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Fog lal koz tat ha tó ság: fel sô ok ta tás
és mun kál ta tók — ki nek fon to sabb?

Ka to na Nó ra

� A fog lal koz tat ha tó ság ma még út vesz tô ként ha tó fo gal mát öt de fi ní ci ós né zô pont ból
vesszük szem ügy re nem zet kö zi gya kor la tok és meg ha tá ro zá sok fel hasz ná lá sá val: tel je sít mény-
in dex ként tör té nô al kal ma zá sa mint áru cikk vagy a tu dás, a kész sé gek és tu laj don sá gok
összes sé ge, il let ve mint a mun kál ta tói szük ség le tek ki elé gí té sé nek egy esz kö ze. A fel sô ok ta tás
és a mun ka vi lá ga kö zöt ti kap cso la tok elem zé sét a mun kál ta tók el vá rá sa it és a fel sô ok ta tás ban
tör té nô sze rep vál la lás ra vo nat ko zó rész vé te li szán dé kát fel tá ró nem zet kö zi ku ta tá sok nak az
EL TE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rán vég zett hall ga tói fel mé ré sek ered mé nye i vel ös  sze -
vet ve mu ta tunk rá a je len le gi gya kor lat és a jö vô be ni kí vá nal mak el té ré se i re: a mun ka ta pasz -
ta lat-szer zés és a vál lal ko zói kész sé gek, a fel sô ok ta tás és a mun kál ta tók közöt ti part ner ség
nö vek vô sze re pé re. �

De fi ní ci ós kí sér le tek

A fog lal koz tat ha tó ság tel je sít mény in dex ként je le nik meg a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek rang so -
ro lá sá ban (pl. az an gol University League Tables ös  sze ál lí tá sá ban vagy a US Newsban éven te
pub li kált QS World University Ranking), ami kor az egyik ha té kony sá gi mu ta tó ként al kal -
maz zák ar ra tá masz kod va, hogy a dip lo mát szer ző hall ga tók mi lyen arány ban tud nak el he -
lyez ked ni a vég zést kö ve tő hat hó na pon/egy éven be lül (Naylor, 2002). Eb ben je len tős sze re -
pet ját szik Ma gyar or szá gon a Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer (DPR), amely egy ben az EU
ál tal elő írt benchmark mu ta tók egyik le het sé ges in téz mé nyi szin tű adat for rá sa is (pl. az EL TE
dip lo más pá lya kö ve té si rend sze re). To váb bi in for ma tív ada tok is sze re pet kap nak az adat -
gyűj tés ben, mint pl. hogy a vég zett sé gük nek meg fe le lő szin ten és te rü le ten he lyez ked nek-e el
a friss dip lo má sok.

A fog lal koz tat ha tó ság mint áru cikk szo ro san ös  sze függ a kor mány za tok fog lal koz ta tás po li -
ti ká já val, amely ben a dip lo más mun ka vál la lók je len tős erő for rást kép vi sel nek a tu dás ala pú tár -
sa da lom ban. A gaz da sá gi nö ve ke dés szem pont já ból lét fon tos sá gú egy tár sa da lom ban a gyor san
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vál to zó mun ka erő-pi a ci szük ség le tek hez ru gal ma san al kal maz kod ni ké pes dip lo más mun ka vál -
la lói ré teg nagy sá ga.

A fog lal koz tat ha tó ság mint kész sé gek, tu dás és tu laj don sá gok ös  szes sé ge olyan meg kö ze -
lí tést tes te sít meg, amely ben ha az egyén ren del ke zik a fog lal koz tat ha tó ság szem pont já ból kí -
vá na tos jel lem zők kel, ak kor ez nö ve li an nak esé lyét, hogy az egyén meg sze rez ze és meg tart sa
az ál ta la vá lasz tott mun ka kört és ab ban ered mé nye sen te vé keny ked hes sen ön ma ga ja vá ra,
a gaz da ság és a kö zös ség gya ra pí tá sá ra. A konk rét szak mai tu dás meg szer zé se evi den cia a fel -
ső ok ta tás ban, hi szen ez az a cél, amely re az in téz mény for ma szer ve ző dött. Ugyan ak kor ez igen
gyak ran szűk kö rű en egy ku ta tói-aka dé mi kus be ál lí tó dás hoz kap cso ló dó tu dást és kész sé ge ket
tar tal maz. A kész sé gek kö zött az adott te rü le ten elő for du ló gya kor la ti fel ada tok és te vé keny sé -
gek ki vi te le zés ének ké pes sé ge mel lett az alap ve tő in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech ni kai
kész sé ge ken túl olyan ele me ket so rol nak ide, mint a prob lé ma meg ol dás, a ter ve zé si-szer ve zé si
kész sé gek, a dön tés ho za tal, a csa pat mun ka és in ter per szo ná lis kész sé gek, az ön irá nyí tás, a vál -
lal ko zói kész sé gek, va la mint az egész éle ten át tar tó ta nu lás. A sze mé lyes tu laj don sá gok te rén
a lo ja li tás, őszin te ség és in teg ri tás, el kö te le zett ség, lel ke se dés, meg bíz ha tó ság, po zi tív én kép
és ön be csü lés, egyen súly ra tö rek vő at ti tűd a mun ka és a csa lád iránt, a stresszel tör té nő ered -
mé nyes meg küz dés, al kal maz ko dókész ség, a mo ti vált vi sel ke dés, to váb bá a pon tos ság kap kü -
lön le ges hang súlyt. 

