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A bachelor-master átlépés
szelekciós háttértényezôi
Veroszta Zsuzsanna

A

lineáris képzési rendszer bevezetésével a felsôoktatás struktúrája a mesterképzések révén egy újabb szinttel bôvült. E bôvülést egy újabb szelekciós lépcsônek tekintve a tanulmány a 2011-es magyarországi Diplomás Pályakövetési Rendszer friss diplomás bachelorvégzettekre vonatkozó adatain vizsgálja a mesterképzések felé irányuló továbblépést
meghatározó háttértényezôket. Az elemzés a felsôoktatásoi expanzió hatásait vizsgáló
nemzetközi kutatásokra reflektálva az átlépési esélyek társadalmi-demográfiai meghatározottsága mellett az esélyek alakulásában az intézményi differenciálódás és a tanulmányi teljesítmény hatásának azonosítására is törekszik. 

A Bologna-folyamat egyik meghatározó lépéseként bevezetett lineáris képzési struktúra tartalmi változások mellett strukturális átalakulást is eredményezett a hazai felsőoktatásban.
Az addigi duális, főiskolai és egyetemi képzésekre osztott rendszerhez képest a felsőoktatási belépés utáni időszak egy újabb átlépési ponttal bővült: a bachelorképzésekről a masterképzések1 felé irányuló lehetséges továbblépéssel. Az új szisztéma egyfelől azzal jár, hogy
a duális rendszerhez képest kitolódott a tanulmányok megcélzott szintjére vonatkozó döntéshozás lehetséges ideje, másfelől a felsőoktatási részvételre irányuló döntés után a magasabb
szintű továbbtanulás megcélzásával egy újabb szelekciós mechanizmus is megjelent. Az alábbiakban e szelekciónak a természetét vizsgáljuk a felsőoktatási expanzió elméletének általános keretei között.

