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Hallgatói mobilitás

Milyen háttérel tervezik és valósítják meg az ELTE hallgatói
és végzettjei külföldi tanulmányaikat?

Czakó Andrea – Koltói Lilla

� Az OECD és az Európai Bizottság jelentései a hallgatói mobilitás jelentôs növekedésérôl
számolnak meg. A tanulmányban a legfrissebb nemzetközi adatokat nézzük meg, és a
nemzetközi trend fényében elemezzük az ELTE hallgatói mobilitását a frissen jelentkezett és
a már végzett hallgatókra vonatkozóan. Kitérünk az Erasmus-programban részt venni szán-
dékozók/részt vettek és a részt venni nem szándékozók/részt nem vettek sajátosságaira, 
arra, milyen tényezôk állnak a hallgatók külföldi tanulmányútra vállalkozásának hátterében. 
Az elemzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem által közölt adatok alapján készült. �

Bevezetés

Ha az OECD vagy az Európai Bizottság adatait nézzük, akkor nyilvánvaló a hallgatói mobi-
litás jelentős növekedése az elmúlt évtizedekben. Mind az UNESCO, mind az Európai Unió
nagy hangsúlyt fektet a hallgatói mobilitás ösztönzésére, céljaik között szerepel a külföldön ta-
nuló diákok számának további növelése. A munka világának nemzetköziesedése, az országok
gazdasági kapcsolatainak erősödése magával hozta a felsőoktatás nemzetköziesedését, nagyobb
igény mutatkozik arra, hogy a hallgatók a nyelvtudásuk mellett a tudásukat is külföldön gya-
rapítsák részképzéseken, ezáltal új szemléletet, új módszereket, új készségeket sajátítsanak el,
és hazatérve a megszerzett ismereteiket otthon kamatoztassák. 

A külföldi képzésből hazatérő hallgatók felkészültségükkel a küldő ország gazdasági fej-
lődését segítik elő. Azonban nemcsak a küldő ország profitál a diákcsere-programokból, ha-
nem a fogadó ország is, hiszen a külföldi diákok segítségével költségkímélően lehetséges az
ismereteket bővíteni, bepillantást nyerni egy másik ország képzési rendszerébe. A jelenlegi gaz-
dasági környezet csökkentheti a hallgatói mobilitás növekedésének a mértékét, ugyanakkor
a küldő országok szűkülő munkaerőpiaca további emelkedést eredményezhet a külföldön ta-
nuló hallgatók számában (OECD 2012).
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Az OECD globális adatai

Az OECD adatai alapján ugrásszerű növekedésről lehet beszámolni a hallgatói mobilitásban.
Az 1975 óta eltelt időszakban a külföldön tanulók száma 0,8 millióról 2010-re 4,1 millióra nőtt.
A 2000 és 2010 közötti időszakban a külföldi hallgatók száma világszerte 99%-kal emelkedett,
átlagosan évi 7,1%-kal. Az OECD-országokban tanuló külföldi hallgatók száma 2000 óta meg-
duplázódott, átlagban évi 7,2%-os a növekedés. Az okok között megtaláljuk a felsőoktatásba
lépők számának növekedését világszerte, az országok közötti tanulmányi, kulturális, szociális
és politikai kapcsolatok erősítését, a nemzetközi közlekedés árának csökkenését, a munka erő -
piac nemzetköziesedését. 

A célállomások közül a legnépszerűbbek a G20-országok1: a hallgatók 83%-a választotta
valamelyiküket. Az OECD-országokat2 a hallgatók 77%-a választotta, ezen belül az EU213 or-
szágok fogadják a legtöbb diákot, a hallgatók 40%-át. A második legnépszerűbb régió Észak-
Amerika, a hallgatók 21%-a megy oda tanulni. Luxemburg, Ausztrália, az Egyesült Királyság,
Ausztria, Svájc és Új-Zéland fogadott arányaiban a legnagyobb százalékban külföldi hallga-
tókat. Az OECD jelentése szerint a nagy arányú hallgatói mobilitás Luxemburgban a szomszéd
országokkal való erős integrációnak köszönhető. Abszolút értékben az USA (17%), az Egye-
sült Királyság (13%), Ausztrália (7%), Németország (6%) és Franciaország (6%) vonzza
a legtöbb külföldi diákot. Az OECD-országokban tanulók száma közel háromszorosa az
OECD-állampolgárságú külföldön tanuló hallgatókénak. 