Az OECD tá mo ga tá sá val 1997 és 2003 kö zött zaj ló DeSeCo pro jekt (Definition and
Selection of Competencies) cél ja a si ke res élet és a jól mű kö dő tár sa da lom alap já ul szol gá ló
kom pe ten ci ák meg ha tá ro zá sa volt és há rom nagy kom pe ten cia cso ma got ha tá ro zott meg:
1. A tár gyi és szim bo li kus rend sze rek ér tő hasz ná la ta

a) a nyelv(ek), szim bó lu mok és szö ve gek hasz ná la ta
b) tu dás és in for má ci ók in te rak tív és konst ruk tív al kal ma zá sá nak ké pes sé ge
c) tech no ló gi ák in te rak tív hasz ná la ta

2. Bekapcsolódás szo ci á li san he te ro gén cso por tok kal foly ta tott kom mu ni ká ci ó ba
a) má sok kal va ló jó kap cso lat ki ala kí tá sa
b) az együtt mű kö dés 
c) konf lik tus ke ze lés 

3. Au to nóm cse lek vé sek kom pe ten ci á ja
a ) perspektívák, tá gabb ös  sze füg gé sek ér zé ke lé se alap ján tör té nő cse lek vés 
b) élet pá lya terv ki ala kí tá sa és meg va ló sí tá sa, va la mint sze mé lyes pro jek tek lét re ho zá sa
c) jo gok és ér de kek, kor lá tok és szük ség le tek vé del me és ér vény re jut ta tá sa 
Az elő ző fel so ro lá sok ös  szeg zé se ként el mond ha tó, hogy a szak iro da lom – a kész sé gek,

ké pes sé gek, kom pe ten ci ák és tu dás szer te ága zó hal ma za mi att is – há rom nagy cso port ba tö -
mö rí ti a fen ti jel lem ző ket. Az el ső az ún. „ke mény el vá rá sok” ka te gó ri á ja, amely az adott te rü -
let hez kap cso ló dó szakmai-szektorspecifikus is me re te ket és kész sé ge ket tar tal maz za, amely -
nek rész le tei igen gyak ran a dip lo má ban ke rül nek rög zí tés re (az el mé let re és gya kor lat ra
irá nyu ló ele mek ös  szes sé ge ként). A má so dik az ún. „pu ha el vá rá sok” kö re, amely gyak ran sze -
mé lyes tu laj don sá gok, at ti tű dök és vo ná sok ös  szes sé ge ként ír ha tó kö rül és gyak ran mint mun -
ka kö ri el vá rás je le nik meg a mun kál ta tó ré szé ről. A har ma dik elem a gya kor la ti mun ka ta pasz -
ta lat és az ezt tük rö ző pro duk tu mok a je lölt portfóliójában, ame lyek iga zo lást ad nak a „pu ha
el vá rá sok nak” tör té nő meg fe le lés ről (Andrews–Higson, 2008).
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A fog lal koz tat ha tó ság mint a mun kál ta tói szük ség le tek ki elé gí té sé nek egyik esz kö ze olyan
szem lé le tet tes te sít meg, amely nek ér tel mé ben a szak te rü let hez kö tő dő ta nul má nyok, is me re -
tek és kész sé gek nem ele gen dő ek ah hoz, hogy az egyén ma ra dék ta la nul ele get tud jon ten ni
a mun ka he lyen tá masz tott kö ve tel mé nyek nek. El mond ha tó, hogy je len tős szám ban van nak
olyan mun kál ta tók, akik nek ugyan fon tos szem pont a je lölt nek a szak tár gyi te rü let hez kap cso ló -
dó ad dig mu ta tott szak mai tel je sít mé nye, de ez ön ma gá ban nem ele gen dő a tény le ges al kal ma -
zás hoz. Egyes te rü le te ken ki fe je zet ten má sod la gos szem pont a dip lo ma ál tal ta nú sí tott aka dé -
mi kus szak mai tu dás, s a mun kál ta tók sok kal fon to sabb nak tart ják az olyan „pu ha” kész sé ge ket,
ame lyek ről a mun ka ta pasz ta lat (gya kor no ki te vé keny ség), az ön kén tes mun ka vég zés, klu bok -
ban vagy tár sa sá gok ban, szak kol lé gi u mok ban vég zett te vé keny sé gek nyúj ta nak tá jé koz ta tást.
Ha ezt mun ka erő-pi a ci elem ként ke zel jük, nem hagy ha tó fi gyel men kí vül az a gaz da sá gi kör -
nye zet, amely ben a fo lya ma tok zaj la nak. Fi gye lem be kell ven ni, hogy ugyan azon tu dás sal és
kész ség jel lem zők kel ren del ke ző sze mé lyek egé szen más ki hí vá sok kal szem be sül het nek külön -
bö ző or szá gok nem ze ti mun ka erő pi a cán.

A fog lal koz tat ha tó ság az EU meg ha tá ro zá sa i ban több szin ten is meg je le nik. Fo gal mi de fi -
ní ció szint jén a fog lal koz tat ha tó ság „azon té nye zők ös  szes sé ge, ame lyek le he tő vé te szik az
egyé nek szá má ra, hogy a fog lal koz ta tott ság fe lé ha lad jon, vagy fog lal koz ta tot tá vál jon, meg -
tart sa mun ká ját és elő re lép jen élet pá lyá ján, kar ri er jé ben” (Cedefop, 2008). Eh hez ha son lít
a bo lo gnai fo lya mat tal fog lal ko zó European Higher Education Area meg ha tá ro zá sa is, amely
egy ben ki tér a fel ső ok ta tás sze re pé re: „a fel ső ok ta tás sze re pe az, hogy a hall ga tó kat fel vér tez ze
azok kal a kész sé gek kel és tu laj don sá gok kal (tu dás, at ti tű dök és vi sel ke dé sek), ame lyek re
mun ka vál la ló ként szük sé gük van és amit el vár nak tő lük a mun kál ta tók. A kép zés vé gé re a hall -
ga tók az adott tu do mány te rü le ten el mé lyült is me re tek kel és ezen felül ál ta lá no san ér vé nyes
fog lal koz tat ha tó sá got tá mo ga tó kész sé gek kel is kell hogy ren del kez ze nek. Egy ben a fel ső ok -
ta tás fe le lős sé ge, hogy biz to sít sa ezen kész sé gek és jel lem zők meg újí tá sát a mun ká val töl tött
évek so rán mindvégig.”1 A fen ti ek ben is mer  te tett ele mek az 1. ábrán ta nul má nyoz ha tók.