1

Tanulmányunkban a Bachelor/Master; BSc/MSc, valamint a BA/MA fogalmakat egymással egyenértékû szinonimaként használjuk.
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Átlépés és szelekció
A képzési rendszeren belüli szelekciót említve nagyon is könnyen összpontosulhat gondolkodásunk a társadalmi státuszalapú szelekció köré. Az oktatási rendszer társadalmi egyenlőtlenségeket átcsatornázó szerepét nagy hatású elméletek és vizsgálatok támasztják alá (lásd
Bourdieu–Passeron, 1977; Coleman, 1991; Boudon, 1974; hazánkban egyebek mellett Ferge,
1976; Gazsó, 1971; Ladányi, 1994). Az oktatásszociológia e meghatározó téziseinek hatása alatt
kézenfekvő, hogy a BA/MA átmenetet egyfajta képzési szelekciós pontnak tekintve figyelmünket a hallgatók társadalmi hátterére összpontosítjuk. Vizsgálati kiindulópontunkban azonban
a szelekciót e „társadalmi” jelzőtől függetlenül pusztán strukturális ténynek tekintjük: a masterképzésekre a bachelorvégzettséget szerzetteknek csak egy része kerülhet át, hiszen e magasabb
szintű képzési helyek száma csekélyebb. Vizsgálatunk e meghatározásból kiindulva azokat a hatásokat keresi, amelyekkel e szelekció mechanizmusa részben leírható, s mindehhez a BScdiplomát szerzetteken belül vetjük össze az MSc-képzések felé átlépők és a képzési rendszerből kilépők bizonyos háttérmutatóit. Az „átlépők és kilépők” közti különbségeket keresve három
feltételezett szelekciós hatásra összpontosítunk. Az első nyilvánvalóan a két csoport szociodemográfiai hátterének különbözősége: ez volna a társadalmi szelekcióra vonatkozó hipotézisünk.
A második feltételezett hatás a tanulmányi teljesítmény szerinti eltérés a két csoport között: ez
az érdemalapú szelekció hipotézise. Harmadik vizsgálati szempontunk pedig a felsőoktatási képzési szerkezet különbözőségéből fakadó eltérések az átlépés esélyeiben: ez az intézményi differenciálódás szeleciós hatásának hipotézise.
Az átlépők és kilépők e három típusú háttér szerinti összevetésekor fontos tisztáznunk, hogy
vizsgálódásunk nem az egyetlen érvényes hatás megtalálására irányul, hanem sokkal inkább
e három típusú szelekciós mechanizmus jeleinek azonosítására – feltételezve, hogy mindhárom szempont (s természetesen számtalan egyéb is még) hathat arra, hogy a felsőoktatás e vizsgált szintjén milyen irányú lépés történik.
Amikor a különböző elvű szelekciós mechanizmusok vizsgálatának indokoltsága mellett
érvelünk, kézenfekvő a felsőoktatási expanzió elméleteire támaszkodnunk. A felsőoktatás tömegessé válásával az oktatási rendszer e legfelső szegmense a társadalom széles tömegei számára vált elérhetővé. A lehetőségek kiszélesedése a demokratizálódás várakozását, a meritokratikus tendenciák erősödésébe vetett hitet is táplálta. Ugyanakkor az oktatási rendszerben
lezajlott expanzióra reflektáló elméletek az esélyek társadalmi egyenlőtlenségének megszűnése helyett azok stagnálását, avagy – a rendszer diverzifikálódása következtében – új szintekre
helyeződését hangsúlyozzák (Koucký–Bartušek–Kovařovic, 2009). A képzési expanzió társadalmi egyenlőtlenségre gyakorolt hatásának elméletei közül az egyik legnagyobb hatásúnak kétségtelenül Blossfeld és Shavit 1993-ban publikált munkáját tekinthetjük, mely a 20. század második felének iparosodott társadalmaiban Treiman (1970) által prognosztizált meritokratikus
elemek erősödése helyett az esélykülönbségek stabilizálódását mutatta ki (Shavit–Blossfeld,
1993). Az empirikus adatokon – tizenhárom iparosodott ország összehasonlító elemzésén –
nyugvó tézis szerint a vizsgált országokban lezajlott jelentős oktatási expanzió ellenére a társadalmi háttér szerepe nem csökkent a képzési hozzáférésben. A képzési expanzióval összességében az újabb kohorszokon belül javultak ugyan az egyes szintek elérésének esélyei, de a különböző kohorszok összevetése a származás hatását változatlannak mutatta. Vizsgálatunk
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szempontjából e megközelítés azért nagyon fontos hivatkozási pont, mert az esélyek alakulásában a képzési rendszer különböző szintjeinek egymásra épülését veszi alapul. A Mare (1980)
által alkalmazott képzési átlépésre fókuszáló megközelítés az expanzió tényétől elkülönítve kezeli az esélyek átrendeződését, amelyet az egyes képzési szintekre irányuló továbblépés,
avagy kilépés arányainak alakulásával mér. A képzési átlépésekre fókuszáló vizsgálat során
Shavit és Blossfeld (1993) kimutatta, hogy jóllehet a magasabb képzési szintekre eljutó populáció a sorozatos szelekciós mechanizmusok révén egyre homogenizáltabbá válik (csökken a társadalmi státusz hatása [Mare, 1981]), az expanzió azáltal, hogy magasabb képzési szintek öszszetételét heterogenizálja, lényegében a társadalmi esélykülönbségek meghatározó voltát
erősíti meg. E markáns tétel ellenőrzésére, avagy cáfolatára számos kutatás zajlott az ezredforduló környékén, melyek közül Shavit és munkatársainak 2007-es kutatása több szempontból irányt mutathat elemzésünknek is. E kizárólag a felsőoktatásra fókuszáló kutatás tizenöt ország adatain keresztül vizsgálja a képzési expanzió, differenciálódás és privatizáció társadalmi
esélyegyenlőtlenségekre gyakorolt hatásait. Az expanzió révén bekövetkezett változások értelmezésében Mare fentebb említett átlépési pontokra fókuszáló megközelítése mellett e kutatás
az oktatási rendszeregyenlőtlenségek maximális fenntartására törekvő természetét veszi alapul.
Utóbbi elmélet szerint (MMI – Maximally Maintaned Inequality; Raftery–Haut, 1993) az expanzió hatása a privilegizált társadalmi csoportok telítődése után jelenik meg. A hozzáférés azután javul a többi társadalmi csoportban is, amikor az előbbi csoport számára szükséges státuszok
elérték a telítettségi pontot (saturation point) az adott szinten. Ugyanakkor mind ezen elmélet,
mind Mare modellje alapvetően az oktatási rendszer vertikális szintjei közti átlépésekre vonatkozik, s nem építik be a differenciálódással erősödő szintek közti minőségi különbségeket. A differenciálódás szempontjának beemelése az oktatási rendszerhez köthető társadalmi esélykülönbségek vizsgálatába fontos hozadéka a 2007-ben publikált kutatásnak. Továbblépve a kutatók
harmadik meghatározó tényezőként még a magántőke előtérbe kerülésével (privatizációval) járó felsőoktatási folyamatok hatásait is vizsgálatuk alá vonták. Shavit és Blossfeld 1993-as
„persistent inequality” teóriájára reflektálva e kutatás egyfelől megerősíti, másfelől azonban
fontos szemponttal árnyalja az expanzió társadalmi szelekciót stabilizáló jellegét. A fő eredményeket a befogadás, avagy kirekesztés kettősségében értelmezve a vizsgálat igazolta, hogy
az expanzió inkább az előbbi tendenciák irányában hat, hiszen még változatlan mértékű társadalmi szelekció mellett is javítja a hátrányosabb helyzetű csoportok hozzáférési esélyét. Vizsgálatunk szempontjából a szintek közötti átlépést meghatározó háttértényezők sokfélesége,
a származási hatás mellett a differenciálódás hatásának beemelése miatt is fontos kapaszkodó
e megközelítés.

