
A bachelor-master át lé pés 
sze lek ci ós hát tér té nye zôi

Veroszta Zsu zsan na

� A li ne á ris kép zé si rend szer be ve ze té sé vel a fel sô ok ta tás struk tú rá ja a mes ter kép zé sek ré -
vén egy újabb szint tel bô vült. E bô vü lést egy újabb sze lek ci ós lép csô nek te kint ve a ta nul -
mány a 2011-es ma gyar or szá gi Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer friss dip lo más bachelor -
vég zettekre vo nat ko zó ada ta in vizs gál ja a mes ter kép zé sek fe lé irá nyu ló to vább lé pést
meg ha tá ro zó hát tér té nye zô ket. Az elem zés a felsôoktatásoi ex pan zió ha tá sa it vizs gá ló
nem zet kö zi ku ta tá sok ra ref lek tál va az át lé pé si esé lyek tár sa dal mi-de mog rá fi ai meg ha tá ro zott -
sá ga mel lett az esé lyek ala ku lá sá ban az in téz mé nyi dif fe ren ci á ló dás és a ta nul má nyi tel je -
sít mény ha tá sá nak azo no sí tá sá ra is tö rek szik. �

A Bo lo gna -fo lya mat egyik meg ha tá ro zó lé pé se ként be ve ze tett li ne á ris kép zé si struk tú ra tar -
tal mi vál to zá sok mel lett struk tu rá lis át ala ku lást is ered mé nye zett a ha zai fel ső ok ta tás ban.
Az ad di gi du á lis, fő is ko lai és egye te mi kép zé sek re osz tott rend szer hez ké pest a fel ső ok ta tá -
si be lé pés utá ni idő szak egy újabb át lé pé si pont tal bő vült: a bachelorképzésekről a master -
képzések1 fe lé irá nyu ló le het sé ges to vább lé pés sel. Az új szisz té ma egy fe lől az zal jár, hogy
a du á lis rend szer hez ké pest ki to ló dott a ta nul má nyok meg cél zott szint jé re vo nat ko zó dön tés -
ho zás le het sé ges ide je, más fe lől a fel ső ok ta tá si rész vé tel re irá nyu ló dön tés után a ma ga sabb
szin tű to vább ta nu lás meg cél zá sá val egy újabb sze lek ci ós me cha niz mus is meg je lent. Az aláb -
bi ak ban e sze lek ci ó nak a ter mé sze tét vizs gál juk a fel ső ok ta tá si ex pan zió el mé le té nek ál ta lá -
nos ke re tei kö zött.
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1 Tanulmányunkban a Bachelor/Master; BSc/MSc, va la mint a BA/MA fo gal ma kat egy más sal egyen ér té kû szi -
no ni ma ként hasz nál juk.
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Át lé pés és sze lek ció

A kép zé si rend sze ren be lü li sze lek ci ót em lít ve na gyon is kön  nyen össz pon to sul hat gon dol ko -
dá sunk a tár sa dal mi stá tusz ala pú sze lek ció kö ré. Az ok ta tá si rend szer tár sa dal mi egyen lőt len -
sé ge ket át csa tor ná zó sze re pét nagy ha tá sú el mé le tek és vizs gá la tok tá maszt ják alá (lásd
Bourdieu–Passeron, 1977; Coleman, 1991; Boudon, 1974; ha zánk ban egye bek mel lett Ferge,
1976; Gazsó, 1971; La dá nyi, 1994). Az ok ta tás szo ci o ló gia e meg ha tá ro zó té zi se i nek ha tá sa alatt
ké zen fek vő, hogy a BA/MA át me ne tet egy faj ta kép zé si sze lek ci ós pont nak te kint ve fi gyel mün -
ket a hall ga tók tár sa dal mi hát te ré re össz pon to sít juk. Vizs gá la ti ki in du ló pon tunk ban azon ban
a sze lek ci ót e „tár sa dal mi” jel ző től füg get le nül pusz tán struk tu rá lis tény nek te kint jük: a master -
kép zésekre a bachelorvégzettséget szer zet tek nek csak egy ré sze ke rül het át, hi szen e ma ga sabb
szin tű kép zé si he lyek szá ma cse ké lyebb. Vizs gá la tunk e meg ha tá ro zás ból ki in dul va azo kat a ha -
tá so kat ke re si, ame lyek kel e sze lek ció me cha niz mu sa rész ben le ír ha tó, s mind eh hez a BSc-
diplomát szer zet te ken be lül vet jük ös  sze az MSc-képzések fe lé át lé pők és a kép zé si rend szer -
ből ki lé pők bi zo nyos hát tér mu ta tó it. Az „át lé pők és ki lé pők” köz ti kü lönb sé ge ket ke res ve há rom
fel té te le zett sze lek ci ós ha tás ra össz pon to sí tunk. Az el ső nyil ván va ló an a két cso port szocio de -
mog ráfiai hát te ré nek kü lön bö ző sé ge: ez vol na a tár sa dal mi sze lek ci ó ra vo nat ko zó hi po té zi sünk.
A má so dik fel té te le zett ha tás a ta nul má nyi tel je sít mény sze rin ti el té rés a két cso port kö zött: ez
az ér dem ala pú sze lek ció hi po té zi se. Har ma dik vizs gá la ti szem pon tunk pe dig a fel ső ok ta tá si kép -
zé si szer ke zet kü lön bö ző sé gé ből fa ka dó el té ré sek az át lé pés esé lye i ben: ez az in téz mé nyi dif -
fe ren ci á ló dás szeleciós ha tá sá nak hi po té zi se. 

