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Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Kabai Im re – Kabainé Tóth Klá ra – Krisz ti án Vik tor – Ke néz Ani kó 

� A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le ges hely szí né vé vált, így
nem te he ti meg sem ma ga, sem pe dig vég zett jei sor sá ra fi gye lem mel, hogy ne a mun ka erô -
pi ac szük ség le te it a leg mes  szebb me nô kig szol gál va ké pez zen. A „pár be széd a kom pe ten ci ák
nyel vén” mo dell je és az online ku ta tá sok rep re zen ta ti vi tá sát biz to sí tó „min ta ter ve zô” mo dell
alkal ma zá sa ré vén pon tos és jól hasz nál ha tó is me re tek re tesz szert a vég zett hall ga tói és al -
kal ma zó ik ré vén a mun ka vi lá gá ból. Eze ket az in for má ci ó kat – a kép zés mi nô sé gé nek ja ví tá sa
ér de ké ben – az ok ta tói és hall ga tói, va la mint a mun kál ta tók ré szé re vis  sza csa tol ja. Kí sér le tei vel
a fel sô ok ta tás egy faj ta pa ra dig ma vál tá sá nak irá nyát je lö li ki: a mun ka erô pi ac hoz al kal maz ko dó,
az zal pár be szé det foly ta tó, nyi tott ok ta tás rend sze rét. �

A fel ső ok ta tás olyan „ter me lő üzem”, amely nek a gyár tás so rán rend kí vül sok al kal ma van
a ter mé kek tesz te lé sé re, mi nő sé gé nek meg íté lé sé re, a vég ter mék re vo nat ko zó an azon ban még -
sem vál lal tel jes kö rű ga ran ci át: az ér té ke sí tést – te gyük hoz zá: né mi leg fe le lőt le nül – a vég zett
hall ga tó i ra bíz za. A Zsig mond Ki rály Fő is ko la tu da to san tö rek szik en nek meg vál toz ta tá sá ra.
2006 óta lé te zik a Tár sa da lom tu do má nyi Köz pont ja, a ZSKF TKK, amely egy TÁMOP 4.1.1.
pá lyá zat ban az Andrássy Gyu la Né met Nyel vű Egye tem mel, az Apor Vil mos Ka to li kus Fő is -
ko lá val és a Wesley Já nos Lel kész kép ző Fő is ko lá val kö zö sen vég zen dő dip lo más pá lya kö ve -
tés re vál lal ko zott. A ku ta tá sok so rán lét re hoz tuk azo kat a vizs gá la ti esz kö zö ket és vis  sza csa to -
lá si mód sze re ket, ame lyek a dip lo más pá lya kö ve tés te kin te té ben az él vo nal ba emel ték
kon zor ci u mun kat, és amely a European University Association ál tal ki vá lasz tott egyik „best
practice” Európában.1 A „pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén” mo dell je és az online ku ta tá sok

1 A Zsig mond Ki rály Fô is ko la dip lo más pá lya kö ve té si ku ta tá sá nak ered mé nye it, mód sze re it is meg vizs gál -
ta a brüs  sze li köz pon tú European University Association (EUA), mi köz ben a ha son ló ku ta tá sok leg jobb -
ja it te kin ti át. Eu ró pá ban ös  sze sen húsz in téz ményt vá lasz tott ki a szer ve zet, itt hon a Sem mel we is mel -
lett a ZSKF-et, aho va 2011. no vem ber 23-án ér kez tek a brüs  sze li szak ér tôk. Lásd er rôl bô veb ben:
Nem zet kö zi szer ve zet fi gyelt fel a ZSKF ku ta tá sá ra. Interneten: http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid
=egycikk&HirID=25918
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rep re zen ta ti vi tá sát biz to sí tó „min ta ter ve ző” mo dell al kal ma zá sa ré vén pon tos és jól hasz nál ha -
tó is me re tek re tesz szert a vég zett hall ga tói és al kal ma zó ik ré vén a mun ka vi lá gá ból. Eze ket az
in for má ci ó kat – a kép zés mi nő sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben – az ok ta tói és hall ga tói, va la mint
a mun kál ta tók ré szé re vis  sza csa tol ja. Kí sér le te i vel a fel ső ok ta tás egy faj ta pa ra dig ma vál tá sá -
nak irá nyát je lö li ki: a mun ka erő pi ac hoz al kal maz ko dó – az zal pár be szé det foly ta tó – nyi tott
ok ta tás rend sze rét.

El sô kí sér let a kom pe ten cia mé ré sé re: vég zett hall ga tói 
vizs gá lat 2006—2007

A dip lo más pá lya kö ve tés szük sé ges sé ge, igé nye a ha zai fel ső ok ta tás ban csak az utol só né hány év -
ben fo gal ma zó dott meg a sze rep lők kö ré ben, és még má ra sem tisz tá zó dott min den ki szá má ra,
hogy mi lyen gya kor la ti hasz not re mél he tünk tő le. A dip lo más pá lya kö ve tés új don ság jel le ge meg -
ha tá roz za az érin tet tek hoz zá ál lá sát: van nak, akik le he tő sé ge ket lát nak ben ne, de akad nak olya nok
is, akik ép pen csak a „kö te le ző pen zu mok le tu dá sá nak” nyű gös fel ada tát lát ják ben ne.

A dip lo más pá lya kö ve tés hasz nos vol tá ról azok van nak el ső sor ban meg győ ződ ve, akik -
nek szük sé gük van a ben ne rej lő le he tő sé gek ki hasz ná lá sá ra, a mért ada tok kal „iga zol ják”
a fel ső ok ta tá si pi a con ön ma gu kat, az el vég zett mun kát, az el ért ered mé nye ket. Így ter mé sze -
tes, hogy a fi a tal, a hír ne vét most épí tő Zsig mond Ki rály Fő is ko la szá má ra egy faj ta meg mu -
tat ko zá si le he tő ség a vég zett jei szak mai sor sá nak, ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Ha a hall ga tó -
ink a vég zés után si ker rel il lesz ked nek be a mun ka erő pi a con, ak kor „jól vé gez tük
a mun kán kat”, te hát ren de sen fel ké szí tet tük hall ga tó in kat ar ra, aho vá ke rül tek, ha pe dig ki de -
rül, hogy „le het ne ezt job ban csi nál ni” (a mun kál ta tók és a vég zett hall ga tók mond ják meg,
hogy mit csi nál junk más ként, job ban), ak kor ezek a vis  sza jel zé sek kel lő ala pot nyúj ta nak
számunk ra a vál toz ta tá sok hoz.