Mint az 1. áb rán is lát ha tó, az egész éle ten át tar tó ta nu lás alap ve tő ele me a fog lal koz tat ha -
tó ság nak, amely a kö te le ző ok ta tá si idő szak vé gé ig meg szer zen dő kulcs kom pe ten ci á kat ha tá -
roz za meg, ez zel mint egy a fel ső ok ta tás be me ne ti ol da lát kép vi se li. Az Eu ró pai Ta nács lis  sza -
bo ni kö vet kez te té sei és az azo kat kö ve tő rész le tes mun ka prog ram tűz te ki cé lul az egész éle ten
át tar tó ta nu lás ré vén el sa já tí tan dó alap kész sé gek eu ró pai re fe ren cia ke re té nek ki dol go zá sát.
Az eu ró pai re fe ren cia ke ret (Ok ta tás és kép zés 2010 mun ka prog ram vég re haj tá sa, Eu ró pai
Tanács) az át fo gó cé lok kal össz hang ban a „kom pe ten cia” fo gal má nak al kal ma zá sát tar tot ta
meg fe le lő nek az „alap kész sé gek” fo gal ma he lyett, ti. ez utób bit ál ta lá ban az alap ve tő írás-
olva sá si és szá mo lá si kész sé gek re, il let ve a „bol do gu lás hoz” ve ze tő kész sé gek re le szű kít ve
alkal maz zák. A re fe ren cia ke ret ben a „kulcs kom pe ten cia” ki fe je zést hasz nál ják, je lez ve, hogy
ezek transz fe rá bi li sak (az az több fé le szi tu á ci ó ban és kon tex tus ban al kal maz ha tó ak) és több -
funk ci ó sak (az az több fé le fel adat, prob lé ma meg ol dá sá ra, kitű zött cél el éré sé re al kal ma sak).
Az eu ró pai re fe ren cia ke ret azok nak a kulcs kom pe ten ci ák nak az át fo gó és struk tu rált fel so ro lá sát
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tar tal maz za, ame lyek a tu dás ala pú tár sa da lom ban a sze mé lyi ség ki tel je sí té sé hez (kul tu rá lis tő -
ke), a tár sa dal mi be il lesz ke dés hez (tár sa dal mi tő ke) és a fog lal koz tat ha tó ság hoz (em be ri tő ke)
nél kü löz he tet le nek. Az eu ró pai re fe ren cia ke ret az azo no sí tott kulcs kom pe ten ci á kat az is me re -
tek, kész sé gek és at ti tű dök együt te sé vel jel lem zi. Az eu ró pai re fe ren cia ke ret ál tal azo no sí tott
nyolc kulcs kom pe ten cia: 1. anya nyel vi kom mu ni ká ció; 2. ide gen nyel vi kom mu ni ká ció; 
3. ma te ma ti kai, ter mé szet tu do má nyi és tech no ló gi ai kom pe ten ci ák; 4. di gi tá lis kom pe ten cia;
5. a ta nu lás ta nu lá sa; 6. sze mély kö zi és ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák; 7. vál lal ko zói kom pe ten cia;
8. kul tu rá lis kom pe ten cia.

1. áb ra.A tényleges foglalkoztatást befolyásoló tényezôk 

Perez, Kozovska és Garrouste (2010) alapján
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Ho gyan tá mo gat ha tó ak a fog lal koz tat ha tó ság kész sé gei 
a fel sô ok ta tás ban?

A fel ső ok ta tás ban al kal ma zott dip lo más pá lya kö ve té si rend szer (DPR) részeként2 az EL TE
Peda gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rán vég zett fel mé ré sek a fog lal koz tat ha tó ság fo gal má hoz kap -
cso ló dó szá mos elem re kér dez nek rá. Így ér dek lőd nek az eu ró pai ke ret rend szer nyolc kulcs -
kom pe ten ci á já ból a kö vet ke ző hat elem iránt: 1. az anya nyel vi kom mu ni ká ció (írás be li ki fe je -
ző kés zség); 2. ide gen nyel vi kom mu ni ká ció (ide gen nyel vű ki fe je ző kés zség); 3. ma te ma ti kai,
ter mé szet tu do má nyi és tech no ló gi ai kom pe ten ci ák (lo gi kai, tér be li gon dol ko dás; szá mo lá si,
szá mí tá si fel ada tok meg ol dá sá nak ké pes sé ge; tech ni kai, szá mí tás tech ni kai esz kö zök hasz ná -
la tá ban meg mu tat ko zó jár tas ság); 4. di gi tá lis kom pe ten cia (internet hasz ná la ta); 5. a ta nu lás
ta nu lá sa (ké pes ség a ta nu lás ra, ön kép zés re; elem zés és rend sze re zés ké pes sé ge; ké pes ség az
újí tás ra, új dol gok fel fe de zé sé re); 6. sze mély kö zi és ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák (ké pes ség
a csa pat mun ká ra; kap cso lat te rem tő, kom mu ni ká ci ós kész ség; tár sa dal mi kér dé sek ben va ló
jár tas ság). To váb bá a kér dő ív tar tal maz „ke mény” el vá rá sok ra vo nat ko zó ele me ket (el mé le ti
szak mai jár tas ság, gya kor la ti szak mai jár tas ság) és olyan, a „pu ha” el vá rá sok kö zé tar to zó
sze mé lyes tu laj don sá gok ra, jel lem zők re vo nat ko zó ele me ket, mint a szer ve ző kész ség, pre cíz
mun ka vég zés, nagy mun ka bí rás, ké pes ség az önál ló mun ka vég zés re, vál lal ko zó szel lem és a ki -
tű zött cé lok meg va ló sí tá sá nak ké pes sé ge. Egy to váb bi hat elem ből ál ló kér dés cso port fog lal ko -
zik a szak mai gya kor lat tal kap cso la tos ta pasz ta la tok kal, azok hasz nos sá gá val, a meg szer ve zés -
hez ka pott se gít ség gel. A szektorspecifikus kom pe ten ci ák, a kulcs kom pe ten ci ák, a „ke mény” és
„pu ha” el vá rá sok, va la mint a mun ka ta pasz ta lat/szak mai gya kor lat meg je le ní té se a kér dő ív ben
olyan in téz mé nyi szem lé le tet kép vi sel, hogy a kép zés ben a tar tós fog lal koz tat ha tó ság szem -
pont jai ér vé nye sül nek az azon na li vagy köz vet len fog lal koz tat ha tó ság he lyett (Watts, 2006).
Ta lán egy kom pe ten cia te rü let az, ami saj ná la tos mó don hi ány zik – s ez a vál lal ko zá si kész sé -
gek kö re. De mi lyen tük röt tar ta nak a sta tisz ti kai ada tok?