Az át lé pők és ki lé pők e há rom tí pu sú hát tér sze rin ti ös  sze ve té se kor fon tos tisz táz nunk, hogy
vizs gá ló dá sunk nem az egyet len ér vé nyes ha tás meg ta lá lá sá ra irá nyul, ha nem sok kal in kább
e há rom tí pu sú sze lek ci ós me cha niz mus je le i nek azo no sí tá sá ra – fel té te lez ve, hogy mind há -
rom szem pont (s ter mé sze te sen szám ta lan egyéb is még) hat hat ar ra, hogy a fel ső ok ta tás e vizs -
gált szint jén mi lyen irá nyú lé pés tör té nik. 

Ami kor a kü lön bö ző el vű sze lek ci ós me cha niz mu sok vizs gá la tá nak in do kolt sá ga mel lett
ér ve lünk, ké zen fek vő a fel ső ok ta tá si ex pan zió el mé le te i re tá masz kod nunk. A fel ső ok ta tás tö -
me ges sé vá lá sá val az ok ta tá si rend szer e leg fel ső szeg men se a tár sa da lom szé les tö me gei szá -
má ra vált el ér he tő vé. A le he tő sé gek ki szé le se dé se a de mok ra ti zá ló dás vá ra ko zá sát, a meri tok -
ra ti kus ten den ci ák erő sö dé sé be ve tett hi tet is táp lál ta. Ugyan ak kor az ok ta tá si rend szer ben
le zaj lott ex pan zi ó ra ref lek tá ló el mé le tek az esé lyek tár sa dal mi egyen lőt len sé gé nek meg szű né -
se he lyett azok stag ná lá sát, avagy – a rend szer di ver zi fi ká ló dá sa kö vet kez té ben – új szin tek re
he lye ző dé sét hang sú lyoz zák (Koucký–Bartušek–Kovařovic, 2009). A kép zé si ex pan zió tár sa -
dal mi egyen lőt len ség re gya ko rolt ha tá sá nak el mé le tei kö zül az egyik leg na gyobb ha tá sú nak két -
ség te le nül Blossfeld és Shavit 1993-ban pub li kált mun ká ját te kint het jük, mely a 20. szá zad má -
so dik fe lé nek ipa ro so dott tár sa dal ma i ban Treiman (1970) ál tal prog nosz ti zált meritokratikus
ele mek erő sö dé se he lyett az esély kü lönb sé gek sta bi li zá ló dá sát mu tat ta ki (Shavit–Blossfeld,
1993). Az em pi ri kus ada to kon – ti zen há rom ipa ro so dott or szág össze ha son lí tó elem zé sén –
nyug vó té zis sze rint a vizs gált or szá gok ban le zaj lott je len tős ok ta tá si ex pan zió el le né re a tár -
sa dal mi hát tér sze re pe nem csök kent a kép zé si hoz zá fé rés ben. A kép zé si ex pan zi ó val ös  szes -
sé gé ben az újabb kohorszokon be lül ja vul tak ugyan az egyes szin tek el éré sé nek esé lyei, de a kü -
lön bö ző kohorszok ös  sze ve té se a szár ma zás ha tá sát vál to zat lan nak mu tat ta. Vizs gá la tunk
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szem pont já ból e meg kö ze lí tés azért na gyon fon tos hi vat ko zá si pont, mert az esé lyek ala ku lá -
sá ban a kép zé si rend szer kü lön bö ző szint je i nek egy más ra épü lé sét ve szi ala pul. A Mare (1980)
ál tal al kal ma zott kép zé si át lé pés re fó ku szá ló meg kö ze lí tés az ex pan zió té nyé től el kü lö nít ve ke -
ze li az esé lyek át ren de ző dé sét, ame lyet az egyes kép zé si szin tek re irá nyu ló to vább lé pés,
avagy ki lé pés ará nya i nak ala ku lá sá val mér. A kép zé si át lé pé sek re fó ku szá ló vizs gá lat so rán
Shavit és Blossfeld (1993) ki mu tat ta, hogy jól le het a ma ga sabb kép zé si szin tek re el ju tó po pu -