A küldő országok adatai azt mutatják, hogy a hallgatói mobilitásban részt vevő hallgatók
nagy részét az ázsiai diákok teszik ki (52%), főleg Kína, India és Korea küldi a hallgatóit más
országba tanulni. Rajtuk kívül még az európai hallgatók tanulnak nagyobb számban külföldön.
Az OECD-országok közül Korea (4,6%), Németország (3,8%) és Franciaország (2,0%) hall-
gatói tanulnak nagyobb számban más OECD-országban, míg a nem OECD-országok közül
Kína hallgatói (19%) vannak a legtöbben külföldi felsőoktatási intézményekben.
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1 A G20 az EU-ból és 19 országból áll, amelyek együtt a világ GDP-jének 90%-át képviselik. Tagjai: Argen-
tína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Indonézia, Olaszország, Japán,
Mexikó, Oroszország, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Törökország, Egyesült Királyság,
Amerikai Egyesült Államok, EU.

2 Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet. Tagjai: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Auszt-
ria, Belgium, Chile, Csehország, Dánia, Észtország, Franciaország, Egyesült Királyság, Finnország, Fran-
ciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Izrael, Japán, Kanada, Korea, Lengyelország, Luxem-
burg, Magyarország, Mexikó, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szlovákia, Törökország és Új-Zéland.

3 Minden EU-tagország a 2004. május 1-jén csatlakozott 10 ország kivételével, továbbá a Cseh Köztársa-
ság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia.
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Hallgatói mobilitás

1. ábra: A külföldi hallgatók eloszlása célország szerint

Forrás: OECD and UNESCO Institute for Statistics for most data on non-OECD destinations. Tables C4.4 and C4.7

2. ábra. A hallgatók megoszlása a származási régió alapján

Forrás: OECD and UNESCO Institute for Statistics for most data on non-OECD destinations. Table C4.3.
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Az adatok alapján nagyon magasnak mondható a szomszédos országok közötti mobilitás
az OECD-országokban. A külföldi hallgatók 21%-a szomszédos országból érkezett
a felsőoktatási intézményekbe. Legmagasabb a szomszédos országokból érkezett hallgatók
aránya Koreában (79%), Görögországban (79%), Észtországban (77%) és Csehországban
(66%). Ennek nemcsak földrajzi okai vannak, hanem a költségek, a minőség és a beiratkozás
szempontjából is előnyökkel jár. Ha a nem szomszédos országok mobilitási adatait vizsgáljuk,
azokban az országokban nagyobb a hallgatói mobilitás, amelyeknek nagyobb a piaci részese-
désük a nemzetközi oktatásban, vagy történelmi és kulturális értékei miatt vonzóak, mint pél-
dául Portugália és Spanyolország.

Erasmus-program Európában

A tanulási célú hallgatói mobilitás az Európa 2020 európai növekedési stratégia a felsőoktatás
modernizációjára vonatkozó közleményének kulcsfontosságú célkitűzése. Az Európai Unió nö-
vekedési stratégiájának központi eleme a felsőoktatás korszerűsítése, amelyhez hozzátartozik
a hallgatók támogatása a külföldi tapasztalatszerzésben. Az Erasmus-program a legsikeresebb
és a legismertebb diákcsereprogram világszerte, amely a nyelvekre, alkalmazkodóképességre,
interkulturális érzékenységre és vezetői képességekre fókuszál.4

Az Európai Bizottság 2012 májusában hozta nyilvánosságra az európai hallgatói mobili-
tási adatokat.5 Ezek szerint a 2010−2011-es tanévben rekordszámú, 231 410 hallgató vett részt
az Erasmus-programban, ami 8,5%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A programban
részesülő hallgatók száma folyamatosan nő a kezdetek óta, és az Európai Unió a növekvő ten-
dencia folytatásában bízva reméli, hogy a 2012−2013-as tanévben a programban résztvevő hall-
gatók száma eléri az induláskor kitűzött célt, hogy az Erasmus-program segítségével 3 millió
hallgató tanulhasson külföldön.