Az EL TE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rán 2010-ben vég zett Dip lo más Pá lya kö ve té si
Rend szer fel mé ré sé nek ada ta i ban mér ték a fog lal koz tat ha tó ság hoz kap csol ha tó, fen ti ek ben
tár gyalt kész sé gek és ké pes sé gek fon tos sá gát és azt is, hogy mi lyen mér ték ben volt mód ezek
fej lesz té sé re az egye te men foly ta tott ta nul má nyok ré vén, mind a hall ga tók, mind a már ab szo -
lu tó ri um mal ren del ke ző vég zet tek vé le mé nye sze rint. Akár a már vég zet tek, akár a még je len -
leg is hall ga tói jog vi szony ban lé vők ada ta it szem lél jük, a fel mé rés ered mé nyei sze rint a mun -
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2 DPR az „ál ta lá nos ké pes sé gek” fô fo ga lom alá ren de zi az ál ta la is vizs gált, meg ne ve zé sé ben is sok szí nû
(jár tas ság — ké pes ség — kész ség), fog lal koz tat ha tó sá got tá mo ga tó ele me ket: el mé le ti szak mai jár tas ság;
gya kor la ti szak mai jár tas ság; tech ni kai, szá mí tás tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá ban jár tas ság; ké pes ség a
ta nu lás ra, ön kép zés re; elem zés es rend sze re zés ké pes sé ge; írás be li ki fe je zô kés zség; ide gen nyel vû ki -
fe je zô kés zség; szer ve zô kész ség; pre cíz mun ka vég zés; nagy mun ka bí rás; ké pes ség az önál ló mun ka -
vég zés re; ké pes ség a csa pat mun ká ra; kap cso lat te rem tô, kom mu ni ká ci ós kész ség; szá mo lá si, szá mí tá si
fel ada tok meg ol dá sá nak ké pes sé ge; lo gi kai, tér be li gon dol ko dás; tár sa dal mi kér dé sek ben va ló jár tas -
ság; vál lal ko zó szel lem; ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sá nak ké pes sé ge; ké pes ség az újí tás ra, új dol gok fel -
fe de zé sé re; internet hasz ná la ta.

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 53



FÓKUSZ

ka vál la lás szem pont já ból há rom leg fon to sabb nak tar tott fog lal koz tat ha tó sá got tá mo ga tó elem:
az önál ló mun ka vég zés re va ló ké pes ség, a gya kor la ti szak mai jár tas ság és a pre cíz mun ka vég zés.
A leg ke vés bé fon tos nak tar tott há rom elem szin tén meg egye zik: vál lal ko zó szel lem, sze mély kö zi
és ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák (ké pes ség a csa pat mun ká ra; kap cso lat te rem tő, kom mu ni ká ci ós
kész ség; tár sa dal mi kér dé sek ben va ló jár tas ság) és a ma te ma ti kai, ter mé szet tu do má nyi és tech -
no ló gi ai kom pe ten ci ák (lo gi kai, tér be li gon dol ko dás; szá mo lá si, szá mí tá si fel ada tok meg ol dá -
sá nak ké pes sé ge; tech ni kai, szá mí tás tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá ban jár tas ság), ame lyek az
egy ér tel mű en ke vés bé fon tos meg íté lés alá es tek. Ha a hall ga tók és vég zet tek fon tos sá gi íté le -
te it ös  sze vet jük, nincs szig ni fi káns kü lönb ség az el mé le ti szak mai jár tas ság, az elem zés és
rend sze re zés ké pes sé ge, az írás be li ki fe je ző kés zség, a szer ve ző kész ség, a nagy mun ka bí rás,
a kap cso lat te rem tő, kom mu ni ká ci ós kész ség, a tár sa dal mi kér dé sek ben va ló jár tas ság, az újí -
tás ra, új dol gok fel fe de zé sé re va ló ké pes ség meg íté lé sé ben. Az ös  szes töb bi elem te kin te té ben
szisz te ma ti kus el té rés ta pasz tal ha tó, ti. a hall ga tók szig ni fi kán san na gyobb fon tos sá got tu laj -
do ní ta nak a fog lal koz tat ha tó sá got tá mo ga tó ál ta lá nos ké pes sé gek nek, mint a vég zet tek. Ez alól
két ki vé tel a pre cíz mun ka vég zés (át lag = –0,193; t = –3,13; p<0,002) és a ké pes ség az önál ló
mun ka vég zés re (át lag = –0,17; t = –3,40; p<0,001), ame lye ket a már mun ka ta pasz ta lat tal ren -
del ke ző vég zet tek ítél nek szig ni fi kán san fon to sabb nak.

