mértékben 

Kis mértékben 

Közepes mértékben 

Nagy mértékben 

Teljes mértékben 

 

Az oktatás mint a vállalkozó készségek fejlesztésének alapja 

REFLEX Milyen mértékben jelentett alapot a tanulás a 

következő számára? 

Vállalkozói készségek fejlesztése 

1 – Egyáltalán nem 

… 

5 – Teljes mértékben 

Svéd Milyen mértékben jelentett alapot a 2002/2003-ban 

befejezett oktatás a következő számára? 

Vállalkozói készségek fejlesztése 

Nagyon kis mértékben 

Kis mértékben 

Közepes mértékben 

Nagy mértékben 

Teljes mértékben 
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Elégedettség a tanulmányok választásával 

REFLEX Visszanézve, ha szabadon választhatna, akkor 

ugyanezt a képzési programot választaná, ugyanebben 

az intézményben? 

Igen 

Nem, más képzési programot 

ugyanebben az intézményben 

Nem, ezt a képzési programot 

másik intézményben 

Nem, más képzési programot más 

intézményben 

Nem, nem döntenék a tanulás 

mellett 

Svéd Ha választhatna a jelenlegi tudásával, ugyanazt a 

képzési programot választaná, amelyet befejezett 

2002/2003-ban ugyanabban az intézményben? 

Igen 

Nem, ugyan azt a képzési 

programot, de másik 

intézményben 

Nem, másik képzési programot, 

de ugyanabban az intézményben 

Nem, másik képzési programot 

másik intézményben 

Nem, nem tanulnék tovább 

Nem tudom 

 

Az eredményekben is több különbség mutatkozik a nemzetközi eredményekhez képest, ami az 

oktatási rendszerük különbözőségéből is fakadhat. Pl. 70% válaszolta azt náluk, hogy a 

munkájához szükséges a felsőfokú diploma, míg nemzetközileg a válaszolók 75%-a jelezte 

ugyanezt. A svéd megkérdezettek idősebbek voltak, mint a nemzetközi válaszadók. Svédország 

volt az egyetlen ország, amelyben a 2 vagy több hónapnál több munkanélküli időszakkal 

rendelkezők között jelentősen több volt a férfi, mint a nő. Svédországban volt a legtöbb 2 

hónapnál több ideig munka nélkül levő a „mérnöki és építő” terülten végzettek között. Viszont 

Svédországban volt a legmagasabb z oktatási területen dolgozó felsőfokú végzettségűek száma. 

És Svédországban volt a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek között, ahol a személyes 

fejlődéshez az iskola nagymértékben hozzájárult. 

6.2.3 Felső-középiskolások felmérése 2002-ben 

Az iskolába 16-20 év között járhatnak a fiatalok a kötelező iskolát követően, de ez az iskola típus 

már nem kötelező. Felkészíti a tanulókat egy szakmára vagy a felsőoktatásban való 

továbbtanulásra. Svédországban 17 nemzeti felső középiskolai program van, amelyek 

tartalmaznak alapozó tárgyakat, programspecifikus tárgyakat, szabadon választható kurzusokat, 

projektmunkát, munkahely-központú szaktárgyakat.104  Leginkább ez az iskolatípus feleltethető 
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meg a magyarországi felsőoktatási szakképzésnek, amely nagyban gyakorlatspecifikus, és 

felkészít a felsőoktatási tanulmányokra. 

Az SCB folyamatosan követi a célcsoport munkahelyi orientációját. 2002-ben, a végzést 

követő három év múlva kérdezték le az 1998/1999 tanévben végzetteket kérdőív segítségével, 

és készítettek egy ábra- és táblázatgyűjteményt, viszonylag rövid értékeléssel. 

A kérdőívben megjelent kérdések: 

1. 2002. március 11-17. között mivel foglalkozott elsősorban? 

Csak egyet válasszon ki! 

A 3 hónapnál nagyobb távollét esetén az általában szokásos tevékenységét adja meg! 

A tanulmányokhoz kapcsolódó gyakorlatokat az oktatás részeként adja meg! 

 Dolgozott 

 Önfoglalkoztató 

 Munkaerő-piaci program keretében dolgozott 

 Munkaerő-piaci felkészítő programon vett részt 

 Felnőttképzésben tanult 

 Egyetemi tanulmányokat végez 

 Egyetemi tanulmányokban diplomázik 

 Munkanélküli 

 Katona 

 Otthon tartózkodik gyerekkel 

 Egyéb: … 

2. Részt vett valamilyen tanfolyamon 2002. március 11-17. között? 

 Igen  ugrás a 3. kérdésre 

 Nem  ugrás a 4. kérdésre 

3. Milyen képzés volt az? 

- több opció is megadható 

 Személyiségfejlesztő 

 Kiegészítő képzés 

 Felsőfokú képzés 

 Felnőttoktatás 

 Népi főiskola 

 Külföldi tanulmányok 

 Egyéb: … 
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4. Végzett bármilyen (akár 1 órán át tartó) munkát 2002. március 11-17. között? 

- válaszoljon igennek, ha foglalkoztatva volt, de szülési szabadságon van, vagy beteg 

 Igen  ugrás az 5. kérdésre 

 Nem  ugrás a 14. kérdésre 

5. Milyen munkát jelentett ez 2002. március 11-17. között? 

- jelezze a feladatait pl. szerelő, elektromos munka, kutató stb. 

szabad szöveges válasz 

6. Milyen típusú foglalkozási keretek között végezte 2002. március 11-17. között? 

 Állandó foglalkoztatott 

 „Vikariat” (nem sikerült magyar megfelelőt találni) 

 Egyéb ideiglenes foglalkoztatás (pl. projekt) 

 Alkalmi foglalkoztatott 

 Önálló foglalkoztatott 

 Szakképzett munkaerő-piaci intézkedés keretében 

 Egyéb: … 

7. Hány órát dolgozik egy normál munkahéten? 

 35 órát, vagy többet (teljes munkaidős) 

 20-34 órát hetente 

 5-19 órát hetente 

 Kevesebbet, mint 5 órát hetente 

8. Szeretne több órát dolgozni egy munkahéten? 

 Igen 

 Nem 

9. Kellett a szociális szektorban dolgoznia 2002. március 11-17. között? 

 Állami helyen 

 Városi helyen 

 Regionális helyen 

 Kormányzati vagy önkormányzati cégnél 

 Magán helyen 

10. Milyen típusú cégnél dolgozott 2002. március 11-17. között? 

 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

 Kézműves, bányászat 

 Villamosenergia-, gáz-, fűtés-, víz-ellátás 
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 Építőipar 

 Kereskedelem 

 Szállodák és éttermek 

 Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 

 Szállítás, raktározás és kommunikáció 

 A pénzügyi tevékenységek 

 Oktatás 

 Egészségügy, állat-egészségügyi ellátás 

 Szociális szolgáltatások (pl. a gyermekgondozás, idősgondozás) 

 Közigazgatás, védelem, rendőrség 

 Egyéb közösségi szolgáltatások, (pl. a fodrászat, sport, takarítás, tisztítási munkák) 

 Nem tudja eldönteni, (állami vállalat, üzleti) 

11. A 2002. március 11-17. között végzett munkáért mekkora adózás előtti jövedelmet 

kapott? 

- A havi bért, vagy az órabért adja meg. Ne foglalja magába a túlmunkát. 

… SEK/hó  Kérjük jelezze, hogy hány %-a a teljes munkaidőnek … % 

… SEK/óra 

12. Az 1998/1999 szervett végzettség mennyire egyezik a 2002. március 11-17. között végzett 

munkával? 

 A végzettségnek leginkább megfelelő szakmai munka 

 A munka más a végzettséghez képest 

 A képzés nem erre a szakmára irányult 

 

13. A 2002. március 11-17. között végzett munka mennyiben követelte meg az alábbiakat? 

 Nagymértékben Bizonyos mértékig Egyáltalán nem 

Szóbeli előadások    

Írásbeli beszámolók    

Prezentációk angolul    

Laikusoknak magyarázás    

Számítógép használata 

információ kereséshez 
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Számítógép használata 

kapcsolattartásra, 

kommunikációra 

   

Csapatban dolgozni    

Problémát megoldani önállóan    

Érvelés, meggyőzés    

Változásokban részt venni    

Új ismeretek gyűjtése a 

munkaterülethez kapcsolódóan 

   

Számítógép használata 

munkavégzéshez 

   

Berendezések használata 

(szerszámok, gépek) 

   

 

14. Hogy értékeli az 1998/1999 tanévben befejezett képzés mennyiben készítette fel az 

alábbiakra? 

 Nagyon 

elégedett 

Kisség 

elégedett 

Kissé 

elégedetlen 

Nagyon 

elégedetlen 

Nem 

történt 

Szóbeli előadások      

Írásbeli beszámolók      

Prezentációk angolul      

Laikusoknak magyarázás      

Számítógép használata információ 

kereséshez 

     

Számítógép használata 

kapcsolattartásra, kommunikációra 

     

Csapatban dolgozni      

Problémát megoldani önállóan      

Érvelés, meggyőzés      

Változásokban részt venni      

Új ismeretek gyűjtése a 

munkaterülethez kapcsolódóan 
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Számítógép használata 

munkavégzéshez 

     

Berendezések használata 

(szerszámok, gépek) 

     

 

15. Hogy értékeli az 1998/1999-ben befejezett képzést az alábbi szempontok szerint? 

 nagyon jó jó elég rossz nagyon rossz 

Oktatás     

Tárgyak tartalma     

 

16. Volt-e állandó munkája, miután befejezte a képzést? 

- Állandó munka állandó munkahelyen, vagy ideiglenes foglalkoztatás legalább 6 hónapig 

 Igen  ugrás a 17. kérdésre 

 Nem  ugrás a 18. kérdésre 

17. Hány hónap múlva kapta az első állandó munkát a képzés befejezése után? 

- Ha azonnal, akkor írjon be 0-t 

… hónap az 1998/1999 képzés befejezését követően 

18. Volt már munkanélküli az 1998/1999 képzés befejezése óta? 

 Igen  ugrás a 19. kérdésre 

 Nem  ugrás a 20. kérdésre 

 

19. Hány hónapig volt munkanélküli? 

- Kevesebb, mint egy hónap, egy hónapnak számít.  

- Munkaerő-piaci intézkedések, képzések nem számítanak munkanélküli időszaknak 

… hónap 

20. Dolgozott külföldön amióta az 1998/1999 tanévben befejezte a képzést? 

- A külföldi munka a Svédországon kívüli munkát jelenti 
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 Igen, Európában. Írja be az országot: … 

 Igen, Európán kívül. Írja be az országot: … 

 Nem 

21. Tanult külföldön, miután befejezte 1998/1999 tanévben a képzését? 

 Igen, Európában. Írja be az országot: … 

 Igen, Európán kívül. Írja be az országot: … 

 Nem 

Köszönet és elérhetőségek a kérdőív alján. 

A kérdőív papír alapon került kitöltésre. A visszajelzési arányról sajnos nincs információ. 

 

6.2.4 PhD végzettek felmérése 2003-ban 

A felső középiskolai végzettségűek felméréséhez képest nagyon hasonló módon történt a PhD 

végzettségűek felmérése is 2003-ban. Papír alapon került kitöltetésre a kérdőív, amelyet a Svéd 

Statisztikai Hivatal dolgozott fel. 

A kérdőív: 

1. Mi volt a legfőbb elfoglaltsága 2003. március 31 – április 6. közötti időszakban? 

- Csak egy lehetőséget jelöljön be 

- 3 hónapnál nagyobb távollét esetén az általában szokásos tevékenységét adja meg 

 Dolgozott  ugorjon a 3. kérdésre 

 PhD-n dolgozott  ugorjon a 3. kérdésre 

 Önálló vállalkozás  ugorjon a 3. kérdésre 

 Munkaerő-piaci támogatás keretében dolgozott/tanult 

 Munkanélküli/álláskereső 

 Alapképzésben vett részt 

 Diplomás tanulmányok 

 Szülői szabadság, gyerekvállalás 

 Egyéb, kérjük adja meg:  

2. Végzett bármilyen munkát 2003. március 31 – április 6. közötti időszakban? 

- Válaszoljon igennel ha részfoglalkoztatott volt, betegség, szülői szabadság, szabadság nem. 

 Igen 

 Nem  ugorjon a 21. kérdésre 
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3. Milyen munkát végzett 2003. március 31 – április 6. közötti időszakban? 

- Ha több munkahelye volt, a főbb munkahelyének megfelelőt adja meg 

Foglalkozás: … 

4. Milyen főbb feladatokat látott el? 

Feladatok: … 

5. Volt kutatás-fejlesztés a feladataid között? 

- Több munkahely esetén a főbb munkahely szerintit adja meg. 

 Igen 

 Nem  ugorjon a 7. kérdésre 

6. Mennyi munkaidőt töltesz el a főbb feladatokkal? 

- %-ban határozza meg 

- A főbb munkahelye szerintit adja meg 

- Minden tevékenységet tartalmazva 

 alapkutatás … % 

 alkalmazott kutatás …% 

 fejlesztés …% 

 egyéb …% 

 összesen 100% 

  

7. Milyen foglalkoztatási szektorban dolgozott a 2003. március 31 – április 6. közötti 

időszakban? 

- A főbb munkahelye szerintit adja meg 

 állami 

 városi 

 régió 

 privát 

8. Dolgozott egyetemen/főiskolán a 2003. március 31 – április 6. közötti időszakban? 

- A főbb munkahelye szerintit adja meg 

 Igen 
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 Nem  ugorjon a 10. kérdésre 

9. Ellátott a következő feladatok közül az egyetemen/főiskolán? 

 Igen Nem 

Oktatás   

Oktatás, Kutatás   

Diákok felügyelete   

 

10. Melyik ágazatba tartozik a cég, ahol dolgozott a 2003. március 31 – április 6. közötti 

időszakban? 

- A főbb munkahelye szerintit adja meg 

 Finommechanikai műszerek 

 Gyógyszeripar 

 Gépgyártás 

 Telekommunikáció 

 Járműipar 

 Adatfeldolgozás, távközlés 

 Pénzügy 

 Kutatóintézet (nem egyetemi/főiskolai) 

 Közigazgatás, védelem 

 Egészségügy, szociális ellátás 

 Oktatás (egyetem/főiskola is) 

 Egyéb ágazat, iparág 

 Nem tudja: … 

  

11. Milyen típusú foglalkoztatásban volt a 2003. március 31 – április 6. közötti időszakban? 

- A főbb munkahelye szerintit adja meg 

 Állandó foglalkoztatás (tartós szerződés) 

 Alkalmi, ideiglenes foglalkoztatás (pl. ideiglenes, projekt foglalkoztatás) 

 Önálló vállalkozó 

 Egyéb: … 

12. Milyen mértékű a szolgáltatás köre? 

- A főbb munkahelye szerintit adja meg 

 91-100 % 

 76-90% 
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 51-75% 

 26-50% 

 25%-nál kevesebb 

13. A 2003. március 31 – április 6. közötti időszakban végzett munka mennyire felel meg a 

oklevelének tárgykörének? 

- A főbb munkahelye szerintit adja meg 

 A munka teljesen megfelel/többnyire azonos a doktori program középpontjában levő 

témával 

 A munka részben azonos a doktori program témájával 

 A munka különbözik a doktori program témájához képest 

14. Milyen mértékben szükségesek a feladatok elvégzéséhez az alábbiak: 

- A főbb munkahelye szerintit adja meg 

 Egyáltalán 

nem 

Nagyon 

kis 

mértékben 

Alacsony 

mértékben 

Közepes 

mértékben 

Magas 

mértékben 

Nagyon 

magas 

mértékben 

szakértelem a dolgozat 

területén 

      

tudás a 

tárgyban/tudományban 

      

jelenlegi kutatási 

eredmények ismerete 

      

kritikai és tudományos 

gondolkodás 

      

szóbeli előadások       

angolul/egyéb idegen 

nyelven 

kommunikáció 

      

vezetés, projekt 

menedzsment 

      

 

15. Milyen szintű végzettség szükséges az Ön foglalkoztatásához? 

- A főbb munkahelye szerintit adja meg 
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 PhD 

 Féldoktori105 

 Egyetemi 

 Akadémiai oktatásnál kevesebb 

16. Milyen szintű végzettség elegendő a munkavégzéshez? 

 PhD 

 Féldoktori106 

 Egyetemi 

 Akadémiai oktatásnál kevesebb 

17. Van másik fizetős foglalkozása? 

 Igen 

 Nem  ugorjon a 19. kérdésre 

18. Alkalmazott, vagy önfoglalkoztató? 

 Alkalmazott 

 Önfoglalkoztató 

19. Mekkora adózás előtti jövedelme van 

- A túlóradíjat ne számítsa bele 

10 sáv közül lehet kiválasztani egyet. 

20. Hány órát dolgozik egy átlagos munkahéten? 

- Tartalmazza a főállást, másodállást, túlórát is 

 61 óránál több 

 51-60 óra 

 41-50 óra 

 35-40 óra 

 20-34 óra 

 19 óránál kevesebb 

21. Volt már munkanélküli a képzés befejezése óta? 

 Igen 

 Nem  ugorjon a 23. kérdésre 

                                                 
105

 Svédországban és Finnországban a posztgraduális tanulmányok során a kutatások bizonyos mértékét elérve 

szerezhető végzettség, kb. a doktori fokozat fele 
106

 Svédországban és Finnországban a posztgraduális tanulmányok során a kutatások bizonyos mértékét elérve 

szerezhető végzettség, kb. a doktori fokozat fele 
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22. Hány hónapig volt munkanélküli? 

- Kevesebb, mint egy hónap az egy hónapnak számít 

- Munkaerő-piaci programon való részvétel nem számít munkanélküliségnek 

… hónap 

23. A posztgraduális végzettség után keresett kutatási ösztöndíjat/kutatási pályázatot? 

 Nem 

 Igen  Mennyit? Mennyi volt ebből nyertes? 

24. Posztdoktori státuszban volt a képzés befejezése után? 

- több válasz is megadható 

 Igen, Svédországban 

 Igen, külföldön 

 Nem 

25. Posztgraduális végzettségét követően dolgozott/tanult egyetemen külföldön? 

- több válasz is megadható 

 Igen, skandináv országokban 

 Igen, Európában, skandináv országokon kívül 

 Igen, USA-ban 

 Igen, a világ többi részén 

 Nem 

26. Posztgraduális végzettségét követően dolgozott/tanult vállalatnál külföldön? 

- több válasz is megadható 

 Igen, skandináv országokban 

 Igen, Európában, skandináv országokon kívül 

 Igen, USA-ban 

 Igen, a világ többi részén 

 Nem 

27. Mi az Ön családi állapota? 

 házas 

 együtt él 

 egyedülálló 

 özvegy 
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28. Van 17 év alatti eltartott gyermeke? 

nincs 

0-5 éves  adja meg hány gyermeke van: … 

6-12 éves  adja meg hány gyermeke van: … 

13-16 éves  adja meg hány gyermeke van: … 

29. Ha szabadon választhatna, melyik foglalkoztatás szektorban dolgozna? 

Egyetem/főiskola 

Egyéb közszféra 

Városi 

Régiós 

Privát 

Nem tudom 

30. Ha választhatna a mai napon, akkor is a posztgraduális tanulmányok mellett döntene? 

 Igen 

 Nem 

kommentálja: 

Köszönet és elérhetőségek a kérdőív alján. 

 

6.3 Svéd Oktatási Hivatal vizsgálatai 

A Svéd Statisztikai Hivatal feladatainál említésre került, hogy központilag ők végeznek 

adatgyűjtéseket több szektort érintően, azonban ágazati szinten 24 hatóság is gyűjt adatokat. A 

Svéd Oktatási Hivatal statisztikai jellegű munkái során az állami iskolákról, az 

„előiskolákról”, a felnőttképzésről gyűjt adatokat. A hivatalt egy igazgató vezeti, de a 

munkájának társadalmi és szakmai elismertségének erősítése miatt a kormány egy tanácsadó 

testületet is kinevez. 
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A Hivatal felelős az iskolarendszerrel és gyermekgondozással kapcsolatos statisztikák gyűjtéséért. 

Céljuk, hogy átfogó képet adjanak az iskolásokról, iskolákról országos és helyi szinteken 

egyaránt. A cél elérése érdekében adatokat gyűjtenek a gyermekektől, tanulóktól, iskolai 

dolgozóktól, költségekről és az oktatás eredményeiről. Mérik a különböző kormányzati 

intézkedések hatását is. 2002-2003-ban történt egy nagy átszervezés az oktatásban, és több 

tanulmányukban is az átszervezés költséghatékonyságát, hatásait tárták fel. 

Vannak olyan vizsgálatok, amelyek a korosztály valamennyi tagjára vonatkoznak. Ez abban az 

esetben lehetséges, amikor a fiatal rendelkezik személyi számmal és nemzeti azonosítóval is. 

Végeznek olyan kutatásokat, amelyekben reprezentatív, véletlenszerű mintavételt alkalmaznak.  

A kutatások nem rendszeresek, de megfelelnek a kutatási igényeknek. A nemzeti 

nyilvántartásokon keresztül gyűjtött adatok rendszeresek, és nem igénylik a végzettek 

megkeresését.  

Amennyiben a vizsgálat igényli, akkor kérdőíves felmérést végeznek postai továbbítással, 

valamint telefonos interjút készítenek. Az információgyűjtéshez a személyi számok alapján a 

nemzeti nyilvántartásokat használják. 

A publikációik áttekintése során jelen tanulmány készítésének céljába illő felmérést nem sikerült 

találni, inkább szekunder kutatások vagy állami adatbázisok elemzésével készítenek szakértői 

anyagokat az oktatásra vonatkozóan. 

 

6.4 Összefoglalás 

Svédországban az oktatás szervezését minél tudatosabban kívánják megvalósítani, ezért számos 

felmérést végeznek. Nézik egyrészt az oktatás teljesítményével, infrastrukturális helyzetével stb. 

kapcsolatos információkat, amelyek központi állami adatbázisokból, egyéb adatszolgáltatásokból 

nyernek, valamint az oktatásban résztvevők lekérdezésével. Ez a munka a Svéd Oktatási 

Hivatalban történik, akik fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg a kormány számára a kapott 

eredményekből. Az oktatásból kikerülők követéses vizsgálata – amely jelen projekt 

szempontjából kiemelt jelentőségű – a Svéd Statisztikai Hivatalban történik. A tanulmányban 

két kérdőív jelent meg, egy a PhD végzettek, egy másik a hazai felsőfokú szakképzésnek 

leginkább megfelelő felső-középiskolai végzetteknek került kiküldésre.  

A kapott kérdőíveket a Svéd Statisztikai Hivatal dolgozta fel, és készített belőlük elemzéseket. 
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Az oktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolat nagyon erős, hiszen az oktatás úgy van szervezve, 

hogy a felső-középfokú iskoláknak tanterveiben a tanulók kötelező üzemi gyakorlatokon vesznek 

részt. A képzés jelentős hányadában végzendő üzemi gyakorlatok ún. programonként, 

szakmacsoportonként vannak szervezve, így minden tanuló meg tudja találni a magának 

leginkább megfelelőt. A felső-középiskolai képzésben a kötelező tanulmányokat befejező diákok 

90%-a tovább tanul annak ellenére, hogy az már nem tartozik a kötelezően elvégzendő iskolák 

közé. A kötelező üzemi gyakorlatok a tanulókat szaktudással vértezik fel, a fogadó cégek pedig 

első kézből tudnak értesülni az oktatásból kikerülők tudásáról, képességeiről. 

Svédországban a GDP 4%-t a kutatásra fordítják, ezzel is mutatva, hogy nagy mennyiségű 

magasan képzett emberre van szükség az országban. A PhD végzettek körében történt kutatási 

eredményeikből szépen látszódik, hogy a PhD képzés nem csak az akadémiai szféra utánpótlását 

szolgálja, hanem a végzettek kb. fele a magán szektorban helyezkedik el és kutató munkát folytat. 

Ennek megfelelően a pályakövetési vizsgálatukban nem csak akadémiai szféra specifikus 

kérdések jelennek meg, hanem átfogóan a kutatásban tevékenykedő egyénről minden irányban 

tesznek fel kérdéseket. 