A ZSKF Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont já nak el ső nagy vál lal ko zá sa az a pá lya kö -
ve tő vizs gá lat volt, amely so rán öt in téz mény mint egy két ezer vég zett hall ga tó já nak hely ze tét
ku tat ta a fő is ko la stábja.2

66 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

2 Ennek a kö zel két éven át tar tó mun ká nak egyik kéz zel fog ha tó ered mé nye a Mi lesz ve lünk a dip lo ma
után? cím mel a köz re mû kö dô hall ga tók mun ká ja ré vén el ké szült (ma guk ír ták és — na gyobb részt — szer -
kesz tet ték) ku ta tá si je len tés, a „Di ák kö tet” (Kabai et al., 2007). A könyv olyan ér té kes szel le mi ter mék nek
bi zo nyult, hogy 2007 ôszén a Ma gyar Szo ci o ló gi ai Tár sa ság ZSKF-en meg ren de zett or szá gos kon fe ren -
ci á já nak egyik szek ci ó ja ként mu tat hat ták be azt a szer zôk, a fô is ko la hall ga tói, akik ez zel elô ször lép tek
a tu do má nyos ság vi lá gá ba.
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A CHEERS nem zet kö zi adat fel vé te le — kér dé sek és di lem mák

A vál lal ko zá sunk leg na gyobb ered mé nye an nak a kom pe ten cia-mé rő esz köz nek a ki ala kí tá sa,
al kal ma zá sa a vég zet tek kö ré ben, amely re épít ve al kot tuk meg a ma is hasz nált vizs gá la ti
eszkö zün ket. Har minc kom pe ten cia mé ré se egy-egy öt fo kú ská lán („men  nyi re szük sé ges 
– men  nyi re ren del ke zik ve le” – lásd a táb lá za tot a mel lék let ben), ame lyet gya kor la ti lag
a CHEERS né ven is mert nem zet kö zi adatfelvétel3 kér dő ívé ből vet tünk át. A 11 or szág ra ki ter -
je dő, nagy sza bá sú nem zet kö zi ku ta tás ban 36 „té tel ről” kér tek in for má ci ó kat a vég zett hall ga -
tók tól, ahogy a szer zők fogalmaznak,4 a kom pe ten ci ák kal kap cso la tos ke res let ről és kí ná lat ról.
A vá lasz adók 1-től 5-ig osz tá lyoz ták az egyes kom pe ten ci á kat asze rint, hogy mi lyen mér ték -
ben szük sé ge sek ezek a pil la nat nyi mun ká juk hoz (ezt ne vez ték „szük sé ges kom pe ten cia -
szint”-nek vagy „ke res let”-nek), il let ve mi lyen ere je volt a dip lo ma szer zés idő pont já ban (itt az
„el sa já tí tott kom pe ten cia szint” vagy a „kí ná lat” ki fe je zé se ket használták).5 A két ér ték kü lönb -
sé gét (te hát a „kí ná lat/el sa já tí tott” ská la ér ték ből ki von va a „ke res let/szük sé ges” ská la ér té ket)
ve tet ték ala po sabb vizs gá lat alá a kutatók.6

A mé rő esz köz lé nye ge te hát az, hogy a vég zett hall ga tók utó lag (az idé zett vizs gá lat ban
négy év vel a dip lo ma meg szer zé se után, egy ön ki töl tős kér dő ív se gít sé gé vel) ad nak szub jek tív
vá laszt, pil la nat nyi mun ka he lyi hely ze tük ből ki in dul va – mint egy vissza te kin tő íté le tet mon da -
nak fel ső fo kú ta nul má nya ik ról. A szer zők is fel hív ják ar ra a fi gyel met, hogy az ef faj ta mé rő esz -
köz akár torz ered mé nye ket is hoz hat, hi szen nél kü lö zi az egy sé ges uta sí tá so kat és mé ré se ket
a mun ka kör elem zé sek so rán hasz nált osz tá lyo zá sok hoz ké pest. Mind eze ken túl – a kér dő íves
vizs gá la tok ál ta lá nos vá lasz adói konformitásproblémáihoz ha son ló an – még az zal is szá mol -
nia kell a ku ta tók nak, hogy „a vá lasz adók kí sér tés be es het nek” ab ban a te kin tet ben, hogy
a valós hely zet től el té rő en ítél jék meg a kér dést. Ahogy a szer zők fo gal maz nak: haj la mo sak
arra, hogy „egy kí vá na tos hely ze tet áb rá zol ja nak” – pél dá ul ab ból ki in dul va, hogy ki emel jék:
„ma gas szin tű kom pe ten ci át igény lő mun ká juk van” (uo.). 

Ezek a prob lé mák jól is mer tek min den kér de zé ses tech ni kát al kal ma zó tár sa da lom ku ta tó
szá má ra – bár min dig bí zunk ab ban, hogy meg fe le lő tech ni kák kal ren del ke zünk ezek ki küsz ö -
bö lé sé re, de leg alább is ér de mi csökkentésére.7 Meg je gyez zük: mi a sze mé lyes kér de zés
sztenderd vál to za tát – a survey tech ni kát – al kal maz tuk 2006-ban, amely mes  sze me nő en na -
gyobb meg bíz ha tó sá got és ér vé nyes sé get biz to sít egy ön ki töl tős kér dő ív hez ké pest. A ku ta tás
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3 Career after Higher Education — European Research Survey. Lásd Schomburg—Teichler, 2006; Teichler—
Schomburg, 2010.

4 Lásd er rôl García-Aracil—Van der Velden, 2010. Kü lö nö sen az 52. ol da lon ta lál ha tó le írás fi gye lem re mél tó!
5 A CHEERS kér dô ív ében (a „Competencies and Their Application” cí met vi se lô „E” rész ben) a „Possessed
at time of graduation”, il let ve a „Work requirement” sza va kat hasz nál ják (lásd Brennan—Teichler, 1999, 10.
In: Schomburg—Teichler, 2006. Annex).

6 Így pl. a „Tár gya ló ké pes ség” kom pe ten ci á ja ese tén je len tô sebb, mint egy 1,08 pon tos „hi ányt” vagy
„alul kép zett sé get” re giszt rál tak, míg a „Nyelv tu dás” ese té ben 0,16 pon tos „több le tet” vagy „túl kép zést”.
Lásd García-Aracil—Van der Velden em lí tett mû vé ben (2010, 53).

7 Lásd er rôl bô veb ben pl. Babbie, 2003, 274—281 vagy Kabai, 2009, 16—34. E prob lé ma kör „klas  szi kus
szak mai for rá sa”: Selltiz et al., 1968, 152—177.
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azon ki té te le fe lől vi szont, hogy a vég zett hall ga tók „a va lós mun ka he lyi hely zet hez leg kö ze -
lebb ál ló” in for má ció for rá sok (lásd uo., 52), vol tak ké te lye ink. Már csak a fen tebb em lí tett
mód szer ta ni ano má li ák – ön ki töl tős kér dő ív, el na gyolt, bi zony ta lan kom pe ten cia ka te gó ri ák,
a vá lasz adói meg bíz ha tó ság, sok szor több év vel ko ráb bi vi szo nyok ra vo nat ko zó ret ros pek tív
kér dé sek – mi att is úgy gon dol tuk, hogy meg kel le ne kér dez ni a „má sik ol dalt”, te hát a mun kál -
ta tó kat, a friss dip lo má sok al kal ma zó it is. Er re a ku ta tá sunk pá lyá za ti fel tét elei – ér de kes mó -
don – nem ad tak le he tő sé get (sem töb bet, sem ke ve seb bet „nem te het tünk le az asz tal ra”
a vállaltaknál…), így ez a fel adat a kö vet ke ző pá lyá za ti ku ta tá sunk ra ma radt.

