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Elôszó

Min den mé rés szük ség sze rű szab vá nyo sí tás, mely el vo nat koz tat a meg mé ren dő tár gyak egye di
vo ná sa i tól és sa já tos kon tex tu sá tól. De fi ní ció sze rint szür kí ti a vizs gált je len ség meg ta pasz tal ha -
tó sok szí nű sé gét. Hasz nos vi szont, ha olyan alap ve tő di men zi ót tár fel, mely ben a vizs gált je len -
sé gek ről töb bet tu dunk meg. A fel ső ok ta tás egé szé nek és a ben ne mű kö dő in téz mé nyek leg több -
jé nek szá mos as pek tu sát vi szony lag kön  nyű szá mok ban ki fe jez ni. A for rá sok és ki adá sok
vo lu me ne, a hall ga tói és ok ta tói lét szám, a hasz no sí tott inf rast ruk tú ra mind jól mér he tő nek, ha
nem is ilyen kön  nyen ér tel mez he tő nek tű nik. Szám sze rű sít he tők az újí tá sok is, akár sza ba dal mak
szá ma vagy meg ter melt pro fit for má já ban, a tu do má nyos ered mé nyek kü lön fé le tudománymetri-
ai mu ta tók alak já ban. De ho gyan mér het jük a ta nu lás-ta ní tás ered mé nye it? Az egye te mek és fő is -
ko lák alap ve tő te vé keny sé ge ez, s nél kü le a töb bi mu ta tó ke vés az egyes in téz mé nyek stra té gi ai
fel ada ta i ról, a szfé ra egé szé nek ala kí tá sá ról ho zott meg ala po zott dön tés hez.

Je len szá munk fó ku szá ban te hát a ta nu lás-ta ní tás ered mé nye i nek mé ré se áll. Azt mu tat juk
be, hogy ezek se gít sé gé vel ho gyan ala kít ha tók ki a sok szí nű, az egyé ni vá lasz tás nak te ret adó,
szá mos pon ton al ter na tí vát kí ná ló ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat mé ré sé nek hasz nos di men zi ói. El -
ső kéz ből igyek szünk pél dát hoz ni a te rü le tet meg ha tá ro zó észak-ame ri kai mód sze rek re. Itt ho -
ni jó gya kor lat ként adunk hírt a kom pe ten cia nyel vén szer ve zett pár be széd le he tő sé gé ről
a mun ka adók és a fel ső ok ta tá si in téz mény kö zött. Sőt a ki me ne ti sza bá lyo zás ha zai fo gad ta tá -
sát ma gát is ala pos elem zé sen ke resz tül mu tat juk be a szak gaz dák és ok ta tók kö ré ben fel vett
ada tok alap ján. Fó kusz ro va tunk hoz is kap cso lód va vizs gál juk mű hely ta nul má nyunk ban an-
 nak le he tő sé gét, hogy a po li ti kai-köz éle ti jár tas sá got – az ér tel mi sé gi lét fon tos jel lem ző je ként –
ho gyan le het meg fo gal maz ni ci vil kom pe ten ci ák se gít sé gé vel. A Ven dég ol da lon ugyan ak kor
az elő ző szám ban meg kez dett re gi o ná lis elem zé sek té má ját vis  szük to vább. 

Az eu ró pai fel ső ok ta tás-ku ta tás ki vá ló kép vi se lő je, Ulrich Teichler pro fes  szor a kö vet ke -
ző ol da la kon ol vas ha tó be ve ze tő in ter jú ban ve ti fel, hogy a tel je sít mény mé rés fon tos szá la kon
a fel ső ok ta tás ban mos ta ná ban te ret hó dí tó me ne dzse ri szem lé let hez kap cso ló dik, an nak elő -
nye it és hát rá nya it ma ga is hor doz za. Ezt ér de mes to vább gon dol nunk, az egyes ta nul má nyok
ol va sá sa köz ben is fel idéz nünk. A fel ső ok ta tás nem au tó gyár tás, a cé lok ki ala kí tá sá ban, a fo -
lya ma tok szer ve zé sé ben meg kell őriz nünk a kre a ti vi tást, a nyi tott sá got és az ön ref le xi ót. Fon -
tos le het ugyan ak kor az el ért ered mé nyek tisz tá zá sa is. A kom pe ten cia mé ré se ket en nek so rán
nem sza bad a fel ső ok ta tá si tel je sít mény egyet len igaz mu ta tó ja ként ke zel nünk, de nem is sza -
bad ki hagy nunk az össz kép ki ala kí tá sá ban.

Kiss Paszkál
főszerkesztő

ELÔSZÓ
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Abstract

Measurement is necessarily a normalization that results in abstractions from unique characteristics
or specific contexts of the objects under examination. It reflects only some of their many
colours. Its utility on the other hand lies in showing new dimensions by which we may
understand these objects mo re. Numbers may be found easily to speak for some aspects of the
whole of higher education sector or of each individual institution. The financial resources and
expenditures, student and staff numbers, the used infrastructure etc. are all explicable in
numbers, even if these numbers still are open to interpretation. We may quantify even creativity
in numbers of patents and the earned pro fit based on them or scientific out put in various
scientometric in de xes. But how are we to account for the outcome of the learning-teaching
process? This is another core activity of universities, and all other indicators without it may not
provide a sufficient basis for strategic planning of institutions or for setting the rules of the
whole sector. 

Possible ways of accounting for the outcome of learning-teaching process is in the focus
of this current issue. We show how the system of higher education that has significant diversity
within, that is based on individual choice to a great extent, and that is providing alternative
pathways at various points of the learning-teaching process can be measured in ways to provide
expedient dimensions for understanding this process. We bring firsthand example of the
methods used in the USA, which set the standards of the field. As a report on best practices in
Hun ga ry, we show a way how measurement of competences may provide a good language for
communication between employers and universities. Even further, we have a thorough analysis
of the acceptance of the quality assurance mechanism by learning outcome that was introduced
lately in Hun ga ry. In a workshop paper we examine the background of political-citizenship
expertise – an important prerequisite for an intellectual elite position – in terms of civic
competences. In our guest pages we continue with the regional analyses that were in the focus
of our previous issue.

An outstanding scholar of the European higher education research, Ulrich Teichler
introduces this issue in answering our questions. He raises concerns about a strong underlying
connection between performance measurement and the rising managerial perspective to higher
education on the next pages. His short considerations are recommended before reading the
articles in focus. It is true that higher education is nothing like car manufacturing; we need to
keep creativity, openness and self-reflection to set its goals and organize its processes.
Competence measurements should not be taken as the sole and only indicators of performance,
but they must not be left aside when shaping ove rall perceptions of it.

Paszkál Kiss
editor-in-chief
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„Az ér té ke lést il les  szük 
a cé lok hoz, el fo gad va azok
különbözôségét…”

Beszélgetés Ulrich Teichler pro fes  szor ral

Kasseli Egye tem Tár sa da lom tu do má nyi Kar
International Cent re for Higher Education Research Kassel (INCHER-Kassel)
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Ulrich Teichler

Fel sô ok ta tá si MÛ HELY (FeMû): Pro fes  szor
úr, ön év ti ze dek óta az eu ró pai egye te mek
vál to zá sa it ta nul má nyoz za. Mi lyen stá di um -
ban lát ja most a fel sô ok ta tást? Mi lyen vá la -

szo kat tud ad ni az eu ró pai egye tem a kö rü -
löt te zaj ló tár sa dal mi fo lya ma tok ra? 
Ulrich Teichler: Jó okunk van azt gon dol ni,

hogy a fel ső ok ta tás az el múlt két év ti zed ben

ko ráb ban so ha nem lá tott gyor sa ság gal ala kult

át. Be kell lát nunk per sze azt is, hogy érin tett -

sé günk foly tán haj la mo sak va gyunk túl be -

csül ni az ak tu á lis ha tá sok fon tos sá gát és ki sebb

je len tő sé get tu laj do ní ta ni a ko ráb bi év ti ze dek

vál to zá sa i nak. 

Nap ja ink fel ső ok ta tá sá nak öt prob lé ma kör rel

két ség kí vül meg kell bir kóz nia: 

• a fel ső ok ta tá si ex pan zió kö vet kez té ben a rész -

vé te li ará nyok meg ha lad ják az 50%-ot; 

• az ér té ke lé si me cha niz mu sok sze re pe egy re

nő;

• nö vek vő fe szült ség ér zé kel he tő a mi nő ség

bel ső, aka dé mi ai szem pon tú ér tel me zé se és

a fel ső ok ta tás ha té kony sá gá ra vo nat ko zó

kül ső el vá rá sok kö zött; 

• a tu do mány vi lá gá ban is ter jed az „erős me -

nedzs ment” hasz nos sá gá nak esz mé je; 

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 13:26 Page 7
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• a fel ső ok ta tás nem zet kö zi vé vá lá sá nak ki-
 hí vá sa egy re do mi nán sab bá vá lik – jól le het
e te rü le ten a nem zet kö zi ség nem te kint he tő
új don ság nak. 

FeMû: Mik le het nek a fel sô fo kú ok ta tás meg-
kü lön böz te tô je gyei? Úgy te kint he tünk az egye-
 te mek re, mint a „vál lal ko zás hoz” szük sé ges
fel ké szí tô kö zeg re, vagy in kább mint olyan fel-
 sô fo kú ok ta tás ra, amely ki egé szí ti a meg elô -
zô kép zé si szin tek tar tal mát, is me ret anya gát?
U. T.: A „fog lal koz tat ha tó ság” fo gal ma és az
azt öve ző vi ták ma nap ság nagy nép sze rű ség -
nek ör ven de nek. Ma ga a ki fe je zés alap ja i ban
el hi bá zott, hi szen a „fog lal koz ta tás” olyan
fo gal ma kat su gall, mint a mun ka idő, jö ve de -
lem, sza bad ság, nyug díj jo go sult ság stb., ho -
lott a prob lé ma alap ve tő en a ta nul má nyok és
a mun ka kö zöt ti tar tal mi kap cso lat. Egyéb -
ként már a hall ga tók is „fog lal koz tat ha tó ak”.
A té ma vol ta kép pen az „alá ren delt egye tem”
kér dé sét fe sze ge ti. Azt kel le ne el vár nunk,
hogy a pro fes  szo rok a fi lo zó fi á tól a mű sza ki
tu do má nyo kig át gon dol ják, hogy di ák ja ik
ho gyan fog nak a jö vő ben dol goz ni: egy részt
ha gyo má nyos ér te lem ben meg fe lel ve mun -
ká juk kö ve tel mé nye i nek, más részt épp az
ezen ha gyo má nyok irán ti kri ti kus hoz zá ál -
lás sal fel vér tez ve.
Nem meg le pő ugyan ak kor a fel ső ok ta tás fe lé
ér ke ző kül ső el vá rás, mi sze rint az tart sa
szem előtt a mun ka vi lá gát a ta ní tás és ta nu -
lás ka rak te ré nek ki ala kí tá sa kor. A vi lág ve ze -
tő egye te me in fo lyó dis kur zus sok kal in kább
e top in téz mé nyek után zá sát erő sí ti, sem mint
az in no vá ció irá nyá ba ha tó új, kre a tív vi szony
ki ala kí tá sát a szak mai kép zés és a kri ti kai
gon dol ko dás kö zött.

FeMû: Mi az, ami vel az egye te mek hoz zá já rul -
hat nak a hall ga tók si ke res sé gé hez? A szak -
tu dás és az ál ta lá nos is me re tek mi lyen kom-
 bi ná ci ó ja az ide á lis eh hez? 

U. T.: A fel ső ok ta tás nak, mint már em lí tet -
tem, jól fel ké szült szak em be re ket és kri ti kus
el mé ket egy aránt ki kell bo csá ta nia. E ki bo -
csá tás kép zé si és szak te rü le ti szem pont ból
nagy kü lönb sé ge ket mu tat. Mind emel lett
egy re nő a fe le lős ál lam pol gár ok ki bo csá tá sa
irán ti el vá rás is.

FeMû: Lát-e igényt az ok ta tás/ta nu lás mi nô sé -
gé re és a friss dip lo más si ke res ség re vo nat ko -
zó ku ta tá sok ös  sze kap cso lá sá ra? Mik le het -
nek egy ilyen integratív né zô pont ho za dé kai, 
s mind ez mi lyen ne héz sé gek be üt köz het? 
U. T.: A fen tebb em lí tett ten den ci ák nagy ré -
sze – nö vek vő me ne dzse ri be fo lyás, az ér té -
ke lé si me cha niz mu sok túl sú lya, a fel hasz -
nál ha tó ság ra vo nat ko zó ag go dal mak stb. –
egy „kimenetorientált” vagy „ered mény tu -
da tos” fel ső ok ta tá si szem lé le tet kép vi sel.
Azok nak, akik a fel ső ok ta tás sal kap cso la tos
dön té se ket hoz zák, tisz tá ban kell len ni ük
a ta ní tás és ta nu lás kom pe ten ci ák ter mi nu sai -
ban ér tel me zett ered mé nyes sé gé vel és en nek
ké sőb bi fog lal koz ta tás ra, mun ka vég zés re ki-
 ha tó kö vet kez mé nye i vel. Ezek a kom pe ten ci -
ák ra, fog lal koz ta tás ra és mun ká ra vo nat ko zó
ada tok fon to sak egy meg fe le lő in for má ci ón
ala pu ló dön tés ho zás szá má ra. A prob lé ma
azon ban az, hogy mind ezen in for má ci ók nem
ad ják meg a fel ső ok ta tás ala kí tá sá nak irá nyát,
a be avat ko zás hoz ki in du ló pon tot nyújt hat nak
és a fel ső ok ta tá si fo lya ma tok ra va ló ref le xió
ki in du ló pont jai le het nek csu pán.

FeMû: Mi ként ér de mes eze ket a ref le xi ó kat
el vé gez nünk? Az eu ró pai és nem ze ti sza bá -
lyo zás szint jén mi lyen fel adat je lent ke zik és
mi az, amit az egyes in téz mé nyek adott kép-
 zé si prog ram ja i nak kel le ne ten ni?
U. T.: Az vol na az ide á lis, ha a pá lya kö ve té si
ered mé nye ket min den tan szé ken meg be szél -
nék kül ső se gít ség gel, amit az adott szak ma
és a kép zé si prog ram szak ér tői, a mun ka adók

8 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY
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kép vi se lői és a fel ső ok ta tás-mun ka erő pi ac
kö zöt ti át me ne tet is me rő fel ső ok ta tás-ku ta -
tók tud nak ad ni.

FeMû: A szak mai élet utak nö vek vô fle xi bi li -
tá sa ha tott-e az alul- vagy túl kép zés, il let ve
a ta nul má nyok szak te rü le te és a mun ka köz ti
ho ri zon tá lis vagy ver ti ká lis il lesz ke dés ha gyo-
má nyos fel fo gá sá ra?  
U. T.: A maj da ni mun ka és a ta nul má nyok
szak te rü le te köz ti szo ros egye zés, „matching”
irán ti el vá rá sok há rom ok ból is félre ve  ze tő ek.
Elő ször is, az ese tek több sé gé ben a szo ros il -
lesz ke dés el kép zel he tet len, sok kal in kább
egy ru gal ma sabb kap cso lat ról be szél he tünk.
Má sod szor, a szo ros il lesz ke dés kon cep ci ó -
já ban a fel ső ok ta tás kri ti kai és in no va tív
funk ci ói szo rul nak hát tér be. Har mad részt
pe dig az il lesz ke dés el mé le tei az elit kép zé si
sza kasz hoz kö tőd nek: nem igen tud nak mit
kez de ni a fel ső ok ta tás tö me ges sé vá lá sá ból
adó dó hely zet tel, ami kor egy, az egyes kor -
cso port ok több mint 50%-át ki bo csá tó fel ső -
ok ta tás ér tel me zé se a cél. 

FeMû: Ho gyan lát ja most az eu ró pai fel sô ok -
ta tást a Bo lo gnai Nyi lat ko zat cél ja i nak, avagy
a Lis  sza bo ni Szer zô dés vál la lá sa i nak fé nyé -
ben? 
U. T.: Ne héz el hin ni, hogy va ló ban a Bo lo -
gnai Nyi lat ko zat ban vagy a Lis  sza bo ni Szer -
ző dés ben fog lalt cé lok vol ná nak a leg fon to -
sab bak. Tény leg ilyen je len tős vál to zá so kat
kell be ve zet nünk a fel ső ok ta tás rend sze ré -
ben a hall ga tói mo bi li tás nö ve lé se ér de ké -
ben? Va ló ban en  nyi pénzt kell köl te nünk
a „ver seny ké pes ség re”? Ta lán van nak alap -
ve tőbb, jól le het ke vés bé tet sze tő sen csen gő
cé lok is: Ho gyan te he tők tar tal mas sá a rö vid
ide jű kép zé si prog ra mok az „uni ver zá lis fel-
 ső ok ta tás” kö ze gé ben? Ho vá ve zet a tu dás -
ala pú tár sa da lom: már-már a No bel-dí jat cél -
zó, még éle sebb ki vá ló sá gi ver seny hez vagy

in kább a tu dás szé les kö rű ter je dé sé hez? 

FeMû: A fel sô ok ta tá si tel je sít mény mé rés ha-
 gyo má nyo san a tu do má nyos ki me net re fó-
 ku szál; a fel sô ok ta tá si rang sor ok gyak ran
bí rált ele me az ok ta tá si tel je sít mény neg li gá -
lá sa a ku ta tás hoz ké pest. Mi kép pen el len sú -
lyoz ha tó mind ez a fel sô ok ta tás ok ta tá si tel-
 je sít mé nyé nek mé ré se ré vén? 
U. T.: A rang sor ok és az eze ket al ko tó in di ká -
to rok rész re haj lá sát hos  szan le het ne so rol ni.
Mind ezek az el ural ko dó me nedzs ment szem -
lé let ré szét ké pe zik, mely nek alap ján az
egész fel ső ok ta tá si in téz mény (nem a tan -
szék, a ku ta tó cso port és az egyes mun ka társ)
az egye te mi mi nő sí tés egy sé ge. Az in téz mé -
nyi me nedzs ment szem lé le te lé nye gé ben azt
éri el, hogy a kre a tív tu dó sok és kép zé si prog-
ra mok ke rül nek hát rány ba, ha nem a ve ze tő
egye te me ken mű köd nek. A rang sor ok után -
zás ra mo ti vál nak, s a ta ní tást alá ren de lik
a ku ta tás nak. Eze ket a prob lé má kat a még ki -
dol go zot tabb „multidimenziós rang sor ok”
elő ál lí tá sá ra tett erő fe szí té sek sem old ják
meg. A fel ső ok ta tás ban meg je le nő kre a ti vi -
tás meg ra ga dá sa vál to za tos meg kö ze lí té se -
ket és azt kí ván ja, hogy a cé lok hoz il les  szük
az ér té ke lé se ket, el fo gad va e cé lok kü lön bö -
ző sé gét a si ke res ség mé ré sé ben.

FeMû: Mi lyen em lí tés re ér de mes pél dá ja van
a cé lok hoz il lesz tett ér té ke lés nek?
U. T.: Szá mos jó pél dá ja van a cé lok hoz il -
lesz tett ér té ke lés nek, nem vol na mél tá nyos
egyet ki ra gad ni kö zü lük.

FeMû: Mi ben lát ja a kom pe ten ci ák mé ré sé -
nek REF LEX, HEGESCO, DEHEMS, TUNING
prog ra mok ban már meg va ló sult ered mé nye it
és mi lyen jö vô be ni irá nyo kat lát a kom pe ten -
ci ák vizs gá la tá ban? Élet ké pes le het-e egy 
— a ha gyo má nyos egye te mi rang sor ok al ter -
na tí vá ja ként mû kö dô — ál ta lá nos ös  sze ha -
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INTERJÚ

son lí tó mé rô esz köz, mint ami lyet az OECD új
kez de mé nye zé se ként lét re ho zott AHELO
prog ram cél zott meg?
U. T.: Be kell lát nunk, hogy az ös  sze ha son lí tó
dip lo más pá lya kö ve té si ku ta tá sok ke re té ben
vég zett kom pe ten cia mé ré sek – mint
a CHEERS, REF LEX, il let ve REFLEX-
HEGESCO – meg le he tő sen gya kor la ti as jel-
 le gű ek. A kom pe ten ci ák mé ré sé re vo nat ko zó
ku ta tá sok az ilyen jel le gű, pá lya kö ve tés hez
kap cso ló dó, ön be so ro lá son ala pu ló kom pe -
ten cia mé ré sek mi nő sé gét nö vel he tik. A PI SA
fel ső ok ta tá si meg fe le lői – mint az AHELO –
a nagy vá ra ko zá sok el le né re vé gül va ló szí -
nű leg még is csak egy uni for mi zált kri té ri um -
rend szer sze rin ti kom pe ten cia mé rést tesz nek
le he tő vé, ez ál tal nö vel ve a kép zé si prog ra -
mok ho mo ge ni zá ló dá sá ra irá nyu ló nyo mást.
A kom pe ten cia mé rő tesz tek ki fej lesz té se és
a ve lük va ló mé rés olyan idő igé nyes, hogy
nem vár ha tunk a szá mos tan ter vet fi gye lem -

be ve vő, sok ol da lú el já rást. Ehe lyett a kép zé si
prog ra mok sok fé le ség ének meg ra ga dá sá hoz
sok fé le kü lön bö ző kom pe ten cia mé rő esz -
köz re van szük ség. Lé nye ges a pá lya kö ve té si
vizs gá la tok ki ter jesz té se az egye di kép zé si
prog ra mok, in téz mé nyek irá nyá ba, ahol ma -
guk a prog ra mok lét re ho zói és mű köd te tői
mű köd né nek ak tí van köz re a mé ré si esz köz
di men zi ó i nak ki ala kí tá sá ban. Már az zal is
nagy lé pést ten nénk elő re, ha a fel ső ok ta tá si
in téz mé nyek az egy sé ges ál la mi ke re tek és
az egye di in téz mé nyi mé ré sek két szint je
közöt ti komp ro mis  szum ként együtt mű kö dé -
se ken ala pu ló pá lya kö ve té si prog ra mo kat
hoz ná nak lét re (e szem lé let tel dol go zik Német -
or szág ban a Kasseli Egye tem Nem zet kö zi
Fel ső ok ta tá si Ku ta tó köz pont ja ál tal ko or di -
nált KOAB pá lya kö ve té si ku ta tá si prog ram -
ja). Ez zel együtt a prag ma ti kus meg kö ze lí té sű
kom pe ten cia mé rés fel hasz ná lá sa meg ke rül -
he tet len.

10 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

Az in ter jút ké szí tet te Kiss Pasz kál, szer kesz tet te Veroszta Zsu zsan na.
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Kom pe ten ci ák — a fel sô ok ta tás 
hír vi vôi

Kiss Pasz kál

A ma gyar fel ső ok ta tás az ez red for du lón egy új fo gal mi ke ret tel kez dett is mer ked ni. Eu ró pai
tren de ket kö vet ve a 2005-ös fel ső ok ta tá si tör vény a kép zés tar tal ma he lyett kép zé si és ki me ne ti
kö ve tel mé nyek for má já ban ír ta le, mi szük sé ges a ké pe sí tés hez, egy dip lo ma meg szer zé sé hez.
Ta nul ni kezd ték a szak mai tes tü le tek, a szak fe le lő sök, de ma guk az ok ta tók is a szü le tő ben lé vő
új nyel vet, ame lyen a kép zés ha té kony sá gát, az át ad ni kí vánt is me re te ket, jár tas sá go kat és
szem lé le tet más mó don fo gal maz ták meg, mint ko ráb ban. Az egyes szak mák sa já tos vi lá ga, 
il let ve a fel ső ok ta tás és a mun ka erő pi ac kö zött is át for dít ha tó le írást igye kez tek ki ala kí ta ni.
En nek a nyelv nek kulcs fo gal mai kö zött volt a ta nu lá si ered mény és a fej lesz tett kom pe ten cia.
Bár so kak szá má ra ta lán ma is kis sé ide ge nül han goz nak e fo gal mak, még is nyil ván va ló a gya -
kor la ti hasz nuk a struk tú rá já ban egy re in kább mo du lá ris sá, sok fé le hall ga tói utat le he tő vé té vő,
ugyan ak kor a ho ri zon tá lis ek vi va len ci át és a ta nul má nyok egy más ra épü lé sét ez zel együtt hang -
sú lyo zó új eu ró pai fel ső ok ta tá si kép zé si szer ke zet ben. A tel jes ség igé nye nél kül ilyen előny, hogy
kön  nyen ért he tő a kom pe ten cia fo gal ma mun ka pi a ci kon tex tus ban is, sőt ta lán a leg jobb ka pocs
a ta nu lás és a mun ka kö zöt ti át me net so rán. Le he tő sé get ad ugyan is ar ra, hogy a kü lön fé le ta nu lá -
si-ta ní tá si fo lya ma tok so rán szer zett is me re te ket, szem lé le tet és mo ti vá ci ót együt te sen szem lél -
hes sük és köt hes sük ös  szes sé gé ben az el vég zen dő mun ka fo lya mat ok hoz. Ha son ló kép pen,
a kom pe ten cia nyel vén meg fo gal ma zott ál ta lá nos ké pes sé gek a leg több ször már a fel ső fo kú je -
lent ke zés so rán is mér he tők és rög zít he tők a ké sőb bi fej lő dés ki in du ló pont ja ként. A fel ső fo kú
tanul má nyok hoz zá adott ér té két raj zol hat ja ki az eh hez iga zí tot tan mért kom pe ten cia több let a ta -
nul má nyok vé gén. A sza kok, szak te rü le tek kö zöt ti ös  sze ve tés is al kal mas ki fe je ző esz közt ta lál az
ál ta lá nos kom pe ten ci ák ban, hi szen így nem a kör tét kell az al má val, az egyik szak te rü let is me re -
te it és spe ci á lis jár tas sá gát a má si ké val ös  sze ha son lí ta ni. Ha a fel ső ok ta tás ál ta lá nos mis  szi ó ját
ke res sük, ak kor azt is meg fo gal maz hat juk a kom pe ten ci ák nyel vén, hi szen a kom mu ni kál ni,
máso kat meg ér te ni, ve lük együtt mű köd ni ké pes, a köz ügyek ben já ra tos, a tech no ló gi át és kü lö nö -
sen az in for ma ti kai rend sze re ket ér tőn hasz ná ló, a kri ti kai gon dol ko dás ra, ana lí zis re és szin té zis re
ké pes (és szá mos más ha son ló ál ta lá nos ké pes ség gel ren del ke ző) fi a tal fel nőt te ket ne vez het jük
iga zán ér tel mi ség nek. E fo gal mak se gít sé gé vel bi zo nyos meg kö ze lí tés ből te hát át lát ha tó vá vá lik
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a ha gyo má nyos szer ke ze ti, a ta nul má nyok tar tal ma fe lől vizs gál va eset leg ka o ti kus nak mu tat kozó
mai fel ső ok ta tá sunk. A kom pe ten cia fo gal má val az e te kin tet ben el ért fej lő dés fe lől kö ze lít het jük
meg a ta nu lás fo lya ma tát (lásd Ha lász, 2006), az ok ta tá si in téz mé nyek és a rend szer egé szé nek
ha té kony sá gát, de a hall ga tói kar ri er cé lok el éré sét is.

A kom pe ten ci ák elő tér be ke rü lé se nem pusz tán prak ti kus szem pon to kat kö vet. Az em be ri
meg is me rés sel fog lal ko zó alap ku ta tá sok mai ered mé nyei (lásd Csa pó, 2001) a tel je sít ményt
mo ti vá ci ós ol dal ról vizs gá ló je les pszi cho ló gus szer ző, David C. McClelland (1973) vi szony -
lag ko rán meg fo gal ma zott ké te lye it erő sí tik az zal kap cso lat ban, hogy ér vé nye sek-e az in tel li -
gen cia tesz tek az is ko lai kon tex tu son kí vül. Év ti ze des so ra van a szel le mi tel je sít ményt élet sze rű
kon tex tus ba he lye ző mo del lek nek (lásd Sternberg, 2005), me lyek a szű keb ben vett meg is me -
ré si fo lya ma tok kal együtt mű kö dő mo ti vá ci ót, a vi sel ke dés irá nyí tá sát, a tár sas kör nye ze tet is
ma guk ban fog lal ják.