Az Erasmus-programban 33 ország vesz részt (27 EU-tagállam, Horvátország, Izland, 
Liechtenstein, Norvégia, Törökország és a 2011−2012-es évtől csatlakozott Svájc), 3041 fel-
sőoktatási intézmény küld hallgatókat, és a legtöbb országban a jelentkezések száma jóval meg-
haladja az ösztöndíjak számát. A 2010−2011-es tanévben a legtöbb hallgató Spanyolországot,
Franciaországot és az Egyesült Királyságot választotta célállomásként, és Spanyolországból,
Franciaországból és Németországból érkezett külföldi felsőoktatási intézménybe a legtöbb hall-
gató. A hallgatói létszámhoz viszonyítva Luxemburg küldte a legtöbb hallgatót annak ellenére,
hogy ebben az egy országban csökkent a résztvevő hallgatók száma az elmúlt évben.6
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4 Európai Bizottság, COM(2011) 567 végleges HU
5 Európai Bizottság, IP/12/454
6 Európai Bizottság, MEMO/12/310
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Hallgatói mobilitás

3. ábra. Hallgatói mobilitás az Erasmus-program keretében – a hallgatói létszám relatív változása küldô országonként 

a 2010–2011-es tanévben a 2009–2010-es tanévhez viszonyítva. 

Forrás: Európai Bizottság, MEMO/12/310

A havi ösztöndíj összege átlagban a 2010−2011-es tanévben 250 EUR volt, ami kisebb
csökkenést jelent az előző év 254 EUR ösztöndíjához képest, de a csökkentésnek köszönhe-
tően több hallgató vehetett részt a csereprogramban. A jelenlegi költségvetési időszakban
(2007–2013) az Európai Unió 3,1 milliárd eurót különített el az Erasmus-programra.
A támogatás nagy részéről a programban résztvevő országokban működő nemzeti hivatalok
döntenek. Az indulásakor a programra fordított éves összeg, 13 millió euró ma már
a sokszorosára nőtt. A 2008-as gazdasági válság miatti csökkenés kivételével nőtt
a csereprogramra fordított uniós összeg.

A támogatás összegét az alábbi tényezők figyelembevételével határozzák meg:
– Népességi tényező: a hallgatók, diplomások és oktatók száma a felsőoktatásban.
– Korrekciós tényezők: a megélhetési költségek és a fővárosok közötti távolságok.
– Múltbeli teljesítménymutató: a múltban kiküldött oktatók és hallgatók létszáma alapján
a legfrissebb adatokkal számítva.

Az Európai Bizottság 2011. szeptemberi, a felsőoktatás korszerűsítésére irányuló straté-
giájában7 felhívta a figyelmet arra, hogy még több hallgató számára kell elérhetővé tenni
a külföldi képzést, melynek révén olyan készségekre tehetnek szert, amellyel növelhetik az esé-
lyüket a munkaerőpiacon. A kitűzött uniós cél az, hogy 2020-ra legalább a 20%-ot érje el
a külföldi képzésben résztvevő hallgató aránya.
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7 Európai Bizottság, IP/11/1043
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1. táblázat. Az Erasmus-program keretében a nemzeti hivatalok számára elôirányzott decentralizált források 

(*) becsült  összeg
Forrás: MEMO/12/310.

2011 novemberében hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság az „Erasmus mindenkinek”
című javaslatát.8 Ennek értelmében a már meglévő uniós és nemzetközi oktatási, képzési, if-
júsági és sportprogramot egyesítik, így hét meglévő programból egy átfogó programot hoznak
létre, melynek célja az ismeretek és készségek fejlesztését elősegítő ösztöndíjak létrehozása.
Az Európai Bizottság az „Erasmus mindenkinek” program 2014–2020 közötti időszakára
19 milliárd eurós költségvetést javasol, ami a jelenlegi hétéves költségvetéséhez viszonyítva
közel 70%-os növekedést jelent. 

Nemzetközi mobilitási tervek és részvétel az ELTE 
hallgatói és végzettjei körében

A fenti nemzetközi háttérel a külföldi tanulmányokkal kapcsolatosan a felsőoktatásba
a közelmúltban belépett hallgatók külföldi résztanulmányokra vonatkozó terveit és
a felsőoktatásból frissen kikerült végzettek ténylegesen megvalósult külföldi résztanulmányait
is vizsgáljuk tanulmányi és szocioökonómiai háttérváltozók tükrében. Mindkét vizsgálódás alap-
ját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2012 tavaszán lebonyolított online kérdőíves pá-
lyakövető felmérések biztosítják.
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8 Európai Bizottság, IP/11/1398
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Hallgatói mobilitás