lá ció a so ro za tos sze lek ci ós me cha niz mu sok ré vén egy re ho mo ge ni zál tab bá vá lik (csök ken a tár -
sa dal mi stá tusz ha tá sa [Mare, 1981]), az ex pan zió az ál tal, hogy ma ga sabb kép zé si szin tek ösz  -
sze té tel ét heterogenizálja, lé nye gé ben a tár sa dal mi esély kü lönb sé gek meg ha tá ro zó vol tát
erő sí ti meg. E mar káns té tel el len őr zé sé re, avagy cá fo la tá ra szá mos ku ta tás zaj lott az ez red -
for du ló kör nyé kén, me lyek kö zül Shavit és mun ka tár sa i nak 2007-es ku ta tá sa több szem pont -
ból irányt mu tat hat elem zé sünk nek is. E ki zá ró lag a fel ső ok ta tás ra fó ku szá ló ku ta tás ti zen öt or -
szág ada ta in ke resz tül vizs gál ja a kép zé si ex pan zió, dif fe ren ci á ló dás és pri va ti zá ció tár sa dal mi
esély egyen lőt len sé gek re gya ko rolt ha tá sa it. Az ex pan zió ré vén be kö vet ke zett vál to zá sok ér tel -
me zé sé ben Mare fen tebb em lí tett át lé pé si pon tok ra fó ku szá ló meg kö ze lí té se mel lett e ku ta tás
az ok ta tá si rend szer egyen lőt len sé gek ma xi má lis fenn tar tá sá ra tö rek vő ter mé sze tét ve szi ala pul.
Utób bi el mé let sze rint (MMI – Maximally Maintaned Inequality; Raftery–Haut, 1993) az ex -
pan zió ha tá sa a pri vi le gi zált tár sa dal mi cso por tok te lí tő dé se után je le nik meg. A hoz zá fé rés azu -
tán ja vul a töb bi tár sa dal mi cso port ban is, ami kor az előb bi cso port szá má ra szük sé ges stá tu szok
el ér ték a te lí tett sé gi pon tot (saturation point) az adott szin ten. Ugyan ak kor mind ezen el mé let,
mind Mare mo dell je alap ve tő en az ok ta tá si rend szer ver ti ká lis szint jei köz ti át lé pé sek re vo nat -
ko zik, s nem épí tik be a dif fe ren ci á ló dás sal erő sö dő szin tek köz ti mi nő sé gi kü lönb sé ge ket. A dif -
fe ren ci á ló dás szem pont já nak beeme lé se az ok ta tá si rend szer hez köt he tő tár sa dal mi esély kü lönb -
sé gek vizs gá la tá ba fon tos ho za dé ka a 2007-ben pub li kált ku ta tás nak. To vább lép ve a ku ta tók
har ma dik meg ha tá ro zó té nye ző ként még a ma gán tő ke elő tér be ke rü lé sé vel (pri va ti zá ci ó val) já -
ró fel ső ok ta tá si fo lya ma tok ha tá sa it is vizs gá la tuk alá von ták. Shavit és Blossfeld 1993-as
„persistent inequality” te ó ri á já ra ref lek tál va e ku ta tás egy fe lől meg erő sí ti, más fe lől azon ban
fon tos szem pont tal ár nyal ja az ex pan zió tár sa dal mi sze lek ci ót sta bi li zá ló jel le gét. A fő ered -
mé nye ket a be fo ga dás, avagy ki re kesz tés ket tős sé gé ben ér tel mez ve a vizs gá lat iga zol ta, hogy
az ex pan zió in kább az előb bi ten den ci ák irá nyá ban hat, hi szen még vál to zat lan mér té kű tár sa -
dal mi sze lek ció mel lett is ja vít ja a hát rá nyo sabb hely ze tű cso por tok hoz zá fé ré si esé lyét. Vizs -
gá la tunk szem pont já ból a szin tek kö zöt ti át lé pést meg ha tá ro zó hát tér té nye zők sok fé le sé ge,
a szár ma zá si ha tás mel lett a dif fe ren ci á ló dás ha tá sá nak beeme lé se mi att is fon tos ka pasz ko dó
e meg kö ze lí tés. 