Az átlépés mértéke
A szelekció egyes képzési szintek közti átlépéssel történő megragadásához az általunk vizsgált
BA/MA átlépés több szempontból is alkalmasnak tűnik. Egyfelől a képzési rendszer egy vertikális dimenzióban értelmezhető szintjéről van szó. Másfelől a felsőoktatási belépéshez képest
a mesterképzési átlépés számszerűen jelentősen csökkenti az adott szinten részt vevők számát.
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Utóbbi feltétel Magyarországon nagyon is érvényesül: Európa más országaihoz képest a magyar rendszerben meglehetősen alacsony a BA/MA átlépés aránya. Ennek nyilvánvalóan számos oka lehet (pl. rendszer bevezetésének ideje, strukturális okok, egymásra épülés nehezítettsége, hiányos kínálat stb.), vizsgálatunk szempontjából a lényeg mégis az, hogy az alacsony
átlépési arány erős szelekciós háttérmechanizmusokat sejtet. Az átlépés mértékének európai
szintű összevetéséhez Schomburg és Teichler (2011) tanulmánykötetére támaszkodhatunk,
amely 10 „bolognai” országból ad képet a bachelor és masterszintű képzések bevezetésének
előrehaladásáról és munkaerő-piaci következményeiről. Az adatok jól mutatják, hogy európai
összevetésben nem ritka a 60–70% feletti BSc-szint utáni továbbtanulási arány2 sem, míg Magyarországon ugyanez a ráta a 2009-ben végzett BSc-sek esetében, egy évvel a végzettség megszerzése után 44%-ot ért el.3 Kimondottan a BSc/MSc átlépésre szűkítve a vizsgálat fókuszát a magyar pályakövetési adatokban azt találjuk, hogy a 2010-ben végzett BSc-sek egy évvel a végzés
után kb. egynegyedes arányban léptek át mesterképzésekre.

Az adatok forrása és kezelése
A BA/MA átlépés háttértényezőinek vizsgálatát a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR)
2011-es országos adatbázisán végezzük el. Az adatfelvételre 2011 tavaszán került sor, melynek során 31 felsőoktatási intézmény egységes online kérdőív alapján összesen 20 453 főnyi
friss diplomás adatait gyűjtötte össze. A vizsgálat alappopulációja a 2008-ban, illetve 2010-ben
alap-, osztatlan, illetve mesterképzéseken abszolutóriumot szerzett végzettek voltak. Az intézményi adatokból összeálló országos adatbázis az egyes intézmények alappopulációs megoszlásai alapján végzett súlyozás révén a válaszadók neme, végzési éve, képzési területe és munkarendje szerint reprezentatív az alapsokaságra nézve.
A BA/MA átmenet vizsgálatához az adatbázison több szűkítést végeztünk el. Nyilvánvalóan kizárólag a BSc-képzéseken végzettek adataival dolgoztunk. Az ő mesterképzésekre történt átmenetének méréséhez nem pusztán a végzettség után a megkereséskor MSc-képzéseken
tanulókat azonosítottuk, hanem azt a csoportot is, amelynek tagjai a BSc-diploma óta már szereztek MSc-végzettséget is (utóbbiak nyilván kizárólag a 2008-as végzett évfolyamból kerül-