A ku ta tá sok egyik fő moz ga tó ru gó ja még is a mun ka pi a ci igé nyek kel va ló kom pa ti bi li tá sa.
Se gít sé gé vel az em be ri erő for rás-gaz dál ko dás és a ki vá lasz tás so rán hasz nált fo ga lom rend szer
és vizs gá la ti tech ni kák hasz ná la ta ter jeszt he tő ki a vég zős hall ga tók adott sá ga i nak, ki fej lesz tett
jár tas sá ga i nak mé ré sé re. Az em be ri erő for rás klas  szi kus el mé le te (Becker, 1964) már a hat va -
nas évek től hang sú lyoz ta az egyén is ko lá zott sá ga és mun ka pi a ci si ke res sé ge kö zöt ti ös  sze füg -
gést. Er re épít ve Allen és de Weert (2007) a kép zés és a fel hasz ná lás il lesz ke dé sét em pi ri kus
ada to kon is vizs gá ló elem zé sük ben azt eme lik ki, hogy az ok ta tás ál tal fej lesz tett kész sé gek
együt te sen je len tik min den ki szá má ra a mun ka so rán fel hasz nál ha tó em be ri erő for rást, s ezek
tük rö ződ nek a mun ka vál la lás so rán a jobb esé lyek ben, na gyobb ke re set ben. A ke res le ti és kí -
ná la ti ol da lon is ál lan dó, elő re meg ha tá ro zott igé nyek kel és ered mé nyek kel szá mo ló, alap ve tő -
en ru gal mat lan meg kö ze lí té sek kel szem ben a kom pe ten cia hu mán erő for rás-gaz dál ko dás ban
ha gyo má nyo san hasz nált fo gal ma idő köz ben ma ga is meg újult, fle xi bi li sebb, di na mi ku san
vál to zó kap cso la tot fel té te lez ma a mun ka erő fel ké szült sé ge és a mun ka kö ri vagy ál ta lá ban
a mun ka pi a ci el vá rá sok kö zött.

An gol szász gyö ke rek

A fel ső ok ta tás ban a stan dar di zált tel je sít mény mé ré si el já rá sok, a ta nu lá si ered mény mé ré se az
an gol szász or szá gok ban (USA, GB, Auszt rá lia, Új-Zé land) te kint het vis  sza a leg hos  szabb
múlt ra. Az Egye sült Ál la mok ban ál ta lá no san hasz nált Graduate Record Examination (GRE,
Dip lo más Mi nő sí tő vizs ga) el já rás 1949 óta a ma ga sabb szin tű fel ső fo kú ta nul má nyok ra va ló
fel vé te li fon tos ele me sok egye te men. Bár a hos  szú évek ta pasz ta la ta alap ján ép pen 2007 óta
fo ko za to san új kér dé sek kel gaz da gít ják, a kez de tek től fog va mé ri a konk rét ta nul má nyok hoz
nem kö tő dő ál ta lá nos szó be li ér ve lést, az elem ző gon dol ko dást, a szá mo lá si tel je sít ményt, 
fe le let vá lasz tós for má ban. Az újabb el já rá sok, köz tük a ké sőb bi ek ben kis sé rész le te seb ben is
be mu ta tott Collegiate Learning Assessment (CLA, Fel ső fo kú Ta nu lás Ér té ke lé se), is év ti ze des
fej lesz tő mun ka ered mé nye ként áll tak elő.

Új len dü le tet adott azon ban az USA-ban is a fel ső ok ta tá si tel je sít mény mé rés nek, hogy
a fel ső fo kú in téz mé nyek ered mé nye it igye kez tek az érin tet tek (di á kok, mun ka adók, ál ta lá ban
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az adó fi ze tők) szá má ra át lát ha tób bá ten ni az ál la mi egye te me ken, fő is ko lá kon. A szö vet sé gi
ok ta tá si kor mány zat lét re ho zott egy bi zott sá got a fel ső ok ta tás új fel ada ta i nak és a vál toz ta tás
szük sé ges pont ja i nak fel mé ré sé re 2005-ben. Az ös  sze hí vó ál lam tit kár as  szony ne vé ről csak
Spellings-bizottságnak ne ve zett tes tü let ha tá ro zot tan, vi ták ke reszt tü zé ben is kép vi selt ál lás -
pont ja, hogy a kom pe ten ci ák és a ta nu lá si ered mé nyek ol da lá ról kell vizs gál ni az in téz mé nye -
ket, ös  sze ha son lí tás ra is al kal mas nyil vá nos mód sze rek al kal ma zá sá val.

Az ame ri kai fel ső ok ta tás ve ze tő szer ve ze tei (AASCU – American Association of State
Coll eges and Universities, NASULGC – National Association of State Universities and Land-
Grant Coll eges) ez zel pár hu za mo san egy a meg ala kí tá sa óta egy re na gyobb fi gye lem mel öve -
zett ön kén tes ér té ke lé si rendszert1 (VSA – Voluntary System of Accountability) hoz tak lét re,
mely nek 2009 áp ri li sá ban 321 ál la mi fel ső ok ta tá si in téz mény volt a tag ja 50 ál lam ból. A rend -
szer fő cél ja az, hogy kö zös, multidiszciplináris, egész egye te men mu tat ko zó kész sé gek re kon -
cent rál va te gye át te kint he tő vé az ál la mi egye te mek alap ve tő kép zé si ered mé nye it, me lye ket ők
ma guk az írás be li kom mu ni ká ci ó ban, a kri ti kus és az elem ző gon dol ko dás ban lát nak meg ra -
gad ha tó nak. Há rom alap ve tő tesz tet vá lasz tot tak ki eh hez, me lyek kö zül ket tő köz vet le nül
a kog ni tív tel je sít mé nye ket mé ri (CLA és MAPP – Measure of Academic Proficiency and
Progress), egy pe dig köz ve tett mó don, a di á kok szub jek tív vá la szai alap ján a ta nu lás irán ti el -
kö te le zett sé get vizs gál ja (NSSE – National Survey of Student Engagement). Ezek kül ső mér -
ce ként szol gál nak ar ra, hogy a kü lön bö ző in téz mé nyek egy sé ges ke ret ben mu tat has sák be sa ját
ered mé nye i ket. 

A ta nu lá si ered mé nyek mé ré sé nek el ső sor ban az Egye sült Ál la mok ban ma gas szint re ju -
tott tra dí ci ó ja szá mos meg szív le len dő szem pon tot, fon tos el já rást ala kí tott ki, amik min den -
kép pen ala pos elem zés re mél tó ak. A ha gyo má nyok azon ban egy fon tos pon ton kor lá tot is je -
lent het nek, hi szen a fel ső ok ta tás mi nő sé gi mu ta tó it itt ha gyo má nyo san nem hoz zák szo ros
kap cso lat ba a mun ka pi a ci si ke res ség, a mun ka vál la lás ban hasz no sít ha tó ké pes sé gek vizs gá la -
tá val. Er re in kább az eu ró pai kez de mé nye zé sek tesz nek kí sér le tet.

Eu ró pai gya kor lat

A fel ső fo kú ta nul má nyok so rán fej lő dő kom pe ten ci ák kal kap cso la tos eu ró pai ku ta tá sok alap -
ját az EU lis  sza bo ni fo lya ma ta ad ja, mely a fel ső ok ta tást a gaz da ság gal, ver seny ké pes ség gel
va ló kap cso la tá ban vizs gál ja. A Lis  sza bo ni Nyi lat ko zat tal az EU alap ér té kek, át fo gó cé lok
mel lett kö te lez te el ma gát, me lyek meg va ló sí tá sa azon ban a vál to zó kül ső fel té te lek mel lett és
fo lya ma to san át ala ku ló bel ső hely zet ben nagy fo kú ru gal mas sá got, al kal maz ko dást igé nyel.
A fej lesz tés át fo gó cél ja it min den eset re már a 2000-es meg hir de tés kor fel vá zol ták. A fel ső fo kú
ok ta tást e cé lok kö zül az érin ti, hogy a ver seny ké pes sé get a tu dás tár sa da lom ki épí té sé vel igye -
kez nek nö vel ni.

Kom pe ten ci ák — a fel sô ok ta tás hír vi vôi
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A fel ső fo kú ta nul má nyok és a mun ka vál la lás kö zöt ti át me ne tet a ki lenc ve nes évek vé gé től
vizs gál ják eu ró pai fel ső ok ta tás-ku ta tók. Há rom, idő ben egy mást kö ve tő, egy mást töb bé-
kevés bé át fe dő ku ta tói kör ál tal vég zett pro jek tet ér de mes e te kin tet ben szá mon tar ta nunk.
Az Ulrich Teichler és Harald Schomburg ál tal ko or di nált CHEERS2 volt az el ső dip lo más
pálya kö ve té si vizs gá lat (Schomburg, 2007), me lyet a vég zet tek ki fe je zet ten nagy min tá ján,
szá mos eu ró pai or szág ban vé gez tek 1998–2000 kö zött. Ez azt az ered ményt hoz ta töb bek kö -
zött, hogy a pá lya kez dő mun ka vál la lók kö zül a leg jobb le he tő sé gek kel ren del ke ző fel ső fo kú
vég zett sé gű ek el vá rá sai na gyok a mun ka kö rül mé nye ik kel és a szak mai fel té te lek kel kap cso -
lat ban. Ku ta tói szem pont ból is fi gye lem re mél tó, hogy a mun ka vál la lói si kert a szak iro da lom -
ban kis sé rend ha gyó mó don, ki ter jesz tett ér tel me zés ben de fi ni ál ták. Nem pusz tán az ak ti vi -
tást/inak ti vi tást és a ke re se tet vet ték ala pul, ha nem azt is, hogy men  nyi re elé ge det tek a fi a tal
mun ka vál la lók a mun ká juk kal, men  nyi re hasz nál ják ki ké pes sé ge i ket. Szá mos kö rül mény ha -
tá sát vizs gál ta a mun ka pi a ci si ke rek re: de mog rá fi ai hát tér, kép ző in téz mény és szak te rü let,
a vég zé sig meg szer zett kom pe ten ci ák, vég zés utá ni szak mai ta pasz ta la tok.

A CHEERS mel lett em lí ten dő má sik két pro jekt szo ro sabb kap cso lat ban van egy más sal,
a Rolf van der Velden ál tal ko or di nált REFLEX3 je lö li ki a vizs gá lan dó ket tős célt: a gyor san vál -
to zó vi lág ban jól hasz no sít ha tó ál ta lá nos kom pe ten ci ák azo no sí tá sát, il let ve an nak fel mé ré sét,
hogy a fel ső fo kú ta nul má nyok mi ként se gí tik ezek nek a kom pe ten ci ák nak a fej lesz té sét. Eb ben
az el ső fá zis ban ala kul ki a kom pe ten ci ák fel mé ré sé re al kal mas kér dő íves el já rás is, és itt gyűj tik
15 eu ró pai (Auszt ria, Finn or szág, Né met or szág, Olasz or szág, Hol lan dia, Nor vé gia, Spa nyol or szág,
Nagy-Bri tan nia, Bel gi um, Cseh or szág, Por tu gá lia, Svájc + Ja pán) or szág ból. A Samo Pavlin ál tal
ko or di nált HEGESCO4 (Higher Education as a Generator of Strategic Competences) öt új or -
szág gal (Len gyel or szág, Lit vá nia, Ma gyar or szág, Szlo vé nia, Tö rök or szág) egé szí ti ki az adat -
gyűj tést és át fo gó elem zés sel is szol gál nak a ku ta tók (Allen–van der Velden, 2009) a fel ső fo kú
tanul má nyok és a mun ka vál la lás kö zöt ti át me net ről, a kom pe ten ci ák fe lől vizs gál va. 

A Tuning-projekt har ma dik ként az zal az egy sé ges eu ró pai tér ség ki ala kí tá sá hoz kap cso ló -
dó cél lal vizs gál ja a fel ső ok ta tás ban fej lesz tett kom pe ten ci á kat, hogy a kü lön bö ző or szá gok -
ban kü lön bö ző in téz mé nyek ál tal nyúj tott kép zé si prog ra mok ös  sze ha son lít ha tó vá, táv la ti lag
ös  sze il leszt he tő vé vál ja nak. Tö rek vé se i ket a há rom cik lu sú kép zést be ve ze tő bo lo gnai fo lya -
mat hoz kö tik. A prog ram egy eu ró pai szin tű egyeztetéssorozatot kez de mé nye zett mun ka adók,
fel ső ok ta tás ban vég zők és egye te mi ok ta tók rész vé te lé vel a dip lo má hoz ve ze tő úton leg fon to -
sabb nak ítélt kom pe ten ci ák meg ha tá ro zá sá ra. En nek ered mé nye ként állt ös  sze az ál ta lá nos és
egyes szak te rü le tek re il lesz ke dő gyűj te mé nye a kom pe ten ci ák nak. Az ered mé nyek elem zé se -
kor meg nyug vás sal töl ti el a Tuning-projekt szak ér tő it, hogy a mun ka adók és vég zet tek egy -
aránt azok nak a kom pe ten ci ák nak (pl. ké pes ség a ta nu lás ra, önál ló mun ka vég zés, ál ta lá nos tu -
dás, elem zés és in teg rá ció ké pes sé ge, prob lé ma meg ol dás) az el sa já tí tá sá ról szá mol nak be,
ame lye ket az egye te mek év szá zad ok óta ma guk elé tűz nek.
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Kö vet kez te té sek, jö vô be li irá nyok

A nem zet kö zi szín té ren a kö zel jö vő ígé re tes kez de mé nye zé sét je len ti, hogy az eu ró pai és észak-
ame ri kai (an gol szász) ku ta tá sok, tel je sít mény mé rés ha gyo má nya it öt vöz ve, a köz ok ta tás ban
szer zett ta pasz ta la tok ra épít ve az OECD egy a fel ső ok ta tás ban hasz nál ha tó, a kulcs kom pe ten -
ci á kat fel mé rő el já rást ké szít elő, mely je len leg a meg va ló sít ha tó sá gi elő vizs gá lat ok fá zi sá ban
van. Az zal ér vel nek az Assessment of Higher Education Learning Outcome (AHELO) né ven
fu tó vál lal ko zá suk mel lett, hogy a fel ső ok ta tá si rang sor ok meg kö ze lí té se egy ol da lú, amen  nyi -
ben a fel ső ok ta tás in put ja i ra kon cent rál (ok ta tói, hall ga tói ol da lon), nem az ered mé nye i re.
A meg ala po zott fel ső ok ta tás-po li ti ká nak sze rin tük a fej lesz tett kom pe ten ci ák ban, ta nul má nyi
ered mé nyek ben le mér he tő in téz mé nyi ha té kony sá gon kel le ne nyu god nia.

A ki me ne ti sza bá lyo zás lo gi ká já nak al kal ma zá sa – né mi le ma ra dás sal – ná lunk Ma gyar or -
szá gon ma je lent ke zik hang sú lyo san a fel ső ok ta tást érő ki hí vás ként (Vá mos, 2011). E vi szony -
la gos (fő ként az an gol szász or szá gok hoz kép es ti) meg ké sett ség (lásd Tót, 2009) mi att kül ső
kény szer nek is tűn het nek a vál to zá sok (Lász ló, 2006). A meg vál to zó kép zé sek ter ve zé se és az
ok ta tás tar tal mi-for mai át ala kí tá sa sem zök ke nő men tes, va ló szí nű leg nem is meg fe le lő en mo -
ti vál tak az egyes sze rep lők egy a ma gyar fel ső ok ta tá si ha gyo má nyok tól gyö ke re sen el té rő
szem lé let át vé te lé re, mely nek más hol ki dol go zott fo gal mi rend sze re lö työg kis sé a ma gyar fel -
ső ok ta tás ra öl töz tet ve. Ke vés egy elő re az egye tem, fő is ko la, mely fó kusz ba ál lí ta ná a kom pe -
ten ci ák cél zott, szisz te ma ti kus fej lesz té sét. Az újon nan ala ku ló vagy je len tő sen meg vál to zott
kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek kö zött egy elő re in kább csak dísz ként sze re pel nek a fej -
lesz ten dő kom pe ten ci ák fel so ro lá sai és az ezek hez ren delt esz kö zök. 

Je len Fó kusz ro va tunk ép pen az eze ket tar ta lom mal meg töl tő ha zai tö rek vé sek je les ered -
mé nye it sze di cso kor ba, hogy pél dát mu tas sunk in téz mé nyi és ál ta lá no sabb szin ten is fel ső -
ok ta tá si fo lya ma tok ered mé nye i nek vizs gá la tá ra és en nek fi gye lem be vé te lé re a fel ső ok ta tá si
gya kor lat ala kí tá sá ban. Fon tos nak tar tot tuk, hogy a ha zai tö rek vé se ket a nem zet kö zi gya kor -
lat tal ös  sze füg gés be hoz zuk, ezért meg újí tott for dí tás ban köz lünk egy a CLA-t be mu ta tó ta -
nul mányt, amely íze lí tőt ad a nem zet kö zi gyakorlatból.5 Emel lett a ta nu lá si ered mény ben va ló
gon dol ko dás ne héz sé ge it és le he tő sé ge it az ez zel kap cso la tos ok ta tói szem lé let vál tás szé les
kö rű ha zai vizs gá la tán ke resz tül mu tat juk be, mely a LEO és LEO2 pro jek tek ke re té ben zaj -
lott. Ha zai kö rül mé nyek hez il leszt ve tár gyal juk a fog lal koz tat ha tó ság fo gal mát és hasz ná la tát
a fel ső ok ta tás és mun ka erő-pi a ci át me net le írá sá ban. Egy kü lö nös gond dal ala kí tott in téz mé -
nyi gya kor lat be mu ta tá sá val pe dig ar ra sze ret nénk pél dát mu tat ni, hogy mi lyen köz vet len
érde kelt sé ge le het az egyes in téz mé nyek nek ab ban, hogy az ál ta luk fej lesz tett kom pe ten ci á -
kat mér jék és en nek ered mé nye it vis  sza is csa tol ják a hall ga tók nak és a mun ka erő-pi a ci part -
ne rek nek. Fó kusz ro va tun kon kí vül ugyan, de ah hoz kap cso lód va ele mez zük mű hely ta nul -
má nyunk ban a köz éle ti kom pe ten ci ák, po li ti kai jár tas ság fo gal mán ke resz tül, hogy mi ként
hasz nál hat juk az ál ta lá nos kom pe ten ci ák nyel vét a fel ső ok ta tás ha gyo má nyo san cé lul tű zött

Kom pe ten ci ák — a fel sô ok ta tás hír vi vôi
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5 A kom pe ten cia mé rés nem zet kö zi gya kor la tát rész le te seb ben mu tat ja be nem rég meg je lent kö te tünk:
Kiss P. (szerk.) (2010): Kom pe ten cia mé rés a fel sô ok ta tás ban. Educatio, Bu da pest.
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ha tá sá nak, ám egy ál ta lán nem szakspecifikus „ta nu lá si ered mé nye i nek” meg fo gal ma zá sá -
ban, szá mon tar tá sá ban. 

A kom pe ten ci ák vizs gá la ta, szá mon tar tá sa a fel ső ok ta tá si fo lya ma tok ter ve zé se, el len őr -
zé se so rán nem je lent fel tét le nül újat a fel ső ok ta tás tar tal mát te kint ve. Ne he zen hi he tő, hogy ál -
ta lá nos kom pe ten ci ák ezen a szin ten di rekt ben ta nít ha tók. A szá mo lá si vagy szö veg ér té si ké -
pes sé gek fej lesz té sét a köz ok ta tá son túl nem ér tel mez het jük más ként, mint konk rét szak mai
fel ada tok meg ol dá sá val pár hu za mos ál ta lá nos fej lő dést. A fel ső ok ta tás ban az ana lí zis és szin -
té zis sem gya ko rol ha tó a szak mai kon tex tu son kí vü li, „is ko lás” fel ada tok ban. A kom pe ten cia
fo gal ma vi szont se gít het a mo du lá ris kép zés so rán a fle xi bi li sen szer ve zett ta nul má nyok kö zös
ered mé nyé nek re giszt rá lá sá ban, se gít het a fel ső ok ta tás és a mun ka erő-pi a ci át me net il lesz té si
pont ja i nak meg ta lá lá sá ban is, amel lett, hogy a si ke res mun ka tel je sít mény hez szük sé ges jár tas -
sá gok ban, at ti tű dök ben ál ta lá ban is nyo mon kö vet het jük se gít sé gé vel a fel ső fo kú kép zés hoz -
zá adott ér té két. Olyan le írás ad ha tó te hát ál ta la a fel ső fo kú ta nul má nyok ról, amely szé le sebb
kör ben is ért he tő, a fel ső ok ta tás sal nem fog lal ko zók szá má ra is el vi szi a szfé rá ban zaj ló mun -
ká nak és ered mé nyé nek hí rét.

Hi vat ko zá sok

Allen, J., de Weert, E. (2007): What do education mismatches tell us about skill mismatches?
A cross-country analysis. European Jo ur nal of Education, 42. (1). 59–73.

Allen, J., Velden, van der R. (szerk.) (2009): Competencies and Early Labour Transition of
Higher Education Graduates. University of Ljub lja na, Faculty of Social Sciences,
Ljublja na.

Becker (1964): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference
to Education. University of Chi ca go Press, Chi ca go.

Csa pó B. (2001): A kog ni tív ké pes sé gek sze re pe a tu dás szer ve zé sé ben. In: Bá tho ry Z., Fa lus I.
(szerk.): Ta nul má nyok a ne ve lés tu do mány kö ré ből. Osiris Ki adó, Bu da pest, 270–293.

Ha lász G. (2006): Elő szó. In: De me ter K. (szerk.): A kom pe ten cia. Ki hí vá sok és ér tel me zé sek.
Or szá gos Köz ok ta tá si In té zet, Bu da pest, 7–13.

Klein, S., Benjamin, R., Shavelson, R., Bolus, R. (2007): The Collegiate learning assessment:
facts and fantasies. Evaluation Review, 31. (5). 415–439.

McClelland, D. C. (1973): Test ing for competence rather than for „intelligence”. American
Psychologist, 28. 1–14. 

Schomburg, H. (2007): The professional success of higher education graduates. European
Jour nal of Education, 42. (1). 35–57.

Sternberg, R. J. (2005): The theory of successful intelligence. International Jo ur nal of
Psychology, 39. (2). 189–202.

Vá mos Á. (2011): A ta nu lá si ered mé nyek al kal ma zá sa a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben 2.
Tempus Köz ala pít vány, Bu da pest.

FÓKUSZ

16 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 16



Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek 
Ér té ke lé se (CLA): 
Té nyek és hiedelmek1

Stephen Klein – Roger Benjamin – Richard Shavelson – Roger Bolus

Az USA ok ta tá si kor mány za ta (Secretary of Education) ál tal fel kért, A Jö vő Fel ső ok ta tá sa Bi zott -
ság sze rint (lásd U.S. Deparment of Education, 2006) – mely Spellings-bizottság né ven vált is -
mert té – a CLA „az egyik leg át fo góbb or szá gos kez de mé nye zés an nak fel mé ré sé re, hogy a hall ga -
tók va ló já ban mek ko ra tu dás ra tesz nek szert a kü lön bö ző fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben”, il let ve
a CLA „elő se gí ti a bi zo nyí té kon ala pu ló ér té ke lés kul tú rá já nak ter je dé sét a fel ső ok ta tás ban” (22. o.).
A bi zott ság ezen túl me nő en ja va sol ta, hogy „a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek mér jék hall ga tó ik ta nu -
lá si ered mé nye it a Collegiate Learning Assessment ál tal kí nált hoz ha son ló el já rá sok al kal ma zá sá -
val, me lyek a di á kok ta nul má nyi fej lő dé sét kö ve tik nyo mon az egyes fel ső ok ta tá si intéz mények -
 ben…” (23. o.). Az Ame ri kai Fő is ko lák és Egye te mek Szö vet sé ge, egyet ér tés ben az Ame ri kai
Ál la mi Fő is ko lák és Egye te mek Szö vet sé gé vel (AASCU) (2006, 4. o.), ar ra ju tott, hogy:

A hoz zá adott ér té ket mé rő köz vet len ér té ke lés leg jobb pél dá ja a Fel ső fo kú Ta nu lá si
Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA), mely a RAND Hoz zá adott Ér ték Ér té ke lé si Kez de mé -
nye zé sé ből (Value Added Assessment Initiative – VAAI) nőtt ki, és 2004 ta va sza óta áll
a fő is ko lák és egye te mek ren del ke zé sé re. A teszt túl mu tat a fe le let vá lasz tós for mán,
élet sze rű fel ada tok el vég zé sé vel mé ri a tel je sít ményt, ame lyek ben a hall ga tók nak
több fé le ki in du ló do ku men tu mot kell ele mez ni, és írás ban (pél dá ul em lé kez te tő, aján -
lás for má já ban) ad ják meg a vá laszt.

Ha a hall ga tói ta nu lá si ered mé nyek egy vi szony lag új sze rű ér té ke lé se ilyen di csé re tet és
figyel met kap, jo gos, hogy so kan gór cső alá ve szik. Meg kér de zik, hogy mit mér, mik a szak -
mai ér té kei és mi a hasz na. Kü lön bö ző bi zott sá gok te kin tik át el já rá sa it, erős sé ge i ről és gyen -
ge sé ge i ről – né ha – ver seny tár sak for mál nak ál ta lá ban meg ala po zott, oly kor ke vés bé meg ala -
po zott vé le ményt. Banta és Pike (2007) pél dá ul azt vi tat ta, hogy a CLA ál tal al kal ma zott,
a hoz zá adott ér ték el vén ala pu ló ta nu lás ér té ke lés va jon he lyes-e, Kuh (2006) pe dig ké te lye it
fe jez te ki a CLA meg bíz ha tó sá gá val és hasz nos sá gá val kap cso lat ban.

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 17

1 Jelen szö veg a Kiss P. (szerk., 2010) Kom pe ten cia mé rés a fel sô ok ta tás ban cí mû, az Educatio Nonprofit
Kft. ál tal ki adott kö tet ben meg je lent for dí tás alap ján ké szült, an nak rö vi dí tett és to váb bi szö veg gon do zá son
át esett vál to za ta. A szer zôk rôl: Stephen Klein és Roger Benjamin, Council for Aid to Education; Richard
Shavelson, Stanford University; Roger Bolus, Research Solutions Group.
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A to váb bi ak ban ezért rö vi den be mu tat juk a CLA-program ér té ke lés nél, pon to zás nál ér vé -
nye sí tett alap el ve it, az ál ta la al kal ma zott mu ta tó kat, il let ve a CLA-módszer és más ki ter jedt
mé ré si prog ra mok köz ti ha son ló sá go kat és el té ré se ket. Vé gül pe dig a CLA-mérések né hány
fon tos sta tisz ti kai jel lem ző jé ről, töb bek kö zött a meg bíz ha tó sá gá ról szó lunk.

A CLA ér té ke lé si szem lé le te

El ső ként azt vizs gál juk, hogy mi lyen ta nu lá si ered mé nye ket mér és mit nem mér a CLA. Emel -
lett tár gyal juk a CLA szem lé let mód ját a ta nu lá si ered mé nyek ér té ke lé sé ben, amely – amel lett,
hogy többéves, si ke res tör té ne te van (Shavelson, 2007a,b) – lé nye ge sen kü lön bö zik az ál ta lá -
nos képzés2 olyan ti pi kus mé ré se i től, mint az ETS3 ha gyo má nyo sabb, Measure of Academic
Proficiency and Progress (MAPP) ne vű mé ré si mód sze re.

Amit a CLA mér, és amit nem

A ta nu lá si ered mé nyek iga zán át fo gó ér té ke lé se ma gá ba fog lal ná az 1. áb rán be mu ta tott
kész sé gek több sé gét vagy akár mind egyi két, de nin csen olyan mé ré si el já rás, amely ké pes
len ne a kö zép fo kú szint fe let ti ok ta tás ös  szes fon tos ha tá sát mér ni. Ez azon ban nem zár ja
ki, hogy leg alább né hány as pek tust ér té kel jünk. Ezt az alap el vet szem előtt tart va a CLA-t
úgy ter vez tük, hogy fel mér je a hall ga tók kri ti kus gon dol ko dá sát, elem ző ér ve lé sét, prob lé -
ma meg ol dó ké pes sé gét és írás be li kom mu ni ká ci ós kom pe ten ci á it. A CLA (leg alább is kez -
det ben) ezek re az „át fo gó ké pes sé gek re” össz pon to sí tott, mert ezek min den sza kon je len
van nak és sze re pel nek szin te min den fel ső ok ta tá si in téz mény kül de tés nyi lat ko za tá ban.
Ezek a ké pes sé gek idő vel, a szakspecifikus kép zés, az ál ta lá nos kép zés és a hall ga tók ál tal
fej lesz tett és ma guk kal ho zott ál ta lá nos ké pes sé gek köz ti köl csön ha tás ban ala kul nak ki
(Shavelson, 2007a).