7 Finnország 

7.1 A finn oktatási rendszer 

A társadalmi esélyegyenlőség Finnországban nagyon fontos kérdés az élet minden területén, 

így ez nincs máshogy az oktatásban sem, ezért lett a finn oktatás hivatalosan is kétnyelvű. Az 

alapoktatás az ország minden területén elérhető a kisebbségi nyelveken. Így például az 

északon élő lappok is saját nyelvükön részesülhetnek az alapoktatásban. Az oktatás erőssége 

abban is rejlik, hogy társadalmi háttértől abszolút független. Több alkalommal végeztek a 

finneknél is egy bizonyos „PISA” elnevezésű felmérést (Programme for International Student 

Assessment). E felmérés 2001-es eredményei alátámasztatták az esélyegyenlőség egy fontos 

pillérét, miszerint, hogy a földrajzi helyzet és az iskolák mérete nem befolyásolja a minőségi 

oktatás elérését. A tanárok az országban magasan képzettek.
107

 

Finnország köztudottan a világ egyik legjobb oktatási rendszerével rendelkezik. A 2009-es 

PISA felmérés a tinédzserek képességeit mérte fel és egyáltalán nem meglepő módon a világ 

                                                 
107

 Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a 

pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a tevékenységet megalapozó jogi szabályozásról, a 

pályakövetést segítő intézmények rendszeréről  

Budapest, 2007 
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közel 60 felmért országa közül a finn tinédzserek az egyik legjobbnak bizonyultak. A kutatás 

a fiatalok természettudományi, matematikai és olvasási képességeit vizsgálta és hasonlította 

össze. 

Az alapoktatás megelőzi egy ún iskolai előkészítő, mely elvégzése nem kötelező. 

Finnországban a tankötelezettség 16 éves korig tart. Az alapoktatás után több lehetőség közül 

választhatnak a finn diákok: 

 három vagy négy éves gimnáziumi képzés 

 kettőtől öt éven át tartó szakképzés 

Természetesen az előbb felsoroltak sikeres elvégzése utána van lehetőség bejutni a finn 

felsőoktatásba. 

7.1.1 Általános iskola 

Az alapoktatás már az általános iskola előtt elkezdődik egy ún. egy éves iskola-előkészítő 

foglalkozással. Ez még nem az általános iskola, a foglalkozás maga is az óvodában történik. 

Ebben a programban való részvétel nem kötelező a gyermekek számára, mégis csaknem 

100%-ban veszik igénybe a képzést. 

Az alapfokú oktatás egységes szerkezetű – komprehenzív – az országban, ezekben az 

iskolákban biztosítják a diákok számára, hogy egy intézmény keretein belül elvégezhessék a 9 

osztályt. 

A tankötelezettség ideje alatt minden gyermek az alapfokú oktatásban részesül. Az általános 

iskolai oktatást a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzat biztosítja. Az alapoktatásban 

szinte kivétel nélkül minden gyermek részesül. Ez az alapoktatás szinte teljesen ingyenes 

minden gyermek számára és az ország minden részén elérhető. Az iskolák ingyenesen 

biztosítják az alábbiakat: 

 oktatás 

 tankönyvek 

 étkezés az iskolában. 

A kötelező alapfokú oktatás ingyenes minden gyermek számára. Az oktatás, a tankkönyvek és 

az iskolai étkezés is mindenkinek biztosított. Az oktatás a középiskolákban és a szakképző 
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intézményekben is ingyenes, de a tanulóknak a tankönyveket saját maguknak kell 

megvásárolniuk.
108

 

7.1.2 Középiskola és alapfokú szakképzés 

A finn gyermekek az alapoktatás után – minimális kivétellel – minden esetben 

továbbtanulnak, illetve igénybe veszik az oktatás következő szintjét, a középszintű oktatást. 

Ennek az oktatási szintnek két ága van, melyek ágon belül képességektől függően eltérő 

időtartamúak lehetnek. Megtalálhatóak az általános képzést nyújtó gimnáziumok és a 

szakképzést, szakképesítést és ehhez kapcsolódó szakmai gyakorlatot biztosító iskolák.  

Az 1991-es törvény értelmében Finnországban nem tanévet teljesítenek a diákok, hanem már 

a felsőközép oktatás szintjén is kreditek teljesítését vállalják. Így történhet meg az egyéni 

tanrendek kialakítása, elvégzése.    

A középszintű oktatás egyik ága a gimnázium, amelyet általában a tinédzserek fele választja, 

hogy ezen tanulmányok sikeres lezártával, az országos érettségi vizsga letételével 

megszerezzék a felsőoktatásba való belépés alapját. A gimnáziumi tanulmányok tantervében 

általában sok tárgy szerepel, melyek biztosítják az általános széleskörű ismeretek a 

továbbtanuláshoz. E tárgyak például az irodalom, a nyelvek, a történelem, a biológia, a 

földrajz és a matematika. Ezen iskolai forma elvégzése általában három éves, de a tanrendtől 

egyéni képességektől és érdeklődéstől függően akár négy éves is lehet. 

A másik lehetőség az alapfokú szakképzés. Ezt a képzési fajtát a diákok kicsit több mint 40%-

a választja. A szakképzés és szakmai gyakorlat fejleszti a munkaerőpiacon szükséges 

készségeket, kiszolgálja a munkaerőpiac igényeit és támogatja az élethosszig való tanulási 

modellt. 119 szakképzési program közül lehet választani. A tanulásnak ezt az irányát választja 

szinte mindenki, aki nem gimnáziumban tanul tovább. 2000 óta a szakképzési rendszerben a 

szakmák nagy részét felmenő rendszerben oktatják. Ez pontosan azt jelenti, hogy egyazon 

szakma elsajátítását egymást követő szinteken tanulhatnak, mégpedig a következőkön: 

 középszinten 

 post-secondary (felsőfokú szint, de diplomát nem ad) 

 főiskolai/egyetemi szint 
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 http://www.finland.hu/public/default.aspx?nodeid=45230&contentlan=28&culture=hu-HU (Letöltés dátuma: 

2013.09.22.) 
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A képzési rendszert illetően élesen elkülönül az általános és a szakmai képzés, azonban már 

több mint 10 éve dolgoznak azon, hogy a két képzés közötti határt megszüntessék a 

szabadabb átjárás érdekében. Kétféle képzés különböztetünk meg az országban: az egyik a 

teljes idejű iskolarendszerű képzés és a másik (90-es évektől) a tanoncképzés.  

Az iskolarendszerű szakképzés szakterületenként egyéves, szélesen alapozó képzéssel 

kezdődik. Természetesen az első évben is meghatározott tantárgyi követelményeket és 

krediteket kell a tanulóknak teljesíteniük. A képzés adott szakterületen országosan egységes. 

Az első év után következik a szakmaorientált kiegészítő szint. A szakmai képzés teljes 

képzési idejében általános képzést is kapnak a tanulók. A gyakorlati képzést – egy félévet – 

vállalatoknál teljesítik. A szakképzést az állam felügyeli és finanszírozza és a fiatalok számára 

ingyenes.  

Az ezredfordulóhoz kötődik finn szakképzés másik formája az ún. tanoncképzés. Talán 

mindenekelőtt a legfontosabb különbség a teljes idejű iskolai szakképzéshez képest, hogy 

sokkal gyakorlatorientáltabb e képzésforma szervezése. A képzési idő kb. 80%-át töltik 

munkahelyi képzőhelyen a fiatalok.  

A tanoncság alapja ez esetben a tanoncszerződés, ami meghatározott időtartamról szól. A 

szerződést a tanonc köti a munkahellyel, ezáltal alkalmazotti jogviszonyba kerül, és a 

munkájáért bért kap. Ugyanolyan jogok illetik meg, mint a többi munkatársat, sőt az elméleti 

képzés idejére fizetett tanulmányi szabadságot kap, utazási és szállásköltség támogatásban 

részesül. Az állam akkora képzési hozzájárulást folyósít a vállalkozásnak, amely a 

munkahelyen történő képzést fedezi.  

Ebben a képzési formában három szinten lehetséges végezni:  

 Szakmai alapképzés: alapvető szakmai ismeretek megszerzését és alapvető szakmai 

gyakorlati fogások begyakorlását teszi lehetővé. Képzési idő három év.  

 Szakmai továbbképzés: feltétele a szakmai alapképzettség, ezt fejlesztik tovább egy 

magasabb és szakmaspecifikusabb képzettséggé. Feltétele az adott szakmában 

teljesített három év munka is. Többnyire kétéves képzés.  

 Speciális szakmai képzés: legalább ötéves szakmai gyakorlatot kell igazolni a 

jelentkezéshez az adott szakmában. A képzés másfél éves, a legmagasabb szakmai 

követelményeket kielégítő szakemberek képzése a cél.  
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2005-ben Finnországban 180 képzőintézmény működött, ezek közel 50%-a részt vett a 

tanoncképzésben is. A 180 képzőintézmény 300 képzőhelyet tart fenn az országban.  

A felsőfokú szakképzés iskolái közül 2003-ban az iskolák 27%-ban lehet post-secondary 

végzettséget is szerezni.  

A középszintű szakmai végzettség megszerzése után lehetőség van a magasabb szintű 

szakmai kvalifikáció megszerzésére a szakfőiskolákon. 

A finn képzési rendszer úgy épül fel, hogy az első szakmai végzettség megszerzése után 

dolgozni kezdők a későbbiekben visszatérhetnek a képzésbe. A képzésben való részvétel 

akkor is szinte ingyenes, ha valaki egy megszerzett képzettség birtokában elhelyezkedik a 

munkaerőpiacon és később kívánja tovább képezni magát. Az egyetemeken is kötelező 

bizonyos számú helyet fenntartani a formális oktatásba visszatérőknek. Ők érkezhetnek a 

felnőttképzésből vagy a nyitott egyetemi oktatásból.
109

 

7.1.3 Felsőoktatási intézmények 

A finn felsőoktatás két szektorban folyik: a tudományegyetemeken és az alkalmazott 

tudományok főiskoláin. Finnországban 20 egyetem és 30 főiskola van. 

Az alkalmazott tudományok főiskoláin folyó oktatás és képzés célja a magas szintű szakmai 

készségek elsajátítása és a munkaerőpiacon való helytállás biztosítása, a 

tudományegyetemeken tudományos kutatói munka és hagyományos akadémikus oktatás 

folyik. 

Az intézménytől függően a hallgatók kiválasztása az érettségi eredmények, vagy az érettségi 

és felvételi vizsgák együttes eredményei alapján történik. Nem könnyű bejutni az 

egyetemekre és a főiskolákra: 2011-ben a 66 000 jelentkező közül csupán 17 000 nyert 

felvételt egyetemre. Főiskolára a 70 000 jelentkezőből 22 100 diákot vettek fel.
110
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 Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a 

pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a tevékenységet megalapozó jogi szabályozásról, a 

pályakövetést segítő intézmények rendszeréről  

Budapest, 2007 
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Az országban közgazdasági és államigazgatási, műszaki, művészeti egyetemek is 

megtalálhatóak. A műszaki főiskolák az egyetemekkel párhuzamosan működnek, az itt 

megszerzett képesítésben nagyobb hangsúlyt kapnak a szakmai, gyakorlati ismeretek. 

Felvételi követelmények 

Általánosságban elmondható, hogy a finn felsőoktatási intézményekbe azok a tanulók 

nyerhetnek felvételt, akik érettségi bizonyítvánnyal vagy szakközépiskolai záró-

bizonyítvánnyal rendelkeznek. A felsőoktatás minden területén létszámkorlátozás érvényesül. 

A felvételre kerülők létszámát az intézmények az Oktatásügyi Minisztériummal való 

egyeztetés után határozzák meg. 

Tandíj 

Finnországban a felsőoktatás ingyenes, azonban a tankönyvek, az étkezés és az utazás 

költségeit a diákok maguk fedezik. A felsőoktatásban résztvevő diákok ösztöndíjra is 

pályázhatnak. Néhány egyetemi szervezetnek tagdíjat kell fizetni, ez azonban számos 

szolgáltatás és árengedmény igénybevételére jogosítja fel a hallgatókat. 

Végzettség 

Az egyetemi tanulmányok elvégzésével a hallgatók a következő tudományos fokozatokra 

tarthatnak igényt: 

 3 éves nappali tagozatos képzés esetén ún. Bachelor-fokozat (BA) 

 5 éves nappali tagozatos képzés (vagy Bachelor fokozatot követő további 2 év) esetén 

ún. Master fokozat (MA) 

 doktori cím a Master fokozatot (MA) követő 4 éves nappali tagozatos képzés esetén 

(PhD)
111

 

                                                 
111

Külföldi felsőoktatási intézmények alumni és karrier szolgáltatásainak feltérképezése, jó gyakorlatok 

összegyűjtése 
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7.2 Finnország Felsőoktatási Diplomás Pályakövetési rendszere112 

Az oktatási és Kulturális Minisztérium a Finn Nemzeti Oktatási és Statisztikai Tanáccsal 

együttműködve készíti el a statisztikákat, az egyes értékeléseket és mutatószámokat évenkénti 

gyakorisággal az egész oktatási rendszer területén, az egész felsőoktatás területét illetően. A 

hallgatók jelentkezési és regisztrációs rendszere az egyetemek és minden egyéb felsőoktatás 

képzést nyújtó intézményt lefed. Ezeknek a jelentéseknek a célja, hogy segítséget nyújtson az 

oktatással kapcsolatos tervekben és tudjanak döntést hozni az oktatással és képzésekkel 

kapcsolatban mind helyi, mind országos szinten.
113

 

A Finn Statisztikai Központ országosan adatgyűjtést hajt végre diákokon és 

lediplomázottakon az egyetemeken belül és minden egyéb felsőoktatás képzést nyújtó 

intézményben, amellyel hivatalos statisztikákat és nemzetközi szintű adatbázisokat hoz létre. 

A Finn statisztikák alapja az egyetemek és más felsőoktatási képzést nyújtó intézmények 

hallgatói által nyújtott információk. Ezeket az információkat részben a statisztikai célokra, 

részben pedig az oktatás jövőbeni terveihez használják fel, melyet az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium hoz létre. 

Ez az adatgyűjtési rendszer például olyan információkat tud adni, ami alkalmazható, az új és 

már beiratkozott diákoknál, vagy a vizsgák sikerességénél, a tantárgyak választásánál, az 

oktatás költségeinél, továbbá természetesen képet ad az emberek képzettségi szintjeiről és 

korosztályáról országos szinten.  

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Finn Nemzeti Oktatási és Statisztikai Tanács 

közös erővel létrehoznak egy új, a statisztikákról jelentést adó rendszert „Vipunen” néven, 

melynek 2012-től működnie kell. Az új rendszer statisztikákat fog adni az óvodától egészen a 

felsőoktatásig. 

Általában a finn egyetemek és az egyéb felsőoktatásban résztvevő intézmények kétféle 

felmérést készítenek.  

Az első fajta felmérés során egy kérdőívet készítettnek a hallgatókkal az első, a harmadik 

és/vagy ötödik évükben. A második típusa a felméréseknek a mesterképzésben diplomázott 
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 http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_Trackit_web.sflb.ashx ( Letöltés dátuma: 
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hallgatókat érinti a végzésüket követő 5. évben. Ezek a kérdőívek intézményi szinteken 

vannak kialakítva és évi rendszerességgel készítik el őket. Az eredményeket a tanulás és 

tanítás fejlesztésére használják fel, leginkább minőségi változtatásokra. A két felsőoktatási 

ágazat nagyon különböző hagyományokkal és gyakorlatokkal rendelkezik amikor beérkeznek 

az adatbázisba, talán ez a jövőben majd közelítenek egymáshoz. 

Az Aarresaari Hálozat (Network for Academic Career Services) létrehozta a diplomás 

pályakövetést és a karrierkövetést, amely a teljesítményértékeléshez használható. Ez a hálózat 

tájékoztatást nyújt minden egyetemi hallgatónak, diplomázottnak, dolgozónak, és a 

statisztikában részt vett egyetemeknek. A hálózat másik célja, hogy kapcsolatot teremtsen a 

dolgozók és tanulók között. A hálózat az évek folyamán bővült, és szinte az összes finn 

egyetem részt vesz már ezen felmérésekben. 

A felsőoktatási intézményeknek 1990-től volt egy visszaigazoló rendszerük, amelyet 

OPALA-nak hívtak. Az OPALA felmérések leginkább olyan információkat gyűjtöttek, 

melyek a diplomázottak munkáltatásáról szóltak. A finn hallgatók által ismert YOPALA 

rendszer a követett hallgatók tapasztalatai és a saját tanulmányaikkal kapcsolatos vélemények 

alapján, az egyetemi szektorok által teljes mértékben kifejlesztett, jól működő rendszer 2015-

ig. Továbbá létrehoztak egy nemzeti információs rendszert (RAKETTI néven), amelyet 

szintén az Oktatási és Kulturális Minisztérium indított el.  

7.2.1 Főbb rendszerek általánosságban a diplomás pályakövetés területén 

7.2.1.1 OPALA 

Az OPALA egy olyan közös rendszer, amely a Műszaki Tudományok és a finn Oktatási 

Minisztérium között jött létre. Feladata az, hogy összegyűjtse a visszajelzéseket a diplomázott 

hallgatóktól. Ez az adatbázis tartalmazza az aktuálisan összeállított információkat a 

diplomázott hallgatók elhelyezkedéséről és arról, hogyan látják tanulmányaikat és gyakorlati 

képzésüket. 

Az oktatásért felelős minisztérium ezeket a visszajelzéseket felhasználja az oktatás 

értékelésében, a műszaki oktatás összehasonlításában és annak oktatási területeiben, csak úgy, 

mint a következetes tervezésükben.  
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Az adatok továbbá a műszaki tudományi képzéssel kapcsolatban bepillantást nyújtanak az 

oktatási területeik fejlesztésébe, diplomás programjaikba, gyakorlati időszakaikba, valamint 

lehetőséget ad a műszaki képzések összehasonlításába.  

Hol és hogyan lehet a kérdésekre választ adni? 

 Először be kell jelentkezni az OPALA rendszerébe. 

 Ehhez szükség van egy személyes felhasználói névre, mely általában a hallgató 

száma és születési ideje. 

 Miután belépett csak ki kell választani az első kérdőívet, majd kitölteni online.  

A kérdőív elérhetősége: http://opala.ncp.fi/index.jsp 

Az OPALA hivatalos oldaláról különböző statisztikákat tudunk letölteni akár PDF 

formátumban. A kimutatások széles skálája jelenik meg előttünk az OPALA rendszeren belül. 

Több opció közül lehet választani, hogy egészen pontosan mely statisztikára vagyunk 

kíváncsiak: 

 a képzési területek közül válogathatunk (pl.: természettudományok, bölcsészet, 

oktatás, egészség és sport, stb.) 

 válogathatunk a felméréstípusok között (pl.: mely országrészben dolgoznak a 

legtöbben, milyen korosztály milyen munkával rendelkezik, hogyan képzelik el a 

diploma utáni munkájukat, stb. 

 megválaszthatjuk, hogy melyik évre vagyunk kíváncsiak 

 a felmérések megjelenítési módjáról is dönthetünk (grafikus vagy számokkal 

teli)
114

 

7.2.1.2 YOPALA 

Ez a felmérést azt vizsgálja, mennyire elégedettek az egyetemükkel és a tanulási élménnyel. A 

felmérés középpontjában leginkább a BA/BSc diplomával rendelkező és az osztatlan 

képzésben résztvevők állnak, akik már túl vannak 3 éven.  
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium azt tervezi, hogy az alaptámogatás 3%-át elkülönítik 

arra a célra, hogy az egyetemek minél több felmérést tudjanak készíteni a hallgatók 

visszajelzései alapján, 2015-től és azt követően is. Ez összesen körülbelül 50 millió eurót 

jelent, amelyet az egyetemek között osztanak el, alapjuk a hallgatói visszajelzések.  

A hallgatói visszajelzéseken alapuló felmérés pontos elvei és finanszírozásának formája még 

kialakulóban van. 

.A hallgatók visszajelzéseivel kapcsolatos költségek beleépítése az egyetem finanszírozási 

modelljébe egy egészen új dolog, amivel Finnország lehet, hogy egy nagyon jó dolgot indít 

útjának, mely akár globálisan is hasznos lehet a jövőben.
115

 

7.2.1.3 RAKETTI 

Az oktatásért felelős minisztérium az egyetemekkel közösen 2008 júniusában elindított egy 

projektet, melyet RAKETTI névre keresztelt. E projekt keretén belül még további 3 részt, 

alprojektet hozott létre, melyeket a vállalati architektúrára épített, az egyetemek igényeihez 

igazított, hogy létrehozzanak egy közös, egységes rendszert az iskolai adminisztrációkhoz az 

összes felsőoktatási intézményben.  

A RAKETTI projekt célja, hogy nemzeti szinten elősegítse az információk minőségét, 

együttműködését és elérhetőségét a felsőoktatási intézményekben és létrehozza ennek a jól 

használhatóságát. Bár ebben az időszakban (2008) már több olyan kezdeményezés van, 

amelyik egy ilyen fajta rendszert szeretne létrehozni, mégis talán ez látszódik a 

legköltséghatékonyabbnak.  

A három alprojekt: 

 RAKETTI KOKOA (a vállalati architektúra-modell, melyet a felsőoktatási 

intézmények igényeihez igazítottak ki): leírja az adatfelhasználásokat és az egész 

felsőoktatási intézmény szolgáltatásait. Ez a modell egységesíti az információ-

kezelést és költséghatékonyan alakít ki stratégiákat. 

 RAKETTI-OPI (egy közös alapokon nyugvó rendszer létrehozása a 

felsőoktatásban, mely segíti az iskolai adminisztrációt): e szolgáltatás alapja, a már 
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meglévő vagy új információs rendszer. A szolgáltatás segíti az adminisztrációs 

folyamatokat.  

 RAKETTI-XDW (a koncepció meghatározása, modellje és adatbázisa): ez az 

alprojekt az egyetemek adattárházát valósítja meg az Oktatásügyi Minisztérium 

YWD koncepciója alapján. 
116

 

7.2.2 AArresaari Hálózat 

A Munkaügyi Központ által üzemeltetett hálózat 19 finn egyetemet foglal magába. 

Ez a hálózat szolgáltatást nyújt az egyetemi hallgatóknak, diplomázottaknak és 

munkavállalóknak, valamint magának az egyetemnek. Ez a hálózat egy időben hidat épít a 

hallgatók és a munkaadók között. 

Ennek a hálózatnak a segítségével hozták létre például az Aalto-i Egyetemen a „női mérnökök 

pályakövetése a diplomájuk megszerzését követő 5 évben” című felmérést. 

Összesen 38 kérdésből áll, ami több válaszadási lehetőséget adott egy-egy kérdésre. A 

kérdőív öt részből áll: tanulmányok, korábbi munkák, a diploma átvétel utáni helyzet, az első 

munka a diplomát követően és a jelenlegi helyzet.  

A felmérés a 2005-ben végzetteknek küldték el elektronikus formában. Ebben az évben 1017 

hallgató vehette át diplomáját a műszaki egyetemen. A kérdőívet összesen 989 főnek tudták 

elküldeni, melyből 521 fő válaszolt és töltötte ki. Ebből 58,3% volt nő.  

A munkával való elégedettségnél több kijelentés volt megtalálható, melyet 1-től 6-ig kellett 

osztályozni (ahol 1 az abszolút nem ért egyet a kijelentéssel, 6 pedig az abszolút egyetért a 

kijelentéssel). 

7.2.3 Gazdaságtudományban végzett doktorok117 

2011-ben végzett a munkaügyi központ egy felmérést a gazdasági doktori diplomával 

rendelkező munkavállalók körében. A kérdőíveket kitöltők mindegyike már dolgozik a 

szakmájában, és a legtöbbjük még csak közelébe sem került a munkanélküliség fogalmához. 
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 http://www.csc.fi/english/csc/news/news/raketti010908/ (Letöltés dátuma: 2013.10.01.) 
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A válaszadó által kialakított felmérés végeredményeként kiderült, hogy az átlagos kereset a 

gazdász doktori végzettségűeknél 2011 áprilisában 5124 euro volt. A doktorok többsége 

abszolút elégedett a munkájával  

Ötből négy válaszadó nyilatkozott arról, hogy számára a munka érdekes, függetlenséget és 

felelősséget biztosít a számára és lehetőséget ad arra, hogy kompetenciájukat fejlesszék.    