2. áb ra. A foglalkoztathatóságot támogató jártasságok és képességek fontosságának megítélése a hallgatók
és a végzettek szerint 

Forrás: ELTE PPK, DPR 2010
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Nincs szig ni fi káns kü lönb ség a hall ga tók és vég zet tek vé le mé nye kö zött a te kin tet ben, hogy
men  nyi re se gí tik az egye te men foly ta tott ta nul má nya ik a fog lal koz tat ha tó sá got tá mo ga tó ál ta lá -
nos ké pes sé ge ket. Egye tem le ge sen úgy íté lik meg a vá lasz adók, hogy a leg in kább fej lesz tett
kész sé gek és ké pes sé gek: az el mé le ti szak mai jár tas ság, az önál ló mun ka vég zés re va ló ké pes ség
és az anya nyel vi kom mu ni ká ció, míg a nem fej lesz tett te rü le tek kö zé tar to zik a szerve ző kész ség,
a sze mély kö zi és ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák, a vál lal ko zó szel lem, a gya kor la ti szak mai jár -
tas ság, az ide gen nyel vi kom mu ni ká ció, va la mint a ma te ma ti kai, ter mé szet tu do má nyi és tech -
no ló gi ai kom pe ten ci ák.

A ké pes sé gek és kész sé gek fej lesz té sé nek és fon tos sá gá nak ös  sze ve té se so rán el vár ha tó,
hogy a vá ra ko zá sok (fon tos ság) és a fej lesz tés-fej lő dés szig ni fi kán san kor re lál egy más sal, ami
iga zo ló dik mind a hall ga tók, mind a vég zet tek ese té ben az ös  szes elem nél, ki vé ve a gya kor la ti
jár tas sá got (lásd 3. és 4. áb ra) – ezen a te rü le ten a szub jek tív fon tos ság ke vés sé jár együtt
a szub jek tí ven meg élt, tény le ge sen ha té kony fej lesz tés-fej lő dés ér zé sé vel. Ki eme len dő, hogy
az el mé le ti jár tas sá gok az egyet len olyan te rü let, ahol a vá ra ko zá sok hoz ké pest ma ga sabb a fej -
lő dés-fej lesz tés (hall ga tók: át lag = –2,23; t = –6,43; p<0,00; vég zet tek: át lag = –0,34; t = –5,75;
p<0,00) (lásd 3. és 4. áb ra). 

A fon tos ság és a fog lal koz tat ha tó ság gal kap cso la tos ál ta lá nos ké pes sé gek fej lesz té se kö -
zött a leg na gyobb diszk re pan cia a szak mai gya kor la tok, a mun ka ta pasz ta lat-szer zés te rü le tén
mu tat ko zik. Aho gyan a vá la szok szá za lé kos meg osz lá sa is jel zi (5. áb ra), a hall ga tók leg in -
kább a szak mai gya kor lat hasz nos sá gá val elé ge det tek (4 és 5 ér té kek ös  sze gét te kint ve), ami
szo ro san ös  sze függ het az zal a tén  nyel, hogy a hall ga tók je len tős há nya da ar ról szá mol be, jel -
lem ző mó don a szak má já hoz kap cso ló dó fel ada to kat ka pott. 

3.  áb ra. A foglalkoztathatóságot támogató jártasságok és képességek fontosságának és fejlesztésének

megítélése a hallgatók szerint 

Forrás: ELTE PPK, DPR 2010
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4. áb ra. A foglalkoztathatóságot támogató jártasságok és képességek fontosságának és fejlesztésének 
megítélése a végzettek szerint 

Forrás: ELTE PPK, DPR 2010

A leg na gyobb prob lé mát azon ban ép pen a gya kor ló hely meg ta lá lá sa je len ti, amellyel kap -
cso lat ban a hall ga tók je len tős ré sze úgy érez te, nem ka pott kel lő se gít sé get az egye tem től.
Ezek az ered mé nyek azt su gall ják, hogy egy részt fon tos len ne az egye tem ál tal kez de mé nye zett
mó don kap cso la ti há lót ki épí te ni és mű köd tet ni a mun ka vi lá gá val, a mun kál ta tók szé les kö ré -
vel, más részt ér de mes len ne a mi nő ség biz to sí tás je gyé ben egy olyan szem pont rend szert ki dol -
goz ni, amely kö zös kom pe ten cia há lót ad a mun kál ta tó és az egye te men a gya kor ló he lye ket
szer ve ző mun ka tár sak ke zé be. Egy kö zös kom pe ten cia há ló tám pon tot ad a mun kál ta tók ke zé -
be, hogy mi lyen te rü le ten mit vár hat nak el a hall ga tók tól, hol van szük ség to váb bi fej lő dés re,
más részt a gya kor lat ér té ke lé sé hez is egy sé ges tám pon tot ké pes nyúj ta ni.