A CLA-program nem mér sem ál ta lá nos szel le mi ké pes sé get, sem in tel li gen ci át, és nem is
tö rek szik er re. A CLA nem mé ri a kü lön bö ző tu do mány ágak meg ér té sét és az azok hoz kap cso -
ló dó tar tal mi vagy mű ve le ti tu dást sem. Egyet ér tünk Dwyer, Millet és Payne (2006) vé le mé -
nyé vel, hogy hasz nos len ne, ha ren del kez nénk esz kö zök kel a kö zép fok utá ni kép zé si ered mé -
nyek mé ré sé re is. Kér dé ses ugyan ak kor, hogy va ló ban meg va ló sít ha tók-e ilyen el já rá sok az
in téz mé nyek köz ti ös  sze ha son lí tá sok cél já ból, kü lö nö sen ak kor, ha a sza kok ered mé nye it ösz -
 sze sí te ni kell, il let ve a két sza kos sá got is fi gye lem be kell ven ni. Mind azo nál tal, ha lét re le het 
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2 Némi bi zony ta lan ság öve zi az ál ta lá nos kép zés fo gal mát, mert a fel sô ok ta tás ban ok ta tók és a köz vé le mény
jel lem zô en úgy vé lik, hogy ez a ki fe je zés a fel sô fo kú kép zés el sô két év fo lyam ára vo nat ko zik. Mi azon ban
a tel jes egye te mi alap kép zés so rán biz to sí tott ál ta lá nos kép zés re uta lunk e cím szó val.

3 Educational Test ing Ser vi ce (http://www.ets.org), me lyet 1947-ben ala pí tot tak, és olyan vi lág hí rû tesz te -
ket fej leszt és szol gál tat, mint a TOEFL (a szerk.).
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1. áb ra. A ta nu lá si ered mé nyek se ma ti kus áb rá ja (Shavelson, 2007a)

hoz ni, és egy kö zös ská lá ra le het ka lib rál ni ilyen mé ré se ket, ak kor va ló szí nű, hogy azok a CLA
teszt je i vel együtt (nem azok he lyett) len né nek hasz nál ha tó ak.

A CLA-ban alap ve tő en nem az egyes hall ga tó, ha nem az in téz mény az elem zé si egy ség.
Cél ja, hogy ös  szeg ző ér té ke lést nyújt son az in téz mény (egé szé ben szem lélt) kép zé si és egyéb
prog ram jai ál tal hoz zá adott ér ték ről, bi zo nyos fon tos ta nu lá si ered mé nyek szem pont já ból. 
E mé ré sek ki tű zött cél ja, hogy jel zést ad ja nak a ve ze tők nek, tan szé kek nek és hall ga tók nak
a fej lesz tés re szo ru ló né hány kom pe ten ci á ról és a hall ga tók ál tal az in téz mény ben el ért ál ta lá -
nos tel je sít mény szint ről. Ki emel ten ar ról is, hogy ez a szint ma ga sabb-e, ala cso nyabb-e, mint
ami az in téz mény be ér ke ző hall ga tók ké pes ség szint je alap ján vár ha tó.

A CLA ön ma gá ban nem ha tá roz za meg azo kat az oko kat, ame lyek kö vet kez té ben egy in -
téz mény hall ga tói a várt nál job ban vagy ros  szab bul tel je sí te nek, ar ra sem tesz ja vas la tot, hogy
mi lyen tan ter vi vagy más vál toz ta tá so kat kel le ne meg va ló sí ta ni a hall ga tók tel je sít mé nyé nek
nö ve lé se ér de ké ben. A fel ső fo kú in téz mény nek sa ját tan szé ke i re, akkreditációs bi zott sá ga i nak
fe lül vizs gá la ta i ra, he lyi mé ré sek ada ta i ra és egyéb for rá sok ra tá masz kod va kell meg ha tá roz -
nia, hogy mit kell ten nie az ered mé nyek ja ví tá sá ért. Ugyan ak kor – mi vel a CLA mu ta tói az
intéz mé nyi ve ze tői cik lu so kon át stan dar di zál va van nak – se gít sé gük kel vizs gál ha tók (más

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se
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mu ta tók kal együtt) az in téz mény ál tal be ve ze tett re for mok és irány el vek hall ga tói tel je sít -
mény re gya ko rolt ál ta lá nos hatásai.4

Rö vi den a CLA fő cél ja, hogy in for má ci ót szol gál tas son, amely se gít az egye te mek nek és
fő is ko lák nak meg ha tá roz ni, men  nyit fej lőd nek hall ga tó ik, és hogy ez a fej lő dés össz hang ban
áll-e más in téz mé nyek ha son ló hall ga tó i nak fej lő dé sé vel. Egyes ve ze tő fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyek a CLA al kal ma zá sá val vizs gál ják az in téz mé nyen be lü li al ter na tív ok ta tá si prog ra mok
ered mé nyét is.

Ide á lis eset ben a ta nu lá si ered mé nyek ér té ke lé se túl mu tat a CLA köz vet len ta nul má nyi mé -
ré se in, és rész ben érin ti az 1. áb rán be mu ta tott egyéb te rü le te ket is. A köz vet len mé ré sen azt
ért jük, hogy a hall ga tók nak tény le ge sen el kell vé gez ni bi zo nyos kog ni tív ki hí vást je len tő fel -
ada to kat, és e tel je sít mény mi nő sé gét ér té kel jük nu me ri kus ská lán (Carroll, 1993). Ez zel
szem ben a köz ve tett mé ré se ket úgy ter ve zik, hogy in for má ci ót nyújt sa nak az in téz mény ta nul -
má nyi kör nye ze te szem pont já ból fon tos nak tar tott jel lem zők ről. A Spellings-bizottság meg je -
gyez te pél dá ul, hogy a Hall ga tói El kö te le ző dés Or szá gos Fel mé ré se (National Survey of
Student Engagement – NSSE) vizs gál ja a „di á kok rész vé tel ét a ta nul má nya ik és fej lő dé sük
elő se gí té sé re ter ve zett prog ra mok ban, és az ezek mel let ti el kö te le ző dé sü ket. A hall ga tói rész -
vé tel mu ta tó it, me lyek a tan órák alatt és azo kon kí vül a hall ga tók ta nul má nyok ra for dí tott ide -
jét és erő fe szí té se it fe je zik ki (az ok ta tók kal va ló meg be szé lé sek től a nem kö te le ző szak iro da -
lom ol va sá sá ig)”, úgy ter vez ték meg, „hogy becs lés ként szol gál ja nak a hall ga tók alap kép zé si
ta pasz ta la ta i nak ér té ké hez és mi nő sé gé hez” (US Department of Education 2006, 22. o., ki eme -
lés hoz zá ad va). A köz vet len és köz ve tett mé ré sek köz ti kü lönb ség ről (és az NSSE-ről) a cikk
fo lya mán még szót ej tünk.

Vé gül a fel ső ok ta tás-po li ti ka szem pont já ból kü lö nö sen fon tos té nye zők a fel ső ok ta tás ba
tör té nő fel vé tel, a ta nul má nyok költ sé gei és a dip lo ma szer zé si arány sta tisz ti kai mu ta tói. A ta -
nul má nyok hoz zá fér he tő sé gét és a ta nul má nyok át fo gó ér té ke lé sét ezek kel az in di ká to rok kal
is ele mez ni kell.

Ös  szes sé gé ben a CLA csu pán egy a hall ga tók ta nu lá sá nak szá mos fon tos mu ta tó ja kö zül.
Ide á lis eset ben a ta nu lá si ered mé nyek egyéb köz vet len mé ré si mód sze re i vel, a ta nul má nyok
in téz mé nyi tá mo ga tá sá nak köz ve tett esz kö ze i vel és más, a fel ső ok ta tás sza bá lyo zá sát meg ha -
tá ro zó po li ti kai dön tés ho zók és a nyil vá nos ság szá má ra fon tos mu ta tók kal együtt al kal maz zák.

A CLA esz kö zei

A CLA ön ma guk ban is ér tel mes, ho lisz ti kus, ös  sze tett fel ada tok kal mé ri a hall ga tók kri ti kus
gon dol ko dá sát, elem ző ér ve lé sét, prob lé ma meg ol dó ké pes sé gét és írás be li kom mu ni ká ci ós
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4 A CAE ku ta tói sok a CLA-t al kal ma zó in téz mén  nyel tár sul va dol goz nak együtt, hogy meg ha tá roz zák és
meg va ló sít sák a jobb CLA-eredményekhez ve ze tô leg jobb gya kor la to kat. Ide tar to zik a Council of
Independent Coll eges (Füg get len Fô in téz mé nyek Ta ná csa), a University of Te xas (Te xa si Egye tem) rend -
sze re, a Higher Education Commission of West Vir gi nia (Nyu gat-vir gi ni ai Fel sô ok ta tá si Bi zott ság), ál la mi
ku ta tó egye te mek és a Lumina lon gi tu di ná lis cso port.
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ké pes sé ge it, kö vet ve az 1930-as évek re vis  sza nyú ló prog res  szív ok ta tá si moz ga lom ha gyo má -
nyát (Shavelson, 2007b). A CLA egyes fel ada tai az írá sos kom mu ni ká ci ós ké pes sé ge ket hang sú -
lyoz zák, míg má sok va ló ság hű, „mun ká ból vett” tel je sít mény fel ada tok. Min den fel adat meg fe lel
a kü lön bö ző egye te mi alap kép zé si sza kok és ál ta lá nos ok ta tá si prog ra mok szá má ra.

A CLA tel je sít mény fel ada tai a Klein (1982, 1983) ál tal a ka li for ni ai jo gi szak vizs ga szá -
má ra fej lesz tett esz kö zei, il let ve a New Jer sey Fel ső ok ta tá si Hi va tal ál tal ki ala kí tott „Kri ti kus
gon dol ko dá si fel ada tok” (Ewell, 1994; Erwin–Sebrell, 2003) alap ján ké szül tek. Eb ben a meg -
kö ze lí tés ben az el vég zen dő fel ada tok va ló ság hű mun ka fel ada tok, me lye ket az ok ta tás ban,
mun ká ban, irá nyí tás ban és min den na pi gya kor lat ban elő for du ló te vé keny sé gek ről min táz -
tunk. A fel ada tok tel je sí té sé hez kri ti kus és elem ző gon dol ko dás ra van szük sé gük a vá lasz adók -
nak. A ka pott in for má ci ók alap ján vi lá go san, meg fe le lő iga zo lást ad va kell meg fo gal maz ni uk
dön té se i ket, ér té ke lé sü ket vagy ja vas la ta i kat (lásd McClelland, 1973).

Az in for má ci ós tech no ló gia fej lő dé sé nek kö szön he tő en a fel ada tok gaz dag sá gát anél kül
le het biz to sí ta ni, hogy a hall ga tó kat túl ter hel nénk. Az ér té ke lés min den fel ada tát egy in te rak tív
internetes fe lü le ten ad juk meg, amely elekt ro ni kus adat fel vé telt, il let ve online ér té ke lést és
ered mény köz lést biz to sít. Az es  szé tí pu sú fel ada tok ra adott vá la szo kat je len leg bí rák pon toz -
zák, akik át fo gó kép zést kö ve tő en online pon toz zák a vá la szo kat. Így az egész rend szer pa pír -
men tes, ami je len tő sen csök ken ti a költ sé ge ket. Úgy vél jük, hogy né hány éven be lül a tel je sít -
mény fel ada to kat is szá mí tó gé pes szoft ver fog ja majd pontozni.5

[…]

Min den szá mí tó gép ál tal adott „nyers” pont szám át szá mí tás ra ke rül egy kö zös mé ré si ská lá ra.
En nek kö vet kez té ben az egyik fel ada ton egy adott pont szá mot ka pott vá la szok kö rül be lül azo nos
szin tű re la tív jár tas sá got tük röz nek, mint egy má sik fel adat ra adott, azo nos pont szá mot el ért vá la -
szok. Ez a jel leg ze tes ség le he tő vé te szi a kü lön bö ző fel ada tok pont szá ma i nak egye sí té sét és át la -
go lá sát az in téz mé nyi át la gok ki szá mí tá sá hoz. Emel lett a ská la SAT-hoz (Scholastic Aptitude
Test6) kap cso lá sá val a CLA-program ké pes a pont szám ok idő be li ös  sze ve té sé re, pél dá ul a be lé pő
el ső éve sek és a dip lo ma szer zés előtt ál ló vég zős hall ga tók köz ti fej lő dés mérésére.7

A CLA meg kö ze lí té se ab ból in dul ki, hogy a kri ti kus gon dol ko dás, az elem ző ér ve lés,
a prob lé ma meg ol dó ké pes ség és az írás be li kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek el vá laszt ha tat la nul és
ös  sze tett mó don egy be fo nód nak a fel adat- és vá lasz kö ve tel mé nyek ben. A tel je sít mény fel ada -
tok hi te les sé gé nek meg őr zé se ér de ké ben kü lö nö sen fon tos, hogy azok a va ló di te vé keny sé gi
te rü le tek ről szár maz za nak. A fel ada tok ele mek re bon tá sa és kü lön-kü lön a kri ti kus gon dol ko dás,
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5 A kö zel múlt ban ké szí tett elô vizs gá lat sze rint a kéz zel és gép pel ké szí tett összpontszámok köz ti ös  sze -
füg gés ugyan azon a tel je sít mény fel ada ton (r = 0,86) ha son ló a két em ber ál tal ké szí tett pont szám ösz -
 sze füg gé se i vel. A két pon to zá si mód szer ha son ló át la go kat és stan dard derivációkat is ho zott.

6 A SAT egy a fel sô ok ta tá si fel vé te li ken szé les kör ben hasz nált teszt az Egye sült Ál la mok ban, me lyet ma
a Coll ege Board, egy nonprofit szer ve zet fej leszt és mû köd tet, ko ráb ban az ETS gon doz ta (a szerk.).

7 A SAT he lyett in kább az ACT-t (American Coll ege Test ing) vá lasz tó hall ga tók ACT-pontszámait át vált juk
a SAT-skálára. Ezt a két vizs ga köz ti, a leg több fel sô fo kú fel vé te li el já rás ban al kal ma zott, szab vá nyos
átvál tá si rend szer rel vé gez zük. A CLA elem zé sei és a je len cikk ben sze rep lô ered mé nyek nem tesz nek
kü lönb sé get az ere de ti SAT-pontszámok, il let ve az ACT-bôl át vál tott pont szám ok kö zött.
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az elem ző ér ve lés, a prob lé ma meg ol dó ké pes ség és a kom mu ni ká ció mé ré se le he tet len len ne
e fel ada tok ös  sze tett sé ge és egy sé ges sé ge mi att. Eh hez fel ké ne ad ni élet sze rű mun ka fel adat-
jel le gü ket. Az így lét re ho zott mes ter sé ges rész fel adat ok szét szab dal ják a va lós hely ze tek ös  sze-
tett sé gét, még ak kor is, ha a MAPP és más ha son ló mé ré sek ezt te szik. Az ő ér té ke lé si meg kö -
ze lí té sük a Carnegie Ala pít vány út tö rő mun ká já ból ered, amely a 20. szá zad ele jén mér te az
egye te mi és fő is ko lai hall ga tók ta nul má nya it, és ame lyet nagy mér ték ben be fo lyá sol tak
a behavioristák, el ső sor ban E. L. Thorndike (Shavelson, 2007b). Ezek az ér té ke lé sek sok di -
men zi ós „fo gal mi szer ke zet ből” in dul nak ki – ahogy a CLA is –, de azu tán meg pró bál ják ezt
al ko tó ele me i re da ra bol ni – kri ti kus gon dol ko dás, elem ző ér ve lés és kom mu ni ká ció. Ez után az
egyé ni teszt fel ada to kat, rész tesz te ket vagy tesz te ket úgy szer kesz tik meg, hogy le fed jék az egyes
ele me ket. Vé gül az ele me ket új ra ös  sze rak ják, hogy ki ala kul jon az összpontszám.

Ez a „fo gal mi szer ke zet ből” ki in du ló meg kö ze lí tés (el len tét ben a CLA va lós mun ka te vé keny -
ség ből ki in du ló meg kö ze lí té sé vel) fel té te le zi, hogy a ré szek ös  sze il lesz té sé vel pon tos képet kap -
ha tunk az egész ről. E stra té gia el sőd le ges elő nyei, hogy kü lön pont szám ok nyer he tők az egyes
szer ke ze ti ele mek re, és leg alább is el mé let ben pon to sab ban kü lö ní ti el a prob lé má kat. A leg na -
gyobb hát rá nya – és egy ben az egyik fő oka an nak, hogy a CLA nem al kal maz za –, hogy gyak ran
mes ter sé ges és fi gyel men kí vül hagy ja azt a tényt, hogy az egész ál ta lá ban sok kal több, mint a ré -
szek ös  szes sé ge: a biz ton sá gos au tó ve ze tés ké pes sé ge sok kal több, mint a köz le ke dé si sza bá lyok
is me re te, a mű sze rek le ol va sá sá nak ké pes sé ge, a kor mány zás, a gyor sí tás és a fé ke zés.

Bár a CLA szem lé le te alap ve tő en el tér a MAPP ál tal al kal ma zot tól és más szé les kör ben hasz -
nált fe le let vá lasz tós tesz tek től, még is van né hány kö zös vo ná suk. Pél dá ul a CLA-felméréseket is
szab vá nyo sí tott fel té te lek kö zött ad juk ki a kü lön bö ző in téz mé nyek nek, és a nyers pont szá mo kat
a ve ze tői cik lu so kat ös  sze ha son lí ta ni ké pes ská la pon tok ká ala kít juk. A CLA-program ezen jel lem -
zői le he tő vé te szik az in téz mé nyek szá má ra, hogy meg vizs gál ják, hall ga tó ik mi lyen jól tel je sí te -
nek az idő múl tá val és más in téz mé nyek ha son ló hely ze tű hall ga tó i hoz ké pest.

Banta és Pike (2006) ki je len ti, hogy „a fel ső ok ta tás ban a nö ve ke dés, fej lő dés ér té ke lé sé -
nek sok kal ígé re te sebb út ja, ha a hall ga tók ál ta lá nos és tu do mány ág-spe ci fi kus tu dá sát és ké -
pes sé ge it vizs gál juk a szak te rü let ükön, mint ha a leg gyak rab ban al kal ma zott, pusz tán ál ta lá nos
ké pes sé ge ket mé rő tesz te ket ves  szük ala pul”. Egyet ér tünk ve lük ab ban, hogy a hall ga tói ered -
mé nyek ér té ke lé se pon to sabb a tu do mány ág-spe ci fi kus ered mé nyek ér té ke lé sé vel, de ez nem
je lent he ti az olyan át fo gó ké pes sé gek fel mé ré sé nek el uta sí tá sát, me lye ket a fel ső ok ta tá si in téz -
mé nyek ki mon dot tan fej lesz te ni igye kez nek, és a mun ka adók is ér té kel nek. Rá adá sul a fel vett
el ső éve sek és a dip lo mát szer ző vég zős hall ga tók tel je sít mé nyé nek kü lönb sé gé ben mér he tő át -
la gos fej lő dés a CLA-n na gyobb, mint egy szó rás nyi. Ez min den kép pen je len tős ha tás mé ret,
ami azt jel zi, hogy a CLA ér zé keny a fel ső fo kú ok ta tás kö vet kez té ben ki ala kult vál to zá sok ra.

A CLA meg kü lön böz te tô je gyei

Mint fen tebb je lez tük, a CLA szem lé le te el tér a leg több nagy teszt prog ra mé tól. Min den CLA-
mérést online vég zünk el, min den kér dés nyílt (nin cse nek fe le let vá lasz tós kér dé sek), és min -
den hall ga tó vá la sza it szá mí tó gép vagy kép zett bí rák pon toz zák, szin tén online. Emel lett a fel -
ada to kat vé let len sze rű en kap ják a hall ga tók, így az adott ta nu ló a tel jes kér dés hal maz nak csak
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egy kis ré szé re vá la szol, de min den fel adat meg je le nik egy adott intézményben.8 Ez a „mát ri -
xos min ta vé te li” stra té gia nagy mér ték ben csök ken ti a tesz te lés egy hall ga tó ra ju tó ter hét, mi -
köz ben to vább ra is ugyan azt a kér dés hal mazt hasz nál ja min den in téz mény ben.

Az ál ta lá nos és kö zép is ko lai szin ten szé les kör ben hasz nált teszt prog ra mok kal el len tét ben
a CLA csak egy az in téz mény di ák ja i ból vett min tát vizs gál. A hall ga tók jel lem ző en ön kén te -
sen vesz nek részt eb ben a prog ram ban, nem kö te le ző a vá lasz adás. Bár ter mé sze te sen kí vá na -
tos len ne min den hall ga tót vizs gál ni vagy va ló ban vé let len sze rű min ta vé telt al kal maz ni min -
den is ko lá ban, a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek több sé gé ben azon ban e meg ol dá sok egyi ke sem
va ló sít ha tó meg. A MAPP és az NSSE is küzd ez zel a prob lé má val.

A fő is ko lák és egye te mek szá mos mód szert al kal maz nak, hogy ösz tö nöz zék hall ga tó i kat
a CLA-teszt el vég zé sé re, pél dá ul könyv utal ványt, kur zus fel vé tel nél elő nyö ket, kü lön bö ző
nye re mé nye ket aján la nak. Mind azo nál tal ed dig nem volt ki mu tat ha tó sem mi lyen ér tel mez he tő
ös  sze füg gés az ösz tön zés tí pu sa és a rész vé te li arány vagy a hall ga tók mo ti vá ci ó ja kö zött, hogy
jól tel je sít se nek a tesz ten. A tel je sít mény tesz tet meg író hall ga tók ki töl te nek egy utó la gos kér -
dő ívet, amely meg kér de zi, hogy men  nyi re igye kez tek jó ered ményt el ér ni a fel ada ton. Az ada -
tok elem zé se sze rint, mi u tán a SAT-pontszám ha tá sát kont rol lál tuk, az erő fe szí tés re vo nat ko zó
sa ját be szá mo lók az in téz mé nyi át la gok varianciájának mind ös  sze mint egy 5%-áról ad nak szá -
mot, ami túl ke vés, hogy je len tős ha tás sal le gyen az eredményekre.9

A hall ga tók tól meg kér dez tük azt is, hogy fő ként mi mo ti vál ta őket a CLA meg írá sá ra. 
Vá la sza i kat az aláb bi há rom cso port ba ren dez tük: (1) sze mé lyes fej lő dés (erős sé ge im és gyen -
gé im meg ér té se, vagy ho gyan vi szo nyul a pont szá mom a töb bi di á ké hoz); (2) el len szol gál ta tás
(ja va dal ma zás, aján dék utal vány, nye re mény hú zás nagy fő díj jal); és (3) az in téz mé nyi kö ve tel -
mé nyek tel je sí té se (a kur zus vagy az egész in téz mény ér té ke lé si te vé keny sé gé be il leszt ve).
A SAT-pontszámaik ha tá sá nak kont rol lá lá sa után az, hogy me lyik tí pu sú té nye zőt em lí tik,
a hall ga tói CLA-pontszámok varianciájának mind ös  sze 1%-át be fo lyá sol ta.
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8 A CLA-programban egy nél több al ka lom mal részt ve vô hall ga tók — pél dá ul el sô éves ként, ké sôbb pe dig
vég zôs ként — au to ma ti ku san kü lön bö zô fel ada to kat kap nak. A prog ram je len leg nyolc kü lön bö zô tel je sít -
mény fel ada tot al kal maz és min den es  szé jel le gû kér dés bôl is több vál to za tot.

9 Amikor az elem zés egy sé ge a kar (school), a SAT ön ma gá ban a tel je sít mény teszt-pont szám ok
varianciájának mint egy 70%-át ma gya ráz za. A SAT és az erô fe szí tés re vo nat ko zó sa ját be szá mo lók to -
váb bi mint egy 3—7%-ot ma gya ráz nak együtt a min tá tól füg gô en (pl. el sô éve sek vagy vég zôs hall ga tók).
Az erô fe szí tés re vo nat ko zó sa ját be szá mo ló kat ter mé sze te sen be fo lyá sol hat ja a hall ga tók be nyo má sa
ar ról, hogy men  nyi re jól ol dot ták meg a fel ada tot, pél dá ul azt mond ják, hogy nem igye kez tek na gyon, ha
úgy ér zik, nem tel je sí tet tek jól. Az zal is le het ér vel ni, hogy a CLA in kább a ti pi kus, mint a ma xi mum tel je -
sít mény mé ré sé re szol gál (Cronbach, 1990). Ha így van, ak kor a hall ga tói mo ti vá ci ót te kint het jük olyan
ered mény nek, mely sze rint egyes in téz mé nyek si ke re seb ben ne ve lik di ák ja i kat ar ra, hogy le gye nek
büsz kék mun ká juk ra, és min dig min den tô lük tel he tôt te gye nek meg.
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Ered mé nyek be mu ta tá sa a hoz zá adott ér ték fe lôl

A CLA-program egyik leg fon to sabb mu ta tó ja, hogy az in téz mény hall ga tói job ban, rosszab bul
vagy kö rül be lül ugyan úgy tel je sí tet tek, mint ahogy az in du lás kor mért kom pe ten cia szint jük is -
me re té ben el vár ha tó len ne. A prog ram azt is vizs gál ja, hogy az át la gos hall ga tói tel je sít mény
fej lő dé se az is ko lá ba tör té nő be irat ko zás és a dip lo ma szer zés kö zött meg fe lel-e a más fel ső ok -
ta tá si in téz mény ben ta nu ló, ha son ló hely zet ben lé vő hall ga tó ké nak. A prog ram te hát tá jé koz -
tat ja az in téz mé nye ket, hogy a hall ga tó ik fej lő dé se meg fe lel-e a más in téz mé nyek ben el ér he tő
fej lő dés nek (pl. Raudenbush, 2004). A CLA azt az el vet kö ve ti, hogy a hall ga tók ta nul má nyi
fej lő dé sé nek mé ré sé re és az ah hoz va ló in téz mé nyi hoz zá já ru lás ra kell össz pon to sí ta ni uk az
ér té ke lé si prog ra mok nak a kö zép fok utá ni kép zé si szinten.10

A fej lő dés ér té ke lé sé nek „hoz zá adott ér ték” ala pú meg kö ze lí té sét azért vet tük át, mert
(a) egy in téz mény vizs gált hall ga tói bi zo nyos mér ték ben jobb vagy ros  szabb kész sé gek kel
ren del kez het nek, mint tár sa ik; (b) egy in téz mény hall ga tó i nak be lé pő tu laj don sá gai egyik
év ben el té rő ek le het nek a má sik év ben részt ve vők tu laj don sá ga i tól; és (c) az in téz mé nyek
kö zött je len tős kü lönb sé gek van nak be lé pő hall ga tó ik kompetenciaszintjében.11 Ezek a ne -
héz sé gek ele ve ki zár ják az in téz mé nyek köz ti át lag pont szám ok egy sze rű ös  sze ha son lí tá sá -
nak le he tő sé gét. Így ah hoz, hogy és  sze rű és prak ti kus mód szert biz to sít sunk a fej lő dés mé ré -
sé re az in téz mé nyek kö zött és egy is ko lán be lül az idő mú lá sá val, elő ször a vizs gá la ti
prog ram ban va ló já ban részt ve vő hall ga tók be lé pő kom pe ten ci á i hoz kell iga zí ta ni a pon to -
zást min den in téz mény ben.

Ez tech ni ka i lag úgy tör té nik, hogy ki szá mol juk az in téz mény va lós át lag CLA-pontszáma
és a hall ga tó i tól el várt át lag köz ti különbséget.12 Az el várt át la got az át la gos CLA- és SAT-
pontszámok köz ti erős em pi ri kus együttjárásból szár maz tat juk a CLA-programban részt ve vő
ös  szes is ko lá ban (pl. Raudenbush, 2004). Ez után min den fel ső ok ta tá si in téz mény nél ki von juk
az el ső éves hall ga tók várt át lag pont szá mát a vég zős hall ga tók várt át lag pont szá má ból. Ez zel
a hoz zá adott ér ték meg kö ze lí té sek több sé gé hez ha son ló an (Wainer, 2004) egy egy sze rű ösz -
 szeg ző mo dellt fel té te le zünk: azt, hogy a négy éves kép zés (és ta pasz ta lat) ha tá sa egyen lő nö -
vek ményt ad hoz zá a hall ga tók ered mé nye i hez. Az e cél ra hasz nált reg res  szi ós egyen le tek az
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10 Ez szem ben áll az ál ta lá nos és kö zép is ko lai szin tû No Child Left Behind (NCLB = Egy gyer mek sem ma -
rad le) prog ram fi lo zó fi á já val, amely egy in téz mény adott szin tû jár tas sá got el érô di ák ja i nak szá za lé ká ra
össz pon to sít (a fej lô dés mér té ké tôl füg get le nül).