A következtetések levonásakor fontos megjegyeznünk, hogy a friss hallgatók tervei, vá-
gyai és a végzettek beszámolóiban megjelenő tényleges külföldi tapasztalatok arányai és hát-
tere egymással nehezen összevethetőek. Egyfelől a két felmérés mintája jelentős eltéréseket mu-
tat: a végzetteket érintő felmérésben például még nagy arányban vannak régi típusú egyetemi
képzésben végzett hallgatók, míg a hallgatói mintában legnagyobbrészt új típusú alapképzést
kezdők vannak. Másfelől a hallgatók válaszaiban megjelenő külföldi részképzéses tervek ter-
vezett időpontjára vonatkozóan nincsen kérdés (vagyis azok nem feltétlenül a képzés alatti idő-
szakra vonatkoznak), tehát a diplomaszerzésig nem realizált részképzések a későbbiekben még
megvalósulhatnak. További nehézséget jelent, hogy nem tudhatni, hogy egy kérdőívben meg-
jelölt részképzésre vonatkozó tervet a későbbiekben milyen arányban követnek olyan tényle-
ges lépések, amik egy részképzésben való részvételhez vezethetnek (például: ösztöndíj-lehe-
tőségek feltárása, pályázatok benyújtása), és milyen arányban tükröznek ezek a tervek olyan
vágyakat, amelyek igazából nem képezik részét a hallgató prioritásainak, és végül emiatt nem
is kerülnek megvalósításra. 

A fenti okok miatt a hallgatók terveinek és a végzettek megvalósult képzéseinek összeve-
tésére nem is vállalkozunk, ezeket külön-külön ismertetjük. 

Külföldi tanulmányi tervek a felsôoktatásba frissen 
belépett hallgatók körében

A külföldi tanulmányokkal kapcsolatos terveket az ELTE 2012. évi hallgatói motivációs fel-
mérése alapján vizsgáltuk. Ez a felmérés a TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0002 számú pá-
lyázati projekt (Diplomás pályakövetési program, komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés az
ELTE-n) keretében megvalósuló ELTE Diplomás Pályakövetési Rendszer részeként 2012 ta-
vaszán került lebonyolításra, melynek során az ELTE hallgatóit online motivációs felmérés ke-
retében kerestük meg. A kutatásba való felkérést 24 823 hallgató kapta meg, ebből 5375 fő vá-
laszolt, ami 21,5%-os válaszadósági hajlandóságot jelent. Az online felmérés módszertanát
tekintve az országosan előírt, Educatio NKft. által meghatározott irányelveket követte. 

Jelen elemzéshez az adatbázisból kiválasztottuk azokat a hallgatókat, akik a felsőoktatásban
új belépők: vizsgált szakjukat 2011-ben vagy 2012-ben kezdték – vagyis 2012 tavaszán „első
évesnek” tekinthetőek; nincs még felsőfokú végzettségük; és nem is folytatnak a felmérésben
vizsgált szakjukon kívül más felsőfokú tanulmányt. Összesen 1099 fő, a fenti feltételeknek meg-
felelő hallgatót találtunk a mintában. 

Az 1099 fő, tanulmányai kezdetén álló hallgató 60%-a tervezi, hogy a későbbiekben rö-
videbb időre (néhány hétre vagy hónapra) külföldre megy majd tanulni. 26%-uk (286 fő)
hosszabb, többéves külföldi tanulmányt is elképzelhetőnek tart (ezt feltételezhetően nem rész-
képzés, hanem inkább másik képzés, esetleg külföldi mesterképzés keretében).
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Tervek a képzési és finanszírozási forma szerint

A későbbi terveket tekintve az alábbiakat találtuk: a nappali tagozaton tanulók kétharmada
(65,3%) tervez külföldi részképzést, szemben az esti és levelező tagozatos 15,2%-os és 18,0%-os
aránnyal. Az államilag támogatott képzésben tanulók szintén nagyobb arányban (64,1%) ter-
veznek külföldi tanulmányokat, mint a költségtérítés képzések hallgatói (39,2%). Vagyis
a tervek szintjén a nappali tagozatos, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatókban
sokkal inkább megfogalmazódik a külföldi részképzés iránti (reálisabban megvalósítható)
igény, mint a valószínűleg munka mellett tanuló és idősebb esti vagy levelező tagozatos, illetve
költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatókban, akik feltehetőleg a munka, az anyagi hely-
zetük és családjuk (körükben többen vannak házas és gyermek(ek)kel rendelkezők) miatt ke-
vésbé mobilizálódnak.

