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

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

Bevezetés 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A módszertan kialakítása

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

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

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

Hiányosság = Elsajátított képességek – Kezdeti képességkészlet 

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

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

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

Módszerek 

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

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

Adatelemzés 

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

χ2 = (megfi gyelt – várt)2 / várt

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

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

Eredmények és tárgyalás 

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

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

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

1. ábra. Példa képernyőkép az online Fejlesztésiszükséglet-elemzésből 

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

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

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

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

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

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

(A) Legmagasabban értékelt képességek

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

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

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

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

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

C3 2,04 12,68 p<0,01
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(B) Legalacsonyabban értékelt képességek

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

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

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

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

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

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

A JSS-képességreferenciákat az 1. Mellékletben határozzuk meg. 

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

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

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

Minta mérete 15 47 50 54 18 10

(A) Legmagasabban értékelt képességek

JS
S-

ké
pe

ss
ég

ek

1. C4 B4 B4 D1 D5 C4

2. B4 D1 D1 C4 B4 B4

3. D1 D3 C4 B4 A6 D1

4. D3 C4 C3 D5 D1 C3

5. D2 C3 D3 C3 F2 D3

(B) Legalacsonyabban értékelt képességek

JS
S-

ké
pe

ss
ég

ek

1. E3 E3 B1 B5 B5 E3

2. A4 B7 B5 B1 B7 B1

3. G2 E4 E3 E3 E3 E2

4. G4 B5 B7 B7 B1 E4

5. C2 A4 E4 A1 A2 B5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Csoport Hazai Külföldi

Minta mérete 28 24

Átlagos pontszám 1,68** 2,05**

(A) Legmagasabban értékelt képességek

JS
S-
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ek

1 B4 C4

2 D1 B4

3 D5 D1

4 C4 C3

5 D3 D7

(B) Legalacsonyabban értékelt képességek

JS
S-
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pe
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ek

1 E4 B5

2 E3 G4

3 B5 B2

4 G1 B1

5 B7 G2

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

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

Konklúziók

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

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

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

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

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

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

Azonosító Képesség rövidítése Viselkedési mutató (3-as szint)

Kutatási képességek és technikák

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

nyosságainak koherens elemzésébôl. Képes meghatározni azokat a te-

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

vaslatot írni, ismertetve a kutatási kérdéseket, kontextust, forrásokat 

és módszertant, a doktori képzés utáni munkára való jelentkezéshez 

szükséges szintig.

A2 Eredeti, kritikus 
gondolkodás

Képes hipotéziseket és/vagy kutatási kérdéseket megfogalmazni egy 

személyes kutatási projekt megtervezésének céljából. Képes új és in-

novatív kutatási ötleteket adni. Képes objektíven és hozzáértô módon 

kritizálni a publikált kutatást.

A3 Tudományág ismerete Képes hozzáértôen kommunikálni kutatási témáról a témavezetôvel és 

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

dalmát. Képes publikálható színvonalú áttekintést írni a szakirodalom-

ról a témában.

A4 Tudományág 
módszertana

Képes módszertanokat megtárgyalni és prioritást felállítani köztük a 

kutatási kérdés megközelítésére. Mélyreható ismeretekkel és megér-

téssel rendelkezik a megfelelô technikákról és azok alkalmazásáról.

A5 Szakirodalom kritikus 
áttekintése

Képes objektív módon feltárni a gyenge pontokat és az elôfeltevéseket 

az eredményekben. Képes ugyanazt az objektivitást alkalmazni mások 

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

keztetések tesztelésének megfelelô módszereit. Kitûnô IT-képessé-

gekkel rendelkezik az adatgyûjtés, -elemzés és -prezentáció területén 

a megfelelô grafi kus formák alkalmazásával.

A6 Elôrehaladás összefog-
lalása

Képes szóban tömören összefoglalni a kutatási programot különbözô 

hallgatóságok számára. Képes objektív nézôpontból kritikusan tekin-

teni a saját kutatására és meghatározni a jövôben elvégzendô munkát. 

Képes különbözô hosszúságú írásbeli összefoglalókat készíteni a cél-

nak megfelelôen. Képes elôrehaladási jelentéseket írni a kutatásról a 

megfelelô szakmai színvonalon.

Kutatási környezet

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

országos szinten az intézmények, központok, kongresszusok, társasá-

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

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

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

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

sült Királyság Kutatási Tanácsok Vezetôinek Közös Nyilatkozata, 1998. 

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

tás tulajdonlásáról.

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

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

témakörében.

B4 Egészség- és 
munkavédelem

Kompetens bármely vonatkozó egészségvédelmi és munkavédelemi 

elôírásnak betartására a megfelelô munkavégzés során.