A válaszadók leginkább a minőségi oktatással elégedettek, és az ezzel kapcsolatos 

disszertációs lehetőségekkel. A legtöbben pedig a rendelkezésre álló tanulmányokkal 

kapcsolatos oktatást kritizálták. 

A kérdőív, melyet a gazdasági-doktori diplomával rendelkezők körében töltöttek ki, jelenleg 

finn nyelven érhető el a honlapon.  

A kérdőívből pár kérdést emeltünk ki: 

 Mekkora összegű a bruttó havi jövedelme? 

 Pályakezdőként milyen fontossági sorrendet állapít meg a munkakeresés időszaka 

alatt (kihívás, igényesség, magasabb szint, magas fizetés stb.)? 

 Mennyire van lehetősége a tudásukat fejleszteni a munkahelyén? 

 Mi motiválta a doktori tanulmányai kezdetén? 

 Mennyi idő után kapott állást?
118

 

7.2.4 Intézményi példák a pályakövetésre Finnországban 

7.2.4.1 Turku Egyetem  

A Turku Egyetemen a hallgatók visszaigazolásait különböző módokon, különböző tanulmányi 

szakaszokban mérik. Pár visszajelzési rendszer, melyet az egyetem alkalmaz: 

Képzési visszajelzések 

Karoknak és intézeteknek különböző gyűjtési módszereik vannak a kurzusok visszajelzéseivel 

kapcsolatban. Lehet akár spontán a hallgatók és oktatók között, vagy írásos kérdőív alapján, 

továbbá elektronikus felületeken különböző kérdőívek a kurzusok végén. Ez utóbbiakhoz a 

Moodle programot vagy a Webropol kérdőíves szoftver kérdőíves szoftvert használják.  
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Nemzeti szinten készített hallgatói visszajelzésekkel kapcsolatos kérdőívek (YOPALA) 

A YOPALA egy olyan országos felmérés, amely azokra a diákokra irányul, akik a 

tanulmányaik vége felé járnak, vagy már elvégezték azt. A rendszer azoknak küldi a 

kérdőíveket, akik az elmúlt időszakban kaptak diplomát, vagy még a diplomájukat nem 

kapták meg, de már aktív munkavállalók, illetve azon hallgatóknak, akik már több mint 3 éve 

az egyetemen tanulnak. A felmérés minden egyetemen elektronikusan jelenik meg, minden 

évben kétszer. 2015-től a hallgatói visszajelzések hivatalos részei lesznek az egyetemeknek, 

beleépítik a finanszírozási modellbe, és a kérdőívek 3%-át fogják képezni az 

alaptámogatásnak.  

A munkaerőpiacon való elhelyezkedés nyomon követése 

A Turku Egyetem karrier szolgáltatásával foglalkozó csoport feladata, hogy a már 

diplomázott hallgatókat kövesse, különböző visszajelzéseket kérjenek tőlük a 

munkaerőpiacon való helyzetükről, beilleszkedésükről. Ezeket az adatokat 1994 óta gyűjtik. 

A felméréseket minden évben egyszer (szeptemberben vagy októberben) gyűjtik be a volt 

hallgatóktól. A beérkezett válaszok alapján az ezzel foglalkozó csoport lehetőséget kap, hogy 

különböző elemzéseket készíthessenek (pl. milyen a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet, hogyan 

befolyásolja ez az oktatást). Ezeket a követéseket az utóbbi időben más egyetemekkel és 

egyéb felsőfokú képzést nyújtó intézményekkel  együttműködve végzik. 

Karrier és a munka lehetőségek felmérése 

Hosszabb időre megfigyelésre kerül azok helyzete, akik a Turku Egyetemen, mesterfokozaton 

szerezték meg a diplomájukat. Ezzel a felméréssel többek között információkat kapnak a 

munkalehetőségek minőségéről és a karrier lehetőségek fejlesztéséről. A felmérés képet ad 

arról is, hogy a munkaerőpiacon mekkora jelentőséggel bírnak a korábbi tanulmányok. Ezeket 

a felméréseket minden évben az Aarresaari Hálózat végzi. 

7.2.4.2 Aalto Egyetem, Helsinki 

Az Aalto egyetem 2010-ben jött létre, három különböző felsőoktatási képzést nyújtó 

intézményből (Műszaki tudományok, Közgazdasági tudományok, Iparművészeti 

tudományok). Az Aalto szó hullámot jelent, egyébként pedig szavazás alapján a világhírű 

építész után kapta a nevét.  Az egyetem fontos célkitűzése, hogy rövid időn belül a világ 
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legjobb egyetemei közé sorolják. Összes mester- és doktori fokozatú tanulmányukat angolul 

oktatják, illetve az alapképzésen az  iskola közgazdaságtudománnyal kapcsolatos tanulmányai 

is elérhetőek angolul. Sok és változatos csereprogramot biztosítanak a hallgatóknak, mellyel 

tapasztalatot nyerhetnek a jövőbeli karrierjükhöz. Nagyon sok változatos csereprogramokat 

biztosítanak a hallgatóknak, mellyel nagy tapasztalatot nyerhetnek a jövőbeli karrierjükhöz. 

Az Aalto egyetem stratégiájában óriási fontossággal bír az a nemzetközivé válás.  

A 2008/2009-es évben az egyetem felmérést készített a doktori iskolát végzettekkel.  

Háttér információk ehhez a felméréshez: 

 Ez a kérdőív az országos karrier- és munkaerő-felmérés alapján készült, mely a 

finn egyetemek összefogásán alapult. 

 A tanulmány fő célja, hogy megvizsgálja a foglalkoztatási helyzetet a diplomázott 

doktorok körében, továbbá, hogy hogyan helyezkedtek el a munkaerő piacon, és 

mennyire elégedettek az aktuális helyzetükkel.  

 Az információkat többek között a doktori képzések fejlesztésére fogják használni. 

 A felméréssel kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el (főként 

finnül): http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm  

 Összesen 304 fő szerezte meg a doktori diplomát 2008-2009-ben a műszaki 

tudományok és a filozófia területén.  

 A végzettek 75%-a férfi és 25%-a pedig nő. 

 Összesen 134 fő válaszolta meg a kérdőívet és a válaszadási arány 44,1% volt. 

 A kitöltők 68%-a férfi, 32%-a pedig nő. 

Az alábbiakban láthatjuk az eredményeket grafikus formában
119

: 

                                                 
119

https://into.aalto.fi/download/attachments/9382519/career_and_employment_survey.pdf?version=1&modifica

tionDate=1369399649000 (Letöltés dátuma: 2013.október 05.) 

https://into.aalto.fi/download/attachments/9382519/career_and_employment_survey.pdf?version=1&modificationDate=1369399649000
https://into.aalto.fi/download/attachments/9382519/career_and_employment_survey.pdf?version=1&modificationDate=1369399649000
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7.3 Összegzés 

Finnország oktatási rendszerét méltán tartják a világ egyik legjobb oktatási rendszerének. A 

minőség és az elérhetőség az alapoktatásban mindenki számára garantált, annak 

köszönhetően, hogy az esélyegyenlőség nagy szerepet játszik a finn társadalomban. 
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A diplomás pályakövetést illetően nemcsak intézményi példákat találunk, hanem országos 

szintű rendszerekre is számos példa van. Ezen kívül néhány egyetem, illetve főiskola saját 

pályakövetést is végez, melyben a számukra legfontosabb visszajelzéseket gyűjtik be. 

Az országban folytatott példák jól működnek és mindenki számára motiválóak lehetnek a 

saját rendszerek kialakításánál, hisz a leírtaknak megfelelően példaértékűen működnek.  

 

Szomszédos országok 

8 Szlovákia 

8.1  Szlovákia oktatási rendszere 

A szlovák oktatási rendszer három fő szakaszra osztható: az általános iskolai képzésre, a 

középiskolai képzésre és a felsőoktatásra. A tankötelezettségi idő 10 év, mely 6-16 éves korig 

tart.  

Szlovákia közoktatási rendszere:
120

 

 óvodák  

 alapiskolák  

 gimnáziumok  

 középfokú szakiskolák  

 konzervatóriumok  

 iskolák speciális nevelési igényű tanulók számára 

 művészeti alapiskolák 

 nyelviskolák 

A közoktatásért felelős közigazgatási intézmények szintjei 

 Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma 

 kerületi tanügyi hivatala 

 a kerületi önkormányzat tanügyi hivatalai 

 a helyi (községi) önkormányzat tanügyi hivatala iskolái 

Iskolafenntartók
121

 

                                                 
120 n č. 245/2008, § 7 Z.z. o výchove a vzdelávaní (245/2008 T. t. sz. közoktatási törvény 7 §) 



Nemzetközi helyzetkép 
 

 168 

 állam 

 egyház 

 magánszemélyek, alapítványok, nonprofit szervezetek 

 

Az állami iskolák fenntartói a helyi önkormányzatok (községek) és a kerületi önkormányzatok 

(átruházott hatáskörrel), vagy a kerületi tanügyi hivatal. A helyi önkormányzatokhoz 

(községekhez) tartoznak olyan intézmények, mint pl. alapiskola, művészeti alapiskola, óvoda, 

iskolai klubok (napközik), szakköri tevékenység iskolai központjai, szabadidőközpontok, 

iskolai és óvodai étkezdék, alapiskolai nyelviskolák és iskolai szolgáltató központok. A 

kerületi önkormányzatokhoz már létszámilag nagyobb intézmények tartoznak, mint pl. 

középiskolák, szaktanintézetek, gyakorlati képzési központok, diákotthonok, nyelviskolák, 

szolgáltató központok, szabadidőközpontok, stb. Ezenkívül az előbb felsorolt intézmények 

hozzátartoznak a kerületi tanügyi hivatalokhoz is, amennyiben a körülmények úgy kívánják. 

Az állami iskolákon kívül vannak egyházi iskolák és magániskolák is. Az egyházi iskolák az 

egyházközséghez vagy az egyetemes egyházhoz tartoznak, míg a magániskolákat 

magánszemélyek, alapítványok vagy non-profit szervezetek tartják fenn. 

8.1.1 Általános iskola hálózat122 

Szlovákiában az alapiskola többnyire 9 osztályból áll, de igény szerint indítható nulladik 

osztály is. A nulladik osztály olyan hátrányos helyzetű tanulók részére jött létre, akik 

betöltötték a hatodik életévüket, de még nem iskolaérettek (olvasási problémák, rajzolási 

problémák, stb.) és így kisebb eséllyel indulnának neki az első osztálynak. Ebben a nulladik 

évben a tanáraik felkészítik őket az első osztályra. 

Az alapiskola két részből áll: alsó tagozat (6-10 éves korig) és felső tagozat (10-15 éves 

korig). Az alsó tagozat elvégzése után a tanulónak választási lehetősége van azzal 

kapcsolatban, hogy tanulmányait 8 osztályos gimnáziumban szeretné folytatni vagy az 

alapiskola felső tagozatán. 

Szlovákiában az alapiskolai oktatás mindenki számára ingyenes az állami intézményekben. A 

magániskolákban kell egyedül tandíjat fizetni, melynek mértéke az iskola vezetésétől függ. 

                                                                                                                                                         
121

 Albert Sándor: Tanügyigazgatás és iskolavezetés. Selye János Egyetem, Komárom, 2007. ISBN 80-89234-21-6 
122 http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=25#6 

http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=25#6
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8.1.2 Középiskola hálózata123124 

Szlovákia a középiskolák alábbi fajtáit különbözteti meg:
125

 

 gimnázium 

 középfokú szakiskola 

 konzervatórium  

Szlovákiában az állami kézben lévő középiskolák mindenki számára ingyenesek, de vannak 

magán középiskolák is, ahol kötelező tandíjat fizetni.  

A középiskolákban a nappali képzésekben részt vevő tanulók létszáma osztályonként 

maximum 30 fő, mely törvényileg van meghatározva. Az oktatás az intézményben reggel 8:00 

órakor kezdődik (legkorábban 7:00 órakor) és általában 18:00 órakor befejeződik (18 évnél 

fiatalabb diákoknak), de legkésőbb 20:00 órakor. 

Gimnázium 

Amint már azt említettük az alapiskolák két tagozatra bomlanak, így az alsó tagozat után a 

tanulók akár 8 osztályos gimnáziumban is folytathatják tanulmányaikat. Azok, akik a felső 

tagozaton tanulnak tovább, a 9 osztály elvégzése után 4 osztályos gimnázium mehetnek 

tovább (vagy más általuk választott középiskolába). A gimnázium elsősorban a felsőfokú 

tanulmányokra készíti fel tanulóit nagy hangsúlyt fektetve a matematika, biológia és egyéb 

reáltantárgyak oktatására.  

Középfokú szakiskola 

A tanulók az alapiskolás tanulmányaik befejeztével a gimnázium mellett továbbtanulási 

célként választhatják a középfokú szakiskolákat is. Ezek a szakiskolák minimum 2 éves és 

maximum 5 éves oktatási program keretén belül készítik fel a tanulókat a kiválasztott 

szakirányra, ami lehet egy választott szakma vagy hivatás. Szlovákiában különféle típusú 

szakiskolák vannak, ahol kedvükre tanulhatnak a diákok. A szakiskolák fontos pillérkövei a 

gyakorlati képzési központok, amelyek egyrészt biztosítják a nevelést és képzést, másrészt 

pedig párhuzamosan haladnak az elméleti oktatást biztosító iskolával is. Ezenkívül a 

szakiskolák és a konzervatóriumok az elméleti oktatás mellett gyakorlati képzést is 

biztosítanak. A konzervatóriumokban a diákok lehetőségük van zene-, tánc- és színművészeti 

                                                 
123

 http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szemle/2010/3szm/210033_fabo_zakar_aszakkepzesszlovakiaban.pdf 
124 http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=25#6 
125 Zákon č. 245/2008, § 32 Z.z. o výchove a vzdelávaní (245/2008 T. t. sz. közoktatási törvény 32 §) 

http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szemle/2010/3szm/210033_fabo_zakar_aszakkepzesszlovakiaban.pdf
http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=25#6
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képzésben részt venni. Az itt elsajátított kompetenciákkal és tudással könnyebben el tudják 

végezni az általuk választott szakmai képzést 

A középfokú szakiskolák gyakorlati képzése 

A gyakorlatok a szakmai gyakorlati képzési központokban vagy az iskolai gazdaságokban 

valósulnak meg. A gyakorlati oktatási nyelve általában azonos az adott középiskola oktatási 

nyelvével. A gyakorlati képzés három fajtája:  

 szakképzés (Gyakorlati képzési tantárgy, mely gyakorló munka formájában valósul 

meg, mint pl. termék elkészítése, szolgáltatás nyújtása) 

 szakmai vagy művészeti gyakorlat (Szintén gyakorlati képzési tantárgy, amely az 

iskolai szünidő alatt is végezhető.) 

 szakgyakorlat (Itt az elméleti tudásukat mérik fel és mélyítik el a diákok, illetve 

készségek és sajátíthatnak el.) 

Konzervatórium 

A fentiekben már tettünk említést a konzervatóriumokról, miszerint azon középiskolák részei, 

ahol a diákoknak lehetősége nyílik zene-, tánc- és színművészet tanulására. Az intézmény 

művészetpedagógiai képzést is nyújt. Az oktatási program 6 éves, amely egyéni, csoportos 

vagy kollektív formában valósul meg. A diákok a negyedik év végén érettségit tesznek, a 

hatodik év végén pedig záróvizsga vár rájuk. Egyedül a konzervatórium táncszakán 8 éves a 

képzési idő. 

A szakképzéssel kapcsolatos további képzési formák 

A közoktatási törvényekben nem csak az eddig felsorolt középiskolai képzési formák 

léteznek, hanem felépítményi képzés és érettségi utáni képzés is. A felépítményi képzés a 

középiskolákban érhető el, és a diák a sikeresen letett vizsga után érettségi bizonyítványt kap.  

Ezzel szemben az érettségi utáni képzés - amire szintén a középiskolákban van lehetőség – 

célja, hogy elmélyítse a diákok meglévő tudását. Ennek a képzésnek négy formája van: 

elmélyítő vagy innovációs képzés, kvalifikációs képzés, specializált képzés és a felsőbb 

szakmai képzés. 
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8.1.3 Felsőoktatás hálózata126 

Jelenleg 36 felsőfokú intézmény működik Szlovákiában, közöttük 23 állami felsőfokú 

intézmény és 13 magánfőiskola van. Az állami felsőoktatási intézményeken belül van 

katonai- és rendőr akadémia, műszaki egyetem, zenei és művészi akadémia, közgazdasági, 

orvosi és mezőgazdasági egyetem. Szlovákiában jelenleg kizárólag állami egyetemek 

működnek, bár a szlovák törvények lehetőséget biztosítanak magán felsőoktatási intézmények 

alapítására is. A felsőoktatási intézmény többségében a háromszintű képzés (bolognai 

rendszer) működik, melyet a bachelorképzés, a masterképzés és a doktori képzés alkot.  

 

2. táblázat: Az egyes képzési szintek képzési ideje 

Képzési szint Képzési idő  

Bachelor képzés legalább 3 év 

(egyetemi/mérnöki képzés legalább 4 éves, az állatorvosi és 

orvosi képzés 6 éves) 

Masterképzés legalább 2 év 

Doktori képzés minimum 3 maximum 5 év 

Forrás: http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=25#6 

A másodfokú képzések arra koncentrálnak, hogy a hallgatók a tudomány, a technológia és a 

művészetek területén kiszélesítsék elméleti és gyakorlati ismereteiket, valamint fejlesszék 

kreatív képességeiket. Ezzel a tudással tudnak továbbtanulni a hallgatók a doktori 

programban. 

Az oktatásért, tudományért, kutatásért és sportért felelős Minisztérium – figyelembe véve az 

Akkreditációs Bizottság feltételeit – lehetőséget adott a tanulmányi osztálynak, hogy az első 

és másodfokú képzési programokat egyetlen egységbe vonják össze. Ezt az összevont 

programot elvégző hallgatók 2. tudományos fokozatként szerzi meg diplomáját. Ezen 

program (szak) elvégzéséhez legalább 300 kreditet kell megszerezniük a hallgatóknak. 

A másodfokú oktatási képzéseket vagy azokat a képzési tanterveket, amelyek az összevont 

első és másodfokú oktatási képzéseket (továbbiakban: összevont képzések) tartalmazzák, 

amelyek középpontjában a kreativitás és a mérnöki projektek, folyamatok elsajátítása áll, 

                                                 
126

 http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=25#6 
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mérnöki oktatási tanterveknek nevezzük. Ezen mérnöki tantervek fontos eleme a projekt 

munka. A mérnöki képzést elvégzett hallgatók az egyetemi tudományos titulus „mérnöki” 

fokozatát nyerhetik el (rövidítve: Ing.). Azok a hallgatók, akik az építészet és várostervezési 

mérnöki képzést végezték el, a „tervezői mérnök” tudományos titulust kapták meg (rövidítve: 

Ing. Arch.). A még meglévő tudományos fokozatokat az 1. táblázat tartalmazza. 
127

 

 

Felsőoktatásban elnyerhető tudományos titulusok 

5. táblázat: Tudományos fokozatok 

Fokozat Tudományos titulus 

1. Fokozat - Bakalár (Bc.) 

2. Fokozat - magister (Mgr.), művészeti magister (Mgr. art.) 

- mérnök (Ing.) műszaki, mezőgazdasági, gazdasági mérnöki végzettség 

- tervezői mérnök (Ing. arch.) építész és urbanisztika végzettség 

- doktor (MUDr.), általános orvosi végzettség 

- doktor (MDDr.) fogorvos végzettség 

- doktor (MVDr.) állatorvosi végzettség 

3. Fokozat - doktor - filozófia doktora (PhDr.), 

- doktor - artis doctor (ArtD.), művészeti doktori cím 

- természettudományok doktora (RNDr.) 

- gyógyszerész (PharmDr.) 

- jogi doktori cím (JUDr.) 

- oktatói doktori cím (PeadDr.) 

- segédlelkész (ThDr.) hittudományi doktor 

Forrás: www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_magistersky-inziniersky-a-dok/ 

2013.09.13. 

Kreditrendszer a szlovák felsőoktatásban 

Egy tanévben a teljesítendő kredit 60, egy félévben 30, míg mindig harmad szemeszterben 20 

kredit. Az érdemjegyek felosztását tekintve 6 fokozatra bontották. 

 

                                                 
127 https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_magistersky-inziniersky-a-dok/ 

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_magistersky-inziniersky-a-dok/
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6. táblázat: Érdemjegy fokozatok 

Megnevezés Érdemjegy 

A (kitűnő)  1 (kiváló eredmény) 

B (nagyon jó)  1,5 (átlag feletti eredmény) 

C (jó)  2 (átlagos eredmény) 

D (kielégítő)        2,5 (elfogadható eredmény) 

E (elégséges)           3 (az eredmények csak a minimális kritériumnak felelnek meg) 

FX (elégtelen)   4 (az eredmények a minimális kritériumnak sem felelnek meg) 

Forrás: http://www.gmhtrstena.sk/subory/SystemVS.rtf, 2013.09.13. 

8.1.4 Szakképzés és felnőttoktatás128 

Megfelelő szakképzésre nem csak a közoktatásban van szükség, de már a felső- és 

felnőttoktatásban is. Fő célja, hogy hasznosítani tudják a diákok mind az elméleti ismereteket, 

mind a gyakorlati tapasztalatokat, s ezáltal még hatékonyabbá és eredményesebbé tegyék az 

ország gazdaságát. A felnőttoktatás elsődleges célja, hogy adjon egyfajta második esélyt 

azoknak a felnőtteknek, akiknek nem volt lehetősége befejezni általános iskolai 

tanulmányaikat. Ezért szükséges bővíteni a felnőttoktatást is olyan témákkal, amelyek 

érdekeltek a 21. században, mint például a vállalatok működése, a környezetvédelem, a 

munkanélküliség vagy a piacgazdaság. A „második esély iskoláit” követi a „harmadik életkor 

egyetemei”, amelynek célcsoportja már az idősebb, nyugdíjas generáció. Ez többé-kevésbé 

hasonlít a már Magyarországon is működő Nyugdíjas Egyetemekhez. Szlovákiában a 

„harmadik életkor egyetemein” olyan képzéseket tartanak, melyek az idősebb réteget 

érdeklik. Ezzel az iskolával céljuk, hogy színvonalas oktatást nyújtsanak a érdeklődők 

számára. A „harmadik életkor Egyetemein” két, esetleg három éven keresztül folyik a képzés. 

Az első évben általános előadásokat tartanak, majd a következő évben specializálódik a 

képzés jellege. Az előadások hossza körülbelül két órás, továbbá szemináriumok is 

kapcsolódnak a képzésekhez. A képzéseknek többféle témája lehet, mint például pszichológia, 

jóga, művészettörténet, filozófia, népművészet, környezetvédelem, jog vagy bármi olyan, 

amely érdekli az idős generációt. Az oktatás színvonalát videofilmekkel, kirándulásokkal 

növelik és teszik még vonzóbbá és érthetőbbé. 
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 http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szemle/2010/3szm/210033_fabo_zakar_aszakkepzesszlovakiaban.pdf 

http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szemle/2010/3szm/210033_fabo_zakar_aszakkepzesszlovakiaban.pdf
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Szlovákiában a Comenius Egyetemen (Pozsony) volt elsőként megrendezve a „harmadik 

életkor egyeteme”, majd később a Közgazdasági Egyetem Menedzser Karán, a Szlovák 

Műszaki Egyetem Építészeti Karán és a pozsonyi Közgazdasági Továbbképző Intézetben. Ezt 

követően 1994. december 1-jén alakult meg a Szlovák Idősek Egyeteme Szövetsége. Fő 

feladatuk a „harmadik életkor egyetemének” koordinálása, valamint képzések fejlesztése. 