Mit le het még ten ni an nak ér de ké ben, hogy ez a kép ked ve zőb bé vál jon és az ál ta lá nos te -
rü le tek na gyobb há nya dá ban érez hes sék úgy a di á kok, hogy az egye te mi éve ik alatt a szub jek tí -
ven ítélt fon tos ság nak meg fe le lő mó don tá mo gat ják egye te mi ta nul má nya ik a fog lal koz tat ha -
tó ság egyes as pek tu sa i nak fej lesz té sét? Yorke és Knight (2004) azt eme lik ki, hogy a tan terv
ál tal meg fo gal ma zott cé lok ré szé vé kell vál ja nak a fog lal koz tat ha tó ság kri té ri u mai, mert csak
így biz to sít ha tó, hogy a prog ram tel je sí té sé nek mé ré se kor egy ben a fog lal koz tat ha tó ság is tük -
rö ződ jék az ered mé nyek ben. En nek ér de ké ben a prog ram ban részt ve vő ös  szes ok ta tó nak tá jé -
ko zott nak kell len nie, hogy az ál ta la ve ze tett stú di um mi ként já rul hoz zá a fog lal koz tat ha tó ság 
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5. áb ra. Hallgatók véleménye a szakmai gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatokról 

Forrás: ELTE PPK, DPR 2010

nö ve lé sé hez és ezt tu da to sí ta ni uk kell a di á kok szá má ra is. A szer zők hang sú lyoz zák, hogy
a ha la dást mé rő esz kö zök al kal ma zá sa so rán je len tős sze re pet kell kap ni uk a fej lesz tő ér té ke -
lést tá mo ga tó esz kö zök nek, ha va ló ban a fog lal koz tat ha tó ság nö ve lé se az exp li cit cél a spe ci fi -
kus is me re tek, kész sé gek el sa já tí tá sa mel lett. Így fon tos a portfóliók men tén tör té nő ér té ke lés,
a sze mé lyes fej lő dé si terv és az olyan mé ré si gya kor lat, amely nem csak az el sa já tí tott is me re te -
ket tar tal maz za, ha nem azok nak a prob lé ma meg ol dás ban és a gya kor la ti te re pen tör té nő al kal -
ma zá sá ra is ki ter jed, to váb bá érin ti az al kal ma zá si fo lya mat ban szer zett ta pasz ta la tok ra tör té nő
ref lek tá lást is. Watts (2006) sze rint a tan ter vi ele mek, az al kal mi ren dez vé nyek (Kar ri er-
tanács adó Köz pont ren dez vé nyei, ál lás bör zék) és sze mé lyes fej lő dé si terv re vo nat ko zó port -
fólió, ez az a há rom leg főbb meg kö ze lí té si mód, amely nek ré vén a fog lal koz tat ha tó ság exp li cit
mó don tá mo gat ha tó a fel ső ok ta tás ban. 

A tan ter vi ele mek te kin te té ben is há rom meg kö ze lí tés le het sé ges, amely mo du lá ris kom -
po nen sek re épül:
a) Ál ta lá nos tan ter vi mo du lok, ame lyek szak irány tól füg get le nül kí nál ha tó ak. Az ilyen modu-
lok vi szony lag gyor san ki dol goz ha tó ak és szo ro san kö tőd nek az adott in téz mény nek a fog lal -
koz tat ha tó ság ról ki ala kí tott el kép ze lé se i hez.
b) Egy adott szak vagy prog ram igé nye i hez iga zo dó mo du lok. Ezek ki dol go zá sa több időt
vesz igény be, de az ok ta tók in kább sa ját juk nak ér zik.
c) A tel je sen in teg rált meg kö ze lí tés ke re té ben olyan modulmintasablonok ké szül nek el, ame -
lyek in teg rál tan tar tal maz zák a fog lal koz tat ha tó ság kom pe ten ci á i nak fej lesz té sét. Ez a leg in -
kább idő igé nyes és las sú fo lya mat azon ban a leg ha té ko nyabb. A fen tebb idé zett Yorke és Knight
(2004) ál tal ja va solt tan ter vi in teg rá ci ót ez a meg kö ze lí tés tes te sí ti meg a leg job ban.

Az egyé ni fej lő dé si portfólió se gít sé get nyújt hat a di á kok nak a ta nul má nya ik so rán
szer zett is me re te ik nek és kész sé ge ik nek a fog lal koz tat ha tó ság men tén tör té nő át for dí tá sá -
ban, támo gat va a reflektivitást és az ön is me ret nö ve ke dé sét. Az élet pá lya-ter ve zé si kész sé -
gek kulcs té nye ző je a ref lek tá lás a ta pasz ta la tok ra, az ered mé nyek szá mon tar tá sa, va la mint
a te vé keny sé gek ter ve zé se. A portfólió a pro duk tu mok, ref le xi ók és a fog lal koz tat ha tó sá got
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alá tá masz tó bi zo nyí té kok egy olyan „kin cses bá nyá ja”, ami ből a hall ga tó az ál lá sok meg pá -
lyá zá sá nál bát ran me rít het.

A The Pedagogy for Employability Group (2004) to váb bi olyan ta ní tá si mód szer ta ni ele -
me ket ja va sol, ame lye ket a min den na pos ok ta tá si te vé keny ség so rán al kal maz ni le het. Né hány
pél da: eset ta nul má nyok al kal ma zá sa, jegy ze tek kel el lát ni egy iro da lom jegy zé ket, kri ti kai ösz -
 sze fog la lót ír ni szak cikk ről, rö vid ös  sze fog la lót ír ni egy szű kebb té ma szak iro dal má ról, kö zö -
sen meg al kot ni tel je sít mény kri té ri u mo kat, sze rep já ték al kal ma zá sa, cso por tos prob lé ma meg -
ol dás, fel mé ré sek vég zé se, reflektív kér dé sek meg fo gal ma zá sa egy-egy te vé keny ség hez
kap cso ló dó an, egy-egy prob lé má val kap cso lat ban vál lal ko zá si terv ké szí té se. 