2

A kizárólag MA-képzésekre irányuló átmenet mellett a kötet egységes mutatói a BA-képzés utáni egyéb
felsôfokú továbbtanulási formákat is tartalmazzák.
3
Összevetésként: Ausztriában a BSc-végzettek 63%-a maradt az oktatásban (2008-ban végzettek, másfél évvel a végzettség megszerzése után). Csehországban 72%-uk (2008-ban, illetve 2009-ben végzettek, 6—12 hónappal a végzés után). Németországban a hagyományos egyetemek BSc-végzettjei között
75%-os, a „university of applied sciences” intézményi szint BSc-végzettjei között 41%-os a továbbtanulási arány (2007-ben, illetve 2008-ban végzettek, másfél évvel a végzettség megszerzése után). Olaszországban a BSc-végzettek 57%-a tanul tovább (2008-as végzettek, egy évvel a végzettség megszerzése
után). Norvégiában ugyanez az arány kizárólag az egyetemi típusú intézményekben szerzett BSc-sek körében 73%-os (2007-ben végzettek, fél évvel a végzettség megszerzése után). A magyar adatokban a
párhuzamosan folytatott (tehát nem a BSc-végzettség megszerzése után megkezdett) tanulmányok is
szerepelnek. (Forrás: Schomburg—Teichler, 2011.)
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hettek ki). Az adatbázisból (kis elemszámuk, speciális képzési profiljuk és az alappopulációt
nem megfelelően fedő jellegük miatt) kivontuk továbbá a művészeti, művészetközvetítői, valamint nemzetvédelmi és katonai képzési területek végzettjeit. Az így létrejött BSc-végzetteket
tartalmazó részadatbázis összesen 6030 friss diplomás adatait tartalmazza, akiknek 22,4%-a
lépett át BSc-képzésről MSc-képzésre (1349 fő).
Az átlépést meghatározó háttérváltozók elemzése során mindvégig az MSc-képzésre történő átmenet esélyhányadosával dolgozunk, amely megmutatja, hogy a bachelorvégzettek egyegy adott alcsoportjának mekkora esélye van az átmenetre egy adott referenciacsoporthoz képest. Az elemzéshez bináris logisztikus regressziót alkalmaztunk, melynek kétértékű függő
változója a BA/MA átlépés megvalósulására vonatkozó dummyváltozó.

Az átlépés esélyére ható tényezôk
Az alábbiakban a megvalósult BA/MA átlépés esélyhányadosainak alakulását a különböző háttérváltozók viszonylatában elemezve a fentiekben már felvázolt három lehetséges szelekciós
szempont szerint haladunk:
– Milyen jelek mutatnak az átlépési esélyek szociodemográfiai háttér szerinti eltérésére? (Társadalmi szelekció hipotézise)
– Van-e hatása az átlépésre a tanulmányi teljesítménynek? (Érdemalapú szelekció hipotézise)
– Mennyire határozza meg az átlépés esélyét a felsőoktatás képzési struktúrája? (Intézményi differenciálódás szeleciós hatásának hipotézise)
A logisztikus regresszió eredményét tartalmazó tábla az alábbi értékeket mutatja:

F E L S Ô O K T A T Á S I MÛHELY

79

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr.

2012.09.06.