Az élethosszig tartó tanulással Szlovákiában a T. t. 568/2009 sz. élethosszig tartó tanulásról 

valamint némely vonatkozó törvény kiegészítéséről szóló törvény
129

foglalkozik. Az 

élethosszig tartó tanulás, mint az oktatás és nevelés alapvető elve, kétféle formában zajlik: 

 iskolai képzés (formális képzés) 

 továbbképzés (felnőttoktatásra), mely az iskolában szerzett végzettségre épül (nem 

formális képzés) 

 

Ahogy már az elején említettük, a felnőttoktatás felnőttek és idősek számára is egyaránt nyújt 

lehetőséget a továbbtanulásra, ezért a Szlovák oktatási rendszer szerves része. Ez a 

felnőttképzés egyfajta továbbképző (felnőttképzési) intézményekben folyik, ahol nem csak 

képzéseket biztosítanak az új tananyagok megtanulására, de a már meglévő tudást is 

kiegészítik, bővítik és elmélyítik. 

A továbbképzési fajták közül a szakképzés és a re-kvalifikációs képzés egyfajta akkreditált 

oktató program. A kontinuális képzés ezzel szemben sima oktató program. 

  

                                                 
129  Zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov (568/2009 T. t. sz. élethosszig tartó 

tanulásról szóló törvény 
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3. táblázat: Továbbképzések fajtái és azok főbb jellemzése 

Továbbképzés Jellemzés 

Szakképzés Szaktevékenység elvégzéséhez nyújt megfelelő képesítést 

(kiegészíti, felújítja, bővíti azt). 

Re-kvalifikációs képzés Részleges/teljes képesítést biztosít 1 vagy 2 szaktevékenység 

elvégzéséhez. Más hivatásban is hasznosítható. 

Kontinuális képzés Azt a tudást bővítik, egészítik ki, mélyítik, melyet az 

iskolában, vagy a rekvalifikációs képzéssel szereztek. 

Érdeklődési körön belüli 

képzés, Szeniorképzés, 

Egyéb képzés 

Saját érdeklődési körüket bővítik és fejlesztik 

személyiségüket a képzések alatt. 

Forrás: 

http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szemle/2010/3szm/210033_fabo_zakar_aszakkep

zesszlovakiaban.pdf alapján saját szerkesztés 

A fent említett felnőttképzéseket háromféle intézmény folytathat - iskola, jogi és fizikai 

személy. Az iskolák alatt olyan oktatási intézményeket értünk, mint a gimnázium, 

szakközépiskola, konzervatórium, speciális szakiskola, művészeti alapiskola, nyelviskola, 

főiskola, melyek akkreditált intézményként nyújtják az oktatóprogramokat. Emellett olyan 

jogi személyek végezhetnek felnőttképzési oktatást, akiknek tevékenységi körébe tartozik az 

oktatás és azzal összefüggő tevékenységek. Fizikai személyek - vállalkozók - tevékenységi 

körébe kell, hogy tartozzon az oktatás és azzal összefüggő tevékenységek ahhoz, hogy ők is 

tudjanak felnőttképzési oktatást nyújtani. 

Jelenleg Szlovákiában a felnőttképzési oktatási rendszer folyamatos fejlődés alatt áll, 

körülbelül 2500-3000 felnőttképző intézmény foglalkozik ezzel. 

A felnőttképzésben – az oktatási programtól függően – figyelembe veszik az előzetes 

tanulmányokat is. Az oktatási programba lépőknek rendelkezniük kell belépő tudással, melyet 

az oktatási intézmény határoz meg. Az előzetes tudásszintet a továbbképző intézmény méri fel 

és határozza meg. Emellett az Oktatásügyi Minisztérium, és a Munka-, Szociális- és 

Családügyi Minisztérium egyes részlegei foglalkoznak továbbképzési tanácsadással. 

Igyekeznek ezt a tanácsadást mindenki számára érdekessé tenni és minden igényt kielégíteni. 
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Tanácsadást több intézet is nyújthat, mi most csak párat említünk meg: Gyermek- és 

Patopszichológiai Kutatóintézet, Országos Szakképzési Intézet, Országos Pedagógiai Intézet, 

Iskolaügyi Információs és Prognosztikai Intézet vagy akár Módszertani központok is. 

Ezeket a továbbképzéseket, felnőttképzéseket, tanácsadásokat több forrásból lehet 

finanszírozni (résztvevők befizetései, munkáltató anyagi fedezete, állami költségvetés 

célirányos támogatása, Nemzeti Munkahivatal költségvetése, községek költségvetése, 

alapítványok, egyéb források) 

Az új, pedagógusok továbbképzéséről szóló T. t. 317/2009 sz. pedagógusokról és 

szakdolgozókról, valamint némely vonatkozó törvény kiegészítéséről szóló törvény
130

 új 

lehetőségeket biztosít a felnőttképzésben. A törvény szabályozza a pedagógusok jogállását, 

jutalmazását, kialakítja a pedagógus életpályamodellt és a pedagógusok szakmai fejlődésének 

szabály- és keretrendszerét. Ez utóbbinak fontos eleme a pedagógusok továbbképzése (a 

törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban a folyamatos képzés keretén belül szerepel). Ez 

óriási teret nyithat a felnőttképzési piacon, mivel megszülethet a mostanáig nyomokban létező 

felnőttképzési piac. 

Az élethosszig tartó tanulás vagy a már említett „második esély iskolái” és a „harmadik 

életkor egyetemei” továbbképzési programok, mint minden szervezet rendelkeznek 

befolyásoló tényezőkkel, melyek segítik vagy gátolják a program működését. A következő 

ábra a lehetséges erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket sorakoztatja fel. 

  

                                                 
130

 n č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(317/2009 T. t. sz. pedagógusokról és szakdolgozókról, valamint némely vonatkozó törvény kiegészítéséről szóló törvény) 
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8. ábra: A felnőttképzési program SWOT analízise 

 

Forrás: 

http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szemle/2010/3szm/210033_fabo_zakar_aszakkep

zesszlovakiaban.pdf alapján saját szerkesztés 

8.2 Általánosságban az ország diplomás pályakövetéséről 

Szlovákiában jelenleg nem működik a Diplomás Pályakövető Rendszer országos szinten. A 

felsőoktatási intézmények törvényből adódóan kötelesek vezetni azon hallgatók listáját, akik 

felvételt nyertek, és akik lediplomáztak az intézményükben. 

Konkrét felsőoktatási intézményként a Selye János Egyetemet (Komárom) tudjuk 

megemlíteni, ahol tervként szerepel a DPR bevezetése a közeljövőben. Jelenleg nincsenek 

összeszedett információik, statisztikáit, de a jövőben tervezik ezek létrehozását. 

Az egyes intézmények saját adatbázisán kívül a Munkaügyi Központ végez hasonló 

kimutatásokat, amelyek némiképp torzítják az információt és nem teljesen fedik le a 

valóságot. Ilyesfajta kimutatás a felsőoktatásban végzett hallgatók munkanélküli aránya. 
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8.2.1 Megfigyelt felsőoktatási intézmények bemutatása 

Szlovákiában jelen állás szerint 36 felsőoktatási intézmény működik, melyek közül 23 állami 

intézmény és 13 magánintézmény. A felsőoktatási intézmények részletes listáját az 1. 

melléklet tartalmazza. Részletesen bemutat néhány intézetet azon szempontok alapján, hogy 

hány főt tanítanak, milyen doktori képzéseik vannak és milyen egyéb oktatással kapcsolatos 

szempontok érvényesülnek. 

7. táblázat: Felsőoktatási állami intézmények Szlovákiában 

Egyetem/Főiskola Székhely 

Comenius Egyetem Pozsony 

Pavol Jozef Šafárik Egyetem Kassa 

Eperjesi Egyetem Eperjes 

Cirill és Metód Egyetem Nagyszombat 

Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Kassa 

Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra 

Bél Mátyás Tudományegyetem Besztercebánya 

Nagyszombati Egyetem Nagyszombat 

Pozsonyi Műszaki Egyetem Pozsony 

Műszaki Egyetem Kassa 

Zsolnai Egyetem Zsolna 

Alexander Dubček Egyetem Trencsén 

Közgazdasági Egyetem Pozsony 

Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Nyitra 

Műszaki Egyetem Zólyom 

Zeneművészeti Főiskola Pozsony 

Szépművészeti Főiskola Pozsony 

Művészeti Akadémia Besztercebánya 

Katolikus Egyetem Rózsahegy 

Selye János Egyetem Komárom 

Milan Rastislav Štefánik Fegyveres Erők Akadémia Liptószentmiklós 

Rendőrakadémia Pozsony 
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Egyetem/Főiskola Székhely 

Szlovák Orvostudományi Egyetem Pozsony 

Menedzsment Főiskola Trencsén 

Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsony 

Közgazdasági és Menedzsment Főiskola Pozsony 

Páneurópai Főiskola Pozsony 

Diószegi Főiskola Diószeg 

Nemzetközi Üzleti Főiskola Eperjes 

Közép-európai Főiskola Szakolca 

Máriatölgyesi Műszaki Intézet Máriatölgyes 

Képzőművészeti, Színművészeti Főiskola és Zeneakadémia. Selmecbánya 

Média Akadémia Pozsony 

Goethe Egyetem Pozsony 

Forrás: http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-sr/, 2013. 09. 13 

A továbbiakban azon felsőoktatási intézmények kerülnek bemutatásra, amelyekben lehetőség 

van a doktori képzésben való részvételre.  

Comenius Egyetem - Pozsony
131

 

A Comenius Egyetem (szlovákul: Univerzita Komenského v Bratislave) szlovák állami 

felsőoktatási intézmény Pozsonyban, melynek névadója Comenius (Jan Amos Komenský). A 

Comenius Egyetem 1919-ben alakult, az alapításról szóló törvény négy karról (jogi, 

bölcsészettudományi, orvostudományi, természettudományi) tett említést. Azóta az 

egyetemnek összesen 13 kara van:  

 Bölcsészettudományi Kar 

 Matematika, Fizika és Informatika Kar 

 Természettudományi Kar 

 Jogi Kar 

 Gyógyszerészeti Kar 

 Orvostudományi Kar 

 Cirill és Metód Római Katolikus Teológiai Kar 
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 http://www.uniba.sk/index.php?id=5, 2013.09.27. 
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 Evangélikus Teológiai Kar 

 Menedzsment Kar 

 Társadalom- és Közgazdaságtudományok Kara 

 Testnevelési Kar 

 Jessenius Orvostudományi Kar (Turócszentmárton) 

 Pedagógiai Kar 

Az egyetemen nappali tagozaton évente több mint 21  000 fő, egyéb tagozaton pedig 7000 fő 

tanul. Az egyetemet külföldi hallgatók is látogatják, mintegy 80 országból, mely 1800 főt 

takar. Minden évben kb. 8000 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait az intézményben. Az 

egyetemen a Bolognai-rendszer alapján működik az oktatás (bakalár, mester, doktori), a 

kreditrendszer pedig a fent említettek szerint működik. 

A végzett hallgatók számára fenntartanak egy oldalt, ahol 1919-től kezdve vezetik az 

Öregdiák adatbázist. Lehetőség van kikeresni, hogy melyik évfolyamban kik végeztek és 

hányan.
132

 

Selye János Egyetem - Komárom
133

 

A szlovák parlament 2003. október 23-án hagyta jóvá a Selye János Egyetem létrehozását a 

465/2003-as törvénnyel, mely 2004. január 1-én lépett érvénybe. A SJE Szlovákia 

legfiatalabb felsőoktatási intézménye. Az egyetem alap- és mesterfokon, valamint doktori 

iskolában kínál képzést. Az oktatás nyelve alapvetően a magyar; emellett az egyetem nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok szlovákul és angolul (esetleg más világnyelveken) is 

ismerjék a szakkifejezéseket. A hallgatóknak ismerniük kell az Európai Unió intézményeit és 

jogi rendszerét is. Az ide kapcsolódó szaktantárgyak oktatása szlovák, angol és német nyelven 

történik. 

Az egyetemen 3 kar működik: 

 Tanárképző Kar, 

 Gazdaságtudományi Kar, 

 Református Teológiai Kar. 

A doktori képzés az aktuális tudományos ismeretek elsajátításán, valamint a hallgató ezekhez 

történő hozzájárulásán (önálló tudományos kutatás alapján) alapszik. A tanulmányi program 

                                                 
132 http://www.bsm.sk/BSM_ONLINE/index.php?action=sys_bsm_absolventi_list, 2013.09.27. 
133 http://www.selyeuni.sk/hu/oktatas/doktori-kepzes.html, 2013.09.20. 

http://www.bsm.sk/BSM_ONLINE/index.php?action=sys_bsm_absolventi_list
http://www.selyeuni.sk/hu/oktatas/doktori-kepzes.html
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célja, hogy magasan képzett szakembereket és tudósokat képezzen. A doktori képzésre az 

jelentkezhet, aki a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal és 

szakképzettséggel rendelkezik. A tanulmány hossza nappali tagozaton nem lehet kevesebb, 

mint 3 év, és nem lehet hosszabb, mint 4 év. Levelező tagozaton a képzés hossza nem lehet 

több 5 évnél. A tanulmány személyre szabott tanulmányi terv alapján történik. A doktori 

képzés végzősei tanulmányaik befejezése után „philosophiae doctor”, röviden „PhD.” 

tudományos címet kapnak. A Selye János Egyetemen jelenleg a Református Teológiai Kar 

doktori iskolájában van lehetőség a doktori fokozat megszerzésére. 

Konstantin Filozófia Egyetem - Nyitra
134

 

A Konstantin Filozófia Egyetem 1959-ben kezdte meg működését Nyitrán, mintegy 30 

oktatóval és 316 hallgatóval. 1960-tól készíti fel az oktatókat a magyar nyelvű oktatásra. 

Napjainkban a nappali és levelező tagozaton több mint 12 000 hallgató van jelen, és 500 

oktató. 

Az Egyetemen az alábbi 5 karon tanulhatnak a hallgatók: 

 Természettudományi Kar 

- Alkalmazott biológia 

- Környezetvédelem 

- Fizikai anyagok 

- Fizikai elméletek oktatása 

- Matematikai elméletek oktatása 

A doktori képzés ideje mind nappali, mind levelező szakon 4 éves. 

 Társadalomtudományi Kar 

- Oktatói, tanácsadói és iskolai pszichológia 

- Szociális munka 

- Szociális szolgáltatások és tanácsadás 

Nappali tagozat 3 éves, míg a levelező tagozat 5 éves terjedelmű a hallgatók számára. 

 Közép-európai Tanulmányok Kara 

- „Pedagógia doktora – PaedDr.” fokozat 
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 https://www.ukf.sk/struktura-univerzity/odborova-organizacia, 2013.09.22. 

https://www.ukf.sk/struktura-univerzity/fakulta-prirodnych-vied
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- Magyar nyelv és irodalom (Szakirányok: pedagógia, pszichológia, biológia, 

magyar nyelv és irodalom, matematika, szlovák nyelv és irodalom, zenei 

nevelés, testnevelés, képzőművészet) 

- „Filozófia doktora – PhDr.” fokozat: 

- Nemszláv nyelvek és irodalmak 

- Kulturológia 

 Bölcsészettudományi Kar 

- Anglisztika 

- Régészet 

- Esztétika 

- Etika 

- Filozófiatörténet 

- Kulturológia 

- Marketingkommunikáció és reklám 

- Nemzeti irodalom 

- Politológia 

- Szlavisztika: szláv nyelvek: orosz nyelv 

- Szlovák történelem 

- Szlovák nyelv és irodalom 

- Szociológia 

- Sajátos nemzeti irodalmak irodalomtörténete és irodalomelmélete 

- Transzlatológia 

Levelező tagozaton a doktori képzések díja 680 EUR/tanév. 

 Pedagógiai Kar 

- Angol nyelv és irodalom módszertana 

- Zenei didaktika 

- Szakmai technikai tantárgy didaktika 

- Oktatás 

- Sport edukológia 

 

A 2010/2011-es tanévtől kezdődően a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen új magyar 

nyelvű doktori programmal bővült a képzés. A Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar 

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében „A magyar nyelv- és irodalom oktatáselmélete” 

https://www.ukf.sk/struktura-univerzity/filozoficka-fakulta
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című doktori program a nyelv- , illetve irodalomtudományi képzés mellett az 

oktatáselmélettel és a tantárgy-pedagógiával kapcsolatos kutatásokra helyezi a hangsúlyt. A 

doktori tanulmányokat nappali és levelező képzés keretében lehet folytatni. 

Akkreditált pedagógus – továbbképzési programok 

Cél: a pedagógusi pályán szükséges szakmai kompetenciák (ismeretek, képességek, 

készségek) frissítése, megerősítése 

 Az új tudományos eredmények alkalmazása a magyar nyelv és irodalom középiskolai 

oktatásában (50 óra/12 kreditpont) 

 Az új tudományos ismeretek felhasználása a magyar nyelv és irodalom alapiskolai 

oktatásában (50 óra/12 kreditpont) 

 Új módszerek alkalmazása kisiskolás korú gyermekek mozgásképességeinek 

fejlesztésében (30 óra/8 kreditpont) 

 Karének és karvezetés az iskolai és iskolán kívüli szakkörtevékenységben (50 óra/13 

kreditpont) 

 Regionális nevelés, mint a regionális identitás erősítésének egyik formája (50 óra/12 

kreditpont) 

 Digitális képalkotási technika a biológia és a természetismeret oktatásában (40 óra/10 

kreditpont) 

 Pedagógusok kompetenciájának fejlesztése a hatékony matematika oktatásért (40 

óra/10 kreditpont) 

 

Műszaki Egyetem - Kassa
135

 

1952-ben alapították a kassai Műszaki Egyetemet. Az egyetem 9 karán több mint 16 000 

hallgató tanul, akik közül mintegy 13 000-en nappali tagozaton: 8500 hallgató bakalár 

képzésben, 4000 hallgató mesterképzésben és 500 hallgató doktori képzésben. Kapcsolatban 

áll több szlovákiai felsőoktatási intézménnyel is. Az egyetem 9 karán a következő doktori 

képzésekben vehetnek részt a hallgatók: 

 Építőipari, ökológiai, folyamatvezérlési és geotechnikai kar 

- Bányászati geológia és földtani felfedezések 

- Bányászati gépek, szállítás és mélytengeri fúrás 

                                                 
135 http://www.tuke.sk/tuke/fakulty, 2013.09.26. 

http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Magyar-nyelv_irodalom__Kozepiskola.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Magyar-nyelv_irodalom__Kozepiskola.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Magyar-nyelv_irodalom_Alapiskola.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Magyar-nyelv_irodalom_Alapiskola.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Testneveles.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Testneveles.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Karenek.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Karenek.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Regionalis_neveles.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Regionalis_neveles.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Digitalis_kepalkotas.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Digitalis_kepalkotas.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Matematika.pdf
http://www.fss.ukf.sk/hu/files/2012/08/Matematika.pdf
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty
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- Bányászati mérések és geodézia 

- Föld erőforrásainak gazdálkodása 

- Ásványtan és környezetvédelmi technológiák 

- Ipari logisztika 

- Irányítási folyamatok és nyersanyagok feldolgozása 

- Ásványbányászat és mérnöki geotechnika 

- Föld erőforrásainak használata és megőrzése 

 Kohászati kar 

- Kohászati fémek 

- Anyagtudomány és anyagmérnök 

- Plasztikus alakváltozás 

- Hőenergia 

- Ipari kémia 

- Hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás 

- Minőségellenőr 

- Környezetvédelmi analitikai kémia 

A doktori képzés nappali tagozaton 4 éves, levelező tagozaton 5 éves. Nappali tagozaton 

ösztöndíjban részesülnek a hallgatók, míg levelező tagozaton 700 EUR/tanév. 

 Gépészmérnöki Kar 

- Alkalmazott mechanika 

- Automatizálás és vezérlés 

- Technikai rendszer biztonság és munkahelyi biztonság 

- Orvos biológia 

- Gépmechanizmus és alkatrészek 

- Gépek és szállítóeszközök 

- Energetikai gépek és berendezések 

- Mechatronika 

- Üzemszervezés 

- Mérnöki technológiák és anyagok 

- Környezetvédelmi technikák 

- Gyártástechnika 

Levelező tagozaton a doktori képzések díja 660 EUR/tanév. 
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 Villamosmérnöki és informatikai Kar 

- Informatika 

- Alkalmazott informatika 

- Ipari elektrotechnika 

- Gazdasági informatika 

- Kibernetika 

- Elektromechanikus rendszerek kezelése 

- Számítógépes modellezés 

- Távközlés 

- Elektronika 

- Gépjármű elektronika 

- Energetika 

 Építőmérnöki Kar 

- Épület és környezet elmélet 

- Mélyépítés tervezés elmélet 

- Környezetmérnök 

- Technológiaelmélet és irányítás az építőiparban 

Levelező tagozaton a doktori képzések díja 1000 EUR/tanév. 

 Gazdaságtudományi Kar 

- Finanszírozás 

- Közigazgatás és területfejlesztés 

 Gyártási technológiák Kar – Eperjes 

- Műszaki technológiák és anyagok 

- Üzemszervezés 

- Gyártástechnológia 

A doktori képzés nappali tagozaton 3 éves, míg levelező tagozaton 5 éves terjedelmű.  

 Művészeti Kar 

- Tervezés 

Levelező tagozaton a doktori képzések díja 600 EUR/tanév. 

 Repüléstechnikai Kar 

- Légiforgalom-irányítás 

- Repülési műveletek 
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- Légi- és ipari elektronikai rendszerek 

Levelező tagozaton a doktori képzések díja 1060 EUR/tanév. 

A Műszaki Egyetem működik az ALUMNI Klub. A klub által lehetővé válik, hogy az 

egyetem egykori végzett hallgatói tarthassák a kapcsolatot az alma materükkel. Az oldalon 

van regisztrációs felület, ahol az Öregdiákok beregisztrálhatnak adataikkal, melyeket az 

egyetem kezelni tud. 

Szt. Cirill és Metód Egyetem - Nagyszombat
136

 

A Szt. Cirill és Metód Egyetem 1635-ben alakult Pázmány Péter közreműködése alatt. Az 

egyetem 4 karral kezdte meg működését, melyet a későbbiekben bővítettek: 

 Bölcsészettudományi kar 

- Szisztematikus filozófia 

- Etika és erkölcsi filozófia 

- Szlovák történelem 

- Szociális pszichológia 

- Szépművészet és építészet történet és elmélet 

- Klasszikus régészet 

 Tanárképző kar 

- Kémia elméletoktatás 

- Biológia elméletoktatás 

- Óvodai és általános iskolai oktatás 

- Oktatás 

- Iskolai oktatás 

 Egészségügyi és szociális kar 

- Gondozás/ápolás 

- Szociális munka 

- Közegészségügy 

- Laboratóriumi diagnosztikai módszerek 

 Hittudományi kar 

- Katolikus elmélet 

- Szisztematikus filozófia 

                                                 
136 http://www.truni.sk/sk/prihovor-rektora, 2013.09.27. 

http://www.truni.sk/sk/prihovor-rektora
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 Jogi kar 

- Államtörténet és jogelmélet 

- Munkajog 

- Bűnügyi jog 

2010-ben kezdte meg működését az ALUMNI Klub az Egyetemen. Foglalkoznak 

rendezvényszervezéssel; a végzett hallgatók adatbázisának bővítésével, rendszerezésével; 

végzett hallgatók informálásával. Sajnos az egyetemen végzett hallgatók adatbázisa nem 

elérhető az oldalon, illetve mélyebb kutatásokat, statisztikákat nem végez az egyetem ezzel 

kapcsolatban. 

8.2.2 DPR adatok, statisztikai adatok a szlovák felsőoktatásban 

Mivel Szlovákiában jelenleg még nem végeznek DPR kutatásokat, így más forrásból 

gyűjtöttem össze az adatokat. Jobbára a Statisztikai Hivatal és a Munkaügyi Központ 

adatbázisát használtam, de egyes felsőoktatási intézmények adatbázisában is megtalálhatóak 

statisztikák, felmérések és adatok. Főként a doktori képzésben résztvevők adatait mutatjuk be. 
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8. táblázat: Felsőoktatás doktori képzésében végzett hallgatók - 2012 

Képzés 

Doktori képzésben végzettek 

Nappali tagozat Levelező 

tagozat 

Külső oktatási 

intézmények Szlovák 

állampolgárok 

Egyéb ország 

állampolgárai 

Összes Nő Összes Nő Összes Nő Összes Nő 

 Szlovákiában összesen 1 343 674 28 15 719 319 91 55 

1 Természettudomány 174 92 4 3 51 27 58 40 

2, 

3 

Műszaki tudományok 450 139 6 3 128 34 14 7 

4 Mezőgazdasági, 

erdészeti és állatorvosi 

tudományok 

76 44 1 0 36 15 3 2 

5 Egészségügyi ellátás 57 40 5 2 104 55 2 1 

6, 

7 

Társadalomtudományok 

és szolgáltatások 

513 324 9 5 347 168 13 4 

8 Kultúra és 

művészettudományok 

61 31 3 2 27 12 1 1 

9 Katonai és biztonsági 

tudományok 

12 4 0 0 26 8 0 0 

Forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=37251, 2013.09.23. 