A fen ti ek ben már je lez tük, hogy a fog lal koz tat ha tó ság kér dés kö ré hez leg in kább szo ro san
kö tő dő szak mai gya kor lat és mun ka ta pasz ta lat-szer zés, a gya kor no ki te vé keny ség a leg ke -
vés bé meg ol dott te rü let a ha zai kö rül mé nyek kö zött, így egye te mün kön is, ami re meg ol dást
je lent het ne a fel ső ok ta tás ré szé ről kez de mé nye zett szo ro sabb együtt mű kö dés, kap cso la ti
háló ki ala kí tá sa a mun kál ta tók kal és an nak mű köd te té se. De men  nyi re nyi tot tak er re a mun -
kál ta tók?

Ho gyan tá mo gat hat ják a mun kál ta tók a fog lal koz tat ha tó ság 
ki ala kí tá sát?

Je len leg a fel ső fo kú vég zett ség gel ren del ke ző hall ga tók hely ze te a leg ked ve zőbb a mun ka erő -
pi a con, az ő esé lyük a leg na gyobb a fog lal koz ta tott ság ra – mint egy 85% (Polónyi, 2010),
mely nek fon tos sá gát to vább nö ve li, hogy az Eu ró pai Bi zott ság ál tal 2010-ben kez de mé nye zett
fel mé rés ben, ame lyet kö ze pes és nagy vál la lat ok kö ré ben vé gez tek (Gal lup In té zet, 2010),
a mun kál ta tók 40%-a ar ról szá molt be, hogy al kal ma zot tai több mint 50%-a dip lo más. A vál la -
la tok két har ma da úgy nyi lat ko zott, hogy az el múlt öt év ben friss dip lo má so kat al kal maz tak és
ter ve ik sze rint az el kö vet ke zen dő öt év ben is ezt te szik.

Je len leg a csa pat mun ka, a szektorspecifikus kész sé gek (el mé le ti és gya kor la ti), va la mint
a kom mu ni ká ci ós kész sé gek azok, ame lyek el vá rás ként sze re pel nek a mun kál ta tók ré szé ről 
– míg az el kö vet ke zen dő 5–10 év ben a szektorspecifikus kész sé gek (el mé le ti és gya kor la ti) és
csa pat kész sé gek mel lé a „ma gas szin tű” írás-ol va sás, ma te ma ti kai és szá mí tás tech ni kai is me -
re tek csat la koz nak. A jö vő re elő re ve tít ve az ide gen nyel vi kész sé gek el vá rá sa nő meg je len tő -
sen, össz hang ban más vizs gá la tok ered mé nye i vel (Kiss, 2008).

A mun kál ta tók nak a mun ka ta pasz ta lat ról al ko tott vé le mé nye egy sé ges: 87%-uk el en ged -
he tet len nek tart ja a je lölt si ke res pá lyá za ta szem pont já ból (6. áb ra). Job ban meg osz la nak a vé -
le mé nyek az zal kap cso lat ban, men  nyi re fon tos, hogy nem zet kö zi át te kin té se le gyen a je lölt -
nek, kül föl di rész kép zés vagy szak mai gya kor lat for má já ban. 

Nagy el té ré sek ta pasz tal ha tók Eu ró pa-szer te az egyes or szá gok ban, hogy a mun kál ta tók
mit vár ná nak el az egye tem től a vég zett hall ga tók fog lal koz tat ha tó sá gá nak nö ve lé se ér de ké -
ben. A ma gyar vi szony la tok ban a mun kál ta tók 43%-ának  az egye te mi fel ké szí tés so rán
agya kor la ti kész sé gek na gyobb ará nyú in teg rá lá sa len ne a leg fon to sabb, a vá lasz adók 23%-a  
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6. áb ra. A munkáltatók véleménye a munkatapasztalat fontosságáról (%)  

Forrás: Gallup, 2010

szá má ra a szektorspecifikus gya kor ló he lye ken tör té nő mun ka ta pasz ta lat biz to sí tá sa, 19%-uk
szá má ra a tan ter vi is me re tek és kész sé gek jobb iga zo dá sa a mun kál ta tók szük ség le te i hez len ne
a leg fon to sabb, és mind ös  sze 3% hang sú lyoz za a poszt gra du á lis kép zé sek ré vén tör té nő tá mo -
ga tást (7. áb ra). Ma gyar or szá gon a mun kál ta tók nak mind ös  sze 23%-a vár ja el az egye tem fa -
la in kí vü li egy be füg gő mun ka ta pasz ta lat-szer zés meg szer ve zé sét az egye tem től (mi köz ben –
mint fen tebb is lát hat tuk – az al kal ma zás nál na gyon is fon tos szem pont a mun ka ta pasz ta lat).
Ugyan ak kor a rö vi debb idő tar ta mú, gya kor lat ra ori en tált te vé keny sé gek szer ve zé sét a mun kál -
ta tók 43%-a igény li az egye te mek től (ami a gya kor lat ban ak kor va ló sul hat meg, ha az egye te -
mek nek élő kap cso la ta van a mun kál ta tók kal, és a gya kor lat ban dol go zó szak em be re ket von -
nak be a kép zés be).

A mun kál ta tók ak tív rész vé te li szán dé ka és el vá rá sai kö zött azon ban je len tős kü lönb ség
van. Az EU-átlagot meg tes te sí tő 48%-hoz ké pest (na gyon fon tos és fon tos vá la szok együt tes
szá za lé ka) a ma gyar or szá gi mun kál ta tók mind ös  sze 32%-a te kin ti fon tos elem nek (na gyon
fon tos és fon tos vá la szok együt tes szá za lé ka) a fel ső ok ta tás sal va ló együtt mű kö dést a kép zé si
prog ra mok ki ala kí tá sá ban (8. áb ra) – s va ló szí nű leg még en nél is ke ve seb ben vál lal nák az
együtt mű kö dést, ha még ak tí vab ban kel le ne részt ven ni ük a prog ra mok meg va ló sí tá sá ban, pél -
dá ul gya kor ló he lyek biz to sí tá sá val. 
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7. áb ra. Mit várnak el a munkáltatók a felsôoktatástól? (%)