Az át lé pés mér té ke

A sze lek ció egyes kép zé si szin tek köz ti át lé pés sel tör té nő meg ra ga dá sá hoz az ál ta lunk vizs gált
BA/MA át lé pés több szem pont ból is al kal mas nak tű nik. Egy fe lől a kép zé si rend szer egy ver -
ti ká lis di men zi ó ban ér tel mez he tő szint jé ről van szó. Más fe lől a fel ső ok ta tá si be lé pés hez ké pest
a mes ter kép zé si át lé pés szám sze rű en je len tő sen csök ken ti az adott szin ten részt ve vők szá mát.
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Utób bi fel té tel Ma gyar or szá gon na gyon is ér vé nye sül: Eu ró pa más or szá ga i hoz ké pest a ma -
gyar rend szer ben meg le he tő sen ala csony a BA/MA át lé pés ará nya. En nek nyil ván va ló an szá -
mos oka le het (pl. rend szer be ve ze té sé nek ide je, struk tu rá lis okok, egy más ra épü lés ne he zí tett -
sé ge, hi á nyos kí ná lat stb.), vizs gá la tunk szem pont já ból a lé nyeg még is az, hogy az ala csony
át lé pé si arány erős sze lek ci ós hát tér me cha niz mu so kat sej tet. Az át lé pés mér té ké nek eu ró pai
szin tű ös  sze ve té sé hez Schomburg és Teichler (2011) ta nul mány kö te té re tá masz kod ha tunk,
amely 10 „bo lo gnai” or szág ból ad ké pet a bachelor és masterszintű kép zé sek be ve ze té sé nek
elő re ha la dá sá ról és mun ka erő-pi a ci kö vet kez mé nye i ről. Az ada tok jól mu tat ják, hogy eu ró pai
össze ve tés ben nem rit ka a 60–70% fe let ti BSc-szint utá ni to vább ta nu lá si arány2 sem, míg Magyar -
or szá gon ugyan ez a rá ta a 2009-ben vég zett BSc-sek ese té ben, egy év vel a vég zett ség meg szer -
zé se után 44%-ot ért el.3 Ki mon dot tan a BSc/MSc át lé pés re szű kít ve a vizs gá lat fó ku szát a ma -
gyar pá lya kö ve té si ada tok ban azt ta lál juk, hogy a 2010-ben vég zett BSc-sek egy év vel a vég zés
után kb. egy ne gye des arány ban lép tek át mes ter kép zé sek re. 

Az ada tok for rá sa és ke ze lé se

A BA/MA át lé pés hát tér té nye ző i nek vizs gá la tát a Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer (DPR)
2011-es or szá gos adat bá zi sán vé gez zük el. Az adat fel vé tel re 2011 ta va szán ke rült sor, mely -
nek so rán 31 fel ső ok ta tá si in téz mény egy sé ges online kér dő ív alap ján össze sen 20 453 fő nyi
friss dip lo más ada ta it gyűj töt te ös  sze. A vizs gá lat alap po pu lá ci ó ja a 2008-ban, il let ve 2010-ben
alap-, osz tat lan, il let ve mes ter kép zé se ken ab szo lu tó ri u mot szer zett vég zet tek vol tak. Az in téz -
mé nyi ada tok ból ös  sze ál ló or szá gos adat bá zis az egyes in téz mé nyek alap po pu lá ci ós meg osz -
lá sai alap ján vég zett sú lyo zás ré vén a vá lasz adók ne me, vég zé si éve, kép zé si te rü le te és mun -
ka rend je sze rint rep re zen ta tív az alap so ka ság ra néz ve. 