Tervek a tanulmányi eredmény, korábbi iskolai végzettség és a szülôk
iskolai végzettsége szerint

Elégséges tanulmányi eredményről kevesen számoltak be (itt fontos megjegyeznünk, hogy
a tanulmányi eredmény becslése egy-két szemeszter eredményei alapján történt, tekintve,
hogy a vizsgált részmintában csak tanulmányaikat 2011-ben vagy 2012-ben kezdő hallgatók
voltak). Látszik ugyanakkor, hogy a jeles tanulmányi eredmény nagyobb valószínűséggel jár
együtt külföldi tervekkel: a jeles eredményekkel rendelkezők 67,9%-a, a közepes eredmé-
nyekkel rendelkezők 55,8%-a tervez rövidebb külföldi tanulmányokat (2. táblázat). 

A korábbi iskolai végzettség és a családi háttér ugyanakkor összefüggést mutat a külföldi
tanulmányi tervekkel: míg a szakközépiskolában érettségit szerzők 40,5%-a tervez külföldi rész-
képzést, addig ez az arány 56,9% a hagyományos négyosztályos gimnáziumban érettségizők
és 69,9% a 6, 8 osztályos és két tannyelvű gimnáziumokban érettségizők körében. Nemek sze-
rinti bontásban nem találtunk jelentős eltéréseket: a férfiak 56,3%-a, a nők 61,4%-a tervez kül-
földön rövidebb időt tanulni. Az édesapák végzettsége szintén összefüggésben áll a tervekkel:
a legfeljebb nyolc általánost végző édesapák egyetemista gyermekei közül 42,9% tervez kül-
földi részképzést, a szakiskolában, szakmunkásképzőben szerzett végzettségű apák gyerekei
közül 50,5%. Ezzel szemben az egyetemi diplomával rendelkező apák gyerekei közül 72,4%-nak
vannak ilyen tervei. 

Tervek a család anyagi helyzete szerint

A család anyagi helyzete is hasonló képet mutat: azok, akik úgy érzik, hogy családjuk anyagi
helyzete (14 éves koruk időszakát alapul véve) az átlagosnál jobb volt, nagy arányban (69,2%)
terveznek külföldön tanulni. Az átlagosnál rosszabb anyagi hátterű családból érkezők közül
ugyanakkor 56,6% tervez rövidebb külföldi tanulmányokat folytatni. 
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2. táblázat. Külföldi részképzést tervezô és nem tervezô hallgatók egyes felsôfokú tanulmányi jellemzôk szerinti 
bontásban (ELTE DPR 2012 évi hallgatói felmérés közelmúltban felvett hallgatóinak válaszai alapján)
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Tervek a nyelvtudás szerint

A nyelvtudás külföldi tervekkel való összefüggését az angol és német nyelv ismeretének vizs-
gálatával néztük meg (az egyéb nyelvek esetében alacsony volt az adott nyelvet jól beszélők
aránya). Úgy tűnik, hogy a két nyelv közül az angol nyelv ismerete áll kapcsolatban a külföldi
tervekkel: az angolt jól ismerők 67,3%-a, míg a nyelvet nem vagy csak minimálisan ismerők
32,7%-a tervez rövid külföldi tanulmányokat. Ezzel szemben a német nyelv ismerete látszó-
lag nem függ össze a tervekkel. A nyelvet jól ismerők 62,7%-a, míg a nyelvet nem ismerők
57,7%-a tervez külföldi részképzést. A felsőoktatás nemzetközi jellegéhez hozzátartozik, hogy
az angol nyelv ismerete megkerülhetetlen, ezért lehet az angolul beszélők és nem beszélők kö-
zötti nagy különbség a tervekben, míg a németül beszélők és nem beszélők közötti kisebb el-
térés magyarázatának hátterében esetleg az állhat, hogy használhatják az angol nyelvet a német
részképzésben.

3. táblázat. Külföldi részképzést tervezô és nem tervezô hallgatók egyes személyes jellemzôk szerinti
bontásban (ELTE DPR 2012. évi hallgatói felmérés közelmúltban felvett hallgatóinak válaszai alapján)
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ELTE-n végzett diplomások megvalósult külföldi 
részképzései

A külföldi tanulmányok megvalósulását az ELTE 2012. évi diplomás pályakövető felmérése
alapján vizsgáltuk. Ez a felmérés a TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0002 számú pályázati pro-
jekt (Diplomás pályakövetési program, komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés az ELTE-n) ke-
retében megvalósuló ELTE Diplomás Pályakövetési Rendszer részeként 2012 tavaszán került
lebonyolításra, melynek során az ELTE-n 2007-ben, 2009-ben és 2011-ben végzett volt hall-
gatókat online kérdőívvel kerestünk meg. Összesen 14 460 végzett kapott felkérést a kérdőív
kitöltésére, az összegyetemi szintű válaszadási arány 22,1% volt. Ez 3202 fő kitöltőt jelentett.