11 Valójában egyes in téz mé nyek be lé pô hall ga tói olyan jó ké pes sé gek kel ren del kez nek, hogy jobb tel je sít -
ményt ér nek el, mint más in téz mé nyek vég zô sei. Az ér té ke lés hoz zá adott ér ték meg kö ze lí té sé nek al kal -
ma zá sá val azon ban a vi szony lag ke vés bé jó ké pes sé gû be lé pô osz tá lyok kal ren del ke zô in téz mé nyek is
an  nyi hall ga tói ta nul má nyi fej lô dést tud nak mu tat ni, mint a leg jobb ké pes sé gû el sô éves osz tá lyok kal
ren del ke zô in téz mé nyek. Rá adá sul a hall ga tói pont szám ok jó val a le het sé ges ma xi mum pont szám
alatt van nak még a leg ma ga sabb pont szá mo kat el érô hall ga tók kal ren del ke zô fel sô ok ta tá si in téz mé -
nyek ben is. Más szó val a pla fon ha tá sok nem je len te nek gon dot, mert min den ki szá má ra ren ge teg le he -
tô ség van a nö ve ke dés re.

12 A hoz zá adott ér ték becs lé sé nek szem lé le tét e cikk ben nem tud juk egé szé ben át te kin te ni, a kér dés át fo -
gó tár gya lá sát lásd a Jo ur nal of Educational and Behavioral Statistics cí mû fo lyó irat kü lön szá má ban
(2004. vol. 29. No. 1.).
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el ső éves és a vég zős hall ga tók ese té ben kö zel azo nos meredekségűek, de meg le he tő sen el té rő
met szés pon tú ak (a rész le te ket lásd a CLA Test Reportban: www.cae.org).13

Va ló igaz, hogy elő for dul hat nak prob lé mák a hoz zá adott ér ték (és egyéb) ta nu lás ér té ke lé si
mu ta tók kal, ha a mód sze rek mö gött meg hú zó dó fel té te le zé se ket je len tős mér ték ben meg sér tik
(Banta–Pike, 2007; Bra un, 2005). Pél dá ul a CLA meg kö ze lí té se fel té te le zi, hogy a CLA- és
a SAT-pontszámok köz ti kap cso lat az egy is ko lá ban vizs gált hall ga tók min tái kö zött li ne á ris,
amit a kog ni tív mé ré sek köz ti ha son ló kap cso lat hos  szú tör té ne te is alá tá maszt (a hu mán kog -
ni tív mé ré sek ol vas ha tó át te kin té sét lásd Martinez, 2002). A meg kö ze lí tés azt is fel té te le zi,
hogy a vizs gált hall ga tói min tá ban a CLA- és a SAT-pontszámok kö zött ta lált kap cso lat ál ta lá -
no sít ha tó az adott in téz mény ös  szes hall ga tó já ra. Az elem zés to váb bá azt is fel té te le zi, hogy
a CLA-programban részt ve vő in téz mé nyek min tá ja ál ta lá ban rep re zen ta tív az in téz mé nyek
or szá gos kö ré re.

Amint azt a CLA-teszt be szá mo lók ban meg je gyez tük (CLA, 2006), em pi ri kus bi zo nyí té -
kok iga zol ják, hogy e két fel té tel tel je sül. Pél dá ul, ha az in téz mény az elem zé si egy ség, ak kor
a CLA-t meg író el ső éves hall ga tók át la gos SAT-pontszáma és az in téz mény ös  szes el ső éves
hall ga tó já nak át lag SAT-pontszáma kö zött a kor re lá ció 0,96 (az IPED-ek sze rint). Te hát úgy
tű nik, az in téz mé nyek nem vá lo gat ják ki a leg jobb hall ga tó kat a CLA-ra.

Emel lett szo ros ös  sze füg gést le het fel fe dez ni az Education Trust IPED adat bá zi sá ban sze -
rep lő mint egy 1400 in téz mény jel lem zői és a CLA-programban részt ve vő több mint 100 in téz -
mény tu laj don sá gai között.14 Az 1. táb lá zat ban lát ha tó pél dá ul, hogy a 2005–2006-os tan év ben
a négy év utá ni dip lo ma szer zés ará nya át la go san a két in téz mé nyi cso port ban 36% és 38% volt,
és mind két cso port azo nos, 3,5-ös Baron sze lek ti vi tá si osz tá lyo zást ka pott.
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13 A CLA-program kö vet te a SAT mód sze rét az egyé ni hall ga tók pont szá má nak 1600-as ma xi mu má ban,
az az a leg ma ga sabb tel je sít mény- és es  szé pont szám itt is 1600. Ez ag go dal mat vál tott ki az eset le ges
mes ter sé ges pla fon ha tá sok mi att a CLA ese té ben. Elem zé sünk sze rint az el sô éve sek ke ve sebb mint
1%-a, il let ve a vég zôs hall ga tók ke ve sebb mint 3%-a éri el a kor lá tot je len tô ma xi mu mot. Így nem utalt
sem mi a je len tôs pla fon ha tás ra. Az ered mé nyek sze rint csak né hány in téz mény ja ví tott be so ro lá sán
(pél dá ul a „el várt szin tû”-rôl „el várt szint fe let ti”-re), ami kor meg szün tet tük a kor lá tot, an nak el le né re,
hogy nem vál toz tat tunk a reg res  szi ós egyen le te ken vagy a stan dard jö vô be li pont szám szá mí tá so kon,
hogy el ke rül jük az ilyen irá nyú ag gá lyo kat.

14 A Coll ege Results Online (Online Fô is ko lai Ered mé nyek) nem tar tal maz za az Egye sült Ál la mok ös  szes
négy éves, IV. fo ko zat ra jo go sult fel sô ok ta tá si in téz mé nyét. Csak az aláb bi kri té ri u mok nak meg fe le lô in -
téz mé nye ket tar tal maz za: 1. Az ál la mi vagy ma gán nonprofit szek tor ba tar toz nak. Ez ki zár ja a pro fit -
ori en tált négy éves in téz mé nye ket, pél dá ul a University of Phoenixet. 2. Be je len tet ték a Graduate Rate
Survey (Vég zet tek Ará nyá nak Fel mé ré se) ada to kat a 2004-es adat gyûj tés kor. 3. Sze lek ti vi tá si osz tá lyo -
zást kap tak a Baron’s Profiles of American Coll eges (Baron Ame ri kai Fô is ko lák Be mu ta tá sa) 2005. évi
ki adá sá ban. E szi go rí tá sok mint egy 1400 in téz mény re kor lá toz zák az elem zés alá ke rü lô négy éves in -
téz mé nyek kö rét. En nek meg fe le lô en a sta tisz ti kai elem zé sek ered mé nyei és az in téz mé nyek kö ré nek
le írá sai el tér het nek az ös  szes négy éves in téz mény re vo nat ko zó ha son ló le írá sok ered mé nye i tôl. Mi vel
azon ban a tár gyalt in téz mé nyi kör vet te fel a négy éves nem pro fit ori en tált, GRS cohortba tar to zó bachelor
prog ra mok ös  szes hall ga tó i nak 96%-át, az ilyen variancia va ló szí nû leg cse kély.
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1. táb lá zat. Négy éves in téz mé nyek a CLA-ban és or szá go san az in téz mé nyek leg fon to sabb jel lem zôi sze rint

For rás: Coll ege Results Online adat bá zis, me lyet az Education Trust ke zel, amely az Egye sült Ál la mok leg -
több négy éves fel sô ok ta tá si in téz mé nyét tar tal maz za. Az IPED-ekbôl és más for rás ból elô ál lí tott ada to kat
az Education Trust en ge dé lyé vel kö zöl jük. Rész le te ket lásd: www.collegeresults.org/aboutthedata.aspx
Mi vel nem min den in téz mény je len tet te be a táb lá zat ös  szes ada tát, az át la gok és szá za lé kok ese ten ként
kis mér ték ben el té rô ne ve zô kön ala pul nak

A hoz zá adott ér ték mu ta tói fel té te le zik, hogy a ki vá lasz tá si tor zí tás kont roll alatt van – az -
az a vég zős hall ga tók tel je sít mé nyé nek ös  sze ha son lí tá sa a mér cé nek te kin tett in téz mé nyek ben
„pár tat lan” és a vég zős hall ga tók köz ti min den, az ér té ke lé sen nyúj tott tel je sít mé nyü kön kí vü li
kü lönb ség kont rol lált. Ezt vé let len sze rű ki vá lasz tás nél kül egy sze rű en le he tet len meg va ló sí ta -
ni, és a vé let len sze rű ki vá lasz tást meg kö ze lí te ni pró bá ló sú lyo zá si el já rá sok rend kí vül ne he zen
len né nek hasz nál ha tók a hozzáadottérték- vagy más pon to zá si rend sze rek ben (pl. Bra un,
2005). Az IPED ada ta i nak elem zé se mind azo nál tal azt mu tat ta, hogy a CLA-pontszámok szá -
mos in téz mé nyi jel lem ző vel (köz tük a mé ret, Carnegie-osztályozás, ki sebb sé gi szá za lék, ál la -
mi, il let ve ma gán szek tor és a Baron sze lek ti vi tá si mu ta tó) nem jár tak együtt szig ni fi kán san, ha
az in téz mény át la gos SAT-pontszámának ha tá sát kont rol lál tuk. Így, bár a tö ké le tes től mes  sze
áll, ez az ered mény azt mu tat ja, hogy a CLA-pontszámokat va ló szí nű leg nem ala kít ják oda
nem tar to zó té nye zők (lásd Raudenbush, 2004, „A” tí pu sú in téz mé nyi hatások).15
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15 Ezek az ered mé nyek a 2005 ôszén el sô éve se ket vizs gá ló 103 is ko lá val, va la mint a 2006 ta va szán vég -
zôs hall ga tó kat tesz te lô 91 is ko lá val le foly ta tott reg res  szi ós mo del le ken ala pul nak, ahol min den in téz -
mény ren del ke zett IPEDs-adatokkal, és leg alább 25 hall ga tó val min den vizs gá lat ban. Az e mo del lek kel
nyert ered mé nyek jel zik, hogy a SAT ön ma gá ban a CLA-pontszámok varianciájának 74%-át ma gya ráz -
ta az el sô éve sek nél, míg a SAT- és IPEDs-változók kom bi ná ci ó ja 75%-ra adott ma gya rá za tot. Te hát az
emel ke dés mind ös  sze 1% volt. A meg fe le lô szá za lé kok a vég zôs hall ga tók ese té ben 76, il let ve 78%.
Rá adá sul a várt ér té kek köz ti kor re lá ció min den mo dell bôl 0,98 volt az el sô éve sek nél és 0,97 a vég zô -
sök nél. Rö vi den az IPEDs-változók beeme lé se a mo dell be cse kély vagy sem mi lyen ha tást nem gya ko -
rolt a várt vagy a hozzáadottérték-pontszámokra. Ez az ered mény jel zi, hogy sem mi lyen elôn  nyel nem
jár na, ha a CLA-eredményeket in téz mény tí pu son ként mu tat nánk be.

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 26



Vé gül nem tart ha tó az a fel té te le zés, hogy ki zá ró lag az in téz mény vagy egy in téz mé nyen
be lü li prog ram len ne a hall ga tók CLA-n vagy bár mely más ta nul má nyi ér té ke lé sen mu ta tott tel -
je sít mény vál to zá sá nak egyet len „oka”. Bár a hall ga tók éle té re a fel ső fo kú ta nul má nya ik je len -
tős ha tás sal van nak, az egyéb té nye zők (pél dá ul az érés) is köz re játsz hat tak a fel vé tel és a dip lo -
ma szer zés köz ti fej lő dés ben. Egy sze rű en nem tud juk meg ha tá roz ni, hogy e nö ve ke dés mi lyen
mér ték ben tu laj do nít ha tó a fel ső fo kú ta pasz ta la tok nak, il let ve más té nye zők nek. Mi vel azon ban
a CLA-n mu ta tott nö ve ke dés nagy sá ga az el ső éve sek és a vég zős év fo lyam ok kö zött ál ta lá ban
an  nyi val na gyobb a más mé ré se ken ta pasz talt mér ték nél, gya núnk sze rint a fej lő dés je len tős
rész ben a fel ső fo kú kép zés ben biz to sí tott ta nul má nyi le he tő sé gek nek köszönhető.16

A fent tár gyalt szem pon to kat is fi gye lem be vé ve, vá lasz ta ni kell: épít sünk-e a hoz zá adott
ér ték ered mé nye i re? A CLA az al kal ma zá suk mel lett áll ki, a fent em lí tett ne héz sé ge ket min dig
mér le gel ve, mert a hoz zá adott ér ték meg kö ze lí tés ezen el lent mon dás ok fel is me ré se mel lett fon -
tos mód szert biz to sít az in téz mé nyek szá má ra sa ját tel je sít mé nyük ér té ke lé sé re. Rá adá sul a CLA-
program hang sú lyoz za, hogy a hall ga tók ta nu lá sá ról ki ala kí tott mu ta tói nem az egyet len in for -
má ció tí pust je len tik, amit a hall ga tói és in téz mé nyi tel je sít mény vizs gá la tá ra és fej lesz té sé re fel
kel le ne hasz nál ni. Sőt a CLA-mutatók min den kép pen az in téz mény vagy a kép zé si prog ram tel -
je sít mé nyé ről szó ló in for má ci ók egyik le het sé ges for rá sa csu pán. A CLA-eredményeket más
hall ga tói ta nul má nyi mé ré sek ered mé nye i vel együtt kell fel hasz nál ni.

Banta és Pike (2006) Kurt Landgraf (az ETS el nö ke és ve zér igaz ga tó ja) ki je len té sé re ala -
poz ták kri ti ká ju kat a hozzáadottérték-mutatók CLA ál ta li hasz ná la tá val kap cso lat ban. Esze rint:
„A hoz zá adott-ér ték mo del lek ből szár ma zó ered mé nyek nem szol gál hat nak sú lyos kö vet kez -
mé nyek kel já ró dön té sek alap já ul. Bár mely tisz tes sé ges és ér vé nyes ok ta tói ér té ke lé si rend szer -
ben szük ség van más mé ré sek re is.” Ezt nem vi tat juk. A hozzáadottérték-eredményeket más
mu ta tók kal együtt kell al kal maz ni, nincs vi szont ok a ki zá rá suk ra sem. Egy sze rű en fo gal maz va,
a CLA ál tal mért kom pe ten ci ák a fel ső fo kú kép zés kulcs fon tos sá gú ös  sze te vői és a hoz zá adott -
érték-megközelítés a leg meg fe le lőbb mód szer a mé ré sük re. Ezen túl Landgraf utalt a hoz zá -
adottérték-pontszámok hasz ná la tá ra az ok ta tók kal kap cso la tos fon tos sze mé lyi dön té sek nél,
amit a CLA nem ja va sol, és a CLA-programban részt ve vő in téz mé nyek nem al kal maz zák az
ered mé nye ket er re vagy ha son ló cé lok ra.

A CLA és az NSSE ha son ló sá gai és kü lönb sé gei

A Spellings-bizottság az in téz mé nyek szá má ra meg fon to lan dó mé ré si mód sze rek ként em lí tet -
te a CLA-t, az MAPP-t és az NSSE-t. A CLA és a MAPP is köz vet len ta nul má nyi mé rés, kö zöt -
tük már be mu tat tuk a kü lönb sé get. Most a CLA- és az NSSE-program köz ti fon tos ha son ló sá -
gok és kü lönb sé gek le írá sa kö vet ke zik, mi köz ben ös  sze ha son lít juk a köz ve tett és köz vet len
ta nul má nyi mé ré se ket.
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16 A CLA-program je len leg egy em pi ri kus ku ta tást vé gez az érés nek az ered mé nyek re gya ko rolt ha tá sa i ról.
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A CLA- és NSSE-program egy aránt a hall ga tók ön kén tes rész vé te len ala pu ló min tá já ra
kor lá to zó dik. A CLA a hozzáadottérték-modell fent is mer te tett al kal ma zá sá val ke ze li ezt
a meg szo rí tást. Az NSSE más úton jár. Vé let len sze rű min tát vá laszt egy in téz mény hall ga tó i -
ból, ám a hall ga tók kö zül so kan nem vesz nek részt, il let ve hagy ják fél be a vizs gá la tot. Ezért az
NSSE-program ön kén tes min ták kal kény te len dol goz ni, épp úgy, mint a CLA.

Azon ban a CLA-val el len tét ben az NSSE nem il lesz ti az ered mé nye it a vá lasz adók re le -
váns hát tér jel lem ző i hez, ami ér tel me zé si ne héz sé gek hez ve zet. Pél dá ul ha egy in téz mény ben
a hall ga tók, akik az NSSE-n azt mond ják, gyak ran ol vas nak a kur zu so kon fel nem adott köny -
ve ket, meg tör tén het, hogy még jó val fel ső fo kú ta nul má nya ik meg kez dé se előtt ol vas tak ilye -
ne ket. Egy má sik in téz mény ben pe dig ta lán elő ször ol vas nak nem kö te le ző köny ve ket az így
vá la szo lók.

Ki de rül, hogy az NSSE fel is mer ni sem ké pes eze ket a kü lönb sé ge ket, nem hogy ha té ko nyan
ki tud ná azo kat iga zí ta ni. Az in téz mé nyek egy sze rű ös  sze ha son lí tá sa hall ga tói „el kö te le zett -
ség” te kin te té ben olyan, mint ha az in téz mé nyek át la gos CLA-pontszámait a fel ső fo kú tanul -
má nyok meg kez dé se előt ti át la gos ké pes ség szint ben mu tat ko zó kü lönb sé gek kont rol lá lá sa
nél kül vet nénk egy be. Rá adá sul az egyik in téz mény ben részt vett hall ga tók az NSSE-n „el kö -
te le zet teb bek” le het nek, míg azok, akik egy má sik in téz mény ben vesz nek részt a vizs gá lat ban,
ke vés bé el kö te le zet tek le het nek tár sa ik nál. Az NSSE-program nem tud ja sem ki zár ni, sem kiiga-
zí ta ni eze ket a kü lönb sé ge ket.

A CLA (és más köz vet len ta nul má nyi mé ré sek) kér dé se ket vagy fel ada to kat ad, me lyek re
a hall ga tók vá la szai is mert pon tos sá gi szab vá nyok sze rint ér té kel he tők. Ez zel szem ben az
NSSE-re adott hall ga tói vá la szok pon tos sá ga nem vizs gál ha tó. Az NSSE mint egy 85 kér dést
tar tal maz ar ról, hogy a hall ga tók mi lyen gyak ran vesz nek részt kü lön bö ző te vé keny sé gek ben.
E kér dé sek egy ré sze konk rét és a vá la szok tar tal ma be mér he tő. Pél dá ul egy kér dés azt kér de zi,
hány 20 ol da las vagy azt meg ha la dó dol go za tot vagy be szá mo lót írt a hall ga tó. A vá lasz tá si le he -
tő sé gek: 1–4, 5–10, 11–20 és 20-nál több. Ez a kér dés egy ér tel mű, a vá lasz le he tő sé gek vi lá go sak.
Az NSSE kér dé se i nek több sé ge azon ban nem ilyen. Pél dá ul az egyik té tel azt ké ri a vá lasz adó tól,
hogy szá mol jon be ar ról, mi lyen gyak ran „hasz nált elekt ro ni kus mé di u mot (le ve le zé si lis ta,
chatcsoport, internet, azon na li üze net stb.) egy fel adat meg be szé lé sé re vagy el vég zé sé re”.
A vá lasz le he tő sé gek: „na gyon gyak ran”, „gyak ran”, „né ha” és „so ha”. Vá lasz le he tő sé gek más
kér dé sek re: „na gyon”, „meg le he tő sen”, „né mi leg” és „na gyon ki csit”. Azon ban ami az egyik
hall ga tó nak „na gyon gyak ran” (vagy „na gyon”), az le het „né ha” (vagy „na gyon ki csit”) a má -
sik nak, az az le het, hogy mind két hall ga tó azo nos gya ko ri ság gal vesz részt az adott te vé keny -
ség ben.

Az NSSE hall ga tó la go san fel té te le zi, hogy a vá lasz le he tő sé gek ilyen ér tel me zés be li kü -
lönb sé gei vé let len sze rű en osz la nak meg a hall ga tók kö zött. Ha azon ban ezek nem vé let len sze -
rű ek, ha nem a kü lön bö ző in téz mé nyek be já ró hall ga tók hát tér tu laj don sá ga i val és ta pasz ta la ta i -
val együtt jár nak, ak kor ez ko moly ár nyé kot vet het az NSSE ered mé nye i nek ér tel me zé sé re.
Ugyan ak kor ez a CLA- vagy más köz vet len mé ré sek ese té ben nem je lent prob lé mát.

A CLA és az NSSE ta lán leg na gyobb kü lönb sé ge az, hogy a CLA a hall ga tói ta nul má nyok
köz vet len mé ré se, míg az NSSE leg jobb eset ben is csak köz ve tett mé rés. Ez a kü lönb ség olyan,
mint ha a ba se ball já té kos ha za fu tás hoz ve ze tő üté si ké pes sé gét a já té kos ere jén, szem-kéz ko or -
di ná ci ó ján, fi zi kai fel épí té sén és más, vél he tő en ah hoz kap cso ló dó tu laj don sá ga in ke resz tül
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érté kel nék, ahe lyett, hogy mér nék a já té kos ál tal va ló já ban ütött ha za fu tá sok szá mát. A köz ve -
tett meg kö ze lí tés, ame lyet az NSSE kö vet, in do kolt le het, ha a mért já ru lé kos tu laj don sá gok
kom bi ná ci ó ja szo ro san kap cso ló dik az ütött ha za fu tá sok szá má hoz. Azon ban ke vés em pi ri kus
bi zo nyí ték áll ren del ke zés re ar ra, hogy az NSSE-re adott hall ga tói vá la szok akár csak kö ze pes
mér ték ben is együtt jár ná nak a je gyek kel, a CLA-pontszámokkal vagy a CLA hozzáadottérték-
pontszámokkal (Klein et al., 2005).

E meg fon to lá sok alap ján va ló szí nű leg jobb, ha az NSSE-t an nak fok mé rő je ként te kint jük,
hogy a hall ga tók mi lyen mér ték ben vesz nek részt ön ma guk ban is fon tos te vé keny sé gek ben,
ahe lyett, hogy a ta nul má nyi ered mény mé ré sé nek he lyet te sí tő je ként fog nánk fel. Ez a ja vas lat
egy be vág az ETS Culture of Evidence be szá mo ló já ban fog lal tak kal (Dwyer et al., 2006).

[…]

Ös  sze fog la lás és konk lú zi ók

A Spellings-bizottság meg erő sí tet te a ta nu lás ér té ke lés je len tő sé gét a fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyek fej lesz té se és ér té ke lé se cél já ból egy aránt. Ez zel együtt a CLA-t a ta nu lás mé ré sé re al kal -
mas mód sze rek jó pél dá ja ként em lí tet te, és ez a pub li ci tás jo go san he lyez te ezt az ér té ke lé si
prog ra mot ala pos vizs gá lat alá. Az el ső kri ti kák rész ben té nye ken, rész ben hi e del me ken ala pu ló
ál lí tá so kat fo gal maz tak meg, ezért je len ta nul má nyunk ban kí sér le tet tet tünk ar ra, hogy rá mu tas -
sunk: a) a CLA mit mér és mit nem mér; b) mi lyen meg bíz ha tó an mé ri, amit ál lí tá sa sze rint mér
és c) ho gyan le het meg kü lön böz tet ni más köz vet len (pl. MAPP) és köz ve tett (pl. NSSE) hall ga -
tói ta nul má nyi mé ré sek től.

A CLA-program a je len le gi fel mé ré se i re úgy te kint, mint egy re (bár fon tos ra) a fel ső ok ta -
tá si mu ta tók át fo gó rend sze ré ben. Más mé ré sek nek, pél dá ul a szak te rü le ten vagy tár sa dal mi,
er köl csi és sze mé lyes kér dé sek ben nyúj tott tel je sít mény nek is helyt kell kap ni uk egy va ló ban
át fo gó rend szer ben, együtt a szak po li ti kai cé lok hoz mér ve vizs gált fel vé te li ará nyok kal, kép -
zés sel és dip lo ma szer zés sel.

A CLA je len tő sé ge ab ban áll, hogy olyan át fo gó ké pes sé gek re össz pon to sít, ame lye ket a fő is -
ko lák és egye te mek ál ta lá no san fej lesz te ni kí ván nak hall ga tó ik ban: kri ti kus gon dol ko dás, elem ző
ér ve lés, prob lé ma meg ol dás és kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek. Új sze rű ség ét az ad ja, hogy ho lisz ti -
kus, „va ló ság hű” fel ada tok kal vizs gál ja azt, amit az ok ta tók, hall ga tók és a nyil vá nos ság egy aránt
a fel ső fo kú kép zés fon tos ered mé nyé nek tart. Emel lett és más köz vet len hall ga tói ta nu lá si mé ré -
sek kel el len tét ben a CLA tel jes mér ték ben nyi tott kér dé sek re tá masz ko dik, és az ös  sze tett fel ada tot
nem da ra bol ja fel az azt al ko tó kom pe ten ci ák ra, hogy kü lön ál ló ké pes ség pont szá mo kat ad jon.
Ez azért van így, mert a CLA sze rint ez zel ki emel nénk az ér té ke lést a va ló ság ból, és az így mért ré -
szek ös  sze adá sá val nem ra gad nánk meg az egész ös  sze tett sé gét. A CLA te hát egy va ló ság hű tel je -
sít mé nyen és írás be li fel ada to kon ala pu ló, egész le ge sen ki ala kí tott ér té ke lé si mód szer. Az új tech -
no ló gi ák elő re tö ré se – köz tük az internetes le bo nyo lí tás és pon to zás, va la mint a ter mé sze tes
nyel vet fel dol go zó szoft ver el ér he tő sé ge a pon to zás hoz – meg va ló sít ha tó vá te szi az ér té ke lést
költ sé gei és idő igé nye te kin te té ben ott is, ahol ez a múlt ban nem volt le het sé ges.
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A CLA és más ér té ke lé si prog ra mok az eze ket hasz ná ló fő is ko lák kal és egye te mek kel
együtt mind szem be sül nek a hall ga tók meg nye ré sé nek ne héz sé ge i vel a mé ré sek ben, ami vi -
szont azt je len ti, hogy a részt ve vő hall ga tók min tá ja nem fel tét le nül rep re zen ta tív. A CLA
a hozzáadottérték-megközelítéssel ke ze li ezt a prob lé mát, az az a fel ső fo kú tel je sít mény pont -
szá mo kat hoz zá iga zít ja a részt ve vő hall ga tók be lé pé si szin tű ké pes sé ge i ben mért kü lönb sé -
gek hez (a SAT-pontszámaik alap ján). Ez a meg kö ze lí tés fel té te le zi, hogy a CLA- és a SAT-
pontszámok kap cso la ta az egy is ko lá ban vizs gált hall ga tók min tá já ban meg fe lel tet he tő ezen
vál to zók kap cso la tá nak az adott in téz mény összes hall ga tó ja kö ré ben. Az elem zés azt is fel té te -
le zi, hogy a CLA-programban részt ve vő in téz mé nyek min tá ja ös  szes sé gé ben rep re zen ta tív az
in téz mé nyek or szá gos meg osz lá sá ra is. Em pi ri kus bi zo nyí té kok mu tat ják, hogy mind két fen ti
fel té tel tel je sül (CLA, 2006). Bár ez a meg kö ze lí tés nem op ti má lis és a sze lek ti vi tás min dig ag -
go dal mat kelt, de prak ti ku san ke zel he tő, s az így szer zett in for má ci ók ér té ké re te kin tet tel vé le -
mé nyünk sze rint jobb ezt vá lasz ta ni, mint hogy nem kor ri gál juk az in pu tot vagy kér dé ses ér vé -
nyes sé gű köz ve tett mé ré sek re ha gyat ko zunk.

A fent is mer te tett ne héz sé gek mu tat ják az ok ta tá si ér té ke lés bi zo nyos sá gá val kap cso la tos el vi
kor lá to kat. Az ok ta tá si ér té ke lés va lós vi lá gá ban a kér dés azon ban úgy me rül fel, hogy mi lyen
meg kö ze lí té sek kel le szünk ké pe sek a szak po li ti kai cél ki tű zé sek szem pont já ból re le váns kap -
cso la to kat és min tá za to kat leg in kább azo no sí ta ni a vál to zók kö zött úgy, hogy az ok ta tás ban és
a pe da gó gia fej lesz tés ben hasz nos in for má ci ót biz to sít sunk az ok ta tók szá má ra. A kü lön bö ző
meg kö ze lí té se ket csak ak kor le het hi te le sen meg ítél ni, ha meg mu tat ják, ho gyan ke ze lik e kor lá -
tok kö vet kez mé nye it az al kal ma zott ér té ke lé si mód sze rek az elem zé si egy ség te kin te té ben, il let ve
ab ból a szem pont ból, hogy mi lyen elem zé se ket vé gez nek és azok ered mé nye it hogyan ér tel me zik
és al kal maz zák. Emel lett gya kor la ti pro to kol lo kat kell ad ni uk, me lyek se gí tik az ok ta tói kö zös -
sé get, akik szá má ra a meg kö ze lí té se ket ki ala kí tot ták, hogy ke zel jék a min tá val és ki vá lasz tá si
el fo gult ság gal, il let ve az ered mé nyek fél re ér té sé vel és a té ves kö vet kez te té sek kel kap cso la tos
ag gá lyo kat. Vé gül vi lá gos sá kell ten nünk meg kö ze lí té se ink min den ol da lát an nak ér de ké ben,
hogy a fej lesz té sé re vo nat ko zó ja vas la tok fo gal ma zód has sa nak meg, me lyek meg kü lön böz te tik
az ok ta tá si tel je sít mény mé rés ál ta lá nos mód szer ta ni korlátait és az egyes mé ré si stra té gi ák hoz kö -
tő dő sa já tos sá go kat, me lyek ez zel együtt is le het nek ke vés bé vagy in kább ha té ko nyak.