A felsőfokú szakképzésről és a szakirányú továbbképzésről konkrét adatokat nem találni. A 

felnőttképzésről és szakképzésről fentebb olvashattak általánosságban. 

A következő táblázat az egyes szakirányú képzéseket tartalmazza, és azt, hogy mely 

képzéseket lehet elsajátítani tudományos doktori képzésben is. 

  

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=37251
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9. táblázat: Doktori képzések a szlovák felsőoktatásban 

Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

oktatás és képzés 

oktatás, mentorálás és 

neveléstudomány 

1.1.1. elméleti tantárgy 

oktatása 

A A   

1.1.2. szakmai tárgy és 

gyakorlati képzés 

oktatása 

A A   

1.1.3. művészeti-oktatási és 

nevelési tantárgy 

oktatása 

A A   

1.1.4. pedagógia (oktatás) A A A 

1.1.5. óvoda és általános 

pedagógia 

A A A 

1.1.6. gyógypedagógia A A A 

1.1.7. egészségügyi 

pedagógia 

A A A 

1.1.8. beszédterápia A A A 

1.1.9. andragógia A A A 

1.1.10. szakszervezeti 

pedagógia 

    A 

bölcsészettudomány és művészet 

bölcsészettudomány 2.1.1. filozófia A A   

2.1.2. szisztematikus 

történelem 

    A 

2.1.3. filozófiatörténelem     A 

2.1.4. tudományok 

módszertana és 

logikája 

    A 

2.1.5. etika A A A 

2.1.6. esztétika A A A 

2.1.7. történelem A A A 

2.1.8. általános történelem     A 

2.1.9. szlovák történelem     A 

2.1.10. levéltár A A   

2.1.11. történeti 

segédtudományok 

    A 

2.1.12. hittudomány A A A 

2.1.13. katolikus hittudomány A A A 

2.1.14. evangélikus A A A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

hittudomány 

2.1.15. ortodox hittudomány A A A 

2.1.16. vallástan A A A 

2.1.17. művészetelmélet és 

művészettörténet 

A A   

2.1.18. szépművészet és 

építészet elmélete és 

története 

    A 

2.1.19. színművészet elmélete 

és története 

    A 

2.1.20. filmművészet és 

multimédia története 

és elmélete 

    A 

2.1.21. zeneelmélet     A 

2.1.22. táncelmélet     A 

2.1.23. sajátos nemzeti 

irodalmak 

irodalomelmélete és 

történelme 

    A 

2.1.24. muzeológia A A A 

2.1.25. régészet A A A 

2.1.26. klasszikus régészet A A A 

2.1.27. szlovák nyelv és 

irodalom 

A A A 

2.1.28. szláv nyelvek és 

irodalom 

A A A 

2.1.29. nem szláv nyelvek és 

irodalom 

A A A 

2.1.30. keleti nyelvek és 

irodalom 

A A A 

2.1.31. klasszikus nyelvek A A A 

2.1.32. idegen nyelvek és 

kultúrájuk 

A A A 

2.1.33. általános nyelvészet     A 

2.1.34. speciális nyelvi 

csoportok 

nyelvészettudománya 

    A 

2.1.35. fordítás és tolmácsolás A A A 

2.1.36. irodalomtudomány     A 

művészet 2.2.1. szépművészet A A A 

2.2.2. táncművészet A A A 

2.2.3. zeneművészet A A A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2.2.4. előadó-művészet A A A 

2.2.5. filmművészet és 

multimédia 

A A A 

2.2.6. tervezés A A A 

2.2.7. építészeti tervezés A A A 

2.2.8. restaurálás A A A 

szociális, gazdasági és jogi tudományok 

társadalmi és 

viselkedéstudományok 

3.1.1. szociológia A A A 

3.1.2. kultúrtörténet A A A 

3.1.3. etnológia A A A 

3.1.4. a szociológia elmélete 

és módszertana 

    A 

3.1.5. nemzetközi 

kapcsolatok 

A A A 

3.1.6. politológia A A   

3.1.7. közpolitika és 

közigazgatás 

A A A 

3.1.8. politikaelmélet     A 

3.1.9. pszichológia A A   

3.1.10. általános és kísérleti 

pszichológia 

    A 

3.1.11. oktatási, tanácsadási 

és iskolai pszichológia 

    A 

3.1.12. klinikai pszichológia     A 

3.1.13. szociálpszichológia és 

pszichológiai munka 

    A 

3.1.14. szociális munka A A A 

3.1.15. szociális embertan A A A 

3.1.16. szociális 

szolgáltatások és 

tanácsadás 

A A A 

újságírás és 

információ 

3.2.1. újságírás A A   

3.2.2. újságírás elmélete és 

története 

    A 

3.2.3. médiaismeret A A A 

3.2.4. könyvtörténeti és 

információs 

tanulmányok 

A A A 

gazdálkodás és 

menedzsment 

3.3.1. nemzetgazdaság A A   

3.3.2. nemzetgazdaság 

története 

    A 

3.3.3. elméleti gazdaságtan     A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3.3.4. gazdasági előrejelzés     A 

3.3.5. közigazgatás és 

területfejlesztés 

A A A 

3.3.6. finanszírozás, 

bankszektor és 

befektetés 

A A   

3.3.7. finanszírozás     A 

3.3.8. biztosítás A A A 

3.3.9. üzleti vállalkozás A     

3.3.10. kereskedelem és 

marketing 

  A A 

3.3.11. ágazati és ágazatok 

közötti gazdaság 

    A 

3.3.12. könyvelés A A A 

3.3.13. pénzügyi 

menedzsment 

A A A 

3.3.14. emberi erőforrás és 

személyzeti 

menedzsment 

A A   

3.3.15. menedzsment A A A 

3.3.16. gazdálkodás és 

vállalatmenedzsment 

A A A 

3.3.17. nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok 

A A A 

3.3.18. nemzetközi üzlet   A A 

3.3.19. világgazdaság     A 

3.3.20. ágazati gazdaságtan és 

menedzsment 

A A A 

3.3.21. gazdaság és 

vállalatirányítás 

    A 

3.3.22. üzleti menedzsment     A 

3.3.23. közösségi gazdaságtan 

és szolgáltatások 

A A A 

3.3.24. kvantitatív módszerek 

a közgazdaságban 

A A A 

3.3.25. matematikai 

közgazdaságtan és 

operációkutatás 

    A 

jog 3.4.1. jog A A   

3.4.2. jogelmélet és 

jogtörténet 

    A 

3.4.3. alkotmányi jog     A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3.4.4. közigazgatási jog     A 

3.4.5. gazdasági jog és 

pénzügyi jog 

    A 

3.4.6. munkajog     A 

3.4.7. büntetőjog     A 

3.4.8. nemzetközi jog     A 

3.4.9. római jog     A 

3.4.10. üzleti és pénzügyi jog     A 

3.4.11. polgárjog     A 

3.4.12. egyházjog   A A 

természettudományok 

élettelen természeti 

tudományok 

4.1.1. fizika A A   

4.1.2. általános fizika és 

matematikai fizika 

    A 

4.1.3. kondenzált anyagok 

fizikája és akusztika 

    A 

4.1.4. kvantumelektronika és 

optika 

    A 

4.1.5. nukleáris és 

szubnukleáris fizika 

    A 

4.1.6. plazmafizika     A 

4.1.7. csillagászat     A 

4.1.8. asztrofizika     A 

4.1.9. geofizika     A 

4.1.10. meteorológia a 

klimatológia 

    A 

4.1.11. kémiai fizika     A 

4.1.12. biofizika     A 

4.1.13. fizikai elmélet     A 

4.1.14. kémia (vegyészet) A A   

4.1.15. szervetlen kémia     A 

4.1.16. szerves kémia     A 

4.1.17. analitikai kémia     A 

4.1.18. fizikai kémia     A 

4.1.19. makromolekuláris 

kémia 

    A 

4.1.20. nukleáris kémia     A 

4.1.21. elméleti és 

számítógépes kémia 

    A 

4.1.22. biokémia     A 

4.1.23. geológia A A   

4.1.24. hidrológia (víztan)     A 



Nemzetközi helyzetkép 
 

 194 

Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

4.1.25. hidrogeológia 

(vízföldtan) 

    A 

4.1.26. mérnökgeológia     A 

4.1.27. telepgeológia     A 

4.1.28. geokémia     A 

4.1.29. ásványtan     A 

4.1.30. alkalmazott geofizika      A 

4.1.31. őslénytan     A 

4.1.32. kőzettan     A 

4.1.33. építéstan     A 

4.1.34. gyermekfejlődéstan     A 

4.1.35. földrajz A A   

4.1.36. természeti földrajz és 

geoökológia 

    A 

4.1.37. társadalomföldrajz     A 

4.1.38. regionális földrajz     A 

4.1.39. politikai földrajz     A 

4.1.40. térinformatika     A 

élettudományok 4.2.1. biológia A A   

4.2.2. molekuláris citológia     A 

4.2.3. molekuláris biológia     A 

4.2.4. genetika     A 

4.2.5. zoológia     A 

4.2.6. botanika     A 

4.2.7. mikrobiológia     A 

4.2.8. antropológia     A 

4.2.9. növényélettan     A 

4.2.10. állatélettan     A 

4.2.11. bionika a 

biomechanika 

    A 

4.2.12. etológia     A 

4.2.13. víruskutatás     A 

4.2.14. parazitológia     A 

4.2.15. immunológia     A 

4.2.16. idegtudomány     A 

ökológiai és 

környezettudomány 

4.3.1. a föld védelme és 

kihasználása 

A A A 

4.3.2. környezetmérnök A A A 

4.3.3. környezetgazdálkodás A A A 

4.3.4. általános ökológia, 

egyéni és lakossági 

ökológia 

A A A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

4.3.5. közösségi ökológia A A A 

építőipar, technológia, gyártás és kommunikáció 

építészet és építőipar 5.1.1. építészet és 

városrendezés 

A A A 

5.1.2. területtervezés A A A 

5.1.3. földmérés és 

térképészet 

A A A 

5.1.4. épületek A A A 

5.1.5. tervezőmérnök, 

közlekedésmérnök 

A A A 

5.1.6. vízgépészet A A A 

5.1.7. alkalmazott 

mechanika 

A A A 

építéstechnika, 

technológia, gyártás és 

kommunikáció 

5.2.1. mérnökség A A   

5.2.2. gépek és berendezések 

karbantartása 

A A   

5.2.3. gépek és 

szállítóeszközök 

A A A 

5.2.4. gépjárművek, vasúti 

járművek, hajók és 

repülőgépek 

A A A 

5.2.5. gépek alkatrészei és 

mechanizmusai 

    A 

5.2.6. energetikai gépek és 

berendezések 

A A A 

5.2.7. mérnöktechnológia és 

anyagai 

    A 

5.2.8. építőipar A A A 

5.2.9. villamosmérnök A A   

5.2.10. elméleti elektronika     A 

5.2.11. villamosmérnöki 

áramerősség 

    A 

5.2.12. elektrotechnikai és 

anyagai 

    A 

5.2.13. elektronika A A A 

5.2.14. automatizálás A A A 

5.2.15. távközlés A A A 

5.2.16. mechatronika A A A 

5.2.17. vegyészmérnök A A A 

5.2.18. kémiai technológia A A   

5.2.19. szervetlen technológia 

és anyagok 

    A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

5.2.20. szerves technológia és 

üzemanyag-

technológia 

    A 

5.2.21. makromolekuláris 

anyagok technológiája 

    A 

5.2.22. kémia és élelmiszer 

technológia 

    A 

5.2.23. kémia és 

környezetvédelmi 

technológiák 

    A 

5.2.24. élelmiszeripar A A   

5.2.25. biotechnológia A A A 

5.2.26. anyagok A A A 

5.2.27. használhatósági 

határállapotú anyagok 

    A 

5.2.28. nem fémes anyagok és 

építőanyagok 

    A 

5.2.29. energiagazdálkodás A A A 

5.2.30. elektrotechnika     A 

5.2.31. nukleáris energia     A 

5.2.32. bányászat A A A 

5.2.33. bányászati földmérés 

és geodézia 

    A 

5.2.34. geotechnika   A A 

5.2.35. bánya geológia és 

felfedezés 

A A A 

5.2.36. bányászati gépek, 

közlekedési és 

mélytengeri fúrók 

    A 

5.2.37. ásványtan A A A 

5.2.38. Föld erőforrásainak 

megszerzése és 

feldolgozása 

A A A 

5.2.39. kohászat A A   

5.2.40. kohászati fémek     A 

5.2.41. fémtan     A 

5.2.42. fafeldolgozás A A   

5.2.43. fafeldolgozási 

technológia 

    A 

5.2.44. faszerkezet és -

tulajdonság 

    A 

5.2.45. fatermékgyártás     A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

struktúrája és 

folyamata 

5.2.46. mezőgazdasági és 

erdészeti gépek 

A A   

5.2.47. orvos-biológiai 

mérnök 

A A A 

5.2.48. fizikai mérnök A A A 

5.2.49. eljárási technika A A A 

5.2.50. gyártástechnika A A A 

5.2.51. gyártástechnológia A A   

5.2.52. ipari mérnök A A A 

5.2.53. mérés A A   

5.2.54. mérőműszerek     A 

5.2.55. méréstechnika     A 

5.2.56. technikai rendszerek 

biztonsága 

  A A 

5.2.57. termelésminőség A A A 

5.2.58. bírósági mérnök   A A 

5.2.59. közlekedés A A A 

5.2.60. postai technológia A A A 

agrár- és állatorvosi tudományok 

mezőgazdaság 6.1.1. általános 

mezőgazdaság 

A A   

6.1.2. állattenyésztés A A   

6.1.3. általános 

állattenyésztés 

    A 

6.1.4. speciális 

állattenyésztés 

    A 

6.1.5. növénytermesztés A A   

6.1.6. általános 

növénytermesztés 

    A 

6.1.7. speciális 

növénytermesztés 

    A 

6.1.8. agrokémia és 

növénytáplálás 

    A 

6.1.9. növények és fás 

szárúak élettana 

    A 

6.1.10. kertészkedés A A A 

6.1.11. tájrendezés A A A 

6.1.12. táplálkozás A A A 

6.1.13. mezőgazdasági 

termékek feldolgozása 

A A A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

6.1.14. mezőgazdasági és 

erdészeti termelés 

gépesítése 

    A 

6.1.15. talajvédelem     A 

6.1.16. növényvédelem     A 

6.1.17. táj- és kerttervezés A A A 

erdészet 6.2.1. erdészet A A   

6.2.2. erdőművelés     A 

6.2.3. erdőgazdálkodás     A 

6.2.4. erdészeti fitológia     A 

6.2.5. erdővédelem     A 

6.2.6. vadászat A A A 

állatorvosi 

tudományok 

6.3.1. általános állatorvosi 

tudományok 

A A   

6.3.2. élelmiszerhigiénia A A A 

6.3.3. állatorvosi morfológia 

és fiziológia 

    A 

6.3.4. belgyógyászati 

állatbetegségek 

    A 

6.3.5. állatorvosi sebészet, 

ortopédia és röntgen 

    A 

6.3.6. állatorvosi szülészet és 

nőgyógyászat 

    A 

6.3.7. fertőző és parazitás 

betegségek állatoknál 

    A 

6.3.8. kinológia A     

6.3.9. igazságszolgáltatás és 

közigazgatás az 

állatgyógyászatban 

    A 

6.3.10. takarmányozás és 

diabetika 

    A 

6.3.11. állategészségügy és 

környezet 

    A 

akvakultúra 6.4.1. akvakultúra A A   

6.4.2. hydromelioráció   A A 

egészségügyi ellátás 

orvostudomány 7.1.1. általános 

orvostudomány 

A A   

7.1.2. anatómia, szövet- és 

fejlődéstan 

    A 

7.1.3. normál és kórbonctani 

fiziológia 

    A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

7.1.4. belgyógyászat     A 

7.1.5. járványtan     A 

7.1.6. higiénia     A 

7.1.7. sebészet     A 

7.1.8. röntgen és radiológia     A 

7.1.9. szülészet és 

nőgyógyászat 

    A 

7.1.10. gyermekgyógyászat     A 

7.1.11. neurológia     A 

7.1.12. pszichiátria     A 

7.1.13. bőrgyógyászat     A 

7.1.14. szemészet     A 

7.1.15. onkológia     A 

7.1.16. fül-orr-gégészet     A 

7.1.17. sportgyógyászat     A 

7.1.18. méregtan     A 

7.1.19. nukleáris 

orvostudomány 

    A 

7.1.20. aneszteziológia és 

újraélesztés 

    A 

7.1.21. kórbonctan és 

törvényszéki orvostan 

    A 

7.1.22. ortopédia     A 

7.1.23. urológia     A 

7.1.24. gyógytorna és orvosi 

rehabilitáció 

    A 

7.1.25. klinikai biokémia     A 

7.1.26. klinikai gyógyszertan     A 

7.1.27. orvosi biofizika     A 

7.1.28 orvosi, klinikai, 

gyógyszerészeti 

biokémia 

    A 

fogászat 7.2.1. fogászat A A A 

gyógyszerészeti 

tudományok 

7.3.1. gyógyszertár A A   

7.3.2. gyógyszertan     A 

7.3.3. gyógyszerkémia     A 

7.3.4. gyógyszerismeret     A 

7.3.5. gyógyszerészeti 

technológia 

    A 

7.3.6. társadalmi 

gyógyszerészet 

    A 

7.3.7. klinikai     A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

gyógyszerészet 

nem egészségügyi 

tudományok 

7.4.1. szoptatás A A A 

7.4.2. közegészségügy A A A 

7.4.3. laboratóriumi és 

diagnosztikai 

módszerek az 

egészségügyben 

A A A 

7.4.4. szülész asszisztens A A   

7.4.5. orvosi és diagnosztikai 

eszközök 

A     

7.4.6. sürgősségi 

egészségügyi ellátás 

A     

7.4.7. fizikoterápia A A A 

7.4.8. radiológiai technikák A     

7.4.9. fogápolás A     

7.4.10. fiziológiai és klinikai 

táplálkozás 

A     

7.4.11. fogtechnikus A     

szolgáltatások 

személyi szolgáltatások 8.1.1. idegenforgalom A A A 

8.1.2. sport A A   

8.1.3. sport edukológia     A 

8.1.4. sportolási - 

bölcsészettudományi 

    A 

8.1.5. sport kinantropológia     A 

szállítási és postai 

szolgáltatások 

8.2.1. szállítási 

szolgáltatások 

A A A 

8.2.2. postai szolgáltatások A A A 

biztonsági 

szolgáltatások 

8.3.1. személy- és 

vagyonvédelem 

A A A 

8.3.2. védelmi közigazgatási 

szolgáltatások 

A A A 

8.3.3. rendészettudományi 

elméletek 

    A 

8.3.4. kriminológia és 

kriminalisztika 

    A 

8.3.5. biztonság és 

egészségvédelem a 

munkahelyen 

A A A 

8.3.6. segélyszolgálatok A A A 

8.3.7. közbiztonság A A A 

védelem és katonaság 8.4.1. katonai rendszerek A A A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

kezelése 

8.4.2. védelmi erőforrások 

gazdálkodása és 

kezelése 

A A A 

8.4.3. fegyveres erők 

fegyverzete és 

felszerelése 

A A A 

8.4.4. nemzeti és nemzetközi 

biztonság 

A A A 

8.4.5. fegyveres erők 

működése és harci 

alkalmazása 

    A 

8.4.6. katonai 

kommunikációs és 

információs 

rendszerek 

A A A 

8.4.7. katonai logisztika     A 

logisztika 8.5.1. logisztika A A A 

számítástechnika, matematika, információs és kommunikációs technikák 

matematika és 

statisztika 

9.1.1. matematika A A   

9.1.2. matematikai logika, és 

elméleti matematika 

    A 

9.1.3. algebra és 

számelmélet 

    A 

9.1.4. analízis     A 

9.1.5. numerikus analízis és 

tudományos-műszaki 

számítástechnika 

    A 

9.1.6. diszkrét matematika     A 

9.1.7. geometria és topológia     A 

9.1.8. a matematika elméleti 

oktatása  

    A 

9.1.9. alkalmazott 

matematika 

A A A 

9.1.10. statisztika A A A 

9.1.11. valószínűség számítás 

és statisztikai 

matematika 

    A 

számítástechnika, 

információs és 

kommunikációs 

technológia 

9.2.1. informatika A A A 

9.2.2. elméleti informatika     A 

9.2.3. informatika elméleti 

oktatása 

    A 
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Csoportképzések 

képzések kurzus 

belső 

azonosító 

tanulmányi szak 

(szakirány) 

megnevezése 

1. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

2. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

3. 

fokozaton 

való 

tanulási 

lehetőség 

9.2.4. számítógépes mérnök A A A 

9.2.5. szoftvermérnök A A A 

9.2.6. információs 

rendszerek 

A A A 

9.2.7. kibernetika A A A 

9.2.8. mesterséges 

intelligencia 

  A A 

9.2.9. alkalmazott 

informatika 

A A A 

9.2.10. gazdasági informatika A A A 

9.2.11. kognitív tudomány   A A 

Forrás: http://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/, 2013.09.24. 

A Munkaügyi Hivatal foglalkozott a felsőoktatásban végzettek munkanélküliségi arányával. 

1999 és 2011 között feldolgozták (2003-at és 2004-et kivéve) a májusban és szeptemberben 

diplomázott hallgatók és a Munkanélküli Hivatalba bejelentkezett végzett hallgatók számát.  

A következő táblázat ezt mutatja meg. 

 

10. táblázat: Munkanélküli Hivatalba bejelentett felsőoktatásban végzett hallgatók száma 

Év Május (Fő) Szeptember (Fő) 

1999 1 921 4 600 

2000 2 664 - 

2001 2 803 4 483 

2002 4 375 5 964 

2003 - - 

2004 - - 

2005 1628 2603 

2006 2985 2771 

2007 3424 2958 

2008 2761 2903 

2009 5 108 6 139 

http://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/
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2010 3 855 6460 

2011 4668 6811 

Forrás: http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-statistiky.html?page_id=1252, 

2013.09.30. 

Az 1999-ben végzett hallgatók/bejelentett munkanélküliek száma (1921 fő), 2011-re mintegy 

354,5%-kal nőtt (6811 fő).  

20. ábra: Munkanélküliek számának alakulása a felsőoktatásban végzettek 

körében 

 

Forrás: http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-

statistiky.html?page_id=1252 (2013.09.30.) (Saját szerkesztés) 

 

A diagram azt szemlélteti, hogy hogyan alakult a munkanélküliek száma a felsőoktatásban 

végzett hallgatók körében 1999 májusától 2011 szeptemberéig. Ahogy már fent említettem, 

jócskán megnőtt a bejelentett munkanélküliek száma a diploma megszerzésekor. A 

Munkaügyi Hivatal többféle szempont szerint részletezte a bejelentett munkanélküliek 

számát: 

 Járások szerint (pozsonyi járás, nagyszombati járás, trencséni járás, nyitrai járás, 

zsolnai járás, besztercebányai járás, eperjesi járás, kassai járás) 
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 Képzések szerint (természettudomány, fizikai-matematikai tudományok, geológia, 

földrajz, kémia, biológia, környezetvédelem, bányászat, kohászat, mérnöki és 

egyéb fémfeldolgozói tevékenység, stb.) 

 Iskolatípus szerint (középiskolában végzettek, felsőoktatásban végzettek) 

 Munkanélküli Hivatalba történő bejelentés időpontja szerint (3 hónapja, 3-6 

hónapja, 6-9 hónapja, 9-12 hónapja, 12 hónapnál régebb) 

Ezek a felosztások keresztezése is megtalálható a statisztikák között. Jelen tanulmányunkban 

összegezve szemléltettük az adatokat. Az összes adat a forrásnál található meg. 