A kom pe ten ci ák mé ré sé nek prob lé má i ról a fel sô ok ta tás ban

„A ta nu lás ból a mun ká ba va ló át me net ak kor bi zo nyult az ada tok alap ján si má nak, ha van
a sze mély nek szak irá nyú mun ka ta pasz ta la ta, erő sek a fel ső ok ta tá si in téz mény és a mun ka pi a ci
sze rep lők kö zöt ti kap cso la tok” (HEGESCO, idé zi Kiss, 2010, 21) .

A kom pe ten ci ák mé ré sé nek di lem má it nem ke rül het tük meg a vizs gá la ti esz kö ze ink ki ala -
kí tá sa kor, il let ve al kal ma zá sa kor. E prob lé ma ket tős: egy részt gon dot okoz a mér ni kí vánt
kom pe ten ci ák kö ré nek meg ha tá ro zá sa, az, hogy a ren del ke zés re ál ló, szin te a vég te len sé gig
sza ba don bő vít he tő – át ne vez he tő és át oszt ha tó – kompetenciaszótárak mely „sza va it” hasz -
nál juk fel, mi lyen sor rend ben, ho gyan tár sít va, cso por to sít va so rol juk fel őket. De leg alább
ilyen eset le ges a mé rő esz köz hasz ná la ta is: mit te kint sünk a mé rés idő pont já nak, fo ko za ta i nak
– és még so rol hat nánk.

A fel ső ok ta tá si kompetenciaszótárak ös  sze ál lí tá sá nak alap kér dé se ál ta lá ban az, mi ként
ha tá roz za meg a vi szo nyát az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ös  sze ál lí tott ke ret rend szer hez, ame lyet
a nyolc kulcs kom pe ten cia kö ré épí tett fel.8 Van nak olyan ku ta tók, akik úgy vé lik, hogy ezek
bő ví té se kor, tá gabb ér tel me zé se kor ke let kez nek a to váb bi kom pe ten ci ák, míg má sok az EB
szak bi zott sá gá nak fel so ro lá sát ál ta lá nos hu mán kom pe ten ci ák nak ne ve zik, és ki egé szí tik azt
a mun ka vég zés hez szük sé ges ve ze tői ké pes sé gek kel, kész sé gek kel. Bár me lyik meg ol dás ból
in du lunk is ki, az bi zo nyos, hogy olyan fo gal mak kal kell ope rál nunk, mint pl. az il lesz ke dés,
a meg fe le lés, a har mó nia és a diszk re pan cia. 

A dip lo más kép zés sze rep lői kö ré ben a kom pe ten ci ák mé ré sé nek kül föld ön több év ti ze des,
a ma gyar gya kor lat ban mind ös  sze jó tíz éves ha gyo má nyai van nak. Az pe dig, hogy a kom pe -
ten ci ák kö rét a mun ka erő-pi a ci kész ség igé nyek fe lől szem lél ve vizs gál juk, csak az utol só
néhány év fej le mé nye. A Szent Ist ván Egye tem Ve ze tés tu do má nyi Tan szé ke mun ka tár sai
Az eu ró pai gya kor lat hoz il lesz ke dő mun ka erő-pi a ci kész ség igény-fel mé rés a ma gyar ok ta tás-
kép zés szol gá la tá ban cí mű tanulmányukban9 össze gez ték az ide vo nat ko zó ku ta tá sa i kat és

68 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

8 Kulcskompetenciák a vál to zó vi lág ban: az „Ok ta tás és kép zés 2010” mun ka prog ram vég re haj tá sa. Az
Eu ró pai Par la ment 2010. má jus 18-i ál lás fog la lá sa a kulcs kom pe ten ci ák ról a vál to zó vi lág ban (2011/C 161
E/02). Interneten: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:161E:0008:0015:HU:PDF
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adták köz re a ha zai kompetenciaszótárak egyik el ső olyan da rab ját, amely a mun ka erő pi ac
kíván sá gai fe lől kö ze lí tő szem lé let tel szü le tett.

A dip lo más pá lya kö ve tést és az eh hez kap cso ló dó vizs gá la to kat az in téz mé nyek zö me
csak a TÁMOP 4.1.1-08-as ki írá sa kap csán kezd te el, így leg több jük már al kal maz va la mi fé le
készségszintmérést.10 A kom pe ten cia mo dellt hasz ná ló fel ső ok ta tá si pá lya kö ve té si vizs gá la tok
ál ta lá nos sé má ja sze rint kér dő íve ik ben he lyet kap nak a ku ta tók ál tal de fi ni ált kom pe ten ci ák,
ame lye ket ál ta lá ban fon tos sá guk alap ján „ké ret nek meg ítél ni” a vá lasz adók hely ze té nek meg -
fe le lő en. He lyet kap nak a vá lasz adók ál tal de fi ni ált „egyéb” kom pe ten ci ák is, és egy faj ta ön ér -
té ke lés re ké rik az egyént a kom pe ten cia hi á nyok és -többletek vo nat ko zá sá ban, a fej lesz té si
igé nyek meg je lö lé sé vel. 

A ZSKF TKK ku ta tá sa i ban fel hasz nált kompetenciaszótárunk ös  sze ál lí tá sa kor mind az
em lí tett SZIE-kutatásból, mind pe dig a fel lel he tő egyéb előz mé nyek ből me rí tet tünk. Vá lasz tá -
sunk alap ját a nem zet kö zi CHEERS-vizsgálat kér dő ív ében sze rep lő, har minc hat té tel ből ál ló
kompetenciaszótár adta,11 an nak fel hasz ná lá sá val ala kí tot tuk ki sa ját mé rő esz kö zünk el ső vál -
to za tát, a ti zen hét plusz há rom té tel ből ál ló kom pe ten cia sort. A 2006-ban vég re haj tott pá lya kö -
ve té si vizs gá la ta ink ban a kom pe ten ci ák ra vo nat ko zó kér dé sek még mint egy kí sér le ti jel leg gel
sze re pel tek. Ez ál ta lunk ko ráb ban még ki nem pró bált vizs gá la ti mód szer volt, amely erő sen
ter hel te az amúgy is hos  szú, vá lasz adó tól és kér de ző től egy aránt nagy tü rel met igény lő kér dő -
ívün ket (át la go san több mint egy órá sak vol tak a sze mé lyes in ter júk). Így ala kult ki egy, az
előz mé nyek hez ké pest re du kált, mind ös  sze ti zen hét fix és há rom sza ba don vá laszt ha tó kom pe -
ten ci á ból ál ló kér dés sor. 