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

rozni, ideértve a pályázati és értékelési eljárásokat.

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

közelítésekrôl a témában, azok viszonylagos erôsségeirôl és gyenge-

ségeirôl.

B7 Kutatási termékek 
értékesítése

Érti a kutatás benyújtásának és értékelésének eljárásait a szakfolyóira-

toknál és kiadóknál, illetve képes elôkészíteni a kutatási eredményeket 

benyújtásra. Ismeri a kutatási terület legjelentôsebb konferenciáit. Is-

meri az egyetem létesítményeit és támogatását a kutatás kiaknázására.

Kutatásmenedzsment 

C1 Projektmenedzsment Képes terveket készíteni és hatékonyan egyensúlyt teremteni a versengô 

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

tékelni egy kutatási programot. Képes köztes célokat megfogalmazni és 

fontossági sorrendbe helyezni egy adott kutatási projekten belül, vala-

mint hatékony stratégiát és idôrendet kidolgozni ezek elérésére.

C2 Könyvtárhasználat Képes szervezett és professzionális módon információt gyûjteni és 

rögzíteni. Kompetens a tárgyhoz tartozó szoftverek használatában. Ké-

pes kereséseket végezni a megfelel  online és offl ine forrásokban.

C3 Bibliográfi ai 
képességek

Képes bemutatni kimagasló ismereteit a téma releváns információinak 

lehetséges forrásaival kapcsolatban. Képes szakirodalmi hivatkozást 

készíteni a megfelelô forrásokról, és többféle referenciastílust és rend-

szert alkalmazni.

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

színvonalán, illetve azt naprakész állapotban tartani a különbözô kere-

sések és elektronikus szolgáltatások használata során. Képes a megfe-

lelô szoftverek használatára a tanulmányok elkészítése során bármely 

lényeges jellemzô tekintetében, pl. eredeti dokumentumok használata 

vagy táblázatok, adatok és képek beillesztése.

Személyes hatékonyság

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

mutató forrásait. Kitûnô részvétel a szemináriumokon, értekezleteken 

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

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

rek kidolgozására szükség szerint. Képes új gondolatok és megközelí-

tések létrehozására.

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

hajlandó azt kiegészíteni más megközelítések alkalmazásával.

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

szükségleteket, valamint a kutatási projekt követelményeit értékelni, és 

koherens tervet készíteni a jövôbeli képzésekre.

D5 Önfegyelem Képes felügyelet nélkül professzionális szintû munkát végezni. Képes 

magas szintû pontosságról, szervezettségrôl és a részletekre való oda-

fi gyelésrôl tanúságot tenni.

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

nyosságokat, és tisztában van a lehetséges támogatási forrásokkal, így 

a kollégák képességeivel is.

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

lönleges kérdésekben igényelve útmutatást.

Kommunikációs képességek

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

jedelemben. Képes tömör tudományos szöveget írni és megfelelôen 

áttekinthetô formában kifejezni gondolatait. Többféle stílus képesség-

szintû kezelése.

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

különbözô szinteken ismertetni a kutatást, pl. nemzetközi konferenci-

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

gos prezentációt készíteni. Magabiztosan és könnyedén használ diákat, 

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

szaklapok és kiadók bíráinak jelentéseiben elvárt formában visszajel-

zést adni kutatási témájában, illetve válaszolni az ilyen visszajelzésekre.

E3 Kutatási prezentációs 
képességek

Képes folyékonyan és magabiztosan elôadni tudományos munkáját 

szemináriumokon és konferenciákon, illetve világosan és meggyôzôen 

válaszolni az ilyen alkalmakkor megfogalmazott kérdésekre és hozzá-

szólásokra.

E4 Közmegértés 
támogatása

Képes szakértô és laikus közönség számára megfelelô módon írásban 

és szóban bemutatni a kutatást.

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

lásának támogatási lehetôségeit. 

Csapatmunka/kapcsolatépítés

F1 Kapcsolatépítés Rendszeres részvétel konferenciákon és találkozókon, ismeri a terület 

kutatóit.

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

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

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

F3 Visszajelzési 
képességek

Ismeri a visszajelzések technikáit. Ismeri a kutatócsoport tagjait.

Karriermenedzsment

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

szervez, helyi titkár. Részt vesz szemináriumokon, konferenciákon.

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

hatékony álláskeresési technikákat.

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

tük a kutatási technikákat, valamint a projekttervezési és kommuniká-

ciós képességeket.

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

dard kérdéseket, illetve az olyan technikákat, mint a pszichometrikus 

tesztek.
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