Látható, hogy 2003-ban és 2004-ben nem történtek feljegyzések, vagy a Munkaügyi Hivatal 

nem tette közé azokat. Középiskolákban végzett hallgatók bejelentett munkanélküli száma 

megtalálható az adatok között, de a felsőoktatásban végzett hallgatók adatai már nem, ezért 

ahogy a diagramban és a táblázatban is látható, oda nem tudtunk számszerű adatot tölteni.  

Az is megfigyelhető az évek során, hogy a májusi hónapban jóval kevesebb a bejelentett 

munkanélküli a végzettek között, mint szeptemberben. Ez lehet annak az eredménye, hogy az 

őszi szemeszter végén sokkal kevesebben diplomáznak le, mint a tavaszi szemeszter végén. 

Általánosságban a képzések ideje úgy van meghatározva, hogy az államvizsgára a tavaszi 

szemeszterben kerüljön sor, így nagyon alacsony számban diplomáznak az őszi szemeszter 

végén azok közül, akiknek a képzési ideje ennek megfelelően van előírva, vagy késtek 

tanulmányaik befejezésével. 

8.3 Összegzés 

A fejezet fő célja az volt, hogy feltérképezzük Szlovákia oktatási rendszerét, azon belül is a 

felsőoktatással foglalkoztunk részletesebben. A minket érdeklő felsőoktatási területek: doktori 

képzések, felsőfokú szakképzések és a szakirányú továbbképzések, valamint a Diplomás 

Pályakövető Rendszer (továbbiakban: DPR), s annak kiépítettsége. 

Kutatásaink során arra jutottunk, hogy Szlovákiában nincs még központilag kiépítve a DPR. 

Néhány iskolával felvettük a kapcsolatot és megtudtuk, hogy pl. a Selye János Egyetemen 

tervezik jövőre bevezetni ezt a rendszert. Mivel az Európai Unió központosítja egész 

Európára a DPR használatát, így előbb-utóbb az összes európai országnak be kell 

kapcsolódnia ebbe a rendszerbe. 

Szlovákiában az egyes felsőoktatási intézmények külön-külön vezetnek adatbázist a felvételt 

nyert és a végzős hallgatók létszámáról. Ezeket az adatokat sajnos nem minden felsőoktatási 
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intézmény teszi elérhetővé, vagy csupán nagyon nehezen lehetséges ezekhez hozzájutni. 

Emellett a Munkaügyi Hivatal és a Statisztikai Hivatal végez felméréseket és vezet adatbázist 

végzős hallgatók létszámáról és a munkanélküliek arányáról. Az egyes felsőoktatási 

intézményekben elérhető egyfajta Alumni Központ, ahol vezetik a már végzett hallgatók 

listáját, programokat állítanak nekik össze és különböző szolgáltatásokat nyújtanak 

öregdiákjaiknak. Ez sajnos még nem minden felsőoktatási intézményben elérhető, de egyre 

inkább gyarapodik azon intézmények száma, ahol található ilyen központ. 

Összességében elmondható, hogy Szlovákiában nincs egységesen kiépített pályakövető 

rendszer, mely segítségével láthatnánk a felsőoktatásba belépők és onnan kilépők mozgását. 

Mindenképpen tanácsos a közeljövőben bevezetni az országban a DPR-t, ezzel is 

megkönnyítve azt, hogy Európa szerte tudjunk összehasonlításokat végezni, országokat 

egymáshoz viszonyítani, vagy összevont statisztikát tudjunk levonni a meglévő adatokból 

Európára nézve. 

Bízunk benne, hogy a közeljövőben még több adat áll majd rendelkezésünkre és 

részletesebben tudunk vizsgálódni a Diplomás Pályakövető Rendszer tekintetében, valamint 

az Alumni Központtal kapcsolatban. 

9 Szlovénia 

9.1 Az oktatási-szakképzési rendszer137  

Az országban az oktatási rendszert az Oktatási és Tudományos Minisztérium működteti. A 

minisztérium felelős a teljes adminisztrációért, az oktatási intézmények, képzési programok és 

a vizsgáztatás ellenőrzéséért, miközben néhány szakképzést folytató intézmény egy-egy 

szakminisztérium felügyelete alatt működik. Az 1999/2000-es tanévtől kezdve fokozatosan 

lépett életbe az új oktatási reform, melynek eredményeképpen a képzés tartalma 

korszerűsödött.   

Az Európai Unió legtöbb országában a felső-középfokon különböző programok találhatók. Az 

iskolarendszerek háromféle képzési programtípusából kettő található meg a szlovén 

szakképzési rendszerben is:  

                                                 
137

 Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a 

pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a tevékenységet megalapozó jogi szabályozásról, a 

pályakövetést segítő intézmények rendszeréről, Budapest, 2007 



Nemzetközi helyzetkép 
 

 206 

 a magasabb szintű szakképzést nyújtó képzési forma, amelyben a végzett diákok a 

későbbiekben fontolóra vehetik a felsőoktatási tanulmányokat,  

 a munkaerőpiacra való kilépésre felkészítő képzés.  

Az 1996-os Oktatási Fehér Könyv jelölte ki az oktatási és képzési rendszer átfogó 

reformjának kereteit. Ez alapján hat törvényt fogadtak el: 

• az oktatás szerkezetét és finanszírozását,  

• az iskola előtti képzési formákat (nem kötelezőek),  

• az általános, alapfokú oktatást,  

• a gimnáziumban folytatott tanulmányok feltételeit,  

• a szakképzés rendszerét,  

• a felnőttoktatás kereteit.  

Ezen kívül az 1993-ban elfogadott felsőoktatási törvény foglalkozik az egyetemek 

átszervezésével, valamint a szakmai és a szakképzési területen működő nem egyetemi 

intézményekkel. 

9.2 A szlovén oktatás138  
 

Iskola előtti képzés 

Az iskola előtti képzés 6 éves korig tart Szlovéniában és nem kötelező. Két szakasza van: 1-3 

éves korig, 3-6 éves korig hat fő területet ölel fel, ezek a testmozgás, nyelv, művészet, 

természet, társadalom és a matematika. 

Általános iskola 

Az általános iskolai képzés kilenc évet ölel fel, a tanulmányok pedig a kötelező és a 

kiegészítő tanrendből tevődnek össze. A kötelező tanrend tartalmazza a kötelezően oktatandó, 

a fakultatív tantárgyakat és speciális tannapok rendjét (kulturális, tudományos, sport, 

technikai napok).  

                                                 
138

 http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=26 (Letöltés dátuma: 2013.09.25.) 

http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=26
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Az általános iskola sikeres elvégzését követően a diákok középiskolában folytathatják 

tanulmányukat. Az a diák, aki a nyolc éves képzési rendszerben legalább hat osztályt, vagy a 

kilenc éves rendszerben legalább hét osztályt sikeresen befejezett, tanulmányait rövid távú 

szakoktatási programban folytathatja. 

Az általános iskolai tanulmányokat sikeresen elvégző diákok hároméves szakmai képzésben 

is részt vehetnek. A kombinált (iskolai és munkahelyi) képzési formában az órák 2/3 részét 

gyakorlati területen töltik el.  

Az alapiskola elvégzését követően a politechnikumokban (poklicno tehniske sole) három 

plusz kétéves tanulmányokat folytathatnak, sikeres vizsga után technikusi minősítést 

szereznek a diákok. 

Középiskola 

Az általános iskola befejezését követően a diákok szakközépiskolában, szakmunkásképzőben 

(poklicne sole), valamint gimnáziumban folytathatják középfokú tanulmányaikat. A 

szakmunkásképző intézmények tanrendjében a műveltségi tantárgyak mellett elsősorban a 

szakmaspecifikus és gyakorlati képzésre helyezik a fő hangsúlyt. 

A gimnázium (gimnazije) felsőoktatási tanulmányokra készíti fel a tanulókat. Négy évig tart, 

melynek végeztével érettségi vizsgát tesznek a diákok. Azok a diákok, akik nem szeretnének 

főiskolára vagy egyetemre menni, elvégezhetnek egy egyéves szakmai kurzust (poklicni tecaj/ 

maturitetni tecaj), mely során elsősorban gyakorlati oktatás keretében speciális tantárgyak 

elsajátítására van lehetősége a fiataloknak. 

A szakközépiskolák és szakmunkásképzők célja a diákok munkára való felkészítése. Előbbiek 

esetében a felső-középfokú szakmai célú oktatás időtartam 4, illetve 5 év. Ebben az 

iskolatípusban 15 éves kortól folytathatnak tanulmányokat a diákok. 

Az ún. rövidtávú szakmai programokban bizonyítványt szerzett diákok munkába állhatnak 

vagy felsőbb szakiskolába iratkozhatnak be. A program másfél évig tart amennyiben a tanuló 

sikeresen elvégezte alapfokú tanulmányait, míg a képesítés nélküliek száméra minimum két 

és fél éves.  

Felsőoktatás 
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A középiskola végeztével a fiataloknak felsőfokú tanulmányok folytatására van lehetősége 

főiskolán vagy egyetemen. Ennek két szintje van Szlovéniában: a graduális és posztgraduális 

szint. Előbbi esetén diplomát szereznek a hallgatók, míg utóbbinál alapdiplomát kiegészítő 

szakosított diplomát. Az egyetemi képzést követően PhD képzésben vehetnek részt a fiatalok. 

9.3 Felnőttképzés Szlovéniában 

 
Szlovéniában a felnőttképzés a kötelező alapoktatást befejezett személyek tanulói, hallgatói 

státusz létesítése nélküli (tehát iskolarendszeren kívüli) képzését jelenti, amelyben államilag 

elismert képesítést szereznek az emberek. A szlovén jogszabály az alkalmassági 

követelményeken túl az adott képzéshez szükséges előképzettségnek való megfelelést szabja a 

felnőttoktatásban való részvétel feltételéül. A képzés tantervének alapjaiként a törvényben 

speciális felnőttoktatási és ifjúságoktatási programokat említenek. 

A felnőttoktatás céljait, területeit és a finanszírozás összegét a Nemzeti Felnőttoktatási 

Program határozza meg. A nemzeti szinten elfogadott éves programokon kívül helyi 

programokat is elfogadhatnak. A felnőttoktatási szervezetek állami (állami vagy a helyi 

önkormányzatok által alapított), illetve egyéb intézmények kategóriába tartoznak. 

Az éves programok finanszírozását az állami költségvetésből, a helyi önkormányzatok 

keretéből, valamint egyéb forrásokból oldják meg.  

9.4 Diplomás Pályakövetés 

Szlovéniában a diplomás pályakövetés kapcsán kevés információ található, továbbá nehezíti a 

kutatást, hogy számos esetben a honlapok csak szlovén nyelven elérhetőek, más idegen 

nyelven nem.  

A Ljubljana Egyetem Karrier Központjának honlapján
139

 találtuk azt az információt, mely 

szerint 2013 tavaszán kezdi el az intézmény végzettjeinek pályáját követni. Ennek érdekében 

egy kérdőívet állítottak össze annak érdekében, hogy megvizsgálják, mely diplomák felelnek 

meg a munkaerő-piaci elvárásoknak. Az eredményekkel az a célja az intézménynek, hogy 

leendő hallgatóit, a Karrier Központot, a munkaadókat és egyéb érdekelteket segíthesse az 

adatok felhasználásával. Az e-mail elérhetőségek összegyűjtése már 2012-ben megkezdődött, 

ilyen úton kívánják elérni a végzetteket. A kérdőív segítségével képet kap az egyetem arra 

                                                 
139

 http://kc.uni-lj.si/en/zaposlovanje-diplomatov-ul (Letöltés dátuma: 2013.10.01.) 

http://kc.uni-lj.si/en/zaposlovanje-diplomatov-ul
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vonatkozóan, hol kapnak a leggyakrabban állást egykori hallgatóik, hány hónappal a végzést 

követően, s milyen problémákkal kell szembenézniük az álláskeresés során.  

10 Románia 

10.1 Román oktatási rendszer – általános bemutatás 

A román oktatási rendszer első számú és egyben legfontosabb törekvése, hogy a polgárok 

megszerezzék azt a tudást, amelyre szükségük van a sikerhez, és el tudják kezdeni a 

karrierjüket akár Romániában, akár külföldön. Az oktatási rendszer szerkezetileg úgy épül fel, 

hogy a készségeket és az ismereteket különböző szinteken fejleszti és egyfajta kihívást jelent 

a román iskolákban tanulóknak. 

A román oktatási rendszer négy lépcsős, a szintek a következők: óvoda, alap-, közép- és 

felsőfokú oktatás. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghatározott irányelvek 

szerint az óvoda nem kötelező a 3-6 éves gyermekek részére. A formális iskola, más néven 

általános iskola akkor kezdődik, amikor a gyermek életkora eléri a hatot vagy hetet. Ez a szint 

az oktatásban kötelezően a tízedik osztályig tart. A következő fázis a felsőoktatás, mely 

szintén opcionális. A hallgatók tanulmányaik során a szokásos tárgyakkal találkozhatnak, 

mint például a matematika és a történelem, emellett azonban a tananyag tartalmaz angol, 

vallásos és számítógépes ismereteket is alapszinten.  Ezen formális oktatási rendszer 

informálisnak tekinthető, kevés gyakorlati elemet tartalmaz. 

10.1.1 Óvoda 

Az óvoda a 3-6 éves gyermekek számára választható, a szülők kizárólagos döntése, hogy 

jártatják-e ebben a korban gyermekeiket közösségbe és elkezdik-e már készségeiket ennyi 

idős korban fejleszteni. Az óvoda szint fel van osztva, akár három vagy négy alszinttel 

rendelkezik. Az első szint, az ún. kis csoport a fiatalabb korú gyermeknek 3-4 éves korban áll 

rendelkezésre. A második szint a közepes csoport 4-5 éves gyermekek által, a harmadik szint 

pedig a nagy csoport 5-6 éves gyermekek által vehető igénybe. Az utolsó szint az ún. "iskolai 

előkészítő osztály”, mellyel nem minden óvoda rendelkezik. 

A romániai óvodák törekszenek arra, hogy az alap foglalkozásokon kívül rengeteg pluszt is 

tudjanak nyújtani a gyermekek számára: választható idegennyelv-oktatás (általában német 

vagy angol), táncórák, úszás és egyéb fizikai gyakorlatok. Minden óvoda legalább egy 

uzsonnát vagy étkezést biztosít a diákok számára. Egyes óvodák saját konyhával és 

szakácsokkal rendelkeznek, akik előkészítik az ételeket. További plusznak tekinthető, hogy 
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néhány óvoda gondoskodik a gyermekek szállításáról, így nem kell a szülőknek azon 

gondolkozni, hogy gyermekük hogy jut el reggelente az óvodába és délutánonként az 

óvodából haza. 

10.1.2 Általános iskola 

Az általános iskola az első kötelező végzettség a romániai gyermekek számára, melyben a 

képzés 8 évig tart. A diákokat általában 7 éves korukban íratják be szüleik a közoktatási 

rendszer működése szerint abba a legközelebbi állami iskolába, ahol a tanuló lakik, kivéve, ha 

a szülő úgy dönt, hogy egy másik iskolába szeretné járatni gyermekét. A jó hírnevű állami 

iskolákat a szülők már előre elárasztják különböző igényeikkel, emiatt néhány ilyen iskolában 

a tanítás már reggel 7 órakor kezdődik és 2 műszakban késő délutánig tart. Az állami 

iskolákban ingyenes az oktatás, de a tankönyveket és az iskolai eszközöket (pl. a ceruzát, a 

notebookot és az egyenruhákat) a szülőknek kell megvenniük. A tanév szeptemberben 

kezdődik és júniusban ér véget. A tanév két félévből áll, az első szeptembertől januárig, a 

második februártól júniusig tart, ünnepekkor általában 2 hetes szünetekkel. Egy osztály nagy 

átlagban 30 főt tud befogadni és képezni.  

A legtöbb osztályban a diákokat az első négy évben csak egy tanár tanítja, további tanárokra 

csak néhány speciális tantárgy esetében (idegen nyelv, sport, számítógépes ismeretek) van 

szükség.  Az alsós osztályokban matematikát, román nyelvet, történelmet, földrajzot, 

különböző tudományokat, művészetet, számítógépes ismereteket, vallást, zenét, állampolgári 

ismereteket és testnevelést tanítanak a diákoknak. A felsős osztályokban (ötödiktől nyolcadik 

osztályig) további tantárgyakkal bővül a repertoár: biológia, fizika, kémia, latin és technológia 

kerül be a kötelező tanulmányok közé. Egyes tantárgyak, mint a vallás és a technológia most 

már szabadon választható. 

Az általános iskolai élet jelentősen eltér a városi és a vidéki iskolákban. A városi iskolákban 

általában mintegy 100-200 hallgató tanul évente. A városi iskola jól felszerelt 

laboratóriumokkal és érdeklődési köröknek megfelelően jól felszerelt klubokkal rendelkezik. 

A tehetséges diákok számára külön osztályok állnak rendelkezésre. A vidéki iskolák kisebbek, 

van, ahol csak 4 éves az oktatás. A többi osztályt a közeli falvakban, városokban tudja 

befejezni a gyermek. Egyes iskolák megkövetelik az egyenruhát az első négy évfolyamon, de 

a felsőbb szinteken általában nem hordanak iskolai egyenruhát a diákok.  

10.1.3 Középiskola és felsőoktatás 

Miután a nyolcosztályos általános iskolát befejezték a diákok, kötelezően részt kell venniük a 

Nemzeti Teszten. Ez egy országos vizsgálat, mely a román nyelv és az irodalom, a földrajz, a 
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történelem és a matematika ismeretére terjed ki. Ennek alapján tudja eldönteni a diák, hogy 

milyen középiskolába iratkozik be (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, stb.). 

A különböző típusú román középiskolák teszik lehetővé a felsőoktatáshoz való 

hozzáférést. Mivel a tanított tantárgyakban különbség van bizonyos középiskolákban, néhány 

egyetemre elég nehéz lehet bekerülni. Például egy humán gimnázium általában nem nyújt 

kellő matematikai vagy természettudományos ismereteket, így a diák nem feltétlenül tud 

később mérnöki vagy természettudományi felsőoktatási képzésre jelentkezni. A 

középiskoláknak két szintje van: kötelező két éves szint (9. és 10. osztály) és nem kötelező két 

éves szint (11. és 12. osztály).  A diákoknak az első szintet kell elvégezniük, a második szint 

az érettségi eléréséhez szükséges, hogy jelentkezni tudjanak a felsőoktatásba. A felsőoktatási 

képzési paletta elég színes: műszaki, gazdász, jogász, különböző természettudományos 

képzések közül választhatnak az arra érdemes tanulók, ám ahhoz, hogy egy egyetemre be 

tudjanak kerülni, le kell tenniük a Nagy Országos Érettségi vizsgát, mely általában 2 vagy 3 

szóbeli és 4 vagy 5 írásbeli vizsgából áll. Az egyetemi felvételiben elég kis szerepet játszik az 

érettségi, nagyobb a súlya az ott megírt felvételi vizsgának. Minden egyetem saját felvételi 

eljárással rendelkezik. 

10.1.4 Tudományos programok 

A román felsőoktatási intézmények 4 féle tudományos programmal rendelkeznek, melyek 

közül választhatnak a hallgatók:  

 Teoretikus program: a legszigorúbb tudományos program, mert szinte minden 

tantárgyból szükséges az egyetemi felvételi. Oktatott tantárgyak: latin, matematika 

(algebra, trigonometria és számolás), számítógépes programozás, két másodlagos 

nyelv (például angol és francia), irodalom, történelem, földrajz, fizika, 

közgazdaságtan, logika, filozófia és pszichológia.   

 Technikus program: itt a hallgatók a különböző műszaki területekről kaphatnak 

képesítést. A legtöbb tantárgy technikai (mechanika, műszaki gépek ábrázolása, 

gépszerkezettan, stb.). Itt is tanulnak kevés matematikát, ám a képzési program 

humán tárgyakat nem tartalmaz. 

 Szakmai programok: Művészeti és vallási programok tartoznak ide, melynek 

keretében a hallgatók matematikát és műszaki tárgyakat nem, csak a 

szakterületnek megfelelő tantárgyakat és néhány humán tárgyat hallgatnak.  

 Szolgáltatások és gazdaságtudományi programok: a teoretikus programhoz 

hasonló, azonban ez sokkal könnyebb.  Azok a hallgatók, akik ezt a tudományos 
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programot elvégzik, a gazdasági és kereskedelmi szektor értelmiségét fogják 

erősíteni. 

10.1.5 Egyetemi szintű tanulmányok 

Az egyetemi szintű tanulmányoknak 3 szakasza van: 

1. első szakasz: diploma megszerzése különböző rövid távú (3 év) vagy hosszabb 

távú (4-6 év) képzések elvégzésének segítségével. 

2. második szakasz: diploma és oklevél megszerzése különböző 2 éves képzések 

segítségével, kutatási munkák. 

3. harmadik szakasz: doktori tanulmányok, doktori fokozat megszerzése 4-6 éves 

képzés elvégzésével. Lehet nappali vagy akár levelező tagozaton is folytatni.
140

 

 

10.2 A román felsőoktatási rendszer fejlődése és alakulása napjainkig 

10.2.1 Korai időszak – rövid történeti áttekintés a 19. századig 

Az első román felsőoktatási intézményeknek a Vasile Lupu herceg által 1640-ben alapított 

latin és szláv nyelvekkel foglalkozó Iasi Vasiliana Akadémiát és a Constantin Brancoveanu 

herceg által a 17. században alapított Bukaresti Akadémiát tekintjük. A két intézmény 

tevékenysége hasonló volt az Európában már meglévő akadémiák tevékenységéhez: 

biztosították a tudományos és szakmai képzési területek igénybevételének lehetőségét 

rendkívül fontos szerepet játszva a későbbi akadémiák létrejöttében is. A román felsőoktatás 

első igazi mérföldkövének mégis a Mihail Sturdza herceg által 1835-ben alapított Mihaileana 

Akadémiát tartják, hiszen megfelelt az akkori felvilágosult európai előírásoknak és korát 

megelőzve törekedett a haladásra. Az akadémia tanterve nagymértékben hasonlított az osztrák 

és német akadémiák tantervéhez. Az ott kapott diplomával állami, igazságszolgáltatási és 

közigazgatási területeken lehetett helyezkedni. A nyugati egyetemek – felismervén az oktatás 

magas színvonalát és a professzorok képzettségét – csatlakoztak az akadémia doktori 

programjához, hogy tapasztalatokat szerezhessenek saját fejlődésük előmozdítása végett. 

A 19. század második felében alakult meg Románia első modern nemzeti egyeteme (1860), 

egy évvel a román független állam létrejötte után. Két évvel később 1862. június 4-én 
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megalakult Romániában az Oktatási és Kulturális Minisztérium, melynek elsődleges feladata 

az oktatáshoz való szabad hozzáférés biztosítása volt. 1864-ben született meg az első oktatási 

törvény, ami az Állami Oktatási Törvény (Legea Intructiunii Publice) nevet viselte és 

átfogóan szabályozta az oktatást az általános iskolától egészen az egyetemi képzésekig. 

Szétválasztotta a vallási és állami oktatást, kötelezővé téve a 7-12 éves gyermekeknek minden 

településen a 4 éves képzésben való részvételt. 1869-ben alakult meg Románia első orvosi 

egyeteme, amit az első világháború után 1921-ben az első állatorvosi egyetem megalakulása 

követett. 1872-ben fordulópont következett be: megalakult a Kolozsvári Magyar Királyi 

Ferenc József Tudományegyetem, ahol a kurzusokat már magyar nyelven is lehetett hallgatni. 

A 19. század végén drámai fejlődés vette kezdetét Románia oktatási rendszerében 3 törvény 

megszületésével: Alapfokú Oktatási Törvény (Law on Primary Education – 1893), Közép- és 

felsőfokú Oktatási Törvény (Law on Secondary and Higher Education – 1898) és Szakmai 

Oktatási Törvény (Law on Vocational Education – 1899). A századforduló ígéretesnek tűnt: 

modernizálta, fellendítette és elősegítette a közoktatás fejlődését az országban. 