A ta pasz ta la tok hi á nyá ra ha mar fény de rült: az ál ta lunk ös  sze ál lí tott kompetenciaszótár
csak na gyon sze rény „pár be széd” foly ta tá sá ra volt al kal mas, a kom pe ten cia té te lek szá mát fel -
tét le nül bő ví te nünk kel lett. Így a fel nem so rolt, de a vá lasz adók ál tal a nyi tott kér dé sek ben
meg je lölt vá la szok beeme lé sé vel a ké sőb bi vizs gá la ta ink kompetenciafelsorolása har minc té -
tel re bő vült (lásd a táb lá za tot a mel lék let ben). Eb ben a vizs gá lat ban ar ra is kí sér le tet tet tünk
(to vább ter hel ve a meg kér de zet tek amúgy is ala po san igény be vett tü rel mét), hogy a kom pe -
ten ci ák for rá sát, el sa já tí tá suk hely szí nét is azo no sít suk (család-iskola-munkahely), és va la mi -
fé le ké pet kap junk ar ról, ho gyan és hol le het szert ten ni a si ke res mun ka erő-pi a ci be il lesz ke -
dés hez szük sé ges kész sé gek re, képességekre.12

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 69

9   A ku ta tás ered mé nye it Az eu ró pai gya kor lat hoz il lesz ke dô mun ka erô-pi a ci kész ség igény-fel mé rés a ma -
gyar ok ta tás-kép zés fej lesz té se szol gá la tá ban cím mel egy ta nul mány ban ös  sze gez ték a Szent Ist ván
Egye tem Gaz da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi Ka rán mû kö dô Ve ze tés tu do má nyi Tan szék mun ka tár sai.
Lásd Ko mor, 2001.

10 Például a Sze ge di Egye tem, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem és a Pan non Egye tem.
11 Lásd er rôl bô veb ben: Schomburg—Teichler, 2006; Teichler—Schomburg, 2010; García-Aracil—Van Der

Velden, 2010; Kiss, 2010; Schomburg, 2010.
12 Lásd er rôl a kér dés kör rôl a ZSKF TKK ki ad vá nya in be lül: Winkler et al., 2007; Sza bó, 2010a; Grajczjár,

2010; Tóth et al., 2010; Sza bó, 2010b.
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A „pár be széd mo dell” el mé le ti és mód szer ta ni ki ala kí tá sa

Az el ső le he tő sé get a ZSKF-en foly ta tott dip lo más pá lya kö ve tés mód szer ta ná nak és el mé le té -
nek to vább fej lesz té sé re, il let ve egy új mo dell ki dol go zá sá ra a „Szak kép zés vizs gá lat” kí nál ta,
ame lyet az Ok ta tá sért Köz ala pít vány pá lyá za tán ala pu ló projekt13 ke re té ben va ló sí tot tunk meg
2008 és 2010 kö zött. A fel adat az volt, hogy meg vizs gál juk, a szak kép zés kü lön bö ző szint je in
(érett sé gi előt ti, érett sé gi utá ni, il let ve fel ső fo kú szak kép zés ben) ta nu lók vég zé sük után mi lyen
mun ka erő-pi a ci he lyet fog lal nak el, le ír juk a ve lük szem ben meg fo gal ma zott kom pe ten cia igé -
nye ket. Mi u tán kü lön bö ző „ver ti ká lis szin te ket” kép vi sel tek a vég zet tek, így más és más kép -
zett sé gi szint ről in dul nak; azt kel lett meg tud nunk, hogy mi ben kü lön böz nek ve lük szem ben
a kom pe ten cia el vá rá sok, és mi lyen mér ték ben fe lel nek meg ezek nek. 

De azt is meg néz tük, hogy a hi e rar chi ku san egy más ra épü lő szak mák ho gyan kap cso lód -
nak egy más hoz: mi lyen át fe dé sek és kü lönb sé gek ír ha tók le kom pe ten ci á ik ban a mun ka vég zé -
sük so rán (kí sér le tünk ered mé nyét te hát ne vez het jük a pá lya kö ve tő vizs gá la tok ban al kal ma -
zott „ho ri zon tá lis mo dell hez” ké pest – hi szen ott csak dip lo má so kat vizs gá lunk – egy faj ta
„ver ti ká lis mo dell nek”). Egy konk rét mű sza ki szak ma cso port ban ke res tük a vá laszt: a vég zett
vil lany sze re lők, villamosipari tech ni ku sok és vil la mos mér nök-as  szisz ten sek mun ka erő-pi a ci
hely ze tét kel lett fel tár nunk.

E mun ka kap csán ala kí tot tuk ki azt a 30 kom pe ten ci át, ame lyek alap já ul szol gál tak kér dő -
íves adat fel vé te le ink nek. Ös  sze sen 16 ok ta tá si in téz ményt (szak kép ző in téz mé nye ket, kö zép -
is ko lá kat és egy fő is ko lát, a BMF-et) vá lasz tot tunk ki úgy, hogy mind há rom szak ma vég zett
tanu lói kel lő szám ban be ke rül hes se nek a min tánk ba. Őket online kér dő ív vel ke res tük meg,
amely ben – töb bek kö zött – sze re pel tek a kom pe ten cia kér dé se ink (ugyan úgy „szük sé ges-
rendel ke zett” bon tás ban egy-egy öt fo kú ská lán osz tá lyoz tak vá lasz adó ink; ös  sze sen 390 fő).
Itt már al kal maz tuk a „kor rek ci ós te le fo nos kér de zés” mód sze rét is a na gyobb vá lasz adói haj lan -
dó ság ér de ké ben. Mind ezt ki egé szí tet tük egy rész le te sebb sze mé lyes kér dő íves adat fel vé tel lel is
(itt 200 fős volt a min tánk ugyan azon vég zett ta nu lói kör ből). A vá la szok alap ján ki ala kít hat tunk
egy, az ok ta tás ki me ne té re vo nat ko zó „alul né ze ti ké pet” (ho gyan lát ják a mun ka vál la lók a kép zés
ered mé nyes sé gét). Emel lett vá la sza ik ból meg szer keszt het tünk egy mun kál ta tói cím lis tát azon
in téz mé nyek ről, vál la la tok ról, ahol a vég zet tek el he lyez ked tek. En nek ré vén fel épít het tük
a kime ne ti kom pe ten ci ák „fe lül né ze ti” mé ré sé nek esz kö ze it, ahol te hát a mun kál ta tók nyil vá -
nít hat tak vé le ményt az ok ta tás ról – szin tén a 30 kom pe ten cia kétszempontú osz tá lyo zá sa ré vén
(itt is az online kér dő ívet és a „szük sé ges-ren del ke zett” kér dé se ket al kal maz tuk, ame lyek re
egy-egy öt fo kú ská lán vá la szol hat tak – akár csak ko ráb ban a mun ka vál la ló ik; a min tánk 180
fős volt). 

