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

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

san végzett interdiszciplináris kutatás indult 
meg a felsőoktatás ezen területén. Ez az igény 
kapcsolódott a felsőoktatás és a munka válto-
zó viszonyáról folytatott szociológiai vitához 
is. Richard Freeman a Harvardról ekkor adta 
ki „A túlképzett Amerika” (Th e Overeducated 
American, 1975) című munkáját. Az Egyesült 
Államokban korábban kezdődtek a viták, a 
felsőoktatás növekedése gyorsabban ment vég-
be, és a változások következményei is érzékel-
hetőbbek voltak a ’70-es évek felsőoktatásának 
légkörében, mint Németországban. Tehát 
többé-kevésbé onnan vettük át a középpontba 
állított kérdéseinket: Mik lesznek a hallgatói 
létszám bővítésének következményei? Szük-
séges-e további hallgatói létszámbővítés? 
Van-e igény a felsőoktatásban végzettekre? 
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A vitáink a német egyetemi rendszeren belül 
a tanulmányi feltételek és lehetőségek között 
kialakuló különbségekhez is kapcsolódtak. 
Az egymással párhuzamosan létező főiskolák 
(Fachhochschulen) és egyetemek (Gesamt-
hochschulen) jövőjéről komoly vita alakult ki 
a ’70-es években. Az általános tudományegye-
temeknek van-e jövője, a maihoz hasonló for-
mában kínált Bachelor/Master rendszerrel? 
Mik ezzel kapcsolatban a különféle tapaszta-
latok? Nagyon sok új intézményt alapítottunk 
– hasonlóan a mi Kasseli Egyetemünkhöz – 
Németország különböző területein, és ezeknek 
eltérő elképzeléseik voltak a szakos tantervről, 
és arról, hogy hogyan kellene tanítani.

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

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

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

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

INCHER – Kasseli Egyetem Nemzetközi Felsôoktatás-kutató Központja

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

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

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

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

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

CHEERS-projekt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REFLEX-projekt

Három szélesebb és egymással is összefüggő kérdéskörre fókuszált a ROA (Maastrichti Egye-
tem Oktatás- és munkaerő-piaci Kutatások Központja) által koordinált projekt: (1) milyen 
kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy egy felsőfokú iskolát végzett ember a tudástársada-
lomban megtalálja a helyét, (2) milyen módon segítik a felsőoktatási intézmények ezen kompe-
tenciák fejlesztését, (3) milyen feszültségeket okoz, ha a végzettek, a felsőoktatási intézmények, 
munkaadók és más kulcsszereplők mind a saját érdeküket követik, és miként oldhatók fel ezek 
a feszültségek? A kutatás országtanulmányt, kvalitatív és kérdőíves véleménykutatást egy-
aránt tartalmaz. A projektben 16 ország vett részt (Ausztria, Finnország, Franciaország, Né-
metország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, GB, valamint Belgium-Fland-
ria, Csehország, Portugália, Svájc, Svédország és Japán), összesen 70 ezer végzett válaszait tar-
talmazta a 2005-ös adatgyűjtésen alapuló adatbázis, akik öt évvel a tanulmányaik befejezte 
után válaszoltak. Kiterjesztése a HEGESCO-projekt, amelynek során további közép-kelet eu-
rópai országokban (Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Szlovénia, Törökország) vizsgál-
ták a végzettek munkaerő-piaci beilleszkedéséhez szükséges kompetenciáit és azt, hogy ezeket 
a felsőoktatási intézmények milyen mértékben fejlesztették.

FEMU_2010-3_teljes.indd   12FEMU_2010-3_teljes.indd   12 2011.02.11.   9:59:052011.02.11.   9:59:05



FELSÔOKTATÁSI  MÛHELY 13

értékét és a nemzetközi kezdeményezések 
hatását a nemzeti szinten, illetve az intézmé-
nyi szinten? Tehát miként hasznosulnak, mi a 
funkciójuk ezeknek a tágabb összefüggéseknek?
H. Sch.: A CHEERS projekt elindítása kollé-
gám, Ulrich Teichler és az én kezdeményezé-
sem volt. Amikor elkezdtük az intézetünkben, 
azt gondoltuk, elsősorban a mi kutatói érdek-
lődésünket fogja szolgálni. Ezt a kutatást az 
európai kutatási alap fi nanszírozásával végez-
tük, tehát nem volt szükség explicit gyakorlati 
felhasználásra. Érdekelt minket ez a terület, és 
azt gondoltuk, hogy ha rendelkezünk igazán 
összevethető adatokkal a felsőoktatási rend-
szerek összehasonlítására Európában, az bizo-
nyos értelemben érdekes lehet az Európai 
Közösség fejlődése szempontjából is. Nem 
gondoltunk az információ konkrét felhaszná-
lására. Csak arra gondoltunk, hogy sok sze-
replője van ezeknek a folyamatoknak, akiket 
érdekelhetnek ilyen típusú adatok.

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

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

F. M.: Köszönöm a beszélgetést!
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