A CLA jel zi az in téz mény nek, hogy ho gyan tel je sít a mér cé nek te kin tett in téz mé nyek hez
ké pest. Az egye te mek nek és fő is ko lák nak e jel zés mel lett to váb bi in for má ci ók ra, pél dá ul in -
téz mé nyi ér té ke lé sek re és IPED-adatokra is szük sé gük van, hogy meg ha tá roz zák az eset le ges
ki hí vá so kat, ame lye ket ke zel ni kell. Szá mos in téz mény a be ve ze tett re for mok vagy új prog ra -
mok ha tá sa it ér té ke li a CLA se gít sé gé vel, hogy lás sák, mű kö dik-e a „kí sér let”.

Kér dé sek me rül tek fel a CLA tech ni kai jel lem ző it il le tő en, így a fel ada tok szá mí tó gép pel
tör té nő pon to zá sa egyes vé le mé nyek sze rint nem meg fe le lő, il let ve a CLA pont szá mai meg -
bíz ha tat la nok. Az itt és más hol be mu ta tott em pi ri kus ada tok el lent mon da nak ezen ál lí tá sok -
nak. Az em be ri és gé pi pon to zás meg bíz ha tó sá ga kö zel egye ző; az in téz mé nyi át la gok és
reziduálisok meg bíz ha tó sá ga szin tén meg fe le lő (előb bi 0,80, utób bi 0,70 fö löt ti). Az át la gos
reziduálisokban a vizs gált ta nu lói cso por tok kö zött mu tat ko zó kü lönb sé gek meg bíz ha tó sá ga
az is ko lán be lül szin tén meg fe lel a mé ré si cé lo kat is fi gye lem be vé ve.

Ös  szeg zé sül el mond ha tó, hogy a CLA meg bíz ha tó an mér bi zo nyos fon tos ta nul má nyi
ered mé nye ket a fel ső ok ta tá si alap kép zés ben. Meg kö ze lí té se el tér a töb bi köz vet len ta nul má nyi
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fel mé rés től, hi szen ho lisz ti kus, nyílt vé gű, va ló sze rű fel ada to kat hasz nál az ér té ke lés ben, és
a hall ga tók a va ló élet ben is elő for du ló hely ze tek hez ha son ló an ad ják meg vá la sza i kat. Ez
a meg kö ze lí tés el tér azok tól a kö zvet len ta nul má nyi mé ré sek től, ame lyek meg adott vá la szok kal
(fe le let vá lasz tós) szer kesz tett tesz te ket al kal maz nak, és az ös  sze tett fel ada to kat rész fel adat ok -
ra bont ják, majd eze ket ös  sze gez ve pró bál ják meg ra gad ni a je len ség egé szét. Az élet nem fe le -
let vá lasz tós kér dé sek be cso ma gol va tá rul elénk: nem his  szük, hogy az egész a ré szek pusz ta
ös  sze ge. Ezen fe lül a CLA és más köz vet len ta nul má nyi mé ré sek meg le he tő sen el üt nek az
olyan köz ve tett mé ré sek től, mint az NSSE. Nem a hall ga tók sa ját be szá mo ló i ra tá masz kod nak
a tel je sít mény ről, ha nem köz vet le nül mé rik, hogy mi re ké pes a hall ga tó, ami kor va ló ság hű
kog ni tív fel adat tal ke rül szem be. A di va tos ál lí tá sok kal el len tét ben a köz vet len és a köz ve tett
hall ga tói ta nul má nyi ér té ke lé se ket egy aránt be fo lyá sol hat ja, hogy mely hall ga tók vesz nek
részt, il let ve nem vesz nek részt a fel mé rés ben, de csak a köz vet len ér té ke lé sek ren del kez nek
meg va ló sít ha tó sta tisz ti kai mód sze rek kel e prob lé ma ke ze lé sé re. Vé gül a CLA-mérések sta -
tisz ti kai jel lem zői meg fe lel nek az ál ta lá no san el fo ga dott mi nő sé gi szab vá nyok nak, vagy fe lül -
múl ják azo kat. Ezt meg ál la pít va azon ban min dig van le he tő ség bár mely ér té ke lé si rend szer
ku ta tá sá ra és fej lesz té sé re, és a CLA tö rek szik ilyen ku ta tá si-fej lesz té si terv meg va ló sí tá sá ra.
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Ta nu lá si ered mé nyek szem lélet- 
és gya kor lat-ös  sze füg gé se 
a fel sô ok ta tás ban

Vá mos Ág nes

� Eb ben a ta nul mány ban a ta nu lá si ered mé nyek té ma kör ében vég zett ku ta tás ered mé nyei rôl
szá mo lunk be, mely 2010-ben zaj lott le az EL TE PPK Ne ve lés tu do má nyi In té ze té ben a Tempus
Köz ala pít vány tá mo ga tá sá val. Cél ja volt an nak fel tá rá sa, hogy a ma gyar or szá gi fel sô ok ta tá si
in téz mé nyek re men  nyi re jel lem zô a ta nu lá si ered mé nyek (Learning Outcomes = LeO) ala pú
ok ta tás, azok ho gyan sza bá lyoz zák az in téz mé nyek ben fo lyó mun kát, to váb bá hogy mi lyen
a Bo lo gna -rend szer imp le men tá lá sá nak elô re ha la dott sá ga, s me lyek a ta nu lá si ered mé nyek
szem lé let- és gyakorlatbeágyazását gát ló, il let ve azt tá mo ga tó kö rül mé nyek. Az el sô ered -
mé nye ket ki ad vány ban ös  sze gez tük (Vá mos, 2011), mely online is el ér he tô a Tempus
Köz ala pít vány honlapján.1 A ku ta tás bô sé ges adat- és in for má ció ál lo má nya le he tô vé tesz
olyan to váb bi elem zé se ket, mint a je len ta nul mány ban ös  sze fog lal tak. Ez út tal an nak az okta -
tói kör nek a mé lyebb vizs gá la tát vé gez tük el, amely nek meg ha tá ro zó több sé ge a bo lo gnai
fo lya mat ban meg szü le tett ter vek vég re haj tó ja. Ér de kes nek és fon tos nak tart juk meg is mer ni,
hogy ôk ho gyan gon dol kod nak a most zaj ló fo lya ma tok ról. Elem zé sünk ben en nek az
almintának a fel sô ok ta tás sal, an nak funk ci ó já val kap cso la tos at ti tûd je it mu tat juk meg, abban
is ki tün te tet ten a hall ga tók hoz va ló vi szonyt. A hall ga tók ról al ko tott ké pet a kom pe ten cia -
fej lesz tés re vo nat ko zó vé le mé nyek tük ré ben vizs gál juk. A fel sô ok ta tás nak mint tár sa dal mi
al rend szer nek a „vi sel ke dé se” ös  sze függ azok nak a né ze te i vel, akik a rend szer nek tag jai. �

1 http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=229
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A rend szer ta nu lá sa 

A bo lo gnai fo lya mat egyik kér dé se, hogy a tra di ci o ná lis, sok he lyen ki mon dot tan aka dé mi kus
be ál lí tott sá gú, a hall ga tó kat te kint ve ún. elit kép zés hez szo kott ok ta tók mi ként al kal maz kod nak
a fel ső ok ta tás ban zaj ló in no vá ci ós fo lya mat hoz. Az in no vá ció egyik fon tos té te le, hogy nem
elég sé ges a sze rep lők nek tá mo ga tást nyúj ta ni ah hoz, hogy meg vál to zott sze re pük kel azo no -
sul ni tud ja nak, ké pes sé is kell vál ja nak en nek be töl té sé re. A fel ső ok ta tás ban a kép zé si ki me net -
hez meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek, az ún. ta nu lá si ered mé nyek al kot ják az egyik sa rok pon tot
a bo lo gnai fo lya mat ban. A ta nu lá si ered mé nyek szem lé let- és gyakorlattérnyerése 2005-től da -
tá ló dik, ami kor a Bergeni Nyi lat ko zat ös  sze kap cso ló dott a kva li fi ká ci ós re form mal (Adam,
2008). Az utób bi nak a lé nye ge ugyan is a vég zet tek től Eu ró pa-szer te el vár ha tó kom pe ten ci ák
le írá sa, majd en nek or szá gon kén ti „le for dí tá sa” a nem ze ti ok ta tá si rend sze rek sa já tos sá ga it
figye lem be vé ve (Derényi, 2010; Fa lus, 2010; Lász ló, 2010). Jól le het a kom pe ten ci ák ki in du -
ló pont jai vol tak en nek a mun ká lat nak, ugyan ak kor a fo lya mat ered mé nye vis  sza ha tott an nak
a gon dol ko dás mód nak az erő sö dé sé hez, amely a tu dás hoz ve ze tő úton a ta nu lás és nem a ta ní -
tás pri má tu sát te kin ti meg ha tá ro zó nak, s eb ben az ér te lem ben erő sí tet te a kom pe ten cia ala pú sá -
got a fel ső ok ta tás ban. A ta nu lá si ered mé nyek ugyan is azt fo gal maz zák meg, amit egy ta nu ló -
nak tud nia kell, amit ké pes lesz el vé gez ni, meg ol da ni, ami lyen at ti tű dök kel, disz po zí ci ók kal,
önál ló ság gal ren del ke zik majd adott ta nu lá si te vé keny ség ered mé nye kép pen (Ken nedy, 2007).
A rend szer ben a vál to zás gyor sa sá ga at tól is függ, hogy ez a tu da to so dá si, ta nu lá si fo lya mat
mi lyen gyor san s mi ként megy vég be, ez a fel ső ok ta tá si tu dás nö ve ke dés kul csa. 

Az ál lam igaz ga tás ból ki in du ló re for mok gya ko ri hi bá ja, hogy ma gá ra a ter ve zés re for dí ta -
nak el ső sor ban fi gyel met, s a ter ve zé si sza kasz le zá rul tá val be fe je zett nek te kin tik a mun kát.
Az ered mé nyek azon ban csak rész ben múl nak a ter ve zé sen. Az ok ta tás ban be kö vet ke ző vál to -
zá sok si ke res sé gé hez a meg va ló sí tás me ne dzse lé se el en ged he tet len. Eh hez pe dig az egyik leg -
fon to sabb in for má ció az, hogy a sze rep lők ho gyan gon dol kod nak ma gá ról a vál to zás ról,
hogyan tud ják ma gu kat „el he lyez ni” ben ne, men  nyi re van nak be vo nód va a fo lya mat ba, mi
mo ti vál ja őket a vál to zás el fo ga dá sá ban. 

A mo dern ta nu lás el mé le tek egyik ins pi rá ci ó ját Argyris és Schön (1974, 1978, 1996 – idé zi
Smith, 2001) ku ta tá sai je len tik, me lyek ar ra ke res tek vá laszt, hogy mi képp kap csol juk ös  sze
a gon do la ta in kat és a cse lek vé se in ket. A fo lya mat mo dell sze rin tük öt elem ből áll: 1. Ér té kek,
ame lyek a cse lek vé se in ket irá nyít ják; 2. cse lek vé si stra té gi ák; 3. a cse lek vé si fo lya mat nak az
„én”-re vo nat ko zó szán dé kos és nem szán dé kos kö vet kez mé nyei; 4. ugyan en nek „má sok”-ra
vo nat ko zó szán dé kos és nem szán dé kos kö vet kez mé nyei, és vé gül 5. a cse lek vé si stra té gi ák
ha té kony sá gá hoz va ló vis  sza csa to lás. Ar ra a meg ál la pí tás ra ju tot tak, hogy a ta nu lás ál lan dó
kor rek ci ó val kí sért fo lya mat, amely csak ak kor lesz tar tós és adap tív, ha nem csak a kí vánt ered -
mény hez ve ze tő cse lek vés kor ri gá lá sa tör té nik, ha nem azok nak az irá nyí tó ele mek nek, ér té -
kek nek a fe lül vizs gá la ta és kor rek ci ó ja is, ame lyek az adott cse lek vés hez ve zet tek. A konst ruk -
ti viz mus, majd a szo ci á lis konst ruk ti viz mus el mé le te a ki lenc ve nes évek ben, nap ja ink ban
a szo ci á lis-há ló za tos ta nu lás, az egy más tól ta nu lás, a szer ve ze tek ta nu lá sá nak jel lem ző je ként
tart ják szá mon azt, ami kor a szer ve zet kor ri gál cél ja i nak el éré se ér de ké ben. Az utób bi év ti zed -
ben a rend szer ben vég be me nő ta nu lás ku ta tá sa is fo lyik, ahol a ta nu lást olyan fo lya mat nak te -
kin tik, amely komp lex rend sze rek ben megy vég be oly mó don, hogy fel dol goz zuk az ezek ből
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Tanulási eredmények...

a komp lex rend sze rek ből – ese tünk ben a fel ső ok ta tás ból – ér ke ző ha tá so kat, il let ve ma ga
a rend szer is vá la szo kat ad. A ku ta tá sok sze rint a rendszerintelligens em be rek és az in tel li gen -
sebb rend sze rek ha té ko nyab bak (Hämäläinen–Saarinen, 2004, 2007, 2008). Ezen el mé le tek
sze rint a rend sze rek asze rint ta nul nak, ahogy a komp lex és di na mi ku san vál to zó kör nye zet ben
sa ját vis  sza csa to lá si fo lya ma tu kat mű köd te tik.

A ku ta tás be mu ta tá sa

Hi po té zi sek, alap so ka ság, min ta, va la mint az al kal ma zott mód sze rek 

A Be ve ze tő ben jel zett és a Learning Outcomes ki fe je zés ből LeO név vel azo no sít ha tó 2010. évi
ku ta tás több hi po té zi se kö zül je len ta nul mány az zal a fel té te le zés sel fog lal ko zik, mely sze rint
a lé nye gi és mély vál to zá sok ös  sze függ nek a ta ní tás ban az is me ret köz pon tú ok ta tás tól a kom -
pe ten cia köz pon tú fe lé tör té nő el moz du lás sal. 

A ku ta tás az ös  szes fel ső ok ta tá si in téz ményt meg ke res te le vél ben azon a 909 szak fe le lő -
sön ke resz tül, akik 2010-ben kép zé si prog ra mok fe le lő se ként vol tak nyil ván tart va, s mely nek
ös  sze té te le egy év vel ko ráb bi ku ta tás nak volt ered mé nye (Fischer–Halász, 2009). Meg ke re sést
kap tak a rek to rok, dé ká nok s egyéb in té zet ve ze tők is, kér ve őket ar ra, hogy to váb bít sák a ku ta -
tás online kér dő ív ét a fel ső ok ta tá si in téz mény ben dol go zó ok ta tók hoz. A ku ta tás esz kö ze it és
mód szer ta nát a ku ta tás em lí tett kö te te rész le te zi (Vá mos, 2011). A ta nul má nyunk szem pont já -
ból fon tos kér dő íves vizs gá lat ok ta tói min tá ja 822 ele mű ként vég le ge sült. En nek rep re zen ta ti vi -
tá sát nem tud tuk vizs gál ni, mi vel az alap so ka ság ról nem ren del ke zünk in for má ci ó val. Az ok ta -
tói min tát vizs gál tuk a re le váns nak vélt di men zi ók men tén, mint kép zé si te rü let, a fel ső ok ta tá si
in téz mény szék he lye, fenn tar tó ja, fő is ko la-egye tem, több szin tű-osz tat lan kép zésmeg osz lás.
A kér dő íves vizs gá lat ból je len ta nul mány ban csak né hány kér dést hasz nál tunk fel az elem zés -
hez (1. táb lá zat). Ezek al kal ma sak ar ra, hogy a vá la szo lók fel ső ok ta tá si fel ada tok hoz va ló vi -
szo nyát meg ítél hes sük, az at ti tű dö ket be mu tas suk, va la mint a nyílt kér dé sek kel il luszt rál ni
tud juk a kvan ti ta tív ered mé nye ket. Az ös  sze füg gé sek fel tá rá sá ra Spearman’s rho kor re lá ció -
szá mí tást vé gez tünk, s Pearson Chi-Square pró bát al kal maz tunk. A to váb bi ak ban né hány főbb
szig ni fi káns ös  sze füg gést (p<0,0,5, ezen be lül a p = 0,000=**) mu ta tó ered ményt mu ta tunk be.
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1. táb lá zat. Az ere de ti ok ta tói kér dô ív bôl ta nul má nyunk ban fel hasz nált kér dé sek
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A lét re jött ok ta tói min ta be mu ta tá sa

A vá la szo ló ok ta tók 94%-a ál la mi fel ső ok ta tá si in téz mény ben, 6%-a egy há zi és ala pít vá nyi
fenn tar tá sú in téz mény ben dol go zik, 78% egye te men, 22% fő is ko lán ta nít. Az in téz mé nyek
31%-a Bu da pes ten van. A vá la szo lók 44%-a 10 vagy an nál ke ve sebb éve ta nít, 29% ta ní tá si
ide je 11–20 év kö zött van. Va gyis a több ség nek nincs rend szer vál to zás előt ti ok ta tói ta pasz ta -
la ta, leg fel jebb hall ga tó ként vett részt a fel ső ok ta tás ban. A vá la szo lók 41%-a olyan hall ga tó kat
is ok tat, akik még az egy sé ges (2006 előt ti) kép zés ben kezd ték ta nul má nya i kat. Olyan nem
volt, aki ki zá ró lag a 2006 előtt be ke rült hall ga tók kal fog lal ko zott vol na. A bo lo gnai rend szer -
ben is osz tat lan kép zés ben ta nít 21%. Ami az ok ta tói ter he lést il le ti, 32%-uk he ti 14 órá nál,
9%-uk he ti 18 órá nál töb bet ta nít. A vá la szo lók 19%-a PhD-hallgató vagy ta nár se géd, 53%
adjunk tus és do cens, 7% egye te mi ta nár, a töb bi ek óra adók vagy az egyéb ka te gó ri á ba tar toz -
nak. Az ok ta tók 45%-a egy hó nap nál rö vi debb időt töl tött kül föld ön, 33%-a ke ve sebb mint hat
hó na pot, leg alább egy évet 1%. A vá la szo lók több sé ge tehát nem ren del ke zik hos  szabb nem -
zet kö zi ta pasz ta lat tal. A vá la szo lók kép zés te rü le ti meg osz lá sát az 1. áb ra mu tat ja (a pe da gó -
gus kép zést önál ló an nem je le ní tet tük meg). 

1. áb ra. Az ok ta tói min ta szá za lé kos meg osz lá sa kép zés te rü let sze rint (N = 822)
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A ku ta tás ered mé nyei

A ku ta tás egyik te ma ti kai irá nya a vá lasz adók at ti tűd je i nek és né ze te i nek fel tá rá sát cé loz ta
meg, mert ezek a múlt ta pasz ta la tai alap ján dol gok hoz ren de lő dő vi szo nyu lá si min ták ér té ke lő
és szo ci á lis iga zo dá si funk ci ó juk ré vén ér ték ren det, ma ga tar tás min tát és cso port hoz tar to zást
fe jez nek ki, s meg ha tá ro zó ak a vi sel ke dés kor és az in tel lek tu á lis be ál lí tó dás ban. 

A fel sô ok ta tás ról, ok ta tói sze re pek rôl va ló gon dol ko dás

A fel ső ok ta tás funk ci ó já ról va ló gon dol ko dás meg is me ré se köz vet ve a sze rep lők sa ját fel ada -
tuk ról, mun ká juk ról va ló gon dol ko dá sát mu tat ja. Kö rül mény ként fon tos meg em lí te ni, hogy az
ok ta tók „vég re haj tói” funk ci ó ban van nak: 91%-uk sem mi lyen ér te lem ben nem volt ágens
az em lí tett fo lya ma tok ala ku lá sá ban, nem töl tött be ve ze tői po zí ci ó kat, nem szak fe le lős. 

Több kér dés is irá nyult az ok ta tók fel ső ok ta tá si funk ci ó val kap cso la tos at ti tűd jé re, az egyik
a fel ső ok ta tás ról al ko tott vé le mény ki fej té sé re adott le he tő sé get (lásd 1. táb lá zat). A vá la szok
alap ján az ok ta tói mun ká ban köz vet le nül le csa pó dó egyik leg na gyobb prob lé má nak a tö meg -
ok ta tás tű nik. Ezt egye sek a több szin tű kép zé si szer ke zet ve le já ró ja ként ér tel me zik, má sok
a fi nan szí ro zás sal kap csol ják ös  sze. Meg je le nik olyan vé le mény is, amely a tár sa dal mi fo lya -
ma tok kö vet kez mé nye ként ír ja le, pél dá ul az élet hos  szig tar tó ta nu lás esz mé jé vel vagy ál ta lá -
nos el vá rá sok kal össze füg gés ben a mun ka adók ré szé ről a mind ma ga sabb is ko lai vég zett ség
iránt, an nak el le né re, hogy e paradigmatikus vál to zás Eu ró pa-szer te zaj lik a hat va nas évek től, 
s nem füg get len az eu ró pai gaz da ság ver seny ké pes sé gét nö vel ni szán dé ko zó cé lok tól. Ma gyar -
or szá gon a fel ső ok ta tás ka pu i nak szé les re nyi tá sa nem hos  szú ide ig tar tó szer ves fej lő dés
(„evo lú ció”) út ján, ha nem gyors pa ra dig ma vál tás („re vo lú ció”) út ján ment vég be, így egy-
más fél év ti zed alatt le zaj lott ugyan az a fo lya mat, amely más nyu gat-eu ró pai or szág ban 40–50
év alatt ment vég be (2. áb ra). A hall ga tók ará nya drasz ti ku san emel ke dett, s az év ti zed vé gé re
el ér te a nyu ga ti or szá gok ban fel ső ok ta tás ban ta nu lók ará nyát (Polónyi, 2009). 

A gyors vál to zást – ahogy Polónyi em lí ti (uo.) – a fel ső ok ta tás rend sze re nem tud ta ke zel ni
a hát rá nyok kom pen zá lá sa ré vén. Ku ta tá sunk is azt mu tat ja, hogy az ok ta tók egy ré sze nem
tud ja ilyen rö vid idő alatt fel dol goz ni a vál to zá so kat. Azt lát tuk, hogy sze re pe ik, ame lyek a fel -
ső ok ta tás ban alap ve tő en a ku ta tói és az ok ta tói én hez kap cso lód nak, so kak nál konf lik tus ba
kerül tek, ami a vál to zá sok el uta sí tá sá hoz ve zet. 

„Olyan hall ga tók tö me gei jár nak a fel ső ok ta tás ba, akik nek sem mi he lyük ott. En nek
kö vet kez té ben csök kent az ok ta tók ide je és ener gi á ja, hogy mi nő sé gi mun kát vé gez -
ze nek, ku tas sa nak és szín vo na las elő adá so kat, órá kat tart sa nak.” (Me gye szék he lyi
egye tem – tár sa da lom tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

„Az el vá rá so kat be vál tot ta (a bo lo gnai rend szer – V. Á.), de nem va gyok meg győ ződ -
ve ró la, hogy ezek min den szem pont ból he lye sek. A ma gyar fel ső ok ta tás ré gi ér té kei
(pl. a ta nít vá nyok »körülállják a mestert«) nem va ló sul hat nak meg. Nem ad le he tő sé get
a te het sé gek kel va ló fog lal ko zás ra, leg in kább ni vel lá lás ra ösz tö nöz. Az alul tel je sí tők
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ki ej té se a rend szer ből – fő leg fi nan szí ro zá si okok ból – szin te le he tet len. Eb ben a rend -
szer ben csak az egyé ni ok ta tói am bí ci ók (kül de tés tu dat) je lent het nek elő re lé pést.
Az olyan ok ta tó, aki csak a rend szer ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí té sét
tekin ti fel ada tá nak, ma ga is csu pán fo gas ke rék a gé pe zet ben.” (Me gye szék he lyi egye -
tem – böl csé szet tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

2. áb ra. A fel sô ok ta tás ban ta nu lók lét szá má nak ala ku lá sa 1950—2008 kö zött

For rás: Polónyi, 2009 

A fel ső ok ta tás ban fo lyó mun ká ban a pe da gó gi ai meg kö ze lí tés ös  sze függ az zal, aho gyan
az ok ta tók a vál to zá sok hoz vi szo nyul nak. Akik nem ér te nek egyet az zal az ál lí tás sal, hogy „aki
a fel ső ok ta tás ban dol go zik, az pe da gó gi ai mun kát vé gez”, azok nak 70%-a nem, vagy in kább
nem ért egyet, mint egyet ért az zal, hogy „a fel ső ok ta tás új fel ada tok előtt áll, ami hez az ok ta tók
nem tud nak elég gé al kal maz kod ni”. Kö rük ben olyan vá la szo ló nem volt, aki ez zel egyet ér te -
ne. Ez utób bi ál lí tás hoz va ló vi szony a vá la szo lók in téz mé nyé nek szék he lye sze rint szig ni fi -
kán san kü lön bö zik. 

Az ok ta tói sze re pek ről va ló gon dol ko dás vizs gá la tá hoz az 1. táb lá zat 2. so rá ban ol vas ha tó
ál lí tá sok ból in dul tunk ki, azon be lül azok ból, ame lyek az elő ző ek ben fel ve tett, tö meg ok ta tás ra
vo nat ko zó né ze te ket rej tik. Úgy vél tük, hogy a ta nu lás köz pon tú ság, a ta nu lá si ered mé nyek
mint kép zé si ki me ne ti irá nyok el fo ga dá sa vagy el uta sí tá sa at tól is függ, hogy mit gon dol nak az
ok ta tók a hall ga tók kö ré ben szük sé ges sé vá ló dif fe ren ci á lás ról. Az ada tok le kér de zé se kor azt
ta lál tuk, hogy szig ni fi káns a kü lönb ség az ok ta tók óra szá ma sze rint. A he ti 17 órá nál ma ga sabb
óra szám ban ta ní tók 77%-a egyet ért az zal, hogy a hall ga tók kö zöt ti dif fe ren ci á lás egy re fon to -
sabb, míg ugyan ez zel a he ti 10 órát ta ní tók 55%-a ért egyet (p = 0,003). Akik nem ér te nek egyet
az zal az ál lí tás sal, hogy „a fel ső ok ta tás ban is egy re fon to sabb, hogy az in téz mény ve gye fi gye -
lem be a hall ga tók kö zöt ti egyé ni kü lönb sé ge ket”, azok nak több sé ge (64%) nem vagy in kább
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nem ért egyet, mint egyet ért az zal, hogy „a fel ső ok ta tás új fel ada tok előtt áll, ami hez az ok ta tók
nem tud nak elég gé al kal maz kod ni”. A dif fe ren ci á lás egy re fon to sabb jel le gé vel tel je sen egyet -
ér tők 66%-a va la mi lyen mér ték ben egyet ért az zal, hogy „a fel ső ok ta tás új fel ada tok előtt áll,
ami hez az ok ta tók nem tud nak elég gé al kal maz kod ni” (3. áb ra).

3. áb ra. A fel sô ok ta tás ban szük sé ges sé vá ló dif fe ren ci á lás és a vál to zá sok hoz va ló al kal maz ko dás kap cso la ta
(N = 822; p = 0,000) 

A vál to zá sok hoz va ló vi szony, ben ne a hall ga tók kal va ló meg vál to zott bá nás mód be lá tá sa,
ös  sze függ az zal, ahogy az ok ta tók sa ját fel ada ta ik hoz, sze re pe ik hez vi szo nyul tak. Nem meg le -
pő ered mény, hogy az ok ta tók sze re tik ok ta tá si fel ada ta i kat. A prob lé ma ab ból adó dik, hogy
a több ség (83%) ku tat ni is sze ret, s még az ok ta tás ku ta tást is 79% na gyon szí ve sen vagy szí ve -
sen csi nál ja (4. áb ra).