A fen ti mód szer rel be gyűjt het tük azo kat az ada to kat, ame lyek le he tő sé get biz to sí tot tak
a mun ka vi lá gá ban meg fo gal ma zott el vá rá sok két ol da lú, kom pe ten cia szin tű le írá sá ra. Konk -
ré tan: ki ala kí tot tunk egy olyan elem zé si-áb rá zo lá si me tó dust („pók há ló áb ra” – láss er re egy
pél dát a ké sőb bi ek ben a dip lo más pá lya kö ve tés ered mé nye it ös  sze fog la ló 1. áb rán), amely
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13 „A gaz da sá gi sze rep lôk el vá rá sai a szak kép zés át ala kí tá sá ra” 37/TKOKA II. pá lyá zat, ZSKF, 2008.
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alkal mas az ered mé nyek vis  sza csa to lá sá ra. Szem be sít het jük a sze rep lő ket a kompetencia -
megítélések el té ré sei ré vén az ok ta tás és a mun ka vi lá gá nak diszk re pan ci á i val. A mun kál ta tók
és a mun ka vál la lók ada ta it egy sze rű en egy más mel lé té ve nyil ván va ló vá vált egy részt a két
sze rep lő el vá rá sa és elé ge dett sé gé nek fo ka az ok ta tás kap csán, más részt – egy más ada ta it
meg is mer ve – meg ta pasz tal hat ják a kö zöt tük hú zó dó fe szült sé gek, elé ge det len sé gek oka it.
Eb ben a ku ta tás so ro zat ban er re a „szem be sí tés re” még nem vál lal koz tunk – de az ok ta tó kat és
a ta nu ló kat meg is mer tet tük ada ta ink kal. Ös  sze sen 50 mély in ter jút ké szí tet tünk ve lük, ame -
lyek tár gya a ku ta tá si ered mé nyek ér té ke lé se, a be lő lük le von ha tó kö vet kez te té sek meg is mer -
te té se volt.14

A kö vet ke ző pá lyá za ti le he tő sé gün ket – a TÁMOP 4.1.1.-et – ar ra hasz nál tuk fel, hogy
tovább fej les  szük, mint egy „tel jes sé te gyük”, il let ve a gya kor lat ban al kal maz zuk mo del lün ket.

A nem zet kö zi és a ma gyar pá lya kö ve tô mo del lek 
sa já tos sá gai, a ZSKF TKK sze re pe

A ma gyar dip lo más pá lya kö ve tő rend szer ki ala ku lá sa szo ro san kap cso ló dik a nem zet kö zi
folya ma tok hoz. Anél kül, hogy rész le te sen is mer tet nénk eze ket az előz mé nye ket (ki tű nő ös  sze -
fog la lá sát ad ják en nek a kö vet ke ző pub li ká ci ók: Kiss, 2008; Hor váth, 2008), csu pán né hány
jel leg ze tes sé gét ra gad juk ki. Az el múlt év ti ze dek ben vi lág szer te meg fi gyel he tő a mun ka és
a fel ső ok ta tás kö zött ki ala kult prob lé mák, diszk re pan ci ák nö ve ke dé se, amely mö gött sú lyos
„kom mu ni ká ci ós ano má li ák” fe dez he tők fel: a mun kál ta tók nem azt a mun ka erőt kap ják,
amely re szük sé gük len ne, az ok ta tás kép te len ezek nek a – gyor san vál to zó – el vá rá sok nak
meg fe lel ni, ugyan ak kor nem ké pe sek „egy más ra oda fi gyel ni”. El sőd le ges cél te hát a két fél
kö zöt ti kom mu ni ká ció, az in for má ció cse re ja ví tá sa. En nek egyik leg jobb esz kö ze a dip lo más
pá lya kö ve tés – amely már sok te kin tet ben bi zo nyí tot ta ha té kony sá gát a nyu ga ti fej lett or szá -
gok ban.

Ha meg vizs gál juk, ho gyan ala kult ki, majd fej lő dött a pá lya kö ve tés, meg fi gyel het jük,
hogy a kül föl di gya kor lat ban kü lön le ges je len tő sé ge van a nem zet kö zi együtt mű kö dé sen ala -
pu ló ku ta tá sok nak. A ko ráb bi ak ban em lí tett CHEERS-program (1998–1999) is ide so rol ha tó.
A ku ta tá si té mák kö zött sze re pelt az is ko lai pá lya fu tás, az el he lyez ke dés, a mun ka erő-pi a ci
kar ri er, az elé ge dett ség a mun ká val, az is ko lá val, va la mint a kom pe ten ci ák. Foly ta tá sá nak te -
kint he tő a 2004-ben in dult REF LEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society)
pro jekt, amely 15 or szág ra ter jed ki (Garai, 2010). Az el sőd le ges hang súly itt már a kom pe ten -
ci ák fej lő dé sén van. Emel lett az egyes or szá gok ban meg va ló su ló pá lya kö ve tő ku ta tá sok nak
két alap ve tő tí pu sa fi gyel he tő meg: 1. köz pon ti lag ko or di nált adat fel vé te lek (pl. Svájc, Ka na da,
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14 Lásd er rôl bô veb ben a „Szak kép zés vizs gá lat” zá ró kö tet ében a kö vet ke zô ta nul má nyo kat: Kabai, 2010b;
La ki, 2010; Kabai, 2010c. Ide kap cso lód nak még: Kabai—Burkovics, 2009; Ma kó, 2009. A vizs gá la ti esz -
kö zök, egyes elem zé sek le írá sa meg ta lál ha tó: Kabai, 2010d.
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Ír or szág, Egye sült Ki rály ság, Dá nia, Svéd or szág); 2. do mi nán san in téz mé nyi adat fel vé te lek
(pl. Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Auszt ria, Né met or szág). 

A kö zel múlt ban ki ala kult ma gyar dip lo más pá lya kö ve tő rend szer alap ve tő en – te gyük
hoz zá, sze ren csés mó don – a fen ti két mo dell sa já tos sá ga it in teg rál ja. A TÁMOP 4.1.1. pro jekt -
be in teg rá ló dott 29 in téz mény egy sé ges mód sze rek kel, kér dő ívek kel vég zi adat fel vé te le it,
ahol kö zös kér dé sek is sze re pel nek (a „sa ját” in téz mé nyi ek mel lett), ame lyek ada tai köz pon ti
adat bá zis ba ke rül nek. Ugyan ak kor foly nak or szá gos (rep re zen ta tív) adat fel vé te lek is (lásd
a 2009. évi ak tív, il let ve a 2010. évi vég zett hall ga tói vizs gá la to kat; Garai, 2010), de egy re szo -
ro sab bak és je len tő seb bek a nem zet kö zi kö tő dé se ink is.15

A ZSKF TKK vi szony lag ha mar ak tí van be kap cso ló dott a pá lya kö ve tő rend szer köz pon ti
szak mai tá mo ga tó rend sze ré be: egy faj ta „mű he lyé vé” vált az in téz mé nyi mo del lek ki dol go zá -
sá nak. A 2009-ben in du ló TÁMOP 4.1.1. „A fel ső ok ta tá si szol gál ta tá sok rend szer szin tű fej lesz -
té se” cí mű ki emelt pro jekt kí nál ta le he tő ség szá munk ra kü lö nö sen „ka pó ra jött”: a ko ráb bi ak -
ban ki ala kí tott „pár be széd mo dell” to vább fej lesz té sét, gya kor la ti al kal ma zá sát va ló sít hat juk
meg en nek ke re te in be lül. A kö vet ke zők ben a „Pe ga zus” pro jek tünk el múlt két év ben meg va -
ló sult ku ta tá sai, il let ve azok ered mé nyei kap csán be mu tat juk, med dig ju tot tunk a „pár be szé det
a kom pe ten ci ák nyel vén” mo del lünk gya kor la ti meg va ló sí tá sá ban.