A BA/MA át me net vizs gá la tá hoz az adat bá zi son több szű kí tést vé gez tünk el. Nyil ván va -
ló an ki zá ró lag a BSc-képzéseken vég zet tek ada ta i val dol goz tunk. Az ő mes ter kép zé sek re tör -
tént át me net ének mé ré sé hez nem pusz tán a vég zett ség után a meg ke re sés kor MSc-képzéseken
ta nu ló kat azo no sí tot tuk, ha nem azt a cso por tot is, amely nek tag jai a BSc-diploma óta már sze -
rez tek MSc-végzettséget is (utób bi ak nyil ván ki zá ró lag a 2008-as vég zett év fo lyam ból ke rül -

2 A ki zá ró lag MA-képzésekre irá nyu ló át me net mel lett a kö tet egy sé ges mu ta tói a BA-képzés utá ni egyéb
fel sô fo kú to vább ta nu lá si for má kat is tar tal maz zák.

3 Összevetésként: Auszt ri á ban a BSc-végzettek 63%-a ma radt az ok ta tás ban (2008-ban vég zet tek, más -
fél év vel a vég zett ség meg szer zé se után). Cseh or szág ban 72%-uk (2008-ban, il let ve 2009-ben vég zet -
tek, 6—12 hó nap pal a vég zés után). Né met or szág ban a ha gyo má nyos egye te mek BSc-végzettjei kö zött
75%-os, a „university of applied sciences” in téz mé nyi szint BSc-végzettjei kö zött 41%-os a to vább ta nu -
lá si arány (2007-ben, il let ve 2008-ban vég zet tek, más fél év vel a vég zett ség meg szer zé se után). Olasz or -
szág ban a BSc-végzettek 57%-a ta nul to vább (2008-as vég zet tek, egy év vel a vég zett ség meg szer zé se
után). Nor vé gi á ban ugyan ez az arány ki zá ró lag az egye te mi tí pu sú in téz mé nyek ben szer zett BSc-sek kö -
ré ben 73%-os (2007-ben vég zet tek, fél év vel a vég zett ség meg szer zé se után). A ma gyar ada tok ban a
pár hu za mo san foly ta tott (te hát nem a BSc-végzettség meg szer zé se után meg kez dett) ta nul má nyok is
sze re pel nek. (For rás: Schomburg—Teichler, 2011.)

FÓKUSZ

78 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 78



A bachelor-master átlépés szelekciós háttértényezôi

het tek ki). Az adat bá zis ból (kis elem szá muk, spe ci á lis kép zé si pro fil juk és az alap po pu lá ci ót
nem meg fe le lő en fe dő jel le gük mi att) ki von tuk to váb bá a mű vé sze ti, mű vé szet köz ve tí tői, vala -
mint nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü le tek vég zett je it. Az így lét re jött BSc-végzetteket
tar tal ma zó rész adat bá zis össze sen 6030 friss dip lo más ada ta it tar tal maz za, akik nek 22,4%-a
lépett át BSc-képzésről MSc-képzésre (1349 fő). 

Az át lé pést meg ha tá ro zó hát tér vál to zók elem zé se so rán mind vé gig az MSc-képzésre tör -
té nő át me net esély há nya do sá val dol go zunk, amely meg mu tat ja, hogy a bachelorvégzettek egy-
egy adott al cso port já nak mek ko ra esé lye van az át me net re egy adott re fe ren cia cso port hoz ké -
pest. Az elem zés hez bi ná ris logisztikus reg res  szi ót al kal maz tunk, mely nek két ér té kű füg gő
vál to zó ja a BA/MA át lé pés meg va ló su lá sá ra vo nat ko zó dummyváltozó. 

Az át lé pés esé lyé re ha tó té nye zôk

Az aláb bi ak ban a meg va ló sult BA/MA át lé pés esély há nya do sa i nak ala ku lá sát a kü lön bö ző hát -
tér vál to zók vi szony la tá ban ele mez ve a fen ti ek ben már fel vá zolt há rom le het sé ges sze lek ci ós
szem pont sze rint ha la dunk: 
– Mi lyen je lek mu tat nak az át lé pé si esé lyek szociodemográfiai hát tér sze rin ti el té ré sé re? (Tár -
sa dal mi sze lek ció hi po té zi se)
– Van-e ha tá sa az át lé pés re a ta nul má nyi tel je sít mény nek? (Ér dem ala pú sze lek ció hi po té zi se)
– Men  nyi re ha tá roz za meg az át lé pés esé lyét a fel ső ok ta tás kép zé si struk tú rá ja? (In téz mé -
nyi dif fe ren ci á ló dás szeleciós ha tá sá nak hi po té zi se)