Jelen elemzéshez az adatbázisból kiválasztottuk azokat a végzetteket, akik mesterképzés-
ben, régi típusú egyetemi képzésben vagy osztatlan képzésben szereztek diplomát (abszolutó-
riumot). Összesen 1760 fő, a fenti feltételeknek megfelelő végzettet találtunk a mintában. Kö-
zülük 367 fő, 20,9% tanult a végzettség megszerzését megelőzően külföldön. 

Részképzések a képzési és finanszírozási forma szerint

A tanulmányi változók közül a képzés tagozata és finanszírozási formája is összefüggést mu-
tatott a megvalósult részképzésekkel. A nappali tagozaton tanulók 22,4%-a vett részt külföldi
képzésben, míg a levelező tagozatos végzettek körében ez az arány 10,5%. Persze itt fontos
megjegyezni, hogy a tagozatok hallgatói között amúgy is jelentős különbségek vannak: az át-
lagéletkor is jóval alacsonyabb a nappali tagozatos hallgatók körében, ami önmagában is na-
gyobb mobilitást jelent. Az államilag finanszírozott képzésben tanulók 21,9%-a, a költség té -
rí téses képzés végzetteinek 17,4%-a végzett külföldi részképzést.

Részképzések a tanulmányi eredmény és korábbi iskolai végzettség szerint

A tanulmányi eredmények kapcsolódása sem elhanyagolható: az önbevallás alapján jeles, ki-
váló tanulmányi eredménnyel rendelkezők közül minden negyedik (25,3%) tanult külföldön,
míg a közepes tanulmányi eredményű végzettek közül csak minden tizedik (10,7%). Az ered-
mény hasonló, ha nem az objektív eredményeket, hanem a szaktársakhoz viszonyított tanul-
mányi eredményeket vizsgáljuk: azok, akik úgy érzik, hogy a társaiknál jobb eredménnyel vé-
gezték tanulmányaikat, nagyobb arányban (25,7%) folytattak már külföldön tanulmányokat.

A középiskola típusa szintén kapcsolatban áll a külföldi tanulmányokkal: a gimnáziumi
érettségivel rendelkezők kétszer nagyobb valószínűséggel (21,0%) vettek részt részképzésben,
mint szakközépiskolában végzett társaik (10,9%).

A női végzettek valamivel nagyobb arányban számoltak be külföldi részképzésről (23,0%),
mint a férfiak (16,7%). 
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4. táblázat. Külföldi részképzésben részt vett és részt nem vett végzettek egyes felsôfokú tanulmányi jellemzôk 
szerinti bontásban (ELTE 2012. évi pályakövetô felmérés, mester-, egyetemi és osztatlan képzésben végzettek
válaszai alapján)
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Részképzések a családi és anyagi háttér szerint

A családi, anyagi háttér is összefügg a megvalósult képzésekkel: legnagyobb arányban az egye-
temi végzettséggel rendelkező apák gyermekei vettek részt külföldi képzésben (28,0%), és az
átlagosnál jobb anyagi hátterű volt hallgatók közül is többen folytattak külföldi tanulmányo-
kat (27,8%). Itt feltehetően mind a családi motiváció, támogatás, mind az anyagi helyzet által
biztosított tényleges lehetőségek szerepet játszottak a külföldi képzések megvalósulásában. 

Részképzések a nyelvtudás szerint

Mind az angol, mind a német nyelv ismerete kapcsolatban van a részképzésben való részvé-
tellel, de itt a hallgatói tervekhez képest az ok-okozati viszonyok összetettebbek, hiszen a jó
nyelvtudást a részképzés során is szerezhette a végzett. Tekintve, hogy minden negyedik rész-
képzés Németországban valósult meg, nem is meglepő, hogy a német nyelvtudása erősebb
a részképzésben részt vett diplomásoknak. 

5. táblázat. Külföldi részképzésben részt vett és részt nem vett végzettek egyes személyes jellemzôk szerinti
bontásban (ELTE 2012. évi pályakövetô felmérés, mester-, egyetemi és osztatlan képzésben végzettek
válaszai alapján)
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Részképzések a célország szerint

A részképzések negyede (25,9%) Németországban valósult meg, tizedük (11,2%) Franciaor-
szágban, 8,2-8,2% az Egyesült Királyságban, illetve Olaszországban. Sokan vettek részt egy-
nél több képzésben, a 367 külföldi tanulmányokat folytató végzett 438 célországot említett.