A „Pe ga zus” pro jekt ku ta tá sa i ról

A pro jekt öt ku ta tá si te rü le tet fog lal ma gá ba: 1. az ak tív hall ga tói mo ti vá ci ós vizs gá la tok; 
2. a vég zett hall ga tók pá lya kö ve té se; 3. a mun kál ta tói vizs gá la tok; 4. a „Szi get-ku ta tá sok”;
végül 5. az ok ta tói vizs gá la tok. Lás suk, mely ku ta tá sok mit fog lal nak ma guk ba (cé lok, esz kö -
zök), ezt kö ve tő en be mu tat juk, hogy az el múlt két év ben (2010–2011 fo lya mán) mit si ke rült
meg va ló sí ta nunk, mik vol tak a leg fon to sabb ered mé nyek.

E ku ta tá sok ál ta lá nos cél ja a hall ga tók mun ka erő-pi a ci, to vább ta nu lá si mo ti vá ci ó i nak, kép -
zés sel szem be ni el vá rá sa i nak, mun ka erő-pi a ci vá ra ko zá sa i nak, kép zé si és el he lyez ke dé si stra té -
gi á já nak fel tér ké pe zé se, a ké sőb bi pá lya kö ve té ses vizs gá la tok elő ké szí té se, a kar ri er cent ru mok
szol gál ta tá sai irán ti igé nyek, il let ve a ve lük va ló elé ge dett ség fel mé ré se, az in téz mé nyek meg íté -
lé se. Ezen túl spe ci á lis cé lo kat is meg ha tá roz tunk: min den pá ros év ben el vé gez zük hall ga tó ink
kö ré ben a kom pe ten ci ák komp lex vizsgálatát,16 majd min den pá rat lan év ben az ok ta tás kö rül mé -
nye i nek, il let ve a ZSKF szol gál ta tá sa i nak az „elé ge dett ségvizs gá la tát”. Két éven te el jut tat juk
hall ga tó ink nak az ad di gi vizs gá la ti ered mé nye ink leg fon to sabb ele me it (a „pók há ló áb rát”) és
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15 A CHEER- és a REFLEX-projektek foly ta tá sa ként a kö zel múlt ban meg in dult HEGESCO nem zet kö zi pá -
lya kö ve té si ku ta tás so ro zat öt or szág ra ter jed ki — köz tük ha zánk ra is (TÁRKI). Lásd er rôl bô veb ben
a Felvi.hu hon la pon: http://www.felvi.hu/diploman_tul/szakmai_tamogatas/nemzetkozi_dpr/kutatasok/
hegesco

16 A kér dé se ink a fen tebb le írt mó don 30 kom pe ten ci á ra vo nat koz nak: „szük sé ges — ren del ke zik ve le” osz -
tály za tok az öt fo kú ská lá kon.
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kikér jük vé le mé nyü ket ezek ről. Min den év ben ugyan ab ban az idő szak ban (ta va szi sze mesz ter)
vé gez zük adat fel vé te le in ket online sztenderd kér dő ív (az ál ta lunk ki fej lesz tett „MySurvey” kér -
dő ív szer kesz tő vel) ré vén, ún. „te le fo nos rá se gí tés sel” (CATI17), a „min ta ter ve ző mo del lünk”
alkal ma zá sa mel lett. A vizs gá lat min den ak tív hall ga tóra kiterjed.18

A pá lya kö ve tés ál ta lá nos cél ja a vég zet tek mun ka erő-pi a ci hely ze té nek, mun ka vál la lói ta -
pasz ta la ta i nak, mun ka erő-pi a ci el he lyez ke dé si stra té gi á já nak vizs gá la ta, to váb bá a kép zés és
in téz mé nyi szol gál ta tá sok, a mun ka erő-pi a ci ta pasz ta la tok ér té ke lé se és a vég zet tek to vább kép -
zé si mo ti vá ci ó i nak fel tér ké pe zé se, fel hív ni a fi gyel met az alumni és kar ri er cent ru mok szol gál -
ta tá sa i ra, va la mint az in téz mény meg íté lé sé re. Itt is meg ha tá roz tunk egy spe ci á lis célt: min den
év ben vizs gál juk vég zett je ink kom pe ten ci á val kap cso la tos vé le mé nyét. Őket is meg is mer tet jük
ku ta tá si ered mé nye ink kel és vé le mé nyez tet jük azo kat. A ku ta tá sok idő zí té se, mód sze re meg -
egye zik az ak tív hall ga tói online vizs gá la to ké val. Min dig há rom vég zett év fo lya mot kér de -
zünk: az egy, a há rom és az öt éve végzetteket.19

Há rom éven te az in téz mény ben dip lo mát szer ző hall ga tók kö ré ben sze mé lyes meg ke re sé -
sen ala pu ló (te le fo nos ki egé szí tő kér de zés sel) sztenderd kér dő íves („min ta vé te les”) mé lyebb
vizs gá la to kat is vég zünk az online ku ta tá sok té ma kö re i ben – az or szá gos rep re zen ta tív adat fel -
vé te lek hez igazodva.20

A vizs gá la ta ink a dip lo mát szer zők al kal ma zó i ra, il let ve az in téz mé nyek kel kap cso la tot
tar tó mun kál ta tók ra ter jed nek ki. Cél juk a mun ka erő-pi a ci sze rep lők el vá rá sa i nak fel de rí té se
a fel ső ok ta tás ban vég zet tek kel szem ben, jö vő be li al kal ma zá si ter ve ik, az együtt mű kö dé sek le -
he tő sé gei a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kel, a szak mai gya kor la ti rend szer fej lesz té se. Spe ci á lis
kom pe ten cia vizs gá la to kat vég zünk kö re ik ben min den pá ros év ben (a kér dé sek itt is a 30 kom -
pe ten cia „szük sé ges sé gé re” és a vég zett je ink „meg fe le lé sé re” vo nat koz nak – a fen ti ek hez ha -
son ló mó don). Min den pá rat lan év ben el küld jük ne kik vizs gá la ti ered mé nye in ket, meg kér dez -
zük ró la a vé le mé nyü ket, il let ve ar ra kér jük őket, hogy ne vez zék meg azo kat az együtt mű kö dé si
le he tő sé ge ket, ame lyek ke re té ben el kép zel he tő a ZSKF és a mun kál ta tó juk kap cso la tá nak fej -
lesz té se. A vizs gá la tot min den év ben ugyan ab ban az idő szak ban (őszi sze mesz ter) vé gez zük,
mód szer ta na meg egye zik az ak tív és vég zett hall ga tói ku ta tá so ké val (online-telefonos kér de -
zés). Azo kat a mun kál ta tó kat ke res sük meg kér dő íve ink kel, akik al kal maz nak leg alább egy
volt hall ga tón kat – vég zett sé gé nek meg fe le lő munkakörben.21

A kér de zés so ro zat ré sze ként éven te a Szi ge ten is kér de zünk, ez zel a le en dő vagy le het sé -
ges hall ga tók vé le mé nyé re va gyunk kíváncsiak.22 Ku ta tás so ro za tunk ta lán leg fon to sabb ele me
az ok ta tók vizs gá la ta. Cél ja ös  sze tett: a fen ti ek ben fel so rolt (a mun kál ta tói, vég zett és je len le gi

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 73

17 Olyan te le fo nos kér de zést va ló sí tunk meg, ahol a kér de zôk a kér dô ívet szá mí tó gé pen ke ze lik; an go lul:
„Com pu ter Assisted Telephone Interview”.