A logisztikus reg res  szió ered mé nyét tar tal ma zó táb la az aláb bi ér té ke ket mu tat ja: 

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 79

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 79



A mo dell sta tisz ti kái: Mo dell khi-négyzet: 1024,957; sza bad ság fok: 38; szignifikanciaszint: 0.000;
Nagelkerke R-négyzet=0,34
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A BA/MA át lé pés esé lyé nek tár sa dal mi for rá sú egyen lőt len sé gei kö zött a nem, a szü lői
is ko lai vég zett ség, a csa lád szubjektíve meg élt anya gi hely ze te, a kö zép is ko lai hát tér, va la mint
a gyer mek ko ri lak hely re gi o ná lis el he lyez ke dé sé nek ha tá sa it tud tuk vizs gál ni. 

A ne mi kü lönb sé gek hez kap cso ló dó esély há nya dos 1,36-os ér té ke azt mu tat ja, hogy
a többi hát tér vál to zó kont roll alatt tar tá sa mel lett is en  nyi vel na gyobb az esé lye a fér fi ak nak
a bachelordiploma utá ni mes ter kép zés re vál tás ra. Na gyon egy ér tel mű esély kü lönb sé ge ket
mu ta tott a szü lői is ko lai vég zett ség hát tér vál to zó ja is. Re fe ren cia ka te gó ri ánk, a (leg alább egy)
egye te met vég zett szü lő höz ké pest min den egyes szü lői vég zett sé gi szint lé nye ge sen ki sebb
esél  lyel jut tat ja a hall ga tót a mes ter kép zés be. A nagy kü lönb sé get lát ha tó an a szü lői fel ső fo kú
vég zett ség je len ti. Az ok ta tá si egyen lőt len sé gek ös  sze kap cso ló dá sá nak má sik fon tos je le a kö -
zép is ko lai hát tér meg ha tá ro zó sze re pe az át lé pés esé lyé ben. A gim ná zi um ban érett sé gi zett BSc-
diplomások lé nye ge sen na gyobb esél  lyel vál nak mes ter sza kos hall ga tó vá, továbbvíve ez zel
a ko ráb bi kép zé si szin tek hierarchizáltságát. A BA-diplomásokat ne ve lő csa lád szub jek tív meg -
íté lé sen ala pu ló anya gi hely ze te és lak hely ének re gi o ná lis jel lem zői nem mu tat tak szig ni fi káns
ha tást az át lé pés esé lyé re. 

Az ér dem ala pú sze lek ció je le i nek vizs gá la tá hoz a BSc-végzettek ta nul má nyi át lag ered -
mény ének ob jek tív (ér dem je gyek kel ki fe je zett) és re la tív (szak tár sak hoz vi szo nyí tott) szint jét
tud tuk fel hasz nál ni. Re fe ren cia cso port ként a je les ered mé nyű egy ko ri hall ga tó kat te kint ve az
ered mé nyek a gyen gébb ta nul má nyi ered mé nyű ek ki sebb esé lyű be ke rü lé sét mu tat ják. A leg -
gyen gébb (elég sé ges) ka te gó ri á ban nem ta lál tunk szig ni fi káns ha tást a ta nul má nyi ered mé nyek
és a mes ter kép zés fe lé irá nyu ló to vább lé pés kö zött, s ugyan ez zel az ered mén  nyel ta lál koz ha -
tunk a re la tív ta nul má nyi tel je sít mény ha tá sát vizs gál va is: az át lag nál sok kal job ban tel je sí -
tők höz ké pest a ke vés bé jók vagy kö ze pe sek ki sebb esél  lyel lép nek át BSc-ből MSc-képzésbe,
ám az al só ka te gó ri ák nál nem ta lál tunk szig ni fi káns ha tást. Mind azo nál tal az át lé pé si esé lyek
több nyi re a tel je sít mény hi e rar chi á nak meg fe le lő en ala kul nak, ami a meritokratikus sze lek ció
je len lé té re is kö vet kez tet ni en ged. 