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 81

FEM_2012_3_:press 2012.12.21. 11:00 Page 81



6. táblázat. Külföldi részképzések célországai az ELTE-n (ELTE 2012. évi pályakövetô felmérés, mester-, 
egyetemi és osztatlan képzésben végzett, külföldi részképzésben részt vett diplomások válaszai alapján)

* Mivel a 367 részképzésben részt vett végzett összeadva összesen 438 választ adott (sokan több országban 
is tanultak), az arányok összességében több, mint 100%-ot adnak ki. 

A részképzés finanszírozása

A finanszírozást tekintve a kiutazók kétharmada Tempus-/Erasmus-ösztöndíj segítségét (is)
igénybe vette, 24,0%-ot pedig egyéb nemzetközi ösztöndíj, pályázat is segített. A harmadik leg-
gyakoribb (21,5% által említett) finanszírozási mód a családi, egyéni volt. 

FÓKUSZ

82 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_3_:press 2012.12.21. 11:00 Page 82



Hallgatói mobilitás

7. táblázat. Külföldi részképzések finanszírozásának módja az ELTE-n (ELTE 2012. évi pályakövetô felmérés, 
mester-, egyetemi és osztatlan képzésben végzett, külföldi részképzésben részt vett diplomások válaszai
alapján)

Jövôbeli külföldi tanulmányi tervek

A végzettség megszerzése előtti külföldi tanulmányút az eredmények alapján nagyban befo-
lyásolja a további külföldi tanulásra vonatkozó terveket. Érdekességként említhető meg, hogy
azok a diplomások, akik tanulmányaik alatt már végeztek hosszabb-rövidebb külföldi rész-
képzést, nagyobb arányban terveznek a jövőben még rövid külföldi tanulmányokat folytatni
(40,6% szemben 23,5%-kal). Azok, akik az egyetemi/főiskolai tanulmányaik alatt nem vettek
részt külföldi részképzésben, nagyobb arányban tartják valószínűtlennek a végzettség meg-
szerzése utáni külföldi részképzés lehetőségét (63,2% szemben 42,7%-kal). 

Ha a külföldi részképzésben résztvevők és a részképzésben részt nem vevők sajátosságait
összehasonlítjuk, látható, hogy néhány tényező befolyásoló hatással van a külföldi tanulmá-
nyi tervekre. A képzési forma, a tanulmányi eredmény és korábbi iskolai végzettség, a családi
anyagi háttér és az apa legmagasabb iskolai végzettsége mentén jól körül lehet írni a két cso-
portot, ezek a tényezők társadalmi szelekcióra mutathatnak. A külföldi részképzésben, túlzás-
sal élve, nagyobb valószínűséggel vesz részt nappali tagozatos, jeles vagy kiváló, az átlagnál
jobb tanulmányi eredményű, gimnáziumi érettségivel rendelkező, az átlagnál jobb anyagi kö-
rülmények között élő, egyetemi végzettségű apák gyermeke. Eredményeink összhangban van-
nak az OECD Education at a Glance 2012 jelentésében írtakkal: nem a gyenge tanulók men-
nek külföldre tanulni, a külföldi ösztöndíjban részesülő hallgatók nagy része jó tanulmányi
eredményekkel rendelkezik, jól felkészült, és általában magas szocioökonómiai státuszú csa-
ládból származik. Kutatásokból (Jerit, 2009) tudjuk, hogy a családi szocioökonómiai státusz
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meghatározza a hallgatók iskolai teljesítményét. A magasabb iskolai végzettségű szülők elvárá-
saikkal, értékrendjükkel, példájukkal fokozzák a gyerek motivációját az iskolai teljesítésre. Le-
hetséges, hogy a külföldi részképzésen való részvétel magyarázó tényezői között megtalálható
a szülők, eredményeink szerint az apa iskolai végzettsége. Míg az iskolai teljesítmény, aktivitás
hátterében inkább a szülők iskolai végzettségét feltételezik, mintsem a család anyagi helyzetét,
addig a külföldi részképzésen való részvételnél számításba jöhet az anyagi helyzet tényezője is,
mivel a külföldi tanulmányok elkezdése olykor nem kis anyagi terhet jelent a hallgatónak.
Ugyanakkor további vizsgálatot igényel, hogy ezek a tényezők mennyiben jelentenek önszelek-
ciót, azaz a hallgatók önértékelésén, motivációin, asszertivitásán keresztül hatnak-e.