18 A 2010. évi adat fel vé te le ink ered mé nye i rôl lásd Kabai et al., 2010. A 2011. évi vizs gá la ta ink ered mé nye it
a kö vet ke zô kö tet tar tal maz za: Havasi—Kabai, 2011.

19 Az ered mé nyek rôl lásd az elô zô láb jegy zet ben fel so rolt pub li ká ci ó kat.
20 A leg utób bi survey vizs gá la tunk ered mé nye i rôl lásd két hall ga tónk kö zös pub li ká ci ó ját: Goór—Kenéz, 2011.
21 Lásd ezek ered mé nye i rôl: Ha va si, 2011, 123—133.
22 A ZSKF ér de ke i hez kap cso ló dó an mar ke ting kér dé sek is sze re pel nek a kér dô ívek ben: fô is ko lánk is mert -

sé ge, az in for má ció szer zés mód ja, „mé dia tér kép” ké szí té se, azon té nye zôk fel tá rá sa, ame lyek von zób bá 
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hall ga tói és a Szi get) ku ta tá sok ered mé nye i nek vis  sza csa to lá sa az in téz mé nyek ok ta tá si rend -
sze ré be az egyes sza kok ve ze tő ta ná rai révén.23

A ku ta tá so kat min den év ben egy kö zös szak mai fó kusz cso port tal zár juk, ahol be mu tat juk az ad -
dig el ért ered mé nye ket, il let ve meg be szél jük a kö vet ke ző év ter ve it az in téz mé nyi ku ta tók kal, az
aktív, a vég zett hall ga tó ink, a ta ná rok és a mun kál ta tók kép vi se lő i vel. Ezek ös  sze fog la ló ered mé nye it
a sze ná tu si be szá mo lón mu tat juk be a fő is ko la ve ze té sé nek, a kar ri er cent rum, az alumni, az in for ma ti -
ka ve ze tő i nek. Ez zel vá lik a kör tel jes sé, hi szen eb ben az eset ben va la men  nyi érin tett vé le mé nye az
asz tal ra ke rült, így azok a stra té gi ai dön té sek meg ala po zá sá ra al kal mas hát tér anya got biz to sí ta nak.

Mo del lünk az ak tív hall ga tó ink ra kon cent rál el ső sor ban, ezen a pon ton lát juk an nak leg na -
gyobb esé lyét, hogy ha té ko nyan be avat koz zunk az ok ta tá sunk ba: a ta ná rok köz ve tí té sé vel az
órá kon je len nek meg ered mé nye ink, ame lyek a „ta nár-di ák pár be szé dek” ré vén al ko tó ré sze i -
vé vál nak az ok ta tás min den na pi gya kor la tá nak (meg je gyez zük: az ok ta tók szá má ra is él ve ze -
te seb bek le het nek az ily mó don fel épí tett órák). 

Hogy vi lá go sab bá te gyük, mi ben gon dol ko dunk, be mu tat juk a – ko ráb bi ak ban már so kat
em le ge tett – „pók há ló áb rán kat”.

1. áb ra. A „pók há ló áb ra”: Men  nyi re ren del kez tek az egyes kom pe ten ci ák kal vég zé sük kor a volt hall ga tó ink
(ak tí vak nál: „je len leg”), il let ve men  nyi re szük sé ge sek a (ak tí vak nál: „le en dô”) mun ká juk hoz? A ket tô kü -
lönb sé gé nek át lag ér té kei az öt fo ko za tú ská lán; a mun kál ta tók, a vég zett hall ga tók és az ak tív hall ga tók
ada tai sze rint

For rás: „Dip lo más Pá lya kö ve tés ZSKF TKK 2010—2011.” Vég zett és ak tív hall ga tók, va la mint a mun kál ta tók

te he tik két cél cso port — a kö zép is ko lát vég zett, il let ve fel sô fo kú vég zett ség gel ren del ke zô, to vább ta nul ni
szán dé ko zók — kö ré ben in téz mé nyün ket. To váb bi fon tos cél a ku ta tói, hall ga tói és ok ta tói stáb rekru tá -
ciója, a csa pat épí tés.

23 Lásd en nek ered mé nye i rôl Kabainé Tóth, 2011.
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Két ség te len, hogy az áb ra „ol va sá sa”, az ada tok ér tel me zé se el ső rá né zés re nem tű nik egy -
sze rű nek. Ezért ké szí tet tük el a fen tebb em lí tett „be mu ta tó kli pün ket”, il let ve más se géd anya -
go kat. Néz zük pl. a fen ti áb rán kat, amely a mun kál ta tói, az ak tív és a vég zett hall ga tói vé le -
mény el té ré se ket hi va tott be mu tat ni az egyes kom pe ten ci ák kal kap cso lat ban. Ös  sze sen 30
kom pe ten cia ese té ben kér dez zük meg a há rom sze rep lőt ar ról, ho gyan íté lik meg ezek szük sé -
ges vol tát és azt is, meg íté lé sük sze rint men  nyi re tel je sül nek (lásd a táb lá za tot is a mel lék let -
ben). 

A mun kál ta tók (ös  sze sen 205 cég) azon kép vi se lői, akik szo ro sabb kap cso lat ban van nak
a mun ka vál la lók kal (az ún. köz vet len ter me lés irá nyí tók), osz tá lyoz ták a mun ka vál la ló i kat
a meg adott szem pont ok sze rint. Ve gyük konk ré tan az „önál ló mun ka vég ző ké pes sé get” (a 24.
té telt a kom pe ten cia lis tán kon). Vé le mé nyük sze rint ez a kész ség az öt fo kú ská lán 4,37 pont
mér ték ben szük sé ges a si ke res mun ka vég zés hez. Ez zel szem ben a vég zett hall ga tó ink át la go -
san 3,50 mér ték ben ren del kez tek ve lük vé le mé nyük sze rint, ami kor mun ká ba lép tek ná luk.
A „hi ány” te hát –0,87-nak adó dik. A mun ka vál la ló ik (vég zett hall ga tó ink) en nek a kom pe ten -
ci á nak a fon tos sá gát 4,52 pont ra ér té ke lik át la go san. Sze rin tük a mun ká ba lé pé sük kor 4,34
pont nyi mér ték ben ren del kez tek ve le, te hát az ál ta luk ér zé kelt „hi ány” mind ös  sze –0,17 pont
az öt fo kú ská lán. Ak tív hall ga tó ink meg íté lé se sze rint az önál ló ság fon tos sá ga a mun ka vég zés
so rán 4,59 pont, ed di gi ta nul má nya ik so rán ők ezt a ké pes sé get 4,19 pont mér ték ben sa já tí tot -
ták el, va gyis –0,40 pont nyi „hi ányt kell le dol goz ni uk” a to váb bi ak ban. Mint az áb rá ról is le ol -
vas ha tó, a mun kál ta tók és a mun ka vál la lók vé le mé nye e te kin tet ben a „hi ány ról” mint egy 0,67
pont nyi ra tér el egy más tól. Az ak tív hall ga tók is úgy gon dol ják, hogy már most na gyobb ré szét
el sa já tí tot ták en nek a kész ség nek. 