Forrás: Gallup, 2010

60 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 60



Foglalkoztathatóság

8. áb ra. A felsôoktatással történô együttmûködés fontossága a munkáltatók nézôpontjából (%)

Forrás: Gallup, 2010
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Zá ró gon do lat ok

A dip lo más pá lya kö ve té si rend szer ada tai alap ján kör vo na la zó dó kép azt su gall ja, a fel ső -
oktatás jövőbeni fejlődési irá nyai kö zött he lye van a fog lal koz tat ha tó sá got exp li ci ten vagy ke -
reszt tan ter vi elem ként tá mo ga tó te vé keny sé gek nek – kü lö nö sen a vál lal ko zói kész sé gek és
a mun ka ta pasz ta lat-szer zés, a külső gya kor ló he lyek be vo ná sa és a gya kor no ki te vé keny sé gek
szer ve zé se te rén. Az Eu ró pai Bi zott ság nak az in tel li gens, fenn tart ha tó és inkluzív nö ve ke dé si
stra té gi á ján be lül (Eu ró pai Bi zott ság, 2010) meg fo gal ma zott ki emelt kez de mé nye zé sei pe dig
to váb bi súlyt ad nak ezek nek a te vé keny sé gek nek.

A stra té gi á ban meg fo gal ma zott „Új kész sé gek és mun ka he lyek me net rend je” ki emelt kez -
de mé nye zés a mun ka erő pi a cok mo der ni zá lá sát cé loz za meg. Ja vas la tai ré vén ar ra tö rek szik,
hogy le he tő vé te gye az em be rek szá má ra a kész sé ge ik egész éle ten át tör té nő fej lesz té sét, hogy
ez ál tal nö ve ked jen a mun ka erő pi a con va ló rész vé tel, és – töb bek kö zött a mun ka vál la lók mo -
bi li tá sa ré vén – kö ze led jen egy más hoz a mun ka erő-pi a ci kí ná lat és ke res let. Az inkluzív nö ve -
ke dés egyik alap té nye ző je a 30–34 éves kor osz tály te kin te té ben, hogy a je len le gi 31%-ról
2020-ig leg alább 40%-ra nö ve ked jen a fel ső ok ta tá si vég zett ség gel ren del ke zők ará nya. A kö -
zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zők ará nyát egyút tal 60%-ra kí ván ja nö vel ni. A fel ső ok ta tás és
a vál lal ko zá sok együtt mű kö dé sét ösz tön zi az „In no va tív Unió” ki emelt kez de mé nye zés,
amely az ok ta tás, a vál lal ko zá sok, a ku ta tás és az in no vá ció ös  sze kap cso ló dá sá nak erő sí té sé vel
és az in no va tív vál lal ko zá sok tá mo ga tá sa ré vén ösz tön zi a vál lal ko zói kész sé ge ket. A „Moz -
gás ban az if jú ság” ki emelt prog ram ja több szin ten is ösz tön zi az ok ta tás és a mun ka vi lá gá nak
kö ze le dé sét. En nek tar tal ma:
– Az if jú ság mun ká ba ál lá sát se gí tő ke ret prog ram meg al ko tá sa, amely fel vá zol ja az if jú sá gi
mun ka nél kü li sé gi rá ta csök ken té sét le he tő vé té vő irány vo na la kat.
– A vál lal ko zói kész sé get az if jú szak em be rek kö ré ben mo bi li tá si prog ra mok ré vén nép sze -
rű sí tő mód sze rek ki dol go zá sa.
– Az ok ta tá si rend sze rek nyi tott sá gá nak és re le van ci á já nak nö ve lé se – egy részt nem ze ti ké -
pe sí té si ke ret rend sze rek ki ala kí tá sa, más részt a ta nu lá si ki me net és a mun ka erő-pi a ci igé nyek
egy más hoz va ló kö ze lí té se ré vén.
– A fi a ta lok mun ka erő pi ac ra va ló be lé pé sé nek se gí té se – töb bek kö zött az irá nyí tást, ta nács -
adást és szak mai gya kor la tot fel öle lő – „in teg rált fel lé pés” ré vén (A fenn tart ha tó és inkluzív
nö ve ke dés stra té gi á ja, Eu ró pai Bi zott ság, 2010, 15–16).

Az „Új kész sé gek és mun ka he lyek me net rend je” cí mű ki emelt kez de mé nye zés is tar tal -
maz a fog lal koz tat ha tó ság szem pont já ból fi gye lem re mél tó ele me ket, pl. meg fo gal maz za azt
az el vá rást, hogy az ok ta tás min den szint je biz to sít sa a to vább ta nu lás hoz és a mun ka erő-pi a ci
rész vé tel hez szük sé ges kész sé gek el sa já tí tá sát, s exp li cit el vá rás sá eme li az ok ta tás/kép zés és
a mun ka vi lá ga kö zöt ti part ner sé gek lét re ho zá sát a part ne rek nek az ok ta tá si és kép zé si igé nyek
ter ve zé sé be va ló be vo ná sa ré vén.

El mond ha tó te hát, hogy a 2020-ig meg fo gal ma zott eu ró pai uni ós stra té gia és an nak ki -
emelt kez de mé nye zé sei fé nyé ben az el kö vet ke ző év ti zed ben el vá rás sá vá lik a fog lal koz tat ha -
tó sá got tá mo ga tó kész sé gek tu da tos in teg rá lá sa a fel ső ok ta tá si kép zé si rend sze rek be, a mun -
kál ta tók kal ki ala kí tott kap cso la ti há ló lét re ho za ta la, mű köd te té se és kü lön hang súlyt kap nak
a vál lal ko zói kész sé gek.
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