A sze lek ció har ma dik di men zi ó ja ként vizs gált fel ső ok ta tá si kép zé si szer ke zet ese té ben több
vál to zó is ren del ke zé sünk re állt a BSc-tanulmányokra vo nat ko zó an. A leg na gyobb esély kü lönb -
sé gek a BA-képzés mun ka rend jé hez és fi nan szí ro zá si for má já hoz kap cso lód nak. A nap pa li ta -
go za to kon, il let ve ál la mi lag tá mo ga tott kép zé se ken szer zett Bsc-diplomákat kü lön-kü lön is lé -
nye ge sen na gyobb esél  lyel kö ve ti mes ter kép zé si to vább ta nu lás, mint a le ve le ző, il let ve
költ ség té rí té ses kép zé sek egy ko ri hall ga tói ese té ben. Né mi leg eh hez a szem pont hoz kap cso -
ló dik a BSc-tanulmányok alatt dol go zó hall ga tók ki sebb át lé pé si esé lye is. A vég zett ség meg -
szer zé sé nek éve sze rin ti esély kü lönb sé ge ket min den bi zon  nyal olyan struk tu rá lis el té ré sek nek
tu laj do nít hat juk, mint a mes ter kép zé si prog ram kí ná lat 2010-re be kö vet ke zett ki bő vü lé se, e kép -
zé si for ma na gyobb be fo ga dá si ka pa ci tá sa. Az át lé pé si ará nyok kép zé si te rü le te ken be lü li el -
té ré sei kö zül a re fe ren cia cso port nak vá lasz tott mű sza ki kép zé si te rü let BSc-végzettjeihez ké -
pest kü lö nö sen a ter mé szet tu do má nyi kép zé si te rü let vég zett je i nek kö ré ben mért lé nye ge sen
na gyobb esély há nya dost kell ki emel nünk. Az in téz mé nyi dif fe ren ci á ló dás fen tebb em lí tett nö -
vek vő je len tő sé gé re ref lek tál va épí tet tük be mo del lünk be a vég zett sé get adó in téz mény tí pu -
sá nak hát tér vál to zó it. E ka te gó ri ák ki ala kí tá sa so rán a Hrubos Il di kó és mun ka tár sai ál tal hazai
vi szo nyok ra adap tált, nem zet kö zi U-Map mo del len ala pu ló fel ső ok ta tá si klaszterezést vet tük
ala pul (Hrubos, 2012). A klas  szi kus egye te mi in téz mény tí pust te kint ve re fe ren cia cso port nak
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a BA/MA át lé pé si esé lyek szig ni fi káns csök ke né sét ta lál tuk két fő is ko lai in téz mény tí pus BSc-
végzettjeinek kö ré ben: ezek a kis lét szá mú gaz da sá gi/tár sa dal mi kép zé si pro fi lú fő is ko lák, 
il let ve a nagy lét szá mú, szé les kép zé si pro fi lú fő is ko lák vol tak. 

Mi ala kít ja a mes ter kép zés hall ga tói bá zi sát? 

Ta nul má nyunk ban a kép zé si hoz zá fé rés hez kap cso ló dó esé lyek több szem pon tú vizs gá la tá ra vál -
lal koz tunk. A fel ső ok ta tá si rend szer egy re la tí ve új sze lek ci ós lép cső je, a bachelor- és
masterszintű kép zé sek köz ti át me net meg ra ga dá sá val ke res tük és – tö rek vé sünk sze rint –
rend sze rez tük az át lé pés/ki lé pés esé lyét ala kí tó ha tá so kat. Az ered mé nyek ből jól lát szik, hogy
a fel ső fo kú kép zés e szint jén az ál ta lunk fel té te le zett sze lek ci ós me cha niz mu sok – tár sa dal mi
hát tér, tel je sít mény, in téz mé nyi hát tér – mind egyi ke ér vé nye sen ala kít ja a mes ter szin ten tör -
té nő to vább ta nu lást. Cé lunk nem a kép zé si esély egyen lőt len sé ge ket do mi ná ló ha tá sok köz ti
hierarchizálás volt, sok kal in kább an nak iga zo lá sa, hogy a bő vü lő kép zé si rend szer min den
egyes újabb szint je egy olyan is mé telt sze lek ci ót je lent, amely a ko ráb bi át lé pé sek me cha niz -
mu sa i nak esz köz kész le té vel meg ra gad ha tó. 
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