Ha son ló mó don rész le tes elem zé sek nek vet het jük alá az áb ra egyéb ada ta it. A leg fon to -
sabb „kö vet kez mé nye” egy ilyen áb ra be mu ta tá sá nak egy órán az le het, hogy a ta nár fel hív ja
a hall ga tói fi gyel mét: eb ben a te kin tet ben a vég zet tek és a mun kál ta tó ik ada tai egy ér tel mű en
utal nak e kom pe ten cia hi á nyos el sa já tí tá sá ra – és ezt a hall ga tók is „hi bá san ész le lik”. Te hát
sok kal töb bet kell ez zel fog lal koz ni a kö vet ke zők ben. Meg be szé lik, mi lyen fel ada to kat ho -
gyan kell a to váb bi ak ban meg ol da ni uk, hogy ez a kom pe ten ci á juk fej lőd jön. Ar ra is fel hív hat ja
a fi gyel mü ket, hogy a mun ka vi lá gá ba va ló be lé pé sük kor ér de mes azok ra az „ext ra” erő fe szí té -
se ik re hi vat koz ni uk, ame lye ket ezen kész sé ge ik fej lesz té se ér de ké ben – cél irá nyo san és tu da -
to san, ta ná ra ik ösz tön zé sé re – ki fej tet tek ta nul má nya ik so rán. Mon da nunk sem kell, hogy egy
fel vé te li be szél ge tés so rán ez mi lyen „jól jö het” egy ál lás ra pá lyá zó vég zett hallgatónknak…

Nem min den ta nul ság nél kül va ló a vég zett hall ga tó ink szá má ra az ered mé nyek be mu ta tá -
sa: rá éb red het nek an nak oka i ra, hogy mi ért elé ge det le nek ve lük a fő nö ke ik. Mi az, amin vál -
toz tat ni uk kel le ne a mun ká juk so rán, hogy si ke re seb ben be il lesz ked je nek, kar ri ert épít se nek
mun ka hely ükön. De a mun kál ta tók szá má ra is fon to sak le het nek – ada ta ink kal szem be sül ve –
azok a fel is me ré sek, hogy a mun ka vál la ló ik kal szem ben ki ala kult „köl csö nös elé ge det len sé -
gek” mö gött az hú zód hat meg, hogy be osz tott ja ik nem is sej tik, hogy ők mi ért elé ge det le nek
ve lük.

Be in dul hat nak – re mé nye ink sze rint – azok a „pár be szé dek” vizs gá la ti ered mé nye ink
meg is me ré se ré vén a hall ga tók és ok ta tó ik, a mun ka vál la lók és al kal ma zó ik kö zött, ame lyek
„más me der be te re lik” a fel ső ok ta tást. Egy áb rán kí ván juk be mu tat ni, hogy mit is re mé lünk
mo del lünk al kal ma zá sá tól.
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2. áb ra. A „pár be széd mo dell” lo gi kai sé má ja (a „sze rep lôk” és a kap cso lat rend sze rek) 

Forrás: ZSKF TKK

A mo del lünk te hát öt sze rep lős. Az ok ta tók és a hall ga tók kö zöt ti – új sze rű – kap cso lat tól
vár juk a leg több ho za dé kot a fen tebb vá zolt ös  sze füg gé sek kap csán (de ez eset ben a kar ri er -
cent rum szol gál ta tá sai – pl. a cél irá nyos „mun ka erő pi ac ra fel ké szí tő kom pe ten cia fej lesz tő”
tré nin gek – is hasz nos se gít sé get nyújt hat nak szá muk ra). Bí zunk ab ban, hogy vég zett hall ga tó -
ink is tu da to sabb mun ka vál la lók ká vál nak (er re ki vá ló an al kal ma sak az alumni moz ga lom
kere tei: a ve lük ki épí ten dő két ol da lú in te rak tív kap cso la tok ré vén el jut nak ered mé nye ink hoz -
zá juk is). Le en dő hall ga tó ink szá má ra pe dig min den bi zon  nyal sok kal ha té ko nyab bá vál hat
a mar ke ting te vé keny sé günk, ha tud juk, hogy kik nek hol és mit ér de mes „üzen ni”.

A mun ka és az ok ta tás vi lá ga kö zöt ti kap cso la to kat erő sít he tik azok az erő fe szí té se ink, ame -
lyek so rán fel tér ké pez zük a dip lo má sa in kat al kal ma zó cé gek „haj lan dó sá gát” a ve lünk va ló
együtt mű kö dés re: fo gad ják-e hall ga tó in kat szak dol go zók ként, kí nál nak-e szá muk ra szak mai
gya kor la ti he lye ket, be kap cso lód nak-e ok ta tá sunk ba (eset leg óra adó ként), vagy mi részt ve he -
tünk-e a cé gük nél fo lyó ok ta tás ban, ku ta tás ban – és a le het sé ges együtt mű kö dé sek for má ja szin te
ki me rít he tet len. Ha meg va ló sul nak ezek az ok ta tói-mun kál ta tói együtt mű kö dé sek, pár be szé dek,
na gyobb esél  lyel be szél het jük meg ve lük azo kat az alap ve tő kér dé se ket, ame lyek egy dip lo más
szak mai szo ci a li zá ci ó ja szem pont já ból ta lán a leg fon to sab bak: ki nek mi a dol ga eb ben a fo lya -
mat ban, ho gyan mű köd he tünk együtt an nak ér de ké ben, hogy a kép zé sünk a le he tő leg ha té ko -
nyab ban szol gál ja a si ke res ér tel mi ség kép zést, a köl csö nös meg elé ge dés ér de ké ben. 

Úgy gon dol juk, mo del lünk nek ta lán ez a leg fon to sabb ho za dé ka: a pár be széd fen tebb vá -
zolt rend sze re ré vén egy faj ta pa ra dig ma vál tás ki in du ló pont ját al kot hat juk meg, amely ben
a mun ka erő pi ac hoz al kal maz ko dó, az zal pár be szé det foly ta tó, nyi tott ok ta tás rend sze rét ala -
kít hat juk ki. 
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MEL LÉK LET

Kom pe ten cia kér dé sek a ZSKF TKK kér dô íve i ben

Kér jük, osz tá lyoz za az aláb bi kész sé ge ket, kom pe ten ci á kat asze rint, hogy:
(A) Men  nyi re van rá juk szük ség a (le en dő) szak má ja gya kor lá sá ban? Az 5-ös azt je len ti, hogy

na gyon nagy mér ték ben szük sé ges eb ben a szak má ban; az 1-es azt, hogy egy ál ta lán nem
szük sé ges. A köz bül ső ér té kek kel ár nyal hat ja vé le mé nyét (0 – NT/NV).

(B) Men  nyi re ren del ke zik ve lük Ön je len leg (ren del ke zett ve lük vég zé se kor)? Az 5-ös azt je -
len ti, hogy na gyon nagy mér ték ben ren del ke zik (ren del ke zett) ve le, az 1-es azt, hogy egy -
ál ta lán nem ren del ke zik. A köz bül ső ér té kek kel ár nyal hat ja vé le mé nyét (0 – NT/NV). 
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For rás: ZSKF TKK 
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