14:18

Page 80

FÓKUSZ

A modell statisztikái: Modell khi-négyzet: 1024,957; szabadságfok: 38; szignifikanciaszint: 0.000;
Nagelkerke R-négyzet=0,34
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A BA/MA átlépés esélyének társadalmi forrású egyenlőtlenségei között a nem, a szülői
iskolai végzettség, a család szubjektíve megélt anyagi helyzete, a középiskolai háttér, valamint
a gyermekkori lakhely regionális elhelyezkedésének hatásait tudtuk vizsgálni.
A nemi különbségekhez kapcsolódó esélyhányados 1,36-os értéke azt mutatja, hogy
a többi háttérváltozó kontroll alatt tartása mellett is ennyivel nagyobb az esélye a férfiaknak
a bachelordiploma utáni mesterképzésre váltásra. Nagyon egyértelmű esélykülönbségeket
mutatott a szülői iskolai végzettség háttérváltozója is. Referenciakategóriánk, a (legalább egy)
egyetemet végzett szülőhöz képest minden egyes szülői végzettségi szint lényegesen kisebb
eséllyel juttatja a hallgatót a mesterképzésbe. A nagy különbséget láthatóan a szülői felsőfokú
végzettség jelenti. Az oktatási egyenlőtlenségek összekapcsolódásának másik fontos jele a középiskolai háttér meghatározó szerepe az átlépés esélyében. A gimnáziumban érettségizett BScdiplomások lényegesen nagyobb eséllyel válnak mesterszakos hallgatóvá, továbbvíve ezzel
a korábbi képzési szintek hierarchizáltságát. A BA-diplomásokat nevelő család szubjektív megítélésen alapuló anyagi helyzete és lakhelyének regionális jellemzői nem mutattak szignifikáns
hatást az átlépés esélyére.
Az érdemalapú szelekció jeleinek vizsgálatához a BSc-végzettek tanulmányi átlageredményének objektív (érdemjegyekkel kifejezett) és relatív (szaktársakhoz viszonyított) szintjét
tudtuk felhasználni. Referenciacsoportként a jeles eredményű egykori hallgatókat tekintve az
eredmények a gyengébb tanulmányi eredményűek kisebb esélyű bekerülését mutatják. A leggyengébb (elégséges) kategóriában nem találtunk szignifikáns hatást a tanulmányi eredmények
és a mesterképzés felé irányuló továbblépés között, s ugyanezzel az eredménnyel találkozhatunk a relatív tanulmányi teljesítmény hatását vizsgálva is: az átlagnál sokkal jobban teljesítőkhöz képest a kevésbé jók vagy közepesek kisebb eséllyel lépnek át BSc-ből MSc-képzésbe,
ám az alsó kategóriáknál nem találtunk szignifikáns hatást. Mindazonáltal az átlépési esélyek
többnyire a teljesítményhierarchiának megfelelően alakulnak, ami a meritokratikus szelekció
jelenlétére is következtetni enged.
A szelekció harmadik dimenziójaként vizsgált felsőoktatási képzési szerkezet esetében több
változó is rendelkezésünkre állt a BSc-tanulmányokra vonatkozóan. A legnagyobb esélykülönbségek a BA-képzés munkarendjéhez és finanszírozási formájához kapcsolódnak. A nappali tagozatokon, illetve államilag támogatott képzéseken szerzett Bsc-diplomákat külön-külön is lényegesen nagyobb eséllyel követi mesterképzési továbbtanulás, mint a levelező, illetve
költségtérítéses képzések egykori hallgatói esetében. Némileg ehhez a szemponthoz kapcsolódik a BSc-tanulmányok alatt dolgozó hallgatók kisebb átlépési esélye is. A végzettség megszerzésének éve szerinti esélykülönbségeket minden bizonnyal olyan strukturális eltéréseknek
tulajdoníthatjuk, mint a mesterképzési programkínálat 2010-re bekövetkezett kibővülése, e képzési forma nagyobb befogadási kapacitása. Az átlépési arányok képzési területeken belüli eltérései közül a referenciacsoportnak választott műszaki képzési terület BSc-végzettjeihez képest különösen a természettudományi képzési terület végzettjeinek körében mért lényegesen
nagyobb esélyhányadost kell kiemelnünk. Az intézményi differenciálódás fentebb említett növekvő jelentőségére reflektálva építettük be modellünkbe a végzettséget adó intézmény típusának háttérváltozóit. E kategóriák kialakítása során a Hrubos Ildikó és munkatársai által hazai
viszonyokra adaptált, nemzetközi U-Map modellen alapuló felsőoktatási klaszterezést vettük
alapul (Hrubos, 2012). A klasszikus egyetemi intézménytípust tekintve referenciacsoportnak

F E L S Ô O K T A T Á S I MÛHELY

81

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr.

2012.09.06.

14:18

Page 82

FÓKUSZ

a BA/MA átlépési esélyek szignifikáns csökkenését találtuk két főiskolai intézménytípus BScvégzettjeinek körében: ezek a kis létszámú gazdasági/társadalmi képzési profilú főiskolák,
illetve a nagy létszámú, széles képzési profilú főiskolák voltak.

Mi alakítja a mesterképzés hallgatói bázisát?
Tanulmányunkban a képzési hozzáféréshez kapcsolódó esélyek többszempontú vizsgálatára vállalkoztunk. A felsőoktatási rendszer egy relatíve új szelekciós lépcsője, a bachelor- és
masterszintű képzések közti átmenet megragadásával kerestük és – törekvésünk szerint –
rendszereztük az átlépés/kilépés esélyét alakító hatásokat. Az eredményekből jól látszik, hogy
a felsőfokú képzés e szintjén az általunk feltételezett szelekciós mechanizmusok – társadalmi
háttér, teljesítmény, intézményi háttér – mindegyike érvényesen alakítja a mesterszinten történő továbbtanulást. Célunk nem a képzési esélyegyenlőtlenségeket domináló hatások közti
hierarchizálás volt, sokkal inkább annak igazolása, hogy a bővülő képzési rendszer minden
egyes újabb szintje egy olyan ismételt szelekciót jelent, amely a korábbi átlépések mechanizmusainak eszközkészletével megragadható.
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