Statisztikai adatok a 19. században az Iasi Egyetem és a Bukaresti Egyetem vonatkozásában: 

1864/1865-ös oktatási év: 

Iasi Egyetem Bukaresti Egyetem 

3 kar 3 kar 

14 professzor 21 professzor 

50 joghallgató 90 joghallgató 

23 bölcsész hallgató 21 bölcsész hallgató 

10 mérnök hallgató 12 mérnök hallgató 

  

1898/1899-es oktatási év: 

Iasi Egyetem Bukaresti Egyetem 

4 kar 5 kar 

58 professzor 76 professzor 

129 joghallgató 815 joghallgató 

117 bölcsész hallgató 314 bölcsész hallgató 

82 mérnök hallgató 380 mérnök hallgató 
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95 orvostan hallgató 404 orvostan hallgató 

nincs teológus hallgató 148 teológus hallgató 

 

10.2.2 A román felsőoktatás a 20. században – rövid történeti áttekintés 

Az első világháború után a Cluj-i Egyetem, akárcsak a Strasbourgi és a Bratislavai Egyetemek 

fennhatósága állami kézbe került. Fontos változásnak tekinthető ebben az időszakban, hogy 

1928-ban a Cluj-i Egyetem neve megváltozott: Victor Babes bakteorológiai kutató nevét 

viselte. A második világháború után 1945-ben alakult meg a Bolyai János Tudományegyetem 

szintén Cluj-ban, ahol az oktatás már teljes mértékben magyar nyelven folyt. A két egyetem 

1956-ban egyesült Babes-Bolyai Egyetem néven, ahol két nyelven (román-magyar nyelven) 

hallgathatták a kurzusokat a hallgatók. A Cluj-i Egyetem mellett 2 olyan felsőoktatási 

intézményt említhetünk még, mely jelentős mértékben formálta a román felsőoktatást a 20. 

században: a Cernaut-i és a Sibiu-i Egyetemeket, ahol a hallgatók bármely képzési területről 

választhattak érdeklődésüknek megfelelően.
141

 

10.2.3 Felsőoktatási rendszer 1989 után  

A felsőoktatási rendszer 1989 után előre tervezetten, centralizáltan és átpolitizáltan működött 

Romániában. Az átpolitizáltságot az a tény tükrözte, miszerint minden akadémikusnak a 

Kommunista Párt tagjának kellett lennie, mert úgy gondolták, hogy az egyetemeknek 

politikailag elkötelezett emberekre van szüksége. E szabály alól csak nagyon ritkán adódtak 

kivételek.  Épp ezért az egyetemen belüli hierarchiát is a politikai pártban betöltött szerep 

határozta meg. Gyakori volt a kettő közti átfedés (Nikolescu, 2002).  Ennek következtében az 

akadémiai szabadság szinte teljesen megszűnt. A román felsőoktatást 1970 után egyre inkább 

megfosztották külföldi kapcsolataitól, szerződéseitől, így kezdett egy kicsit elavulttá válni 

(World Bank, 1996).  

A szocialista rendszerek sajátosságát az előre történő megtervezettség adta. A román 

felsőoktatásban az egyes szakokon országosan egységes tanterv szerint oktattak, sajátos 

felvételi előírások érvényesültek. Az egyetemi helyek száma előre meghatározott volt, 

ahogyan a végzetteknek a különböző munkahelyeken történő elhelyezése is, bár itt 

figyelembe vették a munkaerőpiac igényeit is (Nicolescu, 2002). A hallgatók 65%-a mérnöki 
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karokon, 10%-10%-a természet-, társadalom- és humántudományi karokon tanult (World 

Bank, 1996). 

A román rendszer a közép-európai országok leginkább centralizált rendszere volt, ahol az 

állam töltötte be a felsőoktatás irányításának kulcsszerepét. Minden döntést az Oktatási 

Minisztériumban (OM) hoztak a nagyobb horderejű oktatáspolitikai döntésektől kezdve 

(mintatanterv, beiskolázási keretszámok vagy finanszírozás, személyzet felvétele, könyvek, 

tárgyak beszerzése, stb.) a legapróbb kérdésekig. Megszűnt a felsőoktatási intézmények 

keretében történő kutatás, a doktori képzést az iparágakkal közvetlen kapcsolatban álló 

kormányzati kutató intézetekbe helyezték át (World Bank, 1996).  

Az egyéni kezdeményezéseknek és döntéseknek nem volt helye a rendszerben, mindenki 

előírásokat és felsőbb parancsokat követett, melynek nagy része a Kommunista Párttól 

származott. Minél jobban hajtotta végre valaki az előírásokat, annál jobb akadémikusnak 

minősült. Ennek az okát abban kell keresni, hogy az akkori érvelés szerint ki kellett nevelni az 

analfabéták tömegeit, egységes kultúrát nevelni beléjük, hiszen Romániának erős államra volt 

szüksége az adott időszakban. 

A Balkán más országaihoz hasonlóan 1989 után a felsőoktatási rendszer volt a legjobban 

működő polgári intézmény Romániában. Romániát Caucesu bukása után a lassúbb változások 

politikája jellemezte, melynek elsődleges célja a szociális védelem volt. Ez fokozottan 

érvényes a felsőoktatásra is, mely a lakosság 20%-át érintette közvetlenül akkoriban. A 

fejlődés lassan és bizonytalanul zajlott, megpróbálva leküzdeni a létező akadályokat. A 

felsőoktatás reformja az oktatási reform keretében, annak részeként indult, majd 1993-tól 

különült el önállóan. Az oktatás általános reformjának szükségességét egyrészt a kommunista 

beállítottságú társadalomból a demokratikus típusú társadalmi berendezkedésre történő 

átmenet, másrészt a gazdasági élet emberi erőforrás-szükséglete, harmadrészt az oktatási 

rendszer önszabályozó képességének összeomlása, valamint az európai integráció lehetősége 

indokolta. 

A 90-es évekre jellemző óriási változás, hogy 1991-től új típusú magánegyetemek is 

létrejöhettek, melyek működésüket az 1924 óta érvényben lévő 21-es számú törvényre 

alapozták, mely lehetővé teszi a jogi személyek – alapítvány és egyesület – létrehozását a 

közérdek szolgálatának céljából. Az alapítvány intézményeket hozhatott létre és 

birtokolhatott. Így születtek nagy számban az alapítványi magánegyetemek (Titu Maiorescu 
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Független Egyetem, Román-Amerikai Egyetem, Hyperion Egyetem, Spiru Haret Egyetem). 

Ezen magánegyetemek hatalmas előnye az, hogy mint nonprofit szervezetek az adófizetés 

szempontjából kedvezményben részesültek, így kevesebb adót kellett fizetniük. Hátrányuk 

azonban, hogy létrehozásukhoz az Oktatási Minisztérium engedélyére volt szükség. Ez 

meglehetősen paradox helyzethez vezetett, hiszen az állam nem ismerte el a magánegyetemek 

működését, viszont jóváhagyta a létrehozásukat. A kormány lemondott ellenőrzésükről, de 

ennek fejében anyagi támogatásban sem részesítette őket. Bár nem tekintette az állami 

felsőoktatás komoly vetélytársának, az Oktatási Minisztérium mégis különböző rendeletek 

meghozásával megpróbálta ellehetetleníteni a magánegyetemek létezését. Kiadott egy 

körlevelet, melyben megtiltotta az állami egyetemek oktatóinak, hogy magánegyetemeken is 

taníthassanak. Ezen felül 1990 októberében megtiltotta az állami intézményeknek, hogy 

laboratóriumokat adjon bérbe a magánintézményeknek, akik köztudottan állandó 

helyproblémával küzdöttek. 
142

 

10.3 Oktatással foglalkozó szervezetek Romániában 

A legtöbb, felsőoktatás szempontjából alapvető fontosságú szervezet a fővárosba, Bukarestbe 

tömörül. Az egyik legfontosabb intézmény a Neveléstudományi Intézet, mely 1990-ben jött 

létre és az oktatásra vonatkozó kutatási terveket és fejlesztéseket készít. Az Intézetet az 

Oktatási Minisztérium finanszírozza, a Minisztérium hagyja jóvá a döntéseit, ám tudományos 

és adminisztratív szempontból mégis függetlennek tekinti magát. Az intézeten belül 5 

alosztály működik: tantervvel, menedzsmenttel, értékeléssel, az oktatás elméletével, 

pályaválasztással és tanácsadással foglalkozó alosztályok. A Neveléstudományi Intézet 

változó rendszerességgel megjelenő kiadványa a Pedagógiai Szemle. 

1993-ban jött létre a kormány kezdeményezésére egy tanácsadó csoport, mely a felsőoktatási 

reform stratégiáját hivatott kidolgozni, ennek keretében végzik tevékenységüket. Az Oktatás 

2000+ Központ a Soros Nyílt hálózatának intézményeként jött létre 1998-ban, majd egyre 

inkább függetlenedett attól. Célja az egyenlő oktatási esélyek biztosítása, a tanulásközpontú 

oktatás létrehozása, a helyi közösségek bevonása az iskolák életébe, valamint alkalmazható 

modellek kidolgozásának támogatása. Tevékenysége főként az egyetem előtti oktatásra 

összpontosul. Céljai elérését különböző kísérleti programokkal próbálja megvalósítani az 

ország 8 megyéjében.  
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Bukarestben működik még néhány nemzetközi oktatási szervezet, köztük az UNESCO-

CEPES (European Centre for Higher Education), mely 1972-ben jött létre a felsőoktatási 

kutatások és együttműködések elősegítése érdekében az európai régió államai között. Az 

Országos Sokrates Ügynökség 1996-ban az Oktatási Minisztériumon belül jött létre és fő 

tevékenysége, hogy évente az OM-mel közösen megjeleníti az Eurydice program keretében a 

román oktatási rendszer leírását. 

Részben felsőoktatással foglalkozó szervezetek még: a Liliana Popescu által vezetett Civic 

Education Project, a Gabriel Andreescu és Renate Weber által vezetett International Studies, 

valamint a kolozsvári szociológiai tanszékhez kötődő Interetnikus Kapcsolatokat Kutató 

Központ is.
143

 

10.4 A román felsőoktatás napjainkban 

10.4.1 A felsőoktatást szabályozó jogi háttér – akkreditáció  

A romániai oktatást az Alkotmány 32. cikkelye szerint a 84/1995. számú Tanügyi Törvénynek 

a 151/1999. számú törvénnyel módosított változata szabályozza.  A Törvény 3. 4. és az 5. 

szakasza szerint az oktatás célja a román társadalom humanista hagyományaira, demokratikus 

értékeire és törekvéseire támaszkodó nevelési eszmény magvalósítása, melynek hozzá kell 

járulnia a nemzeti identitás megőrzéséhez is. A román iskolák nevelési eszményének az 

emberi egyéniség szabad, egészében való és harmonikus fejlesztése tekinthető, az önálló és 

alkotó személyiség kialakításának feladatát az oktatás elsősorban a tudományos ismeretek, 

illetve a nemzeti és egyetemes kultúra elsajátításán keresztül valósítja meg.  

A Törvény 62-79. szakaszai szabályozzák a román felsőoktatás kétlépcsős, rövid és hosszú 

időtartamú szerkezetét, az intézmények szerkezeti felépítését pedig a 83. szakasz szabályozza. 

Az egyetemek autonómiáját az Alkotmány is szavatolja az említett törvény mellett. A 92. 

szakasz úgy fogalmaz, hogy „az egyetemi autonómia az egyetemi közösség joga ahhoz, hogy 

bármely ideológiai, politikai vagy vallási beavatkozás nélkül vezesse önmagát, gyakorolja 

akadémiai szabadságait, illetékességek és kötelezettségek együttesét vállalja magára a 

felsőoktatás országos fejlesztési stratégiája törvénnyel megállapított opcióival és 

orientációival összhangban.” Az egyetemi autonómia kiterjed az intézmény vezetésére, 
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szervezeti felépítésére és működésére, a didaktikai és tudományos kutatási tevékenységekre, 

az igazgatás, illetve finanszírozás területeire.  

Az elmúlt 10 év egyik legfontosabb vízválasztójának az 1997 év tekinthető, amikor az új 

oktatási miniszter – Andrei Marga a Babes-Bolyai Tudományegyetem rektora – 

mandátumának megkezdésével, az alábbi hat területre terjesztette ki az oktatás reformját:  

• Curricularis reform: a tanügyi terv, az oktatási programok, a tankönyvek lecserélését 

és fejlesztését foglalja magában. A nemzeti tantervet az európai szabványokhoz 

kompatibilizálták.  

• A reproduktív tanulásról az aktív tanulásra tértek át, valamint az egyetemeken 

fellendítették a tudományos kutatásokat.  

• Az iskolák és egyetemek között jobb kapcsolatok kiépítését, valamint az oktatási 

intézmények és az őket körülvevő gazdasági, adminisztratív és kulturális környezet közti 

kapcsolatok megteremtését szorgalmazták.  

• Az intézmények infrastruktúráit fejlesztették és a világ elektronikus kommunikációs 

hálózatára kapcsolódtak. 

• Az iskolai és akadémiai menedzsmentet reformálták meg a decentralizáció és az 

intézményi autonómiák megteremtése által. 

• Fejlett nemzetközi együttműködési formákat alkalmaznak.  

1998-ban a Kormány megalakította az Országos Oktatási Reformbizottságot, az Országos 

Értékelési Ügynökséget és további strukturális változtatásokat kezdeményeztek.  Az 1998-ban 

bevezetett oktatási reform összhangban a nemzetközi gyakorlattal – az UNESCO által 

kidolgozott ún. ISCED (International Standad Classification of Education) rendszernek 

megfelelően – módosította az addigi oktatási rendszer szerkezetét.
144

 

Az egyetemek létrehozásának folyamatát is újraszabályozták. Egy magánegyetem 

létrehozásának első lépcsőjét az ideiglenes működési engedély megszerzése jelenti, melynek 

menetét az akkreditációs törvény írja le. Először is önértékelési jelentést kell készítenie az 

intézménynek az általa indítandó szakok mindegyikéről, majd ezeket mellékelni kell a 
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Nemzetnevelésügyi Minisztériumhoz terjesztendő kérelemhez. A kérelmet a Minisztérium a 

törvényesség ellenőrzése után eljuttatja az Országos Akadémiai Minősítési és Akkreditálási 

Tanácshoz. A tanács az alárendelt bizottságok és saját ténymegállapításai alapján kidolgoz 

egy másik jelentést, melyben minden kar, kollégium vagy szakosítás esetében külön javasolja 

az ideiglenes működési engedély megadását vagy elutasítását és ezt később közlik az 

intézménnyel és a Minisztériummal. Következő lépésként a Minisztérium kidolgoz egy 

kormányhatározat tervezetet, melynek alapján a kormány megadja a kérelmező intézmény 

mindazon karainak, kollégiumainak és szakosításának ideiglenes működési engedélyét, 

melyek eleget tettek a törvényben előírt szabványoknak. 

A létrehozandó felsőoktatási intézménynek a törvénynek megfelelő kritériumokkal kell 

rendelkeznie, amelyek a tanszemélyzetre, az oktatás tartalmára, a kutatási és pénzügyi 

tevékenységekre, anyagi alapokra és az intézményes, adminisztratív és menedzseri 

struktúrákra vonatkoznak. Ezekre a kritériumokra pedig bizonyos minőségi szintek 

vonatkoznak, tehát kijelölik a kötelező minimális szinteket a minősítési és akkreditálási 

folyamat tekintetében. Például a tanszemélyzet tekintetében fontos, hogy egy egyetemnek 

olyan tanszemélyzetre van szüksége, melynek 20 százaléka egyetemi professzori vagy előadói 

ranggal rendelkezik, akik alapnormával, vagy társult tanerői státusszal vannak alkalmazva. 

Plusz az oktatók legalább fele felsőoktatási állásban véglegesített tanerőnek kell lennie, 

melyek 20 százaléka egyetemi professzori és előadó-tanári ranggal rendelkezik. Tehát a 

létrehozott magánegyetemnek arra kell törekednie a legjobban, hogy minél képzettebb 

tanerővel és oktatói gárdával rendelkezzen. 

Ezen felül számos dolognak meg kell még felelni: ahhoz, hogy egy magán felsőfokú 

intézmény ideiglenes működési engedélyt kapjon, bizonyítania kell, hogy: saját, vagy bérelt 

helyiséggel; saját vagy bérelt laboratóriumokkal; valamint saját olvasóteremmel és 

könyvállománnyal rendelkezik. Bizonyítani kell még továbbá, hogy az intézmény addigi 

működése során bevételei legalább 25 százalékát saját anyagi alapjainak fejlesztésére fektette 

be. Amennyiben sikerül megkapni az akkreditációt, még további külső ellenőrzés alatt áll az 

intézmény. 

A felsőoktatási intézmények értékelési és akkreditálási eljárásának a lebonyolítása és az 

oktatás minőségének biztosítására megalakult a Parlament fennhatósága alá tartozó Országos 

Akadémiai Akkreditációs Tanács, melynek tagjait mindig közzéteszik. Az akkreditációs 

folyamat két részre oszlik: az ideiglenes működési engedély megszerzésére, amely a felvételi 
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és az oktatás megszervezésére és beindítására jogosít fel és az akkreditációra, mely az 

államvizsga megszervezésére jogosít fel. 

Az eljárás első lépcsője, hogy a kérelmező intézmény önfelmérő tervet nyújt be a 

Tanügyminisztériumnak, amely az Akkreditációs Tanácshoz továbbítja azt. Az Akkreditációs 

Tanács bizottságokat hoz létre, mely felméri a törvény előírásának megfelelő feltételek 

meglétét az intézményekben. A bizottságok által elkészített jelentések alapján az 

Akkreditációs Tanács saját jelentést dolgoz ki, és dönt a kérelmező intézmény ideiglenes 

működési engedélyének kibocsátásáról vagy a kérés visszautasításáról, majd erről értesíti az 

Oktatási Minisztériumot. Az Akkreditációs Tanács kedvező jelentése alapján a Oktatási 

Minisztérium kormányhatározat-tervezetet terjesztet elő, aminek alapján a Kormány 

engedélyezi a javasolt karok, főiskolák és szakok ideiglenes működését. 

Az akkreditációs folyamat ennél egyszerűbb és jóval gyorsabb. Az akkreditálási kérvényt 

legkésőbb három egymást követő évfolyam végzésétől számított 2 éven belül kell benyújtani. 

A már akkreditált felsőoktatási intézmények 5 évenként akkreditációs vizsgálatnak vannak 

alávetve, annak érdekében, hogy a törvényes feltételeknek továbbra is eleget tegyenek. 

10.4.2 A román felsőoktatás helyzete és kilátásai napjainkban 

A román felsőoktatás jelenlegi helyzetéről elmondható a bizonytalanság és az elmaradottság: 

például a szocializmus óta nem vizsgálták felül a bukaresti egyetemen bizonyos szakok 

„naprakészségét”. A mai napig képeznek kohász- és vaskohász mérnököket, míg szinte 

minden, ezzel foglalkozó romániai cég befejezte működését az utóbbi 20 évben. Emellett meg 

kell említeni, hogy évente körülbelül 9000 diák kap jogi diplomát, míg mindent egybevetve 

(ügyvédbojtár, közjegyző stb.) legfeljebb ezren tudnak elhelyezkedni. 

Romániában 2010-ben mintegy 710 ezer munkanélkülit regisztráltak a hatóságok, míg 

legfeljebb 7 ezer állásajánlat van. A felsőfokú végzettséggel rendelkezőket sokkal inkább 

sújtja a munkanélküliség, ugyanis a szakmunkásokhoz képest jóval nehezebben találnak – 

képzettségüknek megfelelő – állást. 

Nem véletlen, hogy körülbelül 3 millió román állampolgár megy külföldre jobb 

elhelyezkedési lehetőségek miatt. Ők azonban azzal szembesülnek, hogy – minden uniós 

jogszabály ellenére – diplomájukat számos országban nem fogadják el, így például 

Franciaországban sem. Így marad a taxisofőrség, a bébiszitterkedés, az újságkihordás, és a 

többi. 
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A román felsőoktatás válsága hosszabb ideje húzódik. Már Traian Basescu elnök is felemelte 

szavát több ízben a helyzet lehetetlensége miatt. Tavaly augusztusban például az államelnök 

élesen bírálta a nagyváradi, a Târgu Jiu-i, az alexandriai állami egyetemeket és a iaşi-i orvosi 

egyetemet is a tanügyi reformmal kapcsolatban. Szerinte olyan felsőoktatásra volna szükség, 

ami értékeket, képességeket és ismereteket ad át hallgatóinak, és – nem utolsósorban – 

megfelel a jelenlegi munkaerő-piaci elvárásoknak. A felsorolt egyetemeket azzal vádolta, 

hogy tulajdonképpen a Spiru Haret magánegyetem megfelelői állami pénzen. 

A Spiru Haret egyetem több botrány főszereplője volt a közelmúltban. Mint kiderült, számos, 

még nem akkreditált szakon adott ki diplomát, amelyek érvényességét az oktatási 

minisztérium később kétségbe vonta. Végül megállapították, hogy ezeket nem vonják vissza, 

a közeljövőben azonban a hallgatóknak más egyetemeken kell államvizsgát tenniük 

amennyiben érvényes diplomához akarnak jutni. Mindemellett arra is fény derült, hogy az 

egyetem „meglehetősen” nyereségesen működik: a tavalyi év legsikeresebb román 

vállalkozása ugyanis ez a magánegyetem volt. Pénzügyi hatékonyságával az ország 

legnagyobb vállalkozásait is maga mögé szorította. A siker titka: számos új szak indítása 

(akár akkreditáció nélkül), megnövelt hallgatói létszám, valamint a távoktatás kiterjesztése, 

ami jóval olcsóbb az egyetemnek. 

A jelenlegi tarthatatlan helyzetet tovább fokozta, amikor közzétették a Times Higher 

Education című brit felsőoktatási szakfolyóirat éves ranglistáját, ahol egyetlen román egyetem 

sem került be a legjobb ötszáz közé. A bukaresti egyetem valahol 500 és 600 között szerepel, 

míg a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem nevét csupán megemlítették – igaz, ez 

jelentős előrehaladás, eddig ugyanis még ez sem történt meg.  

Erdélyben a rendszerváltás óta több intézményben tanulhatnak magyar nyelven a hallgatók. 

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen több-kevesebb megszorítással folytonos volt 

a magyar nyelvű oktatás, bár a 80-as években fennállt annak a veszélye, hogy ezt is elveszítik 

határon túli testvéreink.  A román és a magyar állam között voltaképpen a rendszerváltás óta 

vitatéma az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete. Ezzel kapcsolatban számos megegyezés 

született több-kevesebb sikerrel. A 2009-ben aláírt román–magyar együttműködési 

jegyzőkönyv szerint nem engedhető meg, hogy bárkit is hátrány érjen amiatt, hogy magyarul 

tanul Romániában. Emellett a két fél által felállított vegyesbizottság vizsgálja majd a jövőben 

a kétnyelvűség megfelelő alkalmazását a Babes-Bolyai Egyetemen. 

Napjainkban az erdélyi magyar felsőoktatással kapcsolatban elmondható, hogy helyzete – 

nagy küzdelmek árán – folyamatosan javul. A képet árnyalja, hogy a tapasztalatok szerint az 
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itt végzett hallgatók javarészt külföldön kamatoztatják tudásokat. Éppen ezért az 

intézményeknek arra is kell törekedniük, hogy valamivel meg tudják ragadni a hallgatókat.
145

 

A 2011-es év legnagyobb fejlemény: a Bolyai Kezdeményező Bizottság felszólította az 

erdélyi magyar oktatókat:  járuljanak hozzá az állami felsőoktatás átszervezéséhez. Az új 

oktatási törvény értelmében ugyanis jelentős autonómiára tehetnek szert a román állami 

egyetemeken működő magyar tagozatok, és lehetővé válik az anyanyelvű doktori képzés. Az 

anyaországból pedig vendégoktatókat várnak.
146

 

10.4.3 Románia felsőoktatási intézményei 

Románia jelenlegi legjobban keresett felsőoktatási intézményei a következők: 

 Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar 

 Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

 Bolyai Tudományegyetem 

 Gheorghe Dima Zeneakadémia 

 Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem 

 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 

 Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

 Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium (Kolozsvár) 

 Művészeti és Design Egyetem (Kolozsvár) 

 Műszaki Egyetem (Kolozsvár) 

 Partiumi Keresztény Egyetem 

 Protestáns Teológiai Intézet (Kolozsvár) 

 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

 Temesvári Nyugati Tudományegyetem.
147

 

10.4.3.1 Babes-Bolyai Tudományegyetem 

A Babes-Bolyai Tudományegyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező állami 

felsőoktatási intézmény, a kultúra, a gazdaság és az innovációs törekvések fontos tényezője. A 
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legjobban keresett egyetem Romániában. Küldetése alapján arra hivatott, hogy lokális, 

regionális, nemzeti és nemzetközi viszonylatban a kulturális sajátosságok fenntartását, a 

kultúra dinamikáját biztosítsa. 