4. áb ra. A fel sô ok ta tá si fel ada tok ked velt sé ge az ok ta tók kö ré ben (N = 821)
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A tu do mány te rü le ti ku ta tás hoz va ló hoz zá ál lás sze rint erősen** szig ni fi káns a kü lönb ség
an nak meg íté lé sé ben, hogy a fel ső ok ta tás ban el ső sor ban tu do mányt kell-e mű vel ni, va gyis
fon to sabb a ku ta tás, mint az ok ta tás; akik na gyon szí ve sen vagy szí ve sen ku tat nak, azok nak
86%-a tel je sen egyet ért ez zel, s kö zü lük töb ben fo gad ják el a dif fe ren ci á lás fon tos sá gát. A dif -
fe ren ci á lás el fo ga dá sa és az ok ta tás fej lesz tés, a kép zé si prog ramin no vá ció ked velt sé ge kö zött
szoros** az ös  sze füg gés. Akik az ok ta tói sze re pük kel in kább azo no sul nak és/vagy ked ve lik az
ok ta tás szer ve zést, azok nál ez a né zet mar kán sabb, mint akik eze ket nem ked ve lik. A dif fe ren -
ci á lás hoz va ló vi szony kép zés te rü le ten ként erősen** szig ni fi káns: tel je sen vagy in kább tel je -
sen el fo gad ják a böl csé szet tu do mány kép zés te rü le ten ok ta tók, ugyan ez sok kal ki sebb ará nyú
az ag rár kép zés te rü le ten (nem szá mít va a nem zet vé del mi és ka to nai kép zés te rü le tet). A mű vé -
sze ti kép zés te rü le ten van nak a leg töb ben a dif fe ren ci á lás fo ko zott fon tos sá gá val tel je sen
egyet ér tők (5. áb ra).

5. áb ra. A fel sô ok ta tás ban a hall ga tók kö zöt ti dif fe ren ci á lis bá nás mód fon tos sá gá val va ló egyet ér tés kép -
zé si te rü le tek sze rint (N = 803; p = 0,000)

Hall ga tók ról al ko tott kép, kulcs kom pe ten ci ák 

Az ok ta tók a fel ső ok ta tás el tö me ge se dé sé ből fa ka dó hall ga tói fel ké szült ség szó rá sá val hoz zák
ös  sze füg gés be a ta ní tás so rán egy re in kább szük sé ges dif fe ren ci á lást. Az 1. táb lá zat 4. so rá ban
jel zett kér dés re adott vá la szok ban so kan pa nasz kod nak a hall ga tói ké pes sé gek re, mo ti vált ság -
ra, azo kat ala csony szin tű nek tart ják. Meg fo gal ma zó dik, hogy a fel ső ok ta tás tól el várt ered mé -
nyes ség hez mind ne he zebb út ve zet. Új fel adat nak tart ják, hogy nem csak a képzésspecifikus
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kom pe ten ci ák, ha nem az ún. kulcs kom pe ten ci ák fej lesz té sé re is erő fe szí té se ket kell ten ni ük,
mi köz ben ez a kö te le ző ok ta tás, a köz ok ta tás alap fel ada ta len ne. A kulcs kom pe ten ci ák ké pe zik
a szak kép zés ben, a mun ka vi lá gá ban vagy a fel ső ok ta tás ban fo lyó ta nu lás alap ját, rá juk épül -
nek a spe ci á lis, szakmaspecifikus kom pe ten ci ák. Fej lő dé sük egész éle ten át tart, azon ban a fel -
ső ok ta tás nem igen is me ri fel a fej lesz té sük kel kap cso la tos fel ada tát. 

So kan a ta nu lá si ered mé nyek el éré sé nek aka dá lyát egyes hall ga tói kulcs kom pe ten ci ák fej -
let len sé gé ben lát ják, fő leg az anya nyel vi és a ta nu lá si kom pe ten ci át te kint ve. A töb bi kulcs kom -
pe ten cia fej lesz té se kü lön bö ző mér ték ben van je len, ha bár en nek az ok ta tók nem fel tét le nül
van nak tu da tá ban. A kulcs kom pe ten cia az is me re tek, kész sé gek és at ti tű dök transz fe rál ha tó,
több funk ci ós egy sé ge, amely a sze mé lyi ség ki tel je se dé sé nek, a tár sa dal mi be il lesz ke dés nek és
fog lal koz ta tás nak az alap ja. A kulcs kom pe ten ci ák egy más sal ös  sze függ nek, egy más ra hat nak,
rend szert al kot nak, s nem füg get le nít he tők a sze mé lyi ség jel lem ző i től és a tár sa dal mi kon tex -
tus tól. A köz ok ta tás ban már 2001-ben meg fo gal maz ták, hogy: „Meg kell ta lál ni a vá laszt ar ra
is, mi a sze re pe az alap ok ta tás utá ni ta nu lás nak. Ha ugyan is a kész sé gek re és a kom pe ten ci ák -
ra az élet kü lön bö ző idő sza ka i ban van szük ség, és ha a kü lön fé le kész sé gek kü lön bö ző mó don
ke ve red nek egy más sal egy-egy új élet sza kasz ban, ak kor nyil ván va ló an sok kal na gyobb sze re pe
van a nem for má lis ta nu lás nak, a ta nu lá si stí lu sok nak és az élet kor ok nak. Vagy pe dig meg kell
ad ni a le he tő sé get ar ra, hogy az em be rek az éle tük kü lön bö ző sza ka sza i ban vis  sza-vis  sza tér je -
nek a for má lis ta nu lás hoz” (Rychen–Salganik, 2001). 

Az a kér dés, hogy az ok ta tók ho gyan lát ják a kulcs kom pe ten ci ák meg lét ét és fej lesz té sét
a hall ga tók ese té ben. Az ok ta tói kér dő ívek 1. táb lá zat ban je lölt nyílt kér dé se i re adott vá la szok -
ból vett pél dák kal be mu tat juk az egyes kulcs kom pe ten ci ák fel ső ok ta tás ba át to ló dott prob lé -
má it és fej lesz té sé nek né hány jel lem ző jét. A kulcs kom pe ten ci ák aláb bi rö vid le írá sá nak alap ja
az eu ró pai re fe ren cia ke ret (Ok ta tás és kép zés, 2010). 

Anya nyel vi kom mu ni ká ció
(Szó be li és írás be li ki fe je zés, va la mint a meg fe le lő szin tű ér tel me zés ké pes sé ge. Nyel vi érint ke -
zés re va ló al kal mas ság a tár sa dal mi és kul tu rá lis kon tex tu sok tel jes ská lá ján.)

Az anya nyel vi kom mu ni ká ció mint kulcs kom pe ten cia fel hasz ná lá sá ra a ta nul tak ér tel me zé se -
kor, meg ér té se kor, a tu dás írás be li és szó be li pre zen tá lá sa kor van szük ség. En nek a szint jét ál -
ta lá ban igen ala csony ra te szik az el vég zen dő fel ada tok hoz ké pest. A ku ta tá si ered mé nyek azt
a ta pasz ta la tot je le ní tik meg, mely sze rint a fel ső ok ta tás nem kap ja meg a köz ok ta tás tól a to -
vább épí tés re al kal mas kom pe ten cia ala po kat, ezért funk ci ó ját át ven ni kény sze rül: alap ve tő
szó be li és írás be li ki fe je ző kés zsé get, a prob lé ma meg ol dást, a lé nyeg ki eme lés ké pes ség min tá -
za ta it kény te le nek fej lesz te ni, hogy a spe ci á lis szak te rü le ti kom pe ten ci ák hoz va ló hoz zá fé rés
esé lye it ja vít sák. 

„Igyek szem nö vel ni a hall ga tók tel je sí tő ké pes ség ét, mert fő is ko lai ta nul má nya ik
meg kez dé se kor még nem ké pe sek 45 perc nél to vább kon cent rál ni.” (Fő vá ro si egye -
tem – gaz da ság tu do má nyok kép zés te rü let ok ta tó ja)

„A di á kok na gyobb tu dás szint kü lönb sé gei mi att oly kor úgy kell sze mi ná ri u mot ve zet -
ni, mint egy osz tat lan is ko lá ban, ahol kü lön bö ző ko rú ta nu lók nak kell az órát tar ta ni. 
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Az az nem le het min den ki től azo nos tel je sít ményt el vár ni, idő kell a fel zár kóz ta tás -
hoz.” (Me gye szék he lyi egye tem – böl csé szet tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

„...nagyobb ré sze saj nos nem ju tott el az abszt rakt gon dol ko dás igé nyé ig és ké pes sé -
gé ig a fel ső ok ta tá si in téz mé nye ink be ke rül ve. En nek kö vet kez té ben az ös  sze füg gé sek
na gyobb és mé lyebb ré szét nem ér ti.” (Me gye szék he lyi egye tem – or vos- és egész ség -
tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

Az ok ta tók kö zött pe da gó gi a i lag na gyok a kü lönb sé gek ab ban, aho gyan ezt az el ma ra dást
or vo sol ni pró bál ják: kö zép is ko lai esz kö zö ket al kal maz nak, reflektív tech ni kák kal ope rál nak,
az egy más tól ta nu lást hasz nál ják fel. 

„...Interneten el ér he tő pél da tá rat és meg ol dás kö te tet ké szí tet tem. Az alap ve tőbb kér -
dé se ket ala po sab ban el ma gya rá zom, mert sok kal ke ve sebb tu dás sal bí ró hall ga tó kat
kell ta ní ta nom. Az elő adá so mon sok szor ki té rek az adott rész rö vid ös  sze fog la lá sá ra
és a leg fon to sabb ré szek hang sú lyo zás ára, mert egye dül nem megy ne kik. A vizs ga té -
te lek ben rész le te sen le írom, hogy mi ről kel le ne a vizs gá zó nak be szél nie.” (Me gye -
szék he lyi egye tem – ter mé szet tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

Ide gen nyel vi kom mu ni ká ció
(Az ide gen nyel vi kom mu ni ká ció a gon do la tok, ér zé sek és té nyek szó ban és írás ban tör té nő
meg ér té sé nek, ki fe je zé sé nek és ér tel me zé sé nek ké pes sé ge a tár sa dal mi és kul tu rá lis kon tex tu -
sok meg fe le lő ská lá ján – a mun ka he lyen, ott hon, a sza bad idő ben, az ok ta tás ban és kép zés ben –
az anya nyelv től kü lön bö ző nyelve(ke)n, il let ve az is ko la ta ní tá si nyel vén az egyé ni igé nyek és
szük ség le tek sze rint.)

Az ide gen nyel vi kom mu ni ká ció el várt szint je és fej lesz té sé nek fel ada ta szin te alig je le nik meg
a vá la szok kö zött. A szak nyel vi kép zé sek ben vagy az ide gen nyelv sza ko kon hang sú lyos a köz -
vet len fej lesz té si cél, de szö veg sze rű en csak a nyel vi tesz tek íra tá sa, kül föl di nyelv gya kor lás
sze re pel. A ma gyar nyel vű kép zés ben ide gen nyel vű szak mai anya gok for dí tá sa, recenzálása,
ös  sze fog la lá sa, ide gen nyel vű ta nul má nyok ki vo na to lá sa el várt. 

Az „Erasmus” ki fe je zés há rom szor je lent meg a 822 ok ta tó vá la sza i ban, eb ből ket tő a köve-
tel mé nyek ma gyar hall ga tók kal va ló egy sé ge sí té sét fo gal maz ta meg, egy pe dig kri ti kát az ok -
ta tók irá nyá ba:

„Túl ma gas azon ok ta tók ará nya, akik a mai na pig úgy gon dol ják, hogy ki zá ró lag az ő
tár gyuk (kur zu suk, sza kuk, szak irá nyuk stb.) a lé nye ges, és az is ki zá ró lag ab ban a for -
má ban, ahogy azt ők ok tat ják. Ez is rész ben az oka egyes di á kok kül föl di prog ra mok -
ban (pl. Erasmus) va ló rész vé te lé vel kap cso la tos ne ga tív dön té sé nek.” (Fő vá ro si
egye tem – böl csé szet tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

A hall ga tók nyelv tu dá sa le he tő ség a nem zet kö zi tér ben va ló moz gás ra. 

„Na gyon fon tos vál to zás, hogy a hall ga tók az eu ró pai egye te me ket el tud ják ér ni. Fon -
tos cél – és ezt a bo lo gnai fo lya mat elő nyé nek/kö vet kez mé nyé nek tar tom –, hogy jó 
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nyelv tu dás sal nem zet kö zi szín té ren vá lo gat has sa nak az in téz mé nyek, sza kok és ta ná -
rok kö zött, hogy mi nél ma ga sabb szin tű tu dást sze rez ze nek.” (Fő vá ro si egye tem – tár -
sa da lom tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

Di gi tá lis kom pe ten cia 
(Az elekt ro ni kus mé dia ma ga biz tos és kri ti kus al kal ma zá sa a mun ká ban, sza bad idő ben és
a kom mu ni ká ció so rán. Lo gi kus és kri ti kus gon dol ko dás hoz, ma gas szin tű in for má ció ke ze lé si
ké pes ség hez kap cso ló dik. A kom pe ten cia alap ve tő en a mul ti mé di ás tech no ló gi á jú in for má ci ók
ke re sé sét, ér té ke lé sét, tá ro lá sát, lét re ho zá sát, be mu ta tá sát és át adá sát, va la mint az internetes
kom mu ni ká ci ó ban tör té nő rész vé tel ké pes sé gét fog lal ja ma gá ban.)

A ta nu lás szer ve zés új nak tar tott mód sze rei és mun ka for mái, de még az ér té ke lés te rén is ve ze tő
sze re pet ját szik a di gi tá lis kom pe ten cia. Ez zel kap cso lat ban az ok ta tók nem je lez tek hall ga tói el -
ma ra dást. Mind a hall ga tók, mind az ok ta tók hasz nál ják az e-learninget, a moodle-t, a coospace-t.
Ter jed a kö zös sé gi fe lü le ten fo lyó fel adat meg ol dás, a mun ka vi lá gá val va ló kap cso lat tar tás nak
ez a for má ja. A ppt tech ni ka al kal ma zá sa igen gya ko ri. Van olyan ok ta tó, aki több száz di át ké -
szít a kur zu sa i hoz, s igen so kan a hall ga tók tól is el vár ják ezt. Ha bár mind az ok ta tók, mind
a hall ga tók erő sen el kö te le zet tek nek lát sza nak e té ren, a fej lesz tés el ső sor ban az in for má ció ke -
re sés hez, információmegosztáshoz, az in for má ci ók, tu dás be mu ta tá sá hoz, az internetes kom -
mu ni ká ci ó hoz, in for má ció ke ze lé si ké pes ség hez lát szik kö tőd ni, s ke vés bé a lo gi kus és kri ti kus
gon dol ko dás fej lesz té sé hez. 

„E-learning mo dul sze rű en al kal maz ha tó ok ta tá si se géd anyag ok. Fo lya ma to san hoz -
zá fér he tő, tutoriális ala pon szer ve zett gya kor lá si le he tő ség. Tan szé ki hon lap ra fel tett,
fo lya ma to san kar ban tar tott óra váz lat ok, gya kor la ti út mu ta tók van nak.” (Vá ro si fő is -
ko la – ag rár kép zés te rü let ok ta tó ja)

Ma te ma ti kai, ter mé szet tu do má nyi kom pe ten cia
(Az ös  sze adás, ki vo nás, szor zás, osz tás, a szá za lé kok és a tör tek hasz ná la tá nak ké pes sé gét fog -
lal ja ma gá ban fej ben és írás ban vég zett szá mí tá sok so rán, a ter mé sze ti je len sé gek meg is me ré -
sé nek és minennapi élet ben va ló fel hasz ná lá sá nak ké pes sé ge.) 

En nek a kom pe ten ci á nak a szín vo na la a ku ta tás ban exp li cit mó don nem je lent meg. 

A ta nu lás ta nu lá sa 
(Az önál ló an és cso port ban tör té nő is me ret szer zés ké pes sé gét je len ti. Ré sze a ha té kony idő be -
osz tás, a prob lé ma meg ol dás, az új tu dás el sa já tí tá sá nak, fel dol go zá sá nak, ér té ke lé sé nek és be -
épí té sé nek, va la mint az új is me re tek és kész sé gek kü lön bö ző kon tex tu sok ban tör té nő al kal ma -
zá sá nak ké pes sé ge. E kom pe ten cia szint jé től függ, hogy az egyén men  nyi re ké pes sa ját szak mai
pá lya fu tá sá nak irá nyí tá sá ra.)

Az ok ta tók je len tős erő for rá so kat for dí ta nak a hall ga tók fel ső ok ta tá si ta nul má nya i nak tá mo ga tá -
sá ra, a rend sze res, au to nóm ta nu lás ra szok ta tás ra, a ta nu lás hely szí ne i nek, te re i nek és for má i nak
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szí ne sí té sé re. Ez utób bi ak kö zött a for má lis, köz vet len fel ső ok ta tá si hely szín mel lett meg szer -
ve zik a gya kor la ti he lye ken, il let ve az ott ho ni, táv ok ta tás for má já ban fo lyó ta nu lást. Eh hez ké -
pest erő sek a kri ti kai hang súly ok a hall ga tók ta nu lá si ké pes sé ge i ről. Ál ta lá nos a vé le ke dés,
hogy a hall ga tó nak el kel lett vol na jut nia a ta nu lás „ér tel mé nek” meg ér té sé ig, ta nu lá sát már
auto nóm mó don kel le ne szer vez nie. Az az az ön sza bá lyo zó ta nu lás nak leg alább a nyo ma je len
kel le ne le gyen a kö zép is ko lai ta nul má nyok vé gén, hi szen ez a to vább ta nu lás alap ja. Ez nincs
így, ezért ez a fel adat a kö zép is ko lá ból át ke rült a fel ső ok ta tás ba. Az ön kri ti ka, ön ér té ke lés fej -
lesz té sé ért és ezek ta nu lás szol gá la tá ba ál lí tá sá ért tett erő fe szí té sek ről ol vas ha tunk. Az ok ta tók
sze rint, míg ko ráb ban mo ti vált hall ga tók kal kel lett fog lal koz ni, ad dig most a si ker vágy, az am -
bí ció és a ta nu lá si ered mé nyek el is me ré sé nek vá gyát is a fel ső ok ta tás kell fel éb res  sze a hall ga -
tó ban, s új fel adat fo ko za to san emel ni a ta nu lá si igény szin tet. Ez azt je len ti, hogy a ta nu lá si
kom pe ten cia fej lesz té se na pi fel adat tá vált. A hall ga tók kulcs kom pe ten ci á i ban meg lé vő nagy
kü lönb ség pe dig sok szor ál lít ja az ok ta tó kat vá lasz tás elé: ok ta tói-ku ta tói mun ka ide jük ben
tehet ség gon do zást vé gez ze nek, a ta nu lás ban el kö te le zett, szak ma i lag ma ga san tel je sí tő hall ga -
tók kal fog lal koz za nak, vagy ok ta tói mun ka ide jük ben tö re ked je nek a le sza ka dás meg aka dá lyo -
zá sá ra, vé gez ze nek egyé ni leg tá mo ga tott fej lesz tést, ön kén tes túl mun ká ban kor re pe tá lást,
pótló fog lal ko zá so kat. 

A hall ga tó „...önálló ta nu lás ra kép te len, bár ren del ke zé sé re áll na egy könyv tár nyi iro -
da lom, de ok ta tói se gít ség nél kül nem tud ja ren de sen hasz nál ni. A je len le gi ok ta tás fő
sze rep lő je az a lel ki is me re tes, sznobériától men tes ok ta tó, aki vi lá gos, ért he tő, sta bil
in for má ci ó kat tar tal ma zó elő adást vagy gya kor la tot tart. Nél kü löz he tet len ugyan is
a fo lya ma tos, ma gas ren dű, gya kor la ti as ta nár-di ák kap cso lat, ami a tu dás köz vet len,
na pi el len őr zé sé re kell, hogy épül jön. Az így szer zett ér dem jegy nek van va lós ér té ke
csu pán. A töb bi ön- és közbecsapás!„ (Me gye szék he lyi egye tem – or vos- és egész ség -
tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

Sok ok ta tó fo gal maz za meg a ta nu lás hoz fű ző dő ne ga tív at ti tű döt, a ta nu lá si mo ti vá ció hi -
á nyát új je len ség ként. Ok nak a fel ső ok ta tás hoz va ló in gye nes hoz zá ju tást, a lét szám ala pú fel -
ső ok ta tás-fi nan szí ro zást tart ják. Úgy vé lik, hogy e kö rül mé nyek nem ked vez nek az ér tel mi -
ség kép zés nek, a fel ső ok ta tás ban fo lyó ta nu lás meg ta nu lá sá ra ösz tön zés nek és pa zar lás fo lyik
az ok ta tói hu mán erő for rás ok kal. Meg ol dás ke re sés ként hol a hall ga tók órák ra va ló „be csa lo ga -
tá sá val”, hol az at tól va ló tá vol ma ra dás szank ci o ná lá sá val ope rál nak (he ten te írat nak dol go za -
tot). A plusz órák, a tutorrendszer – nem csak te het ség gon do zó – vál to za tai is meg je len nek. 

„Ren ge teg önál ló, ott hon vagy óra ren di ke re te ken túl el vég zen dő mun kát adunk ki.
Min den hall ga tót be lép te tek az EISZ-be, alap szin ten meg kö ve te lem hasz ná la tát
(kuta tás mód szer tan, szakdolgozatok)... A gya kor la ti órá kon sa ját fel mé ré se ik ada ta it
hasz nál juk, nem »elvont« példákat… A lé nyeg: ér de mes az órá im ra jár ni és ak tív nak
len ni, a fél év so rán mu ta tott tel je sít mé nye ket, ese ten ként a hoz zá ál lást min den kép pen
be szá mí tom.” (Vá ro si egye tem – sport tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)
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Sze mély kö zi, interkulturális és szo ci á lis kom pe ten ci ák, va la mint ál lam pol gá ri 
kom pe ten ci ák
(A sze mély kö zi kom pe ten ci ák hoz tar toz nak mind azok a vi sel ke dés for mák, ame lye ket az egyén -
nek el kell sa já tí ta nia ah hoz, hogy ké pes le gyen ha té kony és konst ruk tív mó don részt ven ni
a tár sa dal mi élet ben, és szük ség ese tén meg tud ja ol da ni a konf lik tu so kat. A sze mély kö zi kom -
pe ten ci ák nél kü löz he tet le nek a ha té kony sze mé lyes és cso por tos érint ke zés ben és mind a köz-,
mind a ma gán élet te rü le tén. Az ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák át fo gób bak, mint a sze mély kö zi ek,
mi vel tár sa dal mi szin ten mű köd nek. Azok nak a kom pe ten ci ák nak a hal ma za ként ír ha tók le,
ame lyek az egyén szá má ra le he tő vé te szik az ál lam pol gá ri sze rep vál la lást.)

A hall ga tói lét szám emel ke dé se el mé le ti leg hoz zá já rul na ah hoz, hogy a hall ga tók kul tu rá lis
sok szí nű sé ge fo ko zód jon. Er re néz ve sem mi lyen jel zés nem ér ke zett. A nem zet kö zi kap cso la -
tok ala csony szint je, be le ért ve a hall ga tói mo bi li tást is, szin tén gyen gí ti e kom pe ten cia fej lesz -
tés le he tő sé ge it. Az ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák köz ve tett je len lé te, mint az adó fi ze tők pén zén
fo lyó pa zar ló hall ga tói élet vi tel, a bu kás li mi tá lás kvá zi el tör lé se a fe le lős ál lam pol gár rá ne ve -
lés le he tő sé ge i nek kor lát ja ként je le nik meg. 

Vál lal ko zói kom pe ten cia
(A vál lal ko zói kom pe ten ci á nak egy ak tív és egy pas  szív összetevője van: egy részt a vál to zás ki -
vál tá sá ra va ló tö rek vés, más részt a külső tényezők ál tal ki vál tott újí tá sok üd vöz lé sé nek és tá -
mo ga tá sá nak a ké pes sé ge. A vál lal ko zói kom pe ten cia ré sze a vál to zás hoz va ló po zi tív vi szo -
nyu lás, az egyén sa ját [po zi tív és ne ga tív] cse le ke de tei irán ti felelősségvállalása, a cé lok
kitűzése és meg va ló sí tá sa, va la mint a si ker ori en tált ság.)

Ez a kom pe ten cia köz vet le nül nem je le nik meg. A fel ső ok ta tás ban va ló sa já tos ta nu lás és élet -
mód, a hall ga tói lét tel és fel ada tok kal va ló szem be né zés és ezek ke ze lé se hoz ha tó ve le ös  sze -
füg gés be. 

„A fel ső ok ta tás sal nagy prob lé ma nin csen. A lus ta és mé dia ve zé relt di ák ság gal akad -
nak gon dok, de ők le mor zso lód nak. Aki ma rad, az pe dig jól tud ér vé nye sül ni eb ben
a rend szer ben. A kreditszisztéma és a na gyobb sza bad ság az ön fe gye lem mel nem ren -
del ke ző hall ga tók el bu ká sát se gí ti elő. Bár ta lán nem ez lett vol na a cél ja, még is a vég -
ered mény ha son ló a po ro szos előz mé nyek ben már is mert szi gor ha tá sa i hoz.” (Fő vá -
ro si egye tem – in for ma ti ka kép zés te rü let ok ta tó ja)

Kul tu rá lis kom pe ten cia
(A gon do la tok, él mé nyek és ér zé sek kü lön fé le mó don – töb bek kö zött ze ne, tánc, iro da lom,
szob rá szat és fes té szet – történő kre a tív ki fe je zé sé nek fon tos sá gát fog lal ja ma gá ban.)

A mű vé sze ti és mű vé szet köz ve tí té si kép zé si te rü le te ket ki vé ve nyo mok ban je le nik meg ez
a szem pont. 
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A ku ta tás ered mé nye i nek ki ér té ke lé se, kö vet kez te tés

A ku ta tás sal kö ze lebb ke rül tünk an nak meg ér té sé hez, hogy mi se gí ti elő és mi aka dá lyoz za
a ta nu lá si ered mé nyek szem lé let- és a kom pe ten cia ala pú gya kor lat ter je dé sét a fel ső ok ta tás bo -
lo gnai rend sze rű fo lya ma tá ban. A ta nul mány ban be mu ta tott ku ta tás az ok ta tó kat vizs gál ta,
mint olyan sze rep lő ket, akik a fel ső ok ta tás ban zaj ló tar tal mi és szer ke ze ti vál to zá sok „vég re -
haj tói”, hi szen meg ha tá ro zó több sé gük nem tölt be ve ze tői, szak fe le lő si sze re pet. A mo dern ta -
nu lás el mé le tek – s kü lö nö sen a szer ve ze ti és rend szer ben va ló ta nu lás el mé le tei – sze rint a cé -
lok el éré sé ben meg ha tá ro zó az, ahogy a sze rep lők sa ját fel ada tuk ról gon dol kod nak. 

Azt lát juk, hogy a vá la szo lók sze rep konf lik tust él nek meg a szak te rü le ti tu do má nyos ku ta -
tói, va la mint a tu do mány köz lé sét vég ző és a mun ka vi lá gá ba hall ga tót ki bo csá tó ok ta tói én jük
kö zött. A tu do má nyos ku ta tást pre fe rá lók sze rint a tu do mány mű ve lé se fon to sabb, mint az ok -
ta tói fel ada tok. Az ok ta tók meg ha tá ro zó több sé ge sze re ti az ok ta tói fel ada tot, de a hall ga tók kal
va ló bá nás mód ban a dif fe ren ci á lás nö vek vő szük sé ges sé gét so kan ta gad ják. Vé le mé nyü ket
szá mos vál to zó be fo lyá sol ja, pl. az in téz mény szék he lye és az a kép zé si te rü let is, ame lyen ok -
ta tói-ku ta tói fel ada ta i kat el lát ják. A dif fe ren ci á lás sal együtt el uta sít ják a fel ső ok ta tás ban zaj ló
vál to zá sok hoz va ló al kal maz ko dást. Az ok ta tók tól kér dő ív út ján nyert vé le mé nyek sze rint 
e mö gött fel ső ok ta tá si diszfunkciókat lát nak (fi nan szí ro zá si prob lé mát, ok ta tói túl ter he lést
a nagy hall ga tói lét szám ok mi att). Ál ta lá nos, hogy a tö me ge se dő fel ső ok ta tás ni vel lá ló ha tá sát
ér zik, ezt mint ve szélyt ész le lik a ta nu lá si ered mé nyek hez ve ze tő úton. A hely zet tel va ló azo -
no su lást aka dá lyoz za, hogy a hall ga tók nál alap ve tő ké pes ség be li, kész ség be li és is me ret be li,
va la mint mo ti vá ci ós, at ti tűd be li hi á nyos sá go kat lát nak, amely nek ala kí tá sát nem tart ják a fel -
ső ok ta tás fel ada tá nak, ha nem ezt a köz ok ta tás ból át hú zó dó aka dály ként ér tel me zik. A kulcs -
kom pe ten ci ák kö zül az anya nyel vi és a ta nu lá si kom pe ten cia el ma ra dott sá gát hang sú lyoz zák.
A hi ány szem lé let mi att a hall ga tók ról al ko tott ál ta lá nos ké pük a be lé pés kor elő í té le tes; a ve lük
va ló bá nás mód ban in kább a ne héz sé ge ket lát ják, mint sem az ugyan csak idő igé nyes te het ség -
gon do zást. Ugyan ak kor az ada tok ból az lát szik, hogy a dif fe ren ci á lás hang sú lyá nak erő sö dé sét
az ok ta tók nagy cso port ja lát ja. A tu do mány pri má tu sát az ok ta tás sal szem ben val lók nem
a kor re pe tá lást lát ják a dif fe ren ci á lás ban, ha nem a te het ség gon do zást. Vé gül is mind ket tő el ve -
zet het a kép zés vé gé re meg fo gal ma zott ta nu lá si ered mé nyek hez. 