4. ábra. További külföldi részképzések tervezése a részképzésben már részt vett és még részt nem vett
végzettek körében az ELTE-n (ELTE 2012. évi pályakövetô felmérés, mester-, egyetemi és osztatlan
képzésben végzett, külföldi részképzésben részt vett diplomások válaszai alapján)

Összegzés

Az Európai Unió szakpolitikusai a gazdasági válságra adott válaszként kidolgozott stratégiája
a felsőoktatás minőségének javításában, modernizálásában látja az egyik megoldási lehetősé-
get. Ennek része a hallgatói tanulmányi mobilitás fokozott támogatása, melynek segítségével
nemcsak harmonizálni lehet az európai egyetemek képzéseit, hanem jól felkészült, a megfelelő
kompetenciákkal rendelkező, nyelveket beszélő szakembereket is lehet képezni.9

Bár a tanulmányunkban elemzett két minta adataiból nem lehet generációs különbségekre
következtetni, annyi valószínűsíthető az adatok alapján, hogy növekedés várható a külföldi rész-
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képzésben részesülő hallgatók számában a nemzetközi trendnek megfelelően. Feltételezhetjük,
hogy a külföldi részképzést tervezők magas aránya (60%) a megvalósult külföldi tanulmányi
tervek magasabb arányát jelzi előre, és a megvalósult tervek aránya meg fogja haladni a már
végzettek adatainak elemzésében szereplő 20,9%-ot.

Az Európai Bizottság magyar hallgatókra vonatkozó adatai10 szerint a 2010−2011-es tan-
évben 3347 magyar hallgató tanult külföldön az ösztöndíjprogram keretében, ez a tanév során
Erasmus-programban részt vevő hallgatók 1,4%-a. Az Erasmus-programban részt vevő hall-
gatók aránya Magyarországon az európai átlag fölött volt a 2010−2011-es tanévben: a magyar
hallgatók 5,9%-a tanult külföldön, míg az európai átlag 4,5%. Az ELTE hallgatói vállalkoznak
legtöbben Erasmus-programra magyar viszonylatban. A Tempus Közalapítvány honlapján 
olvasható, az 1998−2010 időszakaszt felölelő statisztikák szerint ebben az időszakban 34 214
magyar hallgató ment külföldre a program keretében, ebből 4083 fő az ELTE, 3629 fő a Pécsi
Tudományegyetem és 3404 fő a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója.11 A nemzetközi
trend a célországok megválasztásánál is visszaköszön az ELTE-s adatokban: Németország,
Franciaország és az Egyesült Királyság szerepel a legnépszerűbb célországok között, ez nagy
hasonlóságot mutat az OECD adataival (az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország
az első öt legnépszerűbb célország között van), illetve az Európai Bizottság adataival (Fran-
ciaország a második, az Egyesült Királyság a harmadik legtöbbet választott célország).

A két adatbázis elemzésekor hasonló sajátosságokat találtunk a külföldi tanulmányokra vál-
lalkozók, illetve nem vállalkozók esetében, mint a tanulmányútjukat még csak tervezők, illetve
nem tervezők esetében. Úgy tűnik, hogy a külföldi tanulmányi terveknek és a megvalósult kül-
földi részképzéseknek ugyanazok a meghatározói. Ezek közül a családi szocioökonómiai stá-
tusz lehet olyan faktor, amely háttértényezője lehet a többi tényezőnek, ez hathat a tanulmányi
teljesítményre, korábbi iskolai végzettségre, de akár a nyelvtudásra is. Ezt a direkt vagy indi-
rekt hatást egy következő vizsgálat feladata lesz tisztázni. 

Fontos lenne a külföldi részképzésen való részvétel társadalmi szelekciós aspektusát is kör-
bejárni, hogy nagyobb figyelem forduljon a hátrányos helyzetű hallgatók támogatására. Az Európai
Bizottság 2011. szeptemberi közleményében kitér arra, hogy az európai felsőoktatási intéz-
mények társadalmi szerepvállalásban rejlő lehetőségei nincsenek kiaknázva, holott a gazdasági
válság nyomán kialakult helyzetben kiemelkedést jelenthet a továbbtanulás. Éppen ezért
a közlemény a felsőoktatási intézmények számára feltett főbb szakpolitikai kérdések közé so-
rolja „az alulreprezentált csoportokból származó” és „nem tradicionális” diákok megszólítá-
sát12, segítését és a programok elérhetőségére fordított nagyobb figyelmet.
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