Az egyetem huszonegy, viszonylag önálló karon működik, teljes körű tudományegyetemi 

képzést és továbbképzést nyújtva hallgatóinak. Szerkezeti felépítésében oktatási egységei 

mellett (karok, intézetek, tanszékek, kollégiumok, tudományos kutatóintézetek) saját 

létesítményekkel is rendelkezik (könyvtárak, múzeumok, laboratóriumok, adminisztratív 

egységek, bentlakások, egyetemi étkezdék, sport- és szabadidős létesítmények, gyakorlóterek 

stb.) 

Az egyetem a három erdélyi történelmi nyelv alapján tanulmányi tagozatokra oszlik (román, 

magyar és német). Ezek párhuzamosan működnek a meglevő, közös szervezeti keretekben 

(intézeti, tanszéki, kari, egyetemi szinten). A kisebbségi magyar és német tagozat 

oktatásszervezési önállósággal, valamint külön biztosított képviseleti joggal rendelkezik az 

egyetem vezetőtestületeiben. Legtöbb kar esetében a német tagozat csak az utóbbi 

lehetőséggel kívánt élni. 

Az egyetem a romániai állami felsőoktatásra vonatkozó törvények, valamint saját belső 

szabályzata, Chartája alapján működik, akkreditált képzést biztosítva valamennyi szinten és 

oktatási formában. A Romániában az érvényben lévő egyetemi besorolások alapján a BBTE 

kutatóegyetem. A karokon kívül több tudományos kutatóközpont és kutatóintézet is működik 

legtöbb karon átívelő, tudományközi dimenzióban.
148

 

10.5 A diplomás pályakövetés Romániában 

A diplomás pályakövetés Romániában a HEFOP-program keretében támogatandó 

tevékenységként jelenik meg és elsősorban a felsőoktatási intézmények szintjén - egyetemek, 

karok, illetve kis mértékben az Alumni szervezetek keretében - valósul meg. A diplomát 

szerzettek munkaerő-piaci beilleszkedésének pályakövetése támogatandó tevékenységként 

megjelenik Románia Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának 2.1 számú (Átmenet 

az iskolából az aktív életbe) intézkedése keretében.  
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A kérdéssel korábban is foglalkozott az Oktatási és Kutatási Minisztérium, illetve része volt 

az irányítása alatt álló szervek elemzési-tervezési tevékenységének is. Ezekben nem kizárólag 

a felsőoktatásból kikerült diplomásokat célzó felmérések voltak jellemzőek, hanem a műszaki 

és szakmai oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó intézményi fejlesztést céloztak meg.  

10.5.1 A Phare TVET projekt keretében országos szintű felmérés Romániában 

A műszaki és szakmai oktatás korszerűsítésére irányuló Phare TVET RO 

2004/016.772.04.01.02.04.01.03 projekt egyik célja az volt, hogy a gazdasági és társadalmi 

kohézió biztosítása érdekében összekapcsolja az oktatási kínálatot az oktatásban résztvevők 

szükségleteivel, valamint a tudásalapú társadalom fejlesztési igényeivel is. Ennek érdekében a 

projekt keretében megvalósult egy nagyméretű munkaerő-piaci felmérés, amely három fő 

komponensből állt, melyek az országos szintű felmérés a vállalkozások, a munkaerő-piaci 

felmérések a 8 fejlesztési régióban és a műszaki és szakmai oktatásból és képzésből, valamint 

a felsőoktatásból kikerült végzettek munkaerő-piaci beilleszkedésére irányuló elemzések. 

A projekt végrehajtásáért az Országos Műszaki és Szakmai Oktatási és Képzési Fejlesztési 

Központ felelt, mely az Oktatási és Kutatási Minisztérium irányítása alatt áll. A 

felsőoktatásból kikerült diplomások munkaerő-piaci beilleszkedésére irányuló elemzések a 

kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, valamint a brassói Transilvania Egyetem 

szakértőinek irányításával valósultak meg. A projekt záró konferenciája keretében mutatták be 

2007 októberében annak a felmérésnek az eredményeit, amely a felsőfokú oktatásból kikerült 

diplomások munkaerő-piaci integrációjának elemzése során alkalmazott eszközök tesztelésére 

irányult. A 2007 augusztusától szeptemberéig 22 egyetem részvételével megvalósult felmérés 

során négy különböző típusú pályakövetési eszköz (kérdőív) alkalmazásának hatékonyságát 

vizsgálták, az alábbiak szerint: 

1. Az „A” típusú kérdőívezést a 2006-ban végzett hallgatók körében, 1 év után végezték, 

mely 39 kérdésből és 4 kérdéskörből állt. A kérdőívezés feladata az okleveleket kibocsátó 

irodákra hárult. A kitöltéshez szükséges idő 10 perc volt. 

Felmerülő problémák, javaslatok: 

 A bevont egyetemek között akadtak olyanok is, amelyek az egyetemi 

oklevél kiadásakor nem töltették ki a végzettekkel a kérdőívet, így a 2006-

os évet nem sikerült teljesen lefedni. 
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 Javasolt a felmérés népszerűsítése az utolsó éves hallgatók körében, 

valamint az éves jelentések bemutatása a hallgatók és az egyetem 

alkalmazottai számára. 

 Nehéz volt elérni a célcsoportot (végzettek elérhetőségeit tartalmazó 

adatbázis szükséges). 

2. A „B” típusú kérdőívezést a 2004-ben végzett diplomások körében, 3 év után végezték. 29 

kérdésből, 4 kérdéskörből állt. A kitöltéshez szükséges idő 10 perc volt. 

Felmerülő problémák, javaslatok: 

 A kérdőívezők felkészültségéhez kötődő hiányosságok (képzés szükséges). 

 Nehézkes válaszadás a nyitott kérdésekre.  

 Javasolt a felmérés népszerűsítése az utolsó éves hallgatók körében, 

valamint az éves jelentések bemutatása a hallgatók és az egyetem 

alkalmazottai számára. 

 

3. A C1 típusú kérdőívezést az alkalmazók körében végezték a szervezetre vonatkozó 

kérdésekkel, 17 kérdésből állt. A kitöltéséhez szükséges idő a kérdőívező szempontjából a 

távolság és a látogatások számának függvényében változó, a megkérdezett vezetők 

szempontjából az alkalmazottak számának függvényében változó. 

Felmerülő problémák, javaslatok: 

 Nehézséget okozott a kérdések struktúrája, a kért információ jellege 

(bizalmas információk). 

 Időigényes, nehezen értelmezhető. 

 Teljes egészében újra kell tervezni. 

 

4. A „C2” típusú kérdőívezést az alkalmazók körében a végzettekre vonatkozó kérdésekkel 

végezték. 29 kérdésből állt, 2 kérdéskörben. A kitöltéséhez szükséges idő 10 perc volt. 

Felmerülő problémák, javaslatok: 

 Problémamentes alkalmazás 

 Egyes kérdések esetében szükséges a válaszadás formájának módosítása. 
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10.5.2 Az intézményi szintű felmérések Romániában 

Romániában a pályakövetés az egyetemi szint mellett kari szinten is megvalósul. Az 

intézményi pályakövetési kezdeményezések a rendelkezésre álló adatok alapján kizárólag 

saját végzetteik munkaerő-piaci beilleszkedésére koncentrálnak, kivételt képeznek ez alól a 

fent bemutatott projektben való részvétel során megvalósított felmérések. Az intézményi 

szintű pályakövetés elsődleges célja a minőségbiztosítás és a munkaerő-piaci 

követelményeknek való megfelelés biztosítása. 

A felsőoktatási intézmények által végzett pályakövetés szoros összefüggésben áll a 

felsőoktatás minőségbiztosításával is. A felsőoktatás minőségéért országos szinten felelős 

Román Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség által előírt belső minőségértékelő 

jelentések külön tárgyalják a végzettek munkaerő-piaci integrációjának sikerességét, mivel a 

minőséget mérő kritériumok egyike a felsőoktatás hatékonysága, azaz az egyetemi oktatás 

keretében megszerzett tudás munkaerő-piaci hasznosíthatósága. 

Fontos említeni, hogy az egyetemi oktatás keretében megszerezhető szaktudás és a munkaerő-

piaci igények összhangjának biztosítására tett, a releváns jogszabályok előírásait tiszteletben 

tartó próbálkozások abban is megmutatkoznak, hogy a belső minőségértékelő bizottság tagjai 

között - a felső vezetés mellett - az egyes egyetemek végzetteit alkalmazók képviselői is jelen 

vannak. Mindezzel összefüggésben az intézményi szintű pályakövetésre vonatkozó 

információk elsődleges forrásai a felsőoktatási intézmények belső minőségértékelési 

jelentései, valamint a minőségbiztosítást szabályozó dokumentumok. 

10.5.3 A diplomás pályakövetés jogszabályi környezete Romániában 

A 75/2005-ös sürgősségi kormányrendelet az oktatás minőségének biztosításáról: a III. fejezet 

tartalmazza az oktatási intézmények - köztük a felsőoktatási intézmények - belső 

minőségbiztosítására vonatkozó előírásokat. A 11. cikkely (5) bekezdése meghatározza az 

értékelési és minőségbiztosítási bizottság összetételét. 

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium 3928/2005-ös rendelete a felsőoktatási intézmények 

oktatási szolgáltatásainak minőségbiztosításáról: előírások a minőségbiztosításra vonatkozó 

éves jelentés összeállítására vonatkozóan. 
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Az Oktatási és Kutatási Minisztérium 3928/2005-ös rendeletének melléklete: előírja, hogy a 

belső intézményi értékelést elősegítő adatbázisnak adatokat kell tartalmaznia a végzettek 

munkaerő-piaci sikerességére vonatkozóan is. 

10.5.4 A diplomás pályakövetés módszerei Romániában 

Romániában az egyes intézmények által alkalmazott pályakövetési módszerek nem követnek 

egy közösen kialakított modellt. A kérdőívek összetétele, a kérdőívezés módja, a célcsoport 

kiválasztása és a végzettek munkaerő-piaci integrációjának nyomon követéséhez kapcsolódó 

egyéb részletek az egyes egyetemek/karok sajátosságai függvényében fejlődtek ki. Az 

intézményi szintű pályakövetési kezdeményezések között rendszeres és egyszeri 

próbálkozások is találhatóak.  

A kérdőíveket sok esetben az egyetemi okleveleket kibocsátó irodák töltetik ki a végzettekkel, 

általában az egyetem befejezését követő egy év után, de vannak példák e-mailen keresztüli 

kérdőívezésre is. Ez utóbbi kevésbe hatékony, mert csak alacsony visszajelzési arányt tud 

produkálni. Közös jellemző a különböző intézmények esetében, hogy a pályakövetés az 

intézményi minőségbiztosítás szerves részét képezi, a rendszer szervezésére és működésére 

vonatkozó előírások sok esetben megtalálhatóak a minőségbiztosításra vonatkozó 

dokumentumokban vagy az intézményi tervezési dokumentumok minőségbiztosításra 

vonatkozó fejezeteiben. 

A felmérések során érintett témakörök elsősorban a diplomások munkaerő-piaci 

beilleszkedésének módjára, a munkahely és az egyetemi képesítés összefüggéseire, valamint 

az egyetemen szerzett szaktudás és a munkavégzéshez szükséges ismeretek kapcsolatára 

vonatkoznak, jellemzően a következő részletekre koncentrálnak. Ilyenek az egyetem 

befejezése és az elhelyezkedés közötti idő, az álláskeresés módszerei, az álláskeresés 

sikertelenségének okai, elhelyezkedési terület, az egyetemen szerzett elméleti és gyakorlati 

tudás munkahelyi alkalmazhatósága, a jelenlegi munkahellyel szembeni elégedettség, a 

munkavégzéshez szükséges kiegészítő ismeretek és javaslatok az oktatás javítására 

vonatkozóan. 
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10.6 Romániai példák különböző intézményi pályakövetési gyakorlatokra 

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem pályakövetési gyakorlata romániai országos 

szinten meghatározott szabványoknak megfelelően a Babes-Bolyai Tudományegyetem 

minőségértékelési rendszerében is fontos helyet foglal el a végzettek munkaerő-piaci 

beilleszkedésének szintje. Az elhelyezkedési képességet a következő kritériumok alapján 

mérik: az egyetem befejezését követően elhelyezkedettek aránya (elfogadott alsó határ: 70 

százalék), az egyetem befejezése és az elhelyezkedés között eltelt idő (elfogadott alsó határ: 

maximum 18 hónap), a felsőfokú tanulmányaikat folytatók aránya (elfogadott alsó határ: 15 

százalék). Az egyetem keretében 1998 novembere óta végeznek folyamatos pályakövetési 

felmérést.  

A Babes-Bolyai Tudományegyetem egyetemi szinten történő diplomás pályakövetési 

tevékenységének irányítása az Egyetemi Fejlesztési Központ hatáskörébe tartozik. Az 

adatgyűjtéshez az általános gyakorlatként elfogadott kérdőívezést alkalmazzák.  A végzetteket 

nem postai vagy elektronikus úton keresik meg, hanem az egyetem befejezését követő 

legkevesebb egy év után az egyetemi diplomájukat átvevőkkel egy kérdőívet töltetnek ki, 

ezáltal jelentősen növelve a visszajelzések arányát (1998 óta a végzettek 80 százaléka). A 

végzettek pályakövetését célzó folyamatos kérdőívezés mellett a Babes-Bolyai 

Tudományegyetem keretében több olyan különálló felmérést is végeztek, amelyek a 

diplomások munkaerő-piaci integrációjának nyomon követését célozták. Ezek a következőek: 

 1999 - a BBTE végzetteinek munkaerő-piaci integrációja, 

 2002 - a munkáltatók véleménye a BBTE végzetteinek szakmai felkészültségéről, 

 2004 - munkaerő-piaci felmérés. 

A BBTE-n a diplomások pályakövetése a felsőoktatásnak a munkaerő-piaci igényekhez való 

igazítására irányuló intézkedések részeként jelenik meg, és a munkaerő-piaci felmérésekkel, 

valamint az alkalmazói visszacsatolásokkal együtt az egyetemi oktatási kínálat javításához 

járul hozzá. 
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10.6.1 A Romániai Babes-Bolyai Tudományegyetem végzetteinek munkaerő-piaci 

integrációja, 1999. 

A felmérésben az egyetemi oklevelet átvevő végzettek vettek részt. A felmérés módszere 

kérdőívezés volt. A felmérés során az egyetem befejezése és az elhelyezkedés közti időt, a 

nem elegendő mértékben oktatott tárgyakat és a nem oktatott, de esetlegesen szükséges 

tárgyakat vizsgálták. Felmérték az alkalmazó intézmény típusát, a képesítés és a munkakör 

közötti kapcsolódást és az elhelyezkedés elmaradásának okait. A felmérést oktatási stratégia 

készítése céljából végezték. 

A munkáltatók véleménye a BBTE végzetteinek szakmai felkészültségéről, 2002. 

A felmérésben a kolozsvári vállalkozások, civil szervezetek, közoktatási intézmények vettek 

részt és kérdőíves formában végezték el. A kérdőívezést szociológiai szakos hallgatók 

készítették. Elemzett változók a végzettek elméleti és gyakorlati ismeretei, idegen nyelvi, 

számítástechnikai, szociális és humántudományi tárgyakkal kapcsolatos ismeretei, 

hiányosságok a végzettek ismereteiben, javaslatok az oktatási kínálat kiegészítésére voltak. A 

kérdőívezést oktatási stratégia készítése céljából végezték. 

Munkaerő-piaci felmérés, 2004. 

A felmérés a munkaerőpiacra vonatkozik. Módszere a dokumentumelemzés. Az elemzett 

változók az aktív lakosság, a lakosság megoszlása végzettek szerint, munkanélküliségi ráta és 

foglalkoztatási ráta, a végzettségi szint, a felsőoktatási intézmények végzettei korcsoportok 

szerint, a hallgatók száma, a lakosság munkaerő piaci összetétele, a foglalkoztatott lakosság 

szerkezete, egyetemi végzettek, korcsoportok, a foglalkoztatási struktúrában bekövetkezett 

változások és a foglalkoztatott lakosság megoszlása gazdasági szektorok szerint voltak. 

10.6.2 A román nagyszebeni "Lucian Blaga" Egyetem - "Hermann Oberth" Mérnöki 

Kar 

A kari szinten végzett diplomás pályakövető kutatás célja az egyetemi oktatás, illetve a 

tantervek hatékonyságának felmérése a munkaerő-piaci hasznosíthatóság szempontjából. A 

kutatás során megkérdezett végzett diplomások egy kérdőívet töltöttek ki, amely az egyetemi 

oktatás keretében megszerzett tudással szembeni elégedettségüket és szakmai várakozásaik 

teljesülését vizsgálta. Az adatgyűjtés e-mailben kiküldött kérdőív segítségével történt. A 

kutatás célcsoportját a mérnöki kar két szakán 2003 és 2005 között végzett diplomások 
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képezték, összesen 311 fő. A kérdőívet 168 - e-mail címmel rendelkező - végzett számára 

küldték el, ebből mindössze 56 személy töltötte ki és küldte vissza.  

A kérdőív a következő főbb témaköröket járta körül: 

 a végzett diplomások munkakeresési tapasztalatai, 

 a jelenlegi munkahellyel szembeni elégedettség, az esetleges elégedetlenség okai, 

 az egyetemen szerzett tudás alkalmazhatósága, 

 álláskeresési módszerek. 

A pályakövetési felmérés eredményeire alapozva a kiértékelők javaslatokat fogalmaztak meg 

a tanterv módosítására és az egyetem által nyújtott pályaorientációs szolgáltatások 

fontosságára vonatkozóan. A felmérést és az eredményeit bemutató tanulmány része az 

egyetem 2005/2006-os minőségértékelési jelentésének és elérhető az egyetem honlapjáról. A 

kar végzetteinek pályakövetésére vonatkozó felmérés eredményeinek bemutatása mellett a 

tanulmány kitért az alumni szervezetek szerepének elemzésre, valamint javaslatot tett a 

"LucianBlaga" Egyetem - ma már működő - alumni szervezetének felépítésére és céljaira. 

10.6.3 A Nagyváradi Egyetem pályakövetési gyakorlata 

A Nagyváradi Egyetem pályakövetési eljárásrendje értelmében egyetemi szinten az oktatási 

feladatokkal megbízott rektorhelyettes, valamint a minőségbiztosítási bizottság elnöke, míg 

kari szinten a dékánok és a tanszékvezetők felelősek a pályakövetési tevékenységek 

szabályszerű és tényleges lebonyolításáért. Az adatgyűjtés több szakaszra tagolódik. Az első 

adatfelvétel az államvizsgára való jelentkezés során történik, amikor a kari/tanszéki titkár 

köteles kitöltetni egy adatlapot, amelyben a jelentkezőknek az elérhetőségeikre vonatkozó 

adatokat (cím, telefonszám, e-mail) kell megadniuk.  

A sikeresen vizsgázott végzősök adatlapjait ezt követően a Minőségbiztosítási Bizottsághoz 

és a Karrierközponthoz továbbítják, ahol az adatokat egy elektronikus adatbázisba rögzítik. 

Majd az egyetemi oklevél átvételekor a végzettek egy másik formanyomtatványt kapnak, 

amelyben az elérhetőségeikkel és munkaerő-piaci helyzetükkel kapcsolatos adataikat adhatják 

meg. Ezzel párhuzamosan a végzettek megkapják az alumni levelezőlista címét, amely 

lehetőséget nyújt a folyamatos kapcsolattartásra és az adatok aktualizálására. A második 

formanyomtatvány kitöltése érdekében az első adatfelvétel során kapott elérhetőségek alapján 
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a Karrierközpont megkeresi azokat a végzetteket is, akik az egyetem befejezését követő 

másfél éven belül nem vették át az egyetemi oklevelüket. A folyamatos adatfrissítés, az 

adatfeldolgozás, valamint a végzettek munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatos jelentéstétel a 

Karrierközpont feladatkörébe tartozik. 

A végzettek munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó adatlap felépítése: 

 személyi adatok, elérhetőségek, 

 oktatással és képzéssel kapcsolatos adatok, 

 munkatapasztalat (cég, terület, beosztás, időtartam), 

 jelenlegi alkalmazóval kapcsolatos adatok (intézmény neve és elérhetősége, 

beosztás, alkalmazás időpontja), 

 munkaszerződés típusa (teljes munkaidő, részmunkaidő), 

 a képesítés és a munkakör szakterületének viszonya (megfelelő, kapcsolódó, 

teljesen eltérő).
149

 

10.7 Összefoglaló 

Összességében elmondható, hogy a román felsőoktatás viszonylag elmaradottnak minősül az 

európai színvonalhoz képest. A képzési területek színes palettáját találhatjuk meg náluk, ám 

szabályozás szempontjából fontos továbbfejlődnie a kialakult rendszernek. 

 

A 18-19. századra jellemző volt, hogy a román felsőoktatás tudta hozni a megfelelő 

színvonalat, ám mára ez már nem elegendő. Az adott időszaknak, politikai korszakoknak való 

megfelelési kényszer rányomta a bélyegét a közoktatásra is. Az egyetemek állami kézbe 

kerültek, a magánegyetemek megjelenését a 20-21. században pedig nem támogatta a 

kormány, sőt helyzetüket még jobban próbálta megnehezíteni, kifejezve ezzel 

ellenszenvét. Jellemző a centralizáltság, sok minden az Oktatási Hivatal döntésein múlik, 

valamint a politikai pártban betöltött szereptől függ az egyetemek hierarchiája.  

 

Az állami intézményekben alacsonyabb szinten viszonylag biztonságos a finanszírozás, de 

nagyobb a függőség az anyaintézménytől, szakmailag a román kollégáktól. Az alapítványi, 

                                                 
149

http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr/nemzetkozi_dpr/orszagtanulmanyok/diplomas_palyakovetes_ro

maniaban_?itemNo=4, http://dpr.szie.hu/?q=node/23, Letöltés dátuma: 2013. 10. 17. 

 

http://dpr.szie.hu/?q=node/23


Nemzetközi helyzetkép 
 

 232 

egyházi és más státusú intézményekben a finanszírozás magasabb szintű ugyan, de 

bizonytalan, és mivel ez a finanszírozás politikai hátterű és közvetítésű, a politikai befolyás és 

az egyházi felügyelet kiszolgáltatottá teszi az oktatókat, befolyásolhatja a szakmai szelekciót 

és értékelést. Napjainkban elmondható, hogy a kormány próbál rendkívül nagy hangsúlyt 

fektetni a közoktatásra, ezen belül főként a felsőoktatásra különböző törvények 

megalkotásával, ám ez egyelőre kevés, utol kell érni a közép-európai színvonalat.  

 

A pályakövetési rendszer 2007 óta kimondottan elmaradott, kevés statisztika készül. 2003-ban 

készült el utoljára egy kataszter, mely górcső alá veszi az akkori helyzetet, így azt 

mondhatjuk, hogy kevés információval rendelkezik az ország a pillanatnyi helyzetről. 

Probléma még, hogy a munkaerőpiac nem tudja kiszolgálni a felsőoktatás igényeit. Pozitívum 

azonban, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a magyar kormánnyal karöltve a romániai magyar 

felsőoktatásra, melyet folyamatos fejlődés övez. Talán ez az együttműködés lehet jövőbeni 

fejlődésük egyik kulcsa, hiszen a nemzeti közösség, a fiatalok, a jövő érdekei 

elengedhetetlenné, sőt sürgőssé teszik azt, hogy egymás véleményének megértésére törekedve 

együtt körvonalazzák a jövőképet. 
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