A ku ta tás azt mu tat ja, hogy az ok ta tók szem be sül tek az zal, hogy erő fe szí té se ket kell ten ni
an nak ér de ké ben, hogy a vál to zó kö rül mé nyek kö zött is el ér jék a kép zé si cé lo kat, de so kan
még az el uta sí tást és nem a meg küz dést vá laszt ják. Bi zony ta la nul mo zog nak e té ren, s ál ta lá -
ban a fel ső ok ta tás ban mint komp lex és fo lya ma to san vál to zó rend szer ben. Hely ze tük nél fog va
ne héz meg ér te ni ük a fo lya ma tok, struk tú rák és szi tu á ci ók di na mi ká ját, de a mi nél több be épí -
tett vis  sza csa to lá si fo lya mat hoz zá já rul hat a te vé keny sé ge ket, cse lek vé se ket irá nyí tó né ze tek -
nek, ér té kek nek a vál to zá sá hoz.  
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Fog lal koz tat ha tó ság: fel sô ok ta tás
és mun kál ta tók — ki nek fon to sabb?

Ka to na Nó ra

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

De fi ní ci ós kí sér le tek

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

A fog lal koz tat ha tó ság mint áru cikk szo ro san ös  sze függ a kor mány za tok fog lal koz ta tás po li -
ti ká já val, amely ben a dip lo más mun ka vál la lók je len tős erő for rást kép vi sel nek a tu dás ala pú tár -
sa da lom ban. A gaz da sá gi nö ve ke dés szem pont já ból lét fon tos sá gú egy tár sa da lom ban a gyor san

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 49

Vissza a tartalomhoz



FÓKUSZ

vál to zó mun ka erő-pi a ci szük ség le tek hez ru gal ma san al kal maz kod ni ké pes dip lo más mun ka vál -
la lói ré teg nagy sá ga.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. áb ra.A tényleges foglalkoztatást befolyásoló tényezôk 

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

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

Az EL TE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rán 2010-ben vég zett Dip lo más Pá lya kö ve té si
Rend szer fel mé ré sé nek ada ta i ban mér ték a fog lal koz tat ha tó ság hoz kap csol ha tó, fen ti ek ben
tár gyalt kész sé gek és ké pes sé gek fon tos sá gát és azt is, hogy mi lyen mér ték ben volt mód ezek
fej lesz té sé re az egye te men foly ta tott ta nul má nyok ré vén, mind a hall ga tók, mind a már ab szo -
lu tó ri um mal ren del ke ző vég zet tek vé le mé nye sze rint. Akár a már vég zet tek, akár a még je len -
leg is hall ga tói jog vi szony ban lé vők ada ta it szem lél jük, a fel mé rés ered mé nyei sze rint a mun -
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2 DPR az „ál ta lá nos ké pes sé gek” fô fo ga lom alá ren de zi az ál ta la is vizs gált, meg ne ve zé sé ben is sok szí nû
(jár tas ság — ké pes ség — kész ség), fog lal koz tat ha tó sá got tá mo ga tó ele me ket: el mé le ti szak mai jár tas ság;
gya kor la ti szak mai jár tas ság; tech ni kai, szá mí tás tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá ban jár tas ság; ké pes ség a
ta nu lás ra, ön kép zés re; elem zés es rend sze re zés ké pes sé ge; írás be li ki fe je zô kés zség; ide gen nyel vû ki -
fe je zô kés zség; szer ve zô kész ség; pre cíz mun ka vég zés; nagy mun ka bí rás; ké pes ség az önál ló mun ka -
vég zés re; ké pes ség a csa pat mun ká ra; kap cso lat te rem tô, kom mu ni ká ci ós kész ség; szá mo lá si, szá mí tá si
fel ada tok meg ol dá sá nak ké pes sé ge; lo gi kai, tér be li gon dol ko dás; tár sa dal mi kér dé sek ben va ló jár tas -
ság; vál lal ko zó szel lem; ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sá nak ké pes sé ge; ké pes ség az újí tás ra, új dol gok fel -
fe de zé sé re; internet hasz ná la ta.
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ka vál la lás szem pont já ból há rom leg fon to sabb nak tar tott fog lal koz tat ha tó sá got tá mo ga tó elem:
az önál ló mun ka vég zés re va ló ké pes ség, a gya kor la ti szak mai jár tas ság és a pre cíz mun ka vég zés.
A leg ke vés bé fon tos nak tar tott há rom elem szin tén meg egye zik: vál lal ko zó szel lem, sze mély kö zi
és ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák (ké pes ség a csa pat mun ká ra; kap cso lat te rem tő, kom mu ni ká ci ós
kész ség; tár sa dal mi kér dé sek ben va ló jár tas ság) és a ma te ma ti kai, ter mé szet tu do má nyi és tech -
no ló gi ai kom pe ten ci ák (lo gi kai, tér be li gon dol ko dás; szá mo lá si, szá mí tá si fel ada tok meg ol dá -
sá nak ké pes sé ge; tech ni kai, szá mí tás tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá ban jár tas ság), ame lyek az
egy ér tel mű en ke vés bé fon tos meg íté lés alá es tek. Ha a hall ga tók és vég zet tek fon tos sá gi íté le -
te it ös  sze vet jük, nincs szig ni fi káns kü lönb ség az el mé le ti szak mai jár tas ság, az elem zés és
rend sze re zés ké pes sé ge, az írás be li ki fe je ző kés zség, a szer ve ző kész ség, a nagy mun ka bí rás,
a kap cso lat te rem tő, kom mu ni ká ci ós kész ség, a tár sa dal mi kér dé sek ben va ló jár tas ság, az újí -
tás ra, új dol gok fel fe de zé sé re va ló ké pes ség meg íté lé sé ben. Az ös  szes töb bi elem te kin te té ben
szisz te ma ti kus el té rés ta pasz tal ha tó, ti. a hall ga tók szig ni fi kán san na gyobb fon tos sá got tu laj -
do ní ta nak a fog lal koz tat ha tó sá got tá mo ga tó ál ta lá nos ké pes sé gek nek, mint a vég zet tek. Ez alól
két ki vé tel a pre cíz mun ka vég zés (át lag = –0,193; t = –3,13; p<0,002) és a ké pes ség az önál ló
mun ka vég zés re (át lag = –0,17; t = –3,40; p<0,001), ame lye ket a már mun ka ta pasz ta lat tal ren -
del ke ző vég zet tek ítél nek szig ni fi kán san fon to sabb nak.

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

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

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

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

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

megítélése a hallgatók szerint 

Forrás: ELTE PPK, DPR 2010

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 55

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 55



FÓKUSZ

4. áb ra. A foglalkoztathatóságot támogató jártasságok és képességek fontosságának és fejlesztésének
megítélése a végzettek szerint 

Forrás: ELTE PPK, DPR 2010

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

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

Forrás: ELTE PPK, DPR 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forrás: Gallup, 2010

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

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

Forrás: Gallup, 2010
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8. áb ra. A felsôoktatással történô együttmûködés fontossága a munkáltatók nézôpontjából (%)

Forrás: Gallup, 2010
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Zá ró gon do lat ok

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

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

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

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

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 72



Párbeszéd a kompetenciák nyelvén

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
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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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Ér tel mi sé gi-után pót lás

Po li ti kai jár tas ság és vég zett ség ös  sze füg gé se a fi a tal 
fel nôt tek kö zött

Koltói Lil la – Kiss Pasz kál

� A fi a tal fel nôtt kor ki emelt je len tô sé gû a po li ti kai iden ti tás ki ala ku lá sá ban, ek kor szi lár dul -
nak meg a po li ti kai at ti tû dök, sta bi li zá ló dik a vi sel ke dés, ala kul ki a po li ti kai bi za lom. Azt,
hogy a fi a ta lok mi ként vo nód nak be a po li ti ká ba, sok té nye zô ha tá roz za meg. Eze ket a té -
nye zô ket je len elem zé sünk ben a nem zet kö zi szak iro da lom ban is hasz nált po li ti kai jár tas ság
konstruktumával fog lal juk ös  sze. A po li ti kai jár tas ság mér té ke fel té te le zé sünk sze rint nem -
csak a csa lá di hát tér tôl, ha nem el sô sor ban az ok ta tás tól, kü lö nö sen a fel sô ok ta tás tól függ.
Nagy min tás if jú sá gi adat bá zis má sod elem zé sé vel (Ifjúság2008 25–29 éve sek kor osz tá lya)
azt ta lál tuk, hogy az is ko lai vég zett ség alap- és kö zép fok kö zött, il let ve kö zép- és fel sô fok
közöt ti is je len tôs ha tás sal van az ész lelt köz éle ti ér dek lô dés re, jár tas ság ra. A ma ga sabb
vég zett sé gû ek ak tí vab bak, po li ti kai kom pe ten ci á juk mér té ke ma ga sabb, mint az ala cso -
nyabb is ko lai vég zett sé gû e ké. Több vál to zós mo del lünk azt tá masz tot ta alá, hogy a fi a tal
fel nôt tek is ko lai vég zett sé ge alap ve tô en meg ha tá roz za a po li ti kai jár tas sá gu kat ak kor is, 
ha a szocioökonómiai stá tus ha tá sát ki von juk. �

A de mok ra ti kus tár sa dal mak mű kö dé sé nek alap ja a tá jé ko zott, köz éle ti kér dé sek ben töb bé-
kevés bé meg ala po zott tu dás sal ren del ke ző vá lasz tó pol gár, aki a po li ti kai vá lasz tá so kon vok sá -
val irányt szab a kö zös ség éle té nek. Meg ha tá ro zott idő köz ön ként ő vá laszt ugyan is a ver sen gő
po li ti kai erők kö zül, ál ta lá nos ér ték pre fe ren ci ái, a kor má nyon vagy el len zék ben mu ta tott tel je -
sít mény meg íté lé se, a jö vő be li ter vek be, sze mé lyek be, po li ti kai pár tok ba ve tett bi za lom alap ján.
Ezen felül akár köz vet len esz kö zök kel (lásd nép sza va zás), akár a köz vé le mény tá mo ga tó-kri ti -
kus vol tán ke resz tül át té te le sen, ha tás sal van fo lya ma to san is a po li ti kai dön té sek re és azok
meg va ló su lá sá ra. Elem zé sünk ki in du ló pont ja, hogy ezt a tá jé ko zott sá got ál ta lá nos in di ká to rok -
kal ki tud juk fe jez ni, eb ben egyé ni kü lönb sé ge ket tu dunk ki mu tat ni, és minden nek előz mé nye it
és kö vet kez mé nye it is vizs gál ni tud juk. A nem zet kö zi szak iro da lom ban ezt a tá jé ko zott sá got
gyak ran va la mi lyen ál ta lá nos kom pe ten ci a ként vagy a sze mély po li ti kai jár tas sá gá nak ki fe je ző -
dé se ként azo no sít ják. Bár an go lul az „expert” ki fe je zés sel je lö lik az utób bit a meg is me ré si
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folya ma to kat elő tér be ál lí tó po li ti kai pszi cho ló gi ai szak iro da lom ban, ez nem je len ti azt, hogy
a spe ci á lis (ta nács adói, vé le mény for má ló) sze rep ben lé vő és szak irá nyú (po li to ló gus, köz gaz -
dász, jo gász, pszi cho ló gus) kép zett sé gű po li ti kai szak ér tő ket vizs gál nánk, ha nem a hét köz na pi
em be rek kö zül a po li ti kai kér dé sek ben va ló tá jé ko zott ság, azok ba va ló be vo nó dás alap ján te -
szünk kü lönb sé get. Ezért sze ren csés a ma gya rul meg ho no so dott „po li ti kai jár tas ság” ki fe je -
zés. A szo ci o ló gi ai elem zé sek ben a fi gye lő kö zön ség és a tö meg kö zön ség ha tár vo na lán ér he tő
tet ten (Angelusz, 1983) a köz vé le mény ré teg zett sé gé ben ez a szá munk ra kü lö nö sen is iz gal -
mas kü lönb ség, bár nyil ván a véleményelittől egé szen a po li ti kai underclassig tart.

A fel ső ok ta tás sze re pe a po li ti kai jár tas ság, ci vil kom pe ten ci ák ki ala ku lá sá ban két szem -
pont ból is fon tos le het. Egy részt, több-ke ve sebb hang súl  lyal, de az egye te mek, fő is ko lák ön ké -
pé ben és a fe lé jük irá nyu ló tár sa dal mi el vá rá sok ban is meg fo gal ma zó dik, hogy ezek a tár sa dal -
mi elit kép zé sé nek he lyei. Nem ki zá ró lag a szak tu dást sa já tít ják el ben nük a hall ga tók, ha nem
a tár sa dal mi kér dé sek ben ál ta lá ban is tá jé ko zot tab bak, má sok ra vé le mé nyük kel na gyobb hatás-
sal lé vők lesz nek. Ko ráb ban ta lán en nek kulcs fo gal ma, a tár sa dal mi po zí ció fe lől fo gal maz ta
meg ezt a fo lya ma tot, ami kor az ér tel mi ség gé vá lást, az ér tel mi sé gi fe le lős sé get ele mez te, ma
ta lán in kább a kog ni tív tar tal mak ra és ké pes sé gek re esik na gyobb hang súly. A sze rep itt két ség -
te le nül együtt jár bi zo nyos jól ki mu tat ha tó egyé ni kü lönb sé gek kel. Más részt, ha tá gít juk
a pers pek tí ván kat, ér de kes le het azt is vizs gál ni, hogy az em be ri élet út szá mos meg ha tá ro zó ja
mel lett va jon mi a kép zés, ok ta tás sze re pe a po li ti kai jár tas ság, ci vil kom pe ten ci ák ki ala ku lá sá -
ban. A csa lád nak, tár sa dal mi po zí ci ó nak van-e na gyobb ha tá sa a po li ti kai jár tas ság ra vagy éppen
az is ko lá zott ság gal mu tat szo ros ös  sze füg gést?

Po li ti kai jár tas ság, ci vil kom pe ten cia és kom po nen sei

Fiske és munkatársai (1990) a po li ti kai jár tas sá got a té nyek is me re te mel lett jól struk tu rált,
szer ve zett kon cep ci ók, sé mák ös  szes sé ge ként ha tá roz zák meg. Kom po nen sei: po li ti kai tu dás,
mé dia, po li ti kai ér dek lő dés, po li ti kai vi sel ke dés, po li ti kai énkoncepció, ok ta tás. Goren (2000,
1997) a po li ti kai jár tas sá got egy olyan ké pes ség nek tart ja, mely nek se gít sé gé vel a po li ti kai
infor má ci ót az egyén fel dol goz za, szer ve zett po li ti kai tu dás sá ala kít ja, me lyet a hos  szú tá vú me -
mó ri á ban tá rol. Nagy po li ti kai jár tas ság gal ren del ke zők ki ter jedt tény sze rű és as  szo ci a tív tu dás -
sal ren del kez nek, me lyet fel hasz nál nak a hos  szú tá vú me mó ri á ban tá rolt po li ti kai in for má ció
és a köz vet len kör nye zet től szer zett in for má ció szer ve zé sé ben. Sze rin te mi nél töb bet tud va -
la ki a po li ti ká ról, mi nél job ban ké pes a po li ti kai in for má ci ó kat in teg rál ni az egyé ni po li ti kai
vé le ke dés rend sze ré be, an nál ma ga sabb szin tű a po li ti kai jár tas sá ga. A jár tas ság-in ter ak ció
hi po té zis sze rint a po li ti kai jár tas ság le he tő vé te szi, hogy az egyén job ban ha gyat koz has son
alap el vek re a po li ti kai pre fe ren ci ái meg ha tá ro zá sá hoz. Te hát mi nél na gyobb az egyén jár tas -
sá ga, an nál erő sebb a kap cso lat az el vei és a po li ti kai té mák ban el fog lalt ál lás pont ja kö zött.
A po li ti kai, ci vil kom pe ten ci át Janmaat (2011) olyan kész sé gek ként ha tá roz za meg, ame lyek -
kel a po li ti ká ról és tár sa da lom ról szer zett tu dá sun kat al kal maz zuk a köz ügyek in té zé sé ben.
Bobek és mun ka tár sai (2009) hat kér dés sel mé rik fel a ci vil kom pe ten ci á kat: az egyén meny -
 nyi re tud ja a mé di át se gít sé gül hív ni vé le mé nye ki fe je zé sé hez, men  nyi re tud kap cso lat ba
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lép ni kor mány tiszt vi se lő vel, kép vi se lő vel, ol va sói le ve let ír ni a he lyi lap ba, pe tí ci ót alá ír ni,
má sok előtt vé le ményt nyil vá ní ta ni.

Po li ti kai tu dás

A po li ti kai jár tas ság egyik leg fon to sabb kom po nen se a po li ti kai tu dás. A szak iro da lom kon szen -
zust mu tat a po li ti kai tu dás alap ve tő po zi tív ha tá sá ról a po li ti kai rész vé tel re (Fiske et al., 1990;
Zaller, 1990; Jennings, 1996; Moy et al., 2005; Grönlund–Milner, 2006; Elcheroth et al., 2011).
Delli Carpini és Keeter (1996) sze rint a jó ál lam pol gár leg biz to sabb elő re jel ző je a tu dás szint je.
Azon ban az már nem en  nyi re egy ön te tű, hogy mit ér te nek alat ta, és fő leg ho gyan mé rik a po li -
ti kai tu dást. A po li ti kai tu dás mé ré sé re a leg ti pi ku sabb esz köz a kor mány ra és a po li ti ká ra vo -
nat ko zó köz vet len kér dé sek. Jennings (1996) há rom tí pu sát kü lön böz te ti meg a tény fel tá ró
kér dé sek nek: 1. kor mány zás és po li ti ka me cha niz mu sá ra vo nat ko zó; 2. ak tu á lis po li ti kai ese -
mé nyek re és fej le mé nyek re vo nat ko zó; 3. múlt ra vo nat ko zó tör té nel mi kér dé sek. Delli Carpini
és Keeter (1996) ki eme li, hogy min den ki nek szük sé ge van a „já ték sza bály ok”, a po li ti ka jel le -
gé nek és sze rep lő i nek is me re té re is. Moy és mun ka tár sai (2005) in téz mé nyi tu dás ról (a struk -
tú ra és mű kö dé sé nek a meg ér té se) és az ak tu á lis ese mé nyek is me re té ről be szél nek. Elcheroth
és mun ka tár sai (2011) ref lex ív meg kö ze lí té sük ben a kö zös tu dás fon tos sá gát hang sú lyoz zák
a po li ti kai vi sel ke dés ben. Grönlund és Milner (2006) ki eme li, az in for má ci ó ból ak kor lesz
tudás, ha az egyén fel tud ja dol goz ni, eh hez pe dig kész sé gek re van szük sé ge.

Görnlund és Milner (2006) kog ni tív szem pont ból kö ze lí tik meg a po li ti kai tu dás fon tos sá -
gát: az egyén mér le ge li, hogy az adott po li ti kai ak ti vi tás (va gyis a sza va zás) mi lyen költ sé gek -
kel és elő nyök kel jár. Azon ban a tu dás af fek tív ol dal ról is be fo lyá sol ja a po li ti kai rész vé telt;
Settle és mun ka tár sai (2011) fi a tal fel nőt tek kö ré ben vég zett vizs gá la tuk ban azt ta lál ták, hogy
a na gyobb tu dás sal ren del ke zők na gyobb bi zal mat mu tat tak a po li ti kai in téz mé nyek iránt,
szig ni fi kán san op ti mis táb bak vol tak.

Mé dia hasz ná lat

A mé dia hasz ná lat po li ti kai tu dást, ak ti vi tást nö ve lő, il let ve csök ken tő ha tá sá val több vizs gá lat
is fog lal ko zik. Esser és de Vreese (2007) a te le ví zi ó zás mo bi li zá ló, il let ve de mo bi li zá ló ha tá sá -
ra is hoz pél da ként ku ta tá si ered mé nye ket. A mé dia ha tá sá nak vizs gá la ta kor fi gye lem be kell
ven ni a mé dia pi ac, ezen be lül a hír szol gál ta tás át ala ku lá sát: a hír szol gál ta tók rá kény sze rül tek
ar ra, hogy egy re szó ra koz ta tób bá te gyék a hí re ket, en nek kö vet kez té ben meg je len tek a „köny -
 nyű” hí rek (soft news). En nek a ha tás nak is tu laj do nít ha tó, hogy hi á ba nőtt a mé di u mok el ér he -
tő sé ge, a po li ti kai tu dás nem vál to zott; az ame ri kai tár sa da lom egy ki sebb szeg men sé ben
megnövekedett a tu dás szint je, vi szont egyes ré sze i ben csök kent, át lag ban nem mu tat vál to zást
(Iyengar et al., 2009). A po li ti kai tu dás kü lönb ség nö ve ke dé se a hír fo gyasz tá si szo ká sok meg -
vál to zá sá ra is vis  sza ve zet he tő. A te ma ti kus csa tor nák, az internet meg je le né sé vel az egyén tu -
da to sabb hír fo gyasz tó lett: szán dé ko san el ke rül he ti vagy ke res he ti a po li ti kai tar tal mú in for -
má ci ó kat, va gyis egy re egyen lőt le nebb lesz a po li ti kai tar tal mak el osz lá sa a tár sa da lom ban
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(Moy et al., 2005; Pri or, 2005; Morris–Forgette, 2007). Az, hogy az egyén mi lyen in for má ci ó -
kat ke res a kü lön bö ző mé di u mok ban, Jerit (2009) sze rint függ a csa lá di szocioökonómiai stá -
tus tól. A ma gas szocioökonómiai stá tu sú fi a ta lok na gyobb tu dás sal ren del kez nek, így köny -
 nyeb ben tud ják ki egé szí te ni, és így ér tel mez ni, a sok szor váz la tos hí re ket. Más részt az
in for má ci ó kat kön  nyeb ben tud ják tá rol ni, fel dol goz ni, kön  nyeb ben tud ják a fon tos té nye ket
ki szűr ni a szö veg ből, így nö vel ve a tu dás be li kü lönb sé get. 

A po li ti kai rész vé tel 

A po li ti kai rész vé tel a de mok rá cia egyik alap ve tő té nye ző je. Szá mos ku ta tás vizs gál ta az ak tív
rész vé tel meg ha tá ro zó it, bár ab ban nincs tel jes kon szen zus, mit kell po li ti kai rész vé tel alatt ér -
te ni. Sok ku ta tó a sza va zá so kon va ló rész vé telt te kin ti ak ti vi tás nak, míg az újabb ku ta tá sok
más te vé keny sé ge ket is a rész vé tel hez so rol nak, pl.: he lyi kö zös sé gi te vé keny sé gek, ön kor -
mány za ti ülé sek lá to ga tá sa, ön kén tes, ci vil ak ti vi tá sok, po li ti kai ese mé nyek kö ve té se, online
ak ti vi tás stb. (Moy et al., 2005; Condor–Gibbson, 2007; Bakker–de Vreese, 2011).

A rész vé tel de fi ni á lá sa mel lett prob lé ma még az ak tív és pas  szív rész vé tel meg ha tá ro zá sa.
Leg gyak rab ban a sza va zást, párt tag sá got, ön kor mány za ti, he lyi kö zös sé gi te vé keny sé get,
önkén tes és ci vil te vé keny sé gek ben va ló rész vé telt te kin tik ak tív nak (Condor–Gibbson, 2007;
Settle et al., 2011). Quintelier (2008) a po li ti kai rész vé tel szem pont já ból nem az ak tív és pas  szív
részt ve vők kö zött ta lált szig ni fi káns kü lönb sé get, ha nem a bár mi lyen szer ve ze ti ta gok (akár
online kö zös ség) és azok kö zött, akik nem tag jai sem mi lyen kö zös ség nek. Ered mé nyei alap ján
azok a fi a ta lok a leg ak tí vab bak, akik több szer ve zet nek a tag jai, még ha csak pas  szí van is.

Az is ko lai vég zett ség, fel sô ok ta tás, csa lá di SES 
meg ha tá ro zó sze re pe a po li ti kai jár tas ság ban

A szak iro da lom szé les kör ben meg egye zik ab ban, hogy az ok ta tás nö ve li a po li ti kai rész vé telt,
sza va zá si haj lan dó sá got, ál lam pol gá ri ak ti vi tást, fo koz za a po li ti kai tu dást és erő sí ti a de mok -
ra ti kus at ti tű dö ket (Dee, 2004; Hillygus, 2005; Highton, 2009). A leg több em pi ri kus ku ta tás -
ban az ok ta tás bi zo nyult a rész vé tel leg erő sebb elő re jel ző jé nek; az egyik leg gyak rab ban idé -
zett mon dat Converse 1972-es meg ál la pí tá sa: „az ok ta tás min de nütt az uni ver zá lis meg ol dás,
a kap cso lat min dig ugyan olyan irá nyú”. Ugyan ilyen gyak ran em le ge tett a Verba és mun ka tár -
sai 1995-ös ku ta tá sá nak ér tel me zé sé ből szár ma zó meg ál la pí tás: az is ko lai vég zett ség az egyet -
len, leg na gyobb ha tá sú be jós ló ja a fel nőtt ko ri po li ti kai ak ti vi tás nak. 

Bár a ku ta tók nagy ré sze li ne á ris nak és ad di tív nak te kin tet te az ok ta tás és a po li ti kai rész -
vé tel kap cso la tát, a szak iro da lom ban azon ban még min dig nincs kon szen zus ar ról, mi ért és ho -
gyan hat az ok ta tás a rész vé tel re, az ok sá gi vi szony a két té nye ző kö zött nem tisz tá zott. Az ok -
ta tás és a po li ti kai rész vé tel nem fel tét le nül li ne á ris kap cso la tát leg job ban a Brody-rejtély
né ven is mert je len ség ad ja vis  sza (Hillygus, 2005; Burden, 2009; Berinsky–Lenz, 2010).
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A hat va nas évek től kezd ve je le nő sen nőtt az is ko lá zott ság mér té ke tár sa dal mi szin ten az USA-
ban. Amen  nyi ben azt fel té te lez zük, hogy az is ko lá zott ság mér té ké től függ a vá lasz tá so kon
való rész vé tel, ak kor a mai vá lasz tá so kon sok kal na gyobb rész vé te li arány nak kel le ne len ni az
elő ző ge ne rá ci ók hoz ké pest, vi szont a rész vé te li arány vi szony lag ál lan dó, az is ko lá zott ság
mér té ké vel nem nőtt a rész vé tel.

Az ok ta tás ha tá sa több te rü le ten vizs gál ha tó a po li ti kai jár tas ság szem pont já ból. Dee (2004)
két fő csa tor nát azo no sí tott be, me lye ken ke resz tül fo koz za az ok ta tás a po li ti kai rész vé telt.
Egy részt az ok ta tás csök ken ti a rész vé tel költ sé ge it, fő ként mert a megnövekedett kog ni tív ké -
pes sé gek kön  nyeb bé te szik a komp le xebb po li ti kai in for má ci ók fel dol go zá sát, a dön tés ho zást,
a rész vé tel bü rok ra ti kus és tech ni kai aka dá lya i nak le küz dé sét. Más részt az ok ta tás a „de mok -
ra ti kus fel vi lá go so dás sal” nö vel he ti a rész vé tel ész lelt hasz nát, ki ala kít hat ja az ak ti vi tás pre fe -
ren ci á ját. Hillygus (2005) há rom hi po té zist fo gal ma zott meg az ok ta tás és a po li ti kai rész vé tel
kap cso la tá nak vizs gá la tá ra. 1. Az ál lam pol gá ri ok ta tás hi po té zi se azon ala pul, hogy az ok ta tás
biz to sít ja a rész vé tel hez szük sé ges kész sé ge ket és tu dást, így csök ken ti a rész vé tel anya gi és
kog ni tív költ sé ge it. 2. A tár sas há ló zat hi po té zi se ar ra he lye zi a hang súlyt, hogy az ok ta tás az
egyén tár sas há ló za ti po zí ci ó ját ja vít hat ja, va gyis az ok ta tás tár sas ki vá lasz tó me cha niz mus -
ként mű kö dik: a ma ga sabb is ko lai vég zett sé gű ek na gyobb va ló szí nű ség gel ke rül nek a po li ti -
ka i lag fon tos há ló za tok köz pont já hoz kö zel, míg a ke vés bé is ko lá zot tak na gyobb va ló szí nű -
ség gel ma rad nak a pe ri fé ri án. 3. A po li ti kai meritokrácia hi po té zi se nem kér dő je le zi meg
a po zi tív kor re lá ci ót az ok ta tás és a po li ti kai rész vé tel kö zött, ha nem csak az ok sá gi vi szonyt
vi tat ja, álok sá gi kap cso lat nak tart ja. A hi po té zis sze rint az in tel li gen cia áll mind két té nye ző
hát te ré ben, va gyis az in tel li gen sebb egyé nek na gyobb va ló szí nű ség gel ta nul nak to vább, és na -
gyobb va ló szí nű ség gel mu tat nak po li ti kai ak ti vi tást. Burden (2009) há rom főbb te rü le tet ha tá ro -
zott meg, me lye ken ke resz tül az ok ta tás ki fej ti ha tá sát: 1. az ok ta tás fej lesz ti a po li ti kai kész sé ge -
ket, nö ve li a tu dást és a kri ti kai gon dol ko dást; 2. kön  nyebb a re giszt rá ció fel tét ele it tel je sí te ni
(ez csak az USA-ra ér vé nyes); 3. az ál lam pol gá ri kö te les ség tu dat ki ala kí tá sa. Burden (2009)
vizs gá la tá ban az ok ta tás ha tá sát a rész vé tel re és a po li ti kai tu dás ra ha son lí tot ta ös  sze, mi vel
mind két té nye ző mö gött az ok ta tás áll. Azt ta lál ta, hogy míg az is ko lai vég zett ség és a rész vé tel
kap cso la ta di na mi kus (a fel ső ok ta tás ha tá sa egy re na gyobb), ad dig az is ko lai vég zett ség és
a po li ti kai tu dás kap cso la ta sta ti kus. Az ered mé nyek ér tel me zé sé ben azt va ló szí nű sí ti, hogy
a tu dás sze re pe és jel le ge vál to zott az év ti ze dek so rán.

Mint a fen ti ek ből lát ha tó, sok szí nű az ok ta tás és rész vé tel kap cso la tá nak meg kö ze lí té se.
Berinsky és Lenz (2010) két nagy el mé le ti irányt ha tá roz meg a ku ta tá so kat ele mez ve: a tra di -
ci o ná lis (az ok ta tás és a rész vé tel ok sá gi kap cso la ta) és a re vi zi o nis ta né ző pon tot (az ok ta tás és
a rész vé tel kö zött álok sá gi kap cso lat van) Kam és Palmer (2008) nyo mán, akik az ok ta tás mint
ok, il let ve az ok ta tás mint he lyet te sí tő cím két ad ták a két irány zat nak. 

A re vi zi o nis ta né ző pont hoz so rolt ku ta tá sok jel lem ző je, hogy meg kér dő je le zik az ok ta tás
köz vet len ha tá sát a po li ti kai rész vé tel re, va gyis azt tart ják, hogy az ok ta tás iga zá ból egyéb vál to -
zók ha tá sát fe di el, pl.: in tel li gen cia, kog ni tív ké pes sé gek, a csa lád szocioökonómiai stá tu sza áll
a kap cso lat hát te ré ben, és ezen té nye zők már a fel ső ok ta tás ba lé pés előtt ki fej tik ha tá su kat
(Hillygus, 2005; Tenn, 2007; Kam–Palmer, 2008; Higyton, 2009). Kam és Palmer (2008) il lesz -
tett min tás vizs gá la tá ban el tűnt az ok ta tás ha tá sa, ami kor az is ko lai vég zett ség ki vé te lé vel min -
den egyéb vál to zó meg egye zett. Ha son ló ered mény re ju tott Tenn (2007) is, aki szin tén il lesz tett
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min tá val dol go zott, vég zős fő is ko lá so kat ha son lí tott ös  sze a már vég zet tek kel. Mind két vizs gá -
lat ese té ben kor lát ként ér tel mez he tő, hogy az is ko lai vég zett sé get ab szo lút ér te lem ben ve szik,
nem re la tív ként. Highton (2009) ta nul má nyá ban há rom vál to zót so rol fel, me lyek egy aránt áll -
hat nak a to vább ta nu lás és a po li ti kai rész vé tel hát te ré ben. 1. Csa lá di SES: a ma ga sabb
szocioökonómiai stá tu szú szü lők na gyobb va ló szí nű ség gel ala kít ják ki a gye re kek ben a tovább -
ta nu lás intrinzik mo ti vá ci ó ját, a ma gas is ko lai vég zett ség ér té két, de va ló szí nű sí ti, hogy a ma gas
szocioökonómiai stá tu szú szü lők a po li ti kai tu da tos ság igé nyét is ki ala kít ják a gye re ke ik ben. 
2. Kog ni tív ké pes sé gek: a kog ni tív ké pes sé gek hat nak az is ko lai vég zett ség re és a po li ti kai tu da -
tos ság ra: jobb kog ni tív ké pes sé gű ek nek ma ga sabb is ko lai vég zett sé gük van, na gyobb a po li ti -
kai tu dá suk és tu da tos sá guk, ak tí vab bak. 3. A fel ső ok ta tás ba lé pés előt ti po li ti kai ak ti vi tás nak is
le het mo ti vá ci ós ha tá sa mind a po li ti kai tu da tos ság ra, mind a to vább ta nu lás ra.

A SES sze re pé re több ta nul mány ban is hi vat koz nak Highton mel lett (Wolfinger–Rosenstone,
1980; Milligan et al., 2004; Jerit, 2009; Berinsky–Lenz, 2011). Wolfinger és Rosenstone (1980)
a SES-t két rész re bon tot ta: jö ve de lem és is ko lai vég zett ség, és az is ko lai vég zett ség ha tá sát
a po li ti kai rész vé tel re sok kal erő sebb nek ta lál ta, mint a jö ve de le mét. Jerit (2009) sze rint a ma -
gas szocioökonómiai stá tu szú egyé nek na gyobb tu dás tár ral ren del kez nek, job ban szer ve zik az
in for má ci ó kat, kön  nyeb ben tá rol ják és ala kít ják át a po li ti kai in for má ci ó kat.

A kog ni tív ké pes sé gek fel ső ok ta tást meg elő ző ha tá sát is szá mo san hang sú lyoz zák (Hillygus,
2005; Highton, 2009; Schoon, 2010; Berinsky–Lenz, 2011). Schoon és mun ka tár sai (2010)
lon gi tu di ná lis vizs gá la tuk ban a gye rek ko ri kog ni tív ké pes sé gek, is ko lai vég zett ség, fog lal ko -
zás, po li ti kai bi za lom, po li ti kai at ti tű dök kap cso la tát vizs gál ták rep re zen ta tív min tán. Ered mé -
nye ik sze rint a 11 éves ko ri kog ni tív ké pes sé gek szig ni fi káns kap cso la tot mu tat tak a li be rá lis
tár sa dal mi né ze tek kel és a po li ti kai bi za lom mal 33 éves kor ban. Ezt a kap cso la tot rész ben
mediálta az is ko lai vég zett ség. A jobb kog ni tív ké pes sé gek kel ren del ke ző ma ga sabb is ko lai
vég zett sé gű ek szig ni fi kán san nyi tot tabb, to le rán sabb és ér dek lő dőbb fel nőt tek let tek.

Azon ban van nak olyan ku ta tá sok, ame lyek ar ra az ered mény re ju tot tak, hogy az ok ta tás
köz vet len ha tás sal bír a po li ti kai rész vé tel re (Dee, 2004; Milligan et al., 2004; Hillygus, 2005).
Dee (2004) az is ko lai vég zett ség és a po li ti kai rész vé tel, po li ti kai at ti tű dök köz vet len kap cso la -
tá ra ke re sett bi zo nyí té kot két fé le stra té gi á val: a fő is ko lák ha tá sát vizs gál ta el ér he tő sé gük
szem pont já ból, il let ve a ser dü lők gyer mek mun ká ról szó ló tör vény is me re té nek tük ré ben.
Ered mé nyei sze rint az ok ta tás nak mind kö zép is ko lás szin ten, mind a kö zép is ko la utá ni szin ten
erős és füg get len ha tá sa volt a po li ti kai rész vé tel re. Ha son ló ered mény re ju tot tak Milligan és
mun ka tár sai (2004) vizs gá la tuk ban, me lyet az USA-ban és Nagy-Bri tan ni á ban vé gez tek.
Az ok ta tás ha tá sát két nagy te rü le ten szá mos vál to zó val vizs gál ták: ak ti vi tá sok és at ti tű dök.
Ered mé nye ik azt mu tat ják, hogy az ok ta tás erős és köz vet len ha tást gya ko rol a po li ti kai rész vé -
tel re akár az ak ti vi tá so kat, akár az at ti tű dö ket néz zük mind két or szág ban. Az ak ti vi tá so kon be -
lül azon ban a sza va zás te kin te té ben csak az USA-ban le he tett a ha tást ki mu tat ni, és az is el tűnt,
ha a re giszt rá ció ha tá sát kont rol lál ták, de a töb bi ak ti vi tás te kin te té ben szig ni fi káns volt az
okta tás ha tá sa mind két min tá ban. Hillygus (2005) há rom hi po té zi se (lásd fent) kö zül az el sőt,
az ok ta tás ha tá sá ra vo nat ko zót, tud ta vizs gá la ti ered mé nye i vel iga zol ni, bár meg jegy zi, hogy
va ló szí nű leg komp le xebb kap cso lat le het az ok ta tás és a po li ti kai rész vé tel kö zött, mint amit
a hi po té zi sé ben fel té te le zett.
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Burden (2009) ér de kes vá laszt ad a Brody-rejtélyre: nem az ak tív po li ti kai rész vé tel el len
ha tó vál to zó kat tar tja kulcs fon tos sá gú nak, ha nem az ok ta tás ra, az ok ta tás ha tá sá nak vál to zá sá -
ra kon cent rál. Kb. 50 év nyi fel mé rés ada ta it ele mez ve azt ta lál ta, hogy a fel ső ok ta tás ha tá sa
a rész vé tel re megnövekedett a nyolc va nas évek től kezd ve, míg az ok ta tás ha tá sa a po li ti kai
tudás ra vi szony lag kons tans, va gyis egy re na gyobb a kü lönb ség a po li ti ka i lag ak tí vak és nem
ak tí vak kö zött az is ko lai vég zett ség, az ok ta tás szem pont já ból, míg ez a po li ti kai tu dá suk
szint jé ről nem mond ha tó el. A po li ti kai tu dás ese té ben nem le het az ok ta tás nak olyan di na mi -
kus ha tá sát ki mu tat ni, mint a rész vé tel ese té ben. A fel ső ok ta tás je len tő sé ge az ál lam pol gá ri
ér té kek át adá sa szem pont já ból meg nőtt a nyolc va nas évek ben, és a po li ti ka i lag ak tí vak és
nem ak tí vak kö zöt ti kü lönb ség szig ni fi kán san meg nőtt, és ez a kü lönb ség a 2000-es évek re 
is meg ma radt.

Delli Carpini és Keeter (1996) szin tén ki eme li a fel ső ok ta tás fon tos sá gát a po li ti kai tu dás,
po li ti kai rész vé tel szem pont já ból. Sze rin tük min den ok ta tá si for má nak, de leg in kább a fel ső -
ok ta tás nak erős ha tá sa van a po li ti kai tu dás ra, rész vé tel re az ál tal, hogy kész sé ge ket fej leszt;
olyan ori en tá ci ó kat ala kít ki a fi a ta lok ban, me lyek se gít sé gé vel kön  nyeb ben ér tel me zik a po li -
ti kai vi lá got.

A fel ső ok ta tás je len tő sé gét tag lal ja Williams és Filippakou (2010) az új tár sa dal mi elit ki -
ala kí tá sá ban. A fel ső ok ta tás ré vén olyan bourdeieu-i ér te lem ben kul tu rá lis és szim bo li kus
tőké re tesz szert az egyén, mel  lyel ver seny ké pes lesz az elit be ke rü lés hez.

Vizs gá la ti mód sze re ink

A vizs gá la tunk hoz az Ifjúságkutatás 2008 ku ta tás ada ta it hasz nál tuk fel. Az Ifjúságkutatás
2008 a rend szer vál tás óta a har ma dik, 15–29 éves kor osz tály kö ré ben vég zett nagy min tás
vizs gá lat. A négy éven ként el vég zett ku ta tás cél ja, hogy rész le tek ben gaz dag ké pet kap junk
a tár sa dal mi, gaz da sá gi vál to zá sok tük ré ben a fi a tal fel nőt tek élet mód já ról, anya gi és kul tu rá lis
erő for rá sa i ról, ér ték rend sze ré ről. 

A kér dő ív té ma kö rei:
1. Tár sa dal mi mo bi li tás: csa lád kul tu rá lis tő ké je, szü lők is ko lai vég zett sé ge, fog lal ko zá sa
2. Is ko lá zott ság: is ko lai vég zett ség, je len le gi is ko lai hely zet, to vább ta nu lá si ter vek
3. Eg zisz ten ci á lis hely zet: tar tós fo gyasz tá si esz kö zök, jö ve de lem, gaz dál ko dás
4. Csa lá di hely zet: együtt élés tí pu sai, pár kap cso la tok, el köl tö zés
5. Mun ka erő-pi a ci jel lem zők: el ső mun ká ba ál lás, je len le gi és ko ráb bi mun ka he lyek, mun -
ka vál la lá si ter vek
6. Tár sa dal mi köz ér zet, köz éle ti at ti tű dök: tár sa dal mi prob lé mák, in téz mé nyek meg íté lé se,
po li ti ká hoz va ló vi szony és at ti tű dök, szer ve ze ti ak ti vi tás; a szü lői ér ték rend hez va ló vi szony 
7. He lyi köz élet és he lyi po li ti ka: he lyi köz élet irán ti ér dek lő dés, rész vé tel a he lyi po li ti ká ban
8. If jú sá gi szol gá la tok: if jú sá gi re fe rens, if jú sá gi iro dák, if jú sá gi szer ve ze tek
9. Val lá sos ság: val lá sos ság, fe le ke ze ti ho va tar to zás
10. Kul tu rá lis fo gyasz tás: sza bad idő, mé dia fo gyasz tás, kul tu rá ló dá si, mű ve lő dé si szo ká sok
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11. Egész ség, élet mód, sze xu a li tás: egész sé gi ál la pot, élet mód jel lem zői, sze xu á lis szo ká sok,
fo gam zás gát lás, do hány zás, al ko hol- és drog fo gyasz tás
12. Sport hoz va ló vi szony: spor to lá si szo ká sok, sport ágak el is mert sé ge, né zett sé ge
13. In for ma ti kai is me re tek: in for ma ti kai is me re tek, szá mí tó gép-hasz ná la ti szo ká sok

Az Ifjúság2008 ku ta tás 8076 fős, a 15–29 éves kor osz tályt or szá go san rep re zen tá ló min tán
történt. A ku ta tás min tá ját 4 x 2000 fős és 2 x 4000 fős cso port ra bont va a négy, il let ve a két
almintán egy más tól rész ben kü lön bö ző kér dő ívet kér dez tek le. Ezen kí vül mind a 8000 fő ön ki -
töl tős kér dő íven is vá la szolt a kér dé sek re.
A 2000-2000-es min tá kon vizs gált kér dés cso por tok:
• gyer mek ne ve lés sel, gyer mek vál la lás sal kap cso la tos at ti tű dök
• ál lam pol gá ri tu dat, a de mok ra ti kus in téz mény rend szer be ve tett bi za lom
• a ta nu lás sal, il let ve a hasz no sít ha tó tu dás sal kap cso la tos at ti tű dök
• infokommunikációs esz kö zök kel va ló el lá tott ság
• mé dia fo gyasz tás
• az in for má ci ós tár sa da lom ra vo nat ko zó kér dé sek
A 4000-es almintákon vizs gált kér dés cso por tok:
• kul tu rá lis fo gyasz tás
• sza bad idős te vé keny ség
A 8000 fő nek át adott ön ki töl tős kér dő íven sze rep lő kér dés kö rök:
• drog hasz ná lat
• sze xu á lis szo ká sok
• al ko hol és do hány zás
• párt pre fe ren cia
• til ta ko zá so kon va ló rész vé tel

Je len ta nul má nyunk ban egy má sod elem zés ered mé nye it mu tat juk be, amit a szé les kör ben
kér de zett kér dé sek, kér dés cso por tok utó la gos cso por to sí tá sá val vé gez tünk. Er ről alább rész le -
te sen be szá mo lunk.

A mi elem zé sünk kér dés fel te vé sei

Vizs gá la tunk cél ja a po li ti kai jár tas sá got meg ha tá ro zó kom po nen sek elem zé se az is ko lai vég -
zett ség tük ré ben a fi a tal fel nőt tek kö ré ben (25–29 év kö zöt ti kor osz tály). Fel té te lez zük, hogy
az ok ta tás, kü lö nö sen a fel ső ok ta tás a tény sze rű tu dás mel lett olyan kész sé ge ket fej leszt, ame -
lyek nagy ban hoz zá já rul nak a po li ti kai jár tas ság mér té ké hez.

Ab ból in dul tunk ki, hogy a po li ti kai jár tas sá got több kom po nens ha tá roz za meg: po li ti kai
ér dek lő dés, po li ti kai kom pe ten cia, po li ti kai rész vé tel, po li ti kai bi za lom. Eze ket a kom po nen -
se ket az ok ta tás (is ko lai vég zett ség), a csa lá di SES be fo lyá sol ják.

A po li ti kai ér dek lő dés és az is ko lai vég zett ség mel lett több vál to zót al kot tunk meg. A po li -
ti kai rész vé telt két vál to zó ban von tuk ös  sze: egy részt a tény le ges po li ti kai ak ti vi tá sok kal kap -
cso la tos kér dé sek ből hoz tunk lét re egy vál to zót, más részt a po li ti kai ak ti vi tá sok ra vo nat ko zó 
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1. áb ra. A vizs gá lat fo gal mi mo dell je

szán dé ko kat tük rö ző kér dé sek ből al kot tuk meg a má si kat, mint fel té te le zett po li ti kai rész vé tel
vál to zó ját. Fő kom po nens-elem zés sel há rom vál to zót hoz tunk lét re: a po li ti kai bi za lom, csa lá di
SES, ál lam pol gá ri kész sé gek mu ta tó it. A po li ti kai bi za lom vál to zó ja a tel jes variancia 65,47%-át
ma gya ráz za: az el ső kom po nens mel lett, mely a variancia 43,64%-át ma gya ráz za, kap tunk
még két kom po nenst. A má so dik kom po nens, mely a kor mány és az or szág gyű lés irán ti bi za -
lom ra vo nat ko zik, a variancia 11,52%-át ma gya ráz za, míg a har ma dik, mely az Al kot mány bí -
ró ság ba és a köz tár sa sá gi el nök be ve tett bi zal mat je len ti, a variancia 10,31%-át ma gya ráz za.
A SES-mutató meg al ko tá sa kor az anya és apa leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge mel lett a fog lal -
ko zá su kat is fi gye lem be vet tük, a vál to zó a tel jes variancia 69,748%-át ma gya ráz za. A po li ti kai
kom pe ten cia vál to zó ja a tel jes variancia 59,919%-át ma gya ráz za. Két kom po nens kü lö nít he tő
el: az el ső, amely a po li ti kai ak ti vi tás sal kap cso la tos kész sé gek re vo nat ko zik, a variancia
32,03%-át ma gya ráz za. A má so dik kom po nens a mé dia hasz ná lat tal kap cso la tos kész sé ge ket
fog lal ja ma gá ban, a variancia 27,88%-át ma gya ráz za. Az ész lelt po li ti kai kom pe ten cia mu ta tó -
ja a kérdezőbiztosok ér té ke lé sé ből a vá lasz adó ról állt ös  sze.

Ered mé nyek 

A 25–29 éves vá lasz adók ál ta lunk hasz nált 2897 fős almintájának 13,1%-a (380 fő) al só fo kú is -
ko lai vég zett sé gű, 61,5%-a (1781 fő) kö zép fo kú, 24,7%-a (716 fő) fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű.

A fi a ta lok po li ti kai ér dek lő dé se a kér dő ív alap ján in kább ala csony nak mond ha tó: öt fo kú
ská lán 2,3 (szó rás: 1,09). 12,2%-uk ér dek lő dik a po li ti ka iránt, míg 54,2%-uk nem ér dek lő dik
a po li ti ka iránt.
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A kér dő ív 11-fé le po li ti kai ak ti vi tást mért két szem pont ból: az egyén részt vett-e már, il let -
ve részt ven ne-e az adott te vé keny ség ben. A min ta nagy ré sze nem vett még részt (75,1%), és
nem is ven ne részt (71,6%) sem mi lyen po li ti kai ak ci ó ban, te vé keny ség ben. 12% egyféle, 6,4%
két fé le, 3,1% há rom fé le po li ti kai ak ti vi tás ban vett részt. Az en nél több fé le po li ti kai te vé keny -
ség ben va ló rész vé tel ről a min ta na gyon kis szá za lé ka szá molt be. A szán dé ko kat te kint ve po -
la ri zál tabb a kép az egy fé le (9,5%) és öt fé le (2,2%) ak ti vi tás kö zött, utá na ha son ló an ala csony
arányt mu tat tak a vá la szok.

A po li ti kai bi za lom vál to zó it te kint ve el mond ha tó, hogy a vá lasz adók az Al kot mány bí ró -
ság ban bíz nak leg in kább: 71%-uk tel je sen vagy in kább bi za lom mal van a tes tü let iránt. Ez után
kö vet ke zik a bí ró ság 63,4%-kal és a köz tár sa sá gi el nök 62,2%-kal. A vá la szok alap ján in kább
bíz nak, mint nem a he lyi pol gár mes ter ben (61%), hon véd ség ben (59,8%), a rend őr ség ben
(58,6%). A vá lasz adók a kor mán  nyal a leg bi zal mat la nab bak: 74,9%-uk egy ál ta lán nem vagy
in kább nem bí zik ben ne. Ez után kö vet ke zik az or szág gyű lés: 69,15%-a a vá lasz adók nak nem
bí zik ben ne. In kább bi zal mat la nok a vá lasz adók a ban kok kal (56,4%) és az egy há zak kal szem -
ben is (54,5%).

A po li ti kai kom pe ten cia mu ta tó ját olyan vál to zók ból al kot tuk meg Bobek és mun ka tár sai
alap ján (2009), me lyek a he lyi köz ügyek ben va ló tá jé ko zó dás hoz, ak ti vi tás hoz szük sé ges
kész sé ge ket je len tik. A vá lasz adók na gyon kis ré sze vesz részt rend sze re sen a he lyi köz élet ben:
95%-uk még so ha nem vett részt if jú sá gi ön kor mány za ti ülé sen, 85,5%-uk so ha nem ke rült
köz vet len kap cso lat ba he lyi po li ti kus sal, 85,5% nem szólt még hoz zá a köz ügyek hez
internetes fó ru mo kon. A tá jé ko zó dást te kint ve ked ve zőbb a kép: 22,3% rend sze re sen, 52,5%
al kal man ként be szél get he lyi ügyek ről a csa lád tag ja i val; 18,5% rend sze re sen, 48,4% al kal -
man ként be szél get a ba rá ta i val a he lyi ügyek ről; 22,5% rend sze re sen, 39,7% al kal man ként ol -
vas sa a he lyi új sá got, hon la pot; 20% rend sze re sen, 35,8% al kal man ként né zi a he lyi té vét, hall -
gat ja a he lyi rá di ót. 

1. táb lá zat. Po li ti kai ér dek lô dés az is ko lai vég zett ség sze rint

Az is ko lai vég zett ség sze rin ti há rom cso port át la ga i nak ös  sze ha son lí tá sa szig ni fi káns
különb sé get mu ta tott: a fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű ek szig ni fi kán san na gyobb ér dek lő dést
mu tat tak, míg az alap fo kú is ko lai vég zett sé gű ek szig ni fi kán san ala cso nyabb ér dek lő dést mu -
tat tak a po li ti ka iránt.

A po li ti kai ak ti vi tás mér té ke szin tén szig ni fi káns kü lönb sé get mu tat az is ko lai vég zett ség
alap ján: a fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű ek a leg ak tí vab bak, míg a leg ala cso nyabb is ko lai vég -
zett sé gű ek a leg ke vés bé ak tí vak.
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2. táb lá zat. Po li ti kai ak ti vi tás mér té ke az is ko lai vég zett ség sze rint

3. táb lá zat. Fel té te le zett po li ti kai ak ti vi tás az is ko lai vég zett ség sze rint

Na gyobb kü lönb sé get mu tat nak az is ko lai vég zett ség sze rin ti cso por tok, ami kor a po li ti kai
ak ti vi tá si szán dé ka i kat ha son lí tot tuk ös  sze. A fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű ek szig ni fi kán san
több ször ven né nek részt adott po li ti kai ak ti vi tá sok ban, míg az alap fo kú is ko lai vég zett sé gű ek
leg ke ve sebb szer ven né nek részt ezek ben.

A po li ti kai kom pe ten cia ak ti vi tás fak to ra vo nat ko zá sá ban szig ni fi káns, de nem túl erős
a kü lönb ség a cso por tok kö zött: a ma ga sabb is ko lai vég zett ség na gyobb po li ti kai ak ti vi tás sal
jár együtt. Mar kán sabb kü lönb ség mu tat ko zott a po li ti kai ak ti vi tás mé dia hasz ná la ti fak to ra
ese té ben. 

Ész lelt po li ti kai kom pe ten cia te kin te té ben szig ni fi kán san kü lön bö zik a há rom cso port:
a fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű ek szig ni fi kán san na gyobb kom pe ten cia szin tet mu tat nak, míg
az alap fo kú vég zett sé gű ek szig ni fi kán san a leg ala cso nyab bat.

A po li ti kai bi za lom há rom fak to ra kö zül egyik ese té ben sem volt szig ni fi káns kü lönb ség
a há rom kü lön bö ző is ko lai vég zett sé gű cso port kö zött.

Az is ko lai vég zett ség és a szocioökonómiai stá tusz együt tes ha tá sát fel té te le ző po li ti kai -
jár tas ság-mo del lün ket GLM multivariate el já rás sal el len őriz tük. Ér de kes ered mény re ju tot -
tunk: a csa lá di SES várt ma gya rá zó ere je cse kély nek mu tat ko zott, na gyon kis mér ték ben ma -
gya ráz za a tár sa dal mi-gaz da sá gi (csa lá di) po zí ció a po li ti kai jár tas ság kom po nen se i ben
je lent ke ző egyé ni kü lönb sé ge ket. Más részt, ha kovariáló té nye ző ként ki von tuk a SES ha tá sát,
az is ko lai vég zett ség ön ma gá ban is ma gya ráz ta a kom po nen sek nagy ré szét. A po li ti kai kom -
pe ten cia mé dia hasz ná la ti fak to ra ese té ben R² = 0,046 előt te, R² = 0,044 utá na, az ész lelt po li ti -
kai kom pe ten cia ese té ben R² = 0,21, szem ben az R² = 0,19-cel. Erős a mo dell ma gya rá zó ha tá -
sa az ész lelt po li ti kai kom pe ten cia ese té ben (R² = 0,21).1
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1 Szignifikáns, de gyen ge be jós ló ere je van a po li ti kai ér dek lô dés re (R² = 0,072), a po li ti kai kom pe ten cia
mé dia hasz ná la ti fak to rá ra (R² = 0,044), a po li ti kai bi za lom 3. fak to rá ra (R² = 0,026), a po li ti kai kom pe -
ten cia ak ti vi tás fak to rá ra (R² = 0,022), a po li ti kai rész vé tel re (R² = 0,016).
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Kö vet kez te té sek

Az ered mé nye ink alá tá maszt ják az ok ta tás po zi tív ha tá sát a po li ti kai jár tas ság szint jé nek meg -
ha tá ro zá sá ban. A kom po nen sek kü lön elem zé sé ben szig ni fi káns kü lönb sé get mu tat tak az is ko -
lai vég zett ség sze rin ti cso por tok: a fel ső fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zők szig ni fi kán san
ér dek lő dőb bek, ak tí vab bak, po li ti kai kom pe ten ci á juk mér té ke ma ga sabb, mint az ala cso nyabb
is ko lai vég zett sé gű e ké nek. A mo dell elem zé se pe dig azt tá masz tot ta alá, hogy az is ko lai vég -
zett ség alap ve tő en meg ha tá roz za a po li ti kai jár tas sá got: el ső sor ban az ész lelt po li ti kai kom pe -
ten ci á val mu tat erős kap cso la tot, de szig ni fi káns a kap cso lat a töb bi kom po nens nagy ré szé vel
(a po li ti kai ér dek lő dés sel, po li ti kai kom pe ten ci á val, po li ti kai rész vé tel lel, a po li ti kai bi za lom
har ma dik fak to rá val). A csa lád szocioökonómiai stá tu szá nak nem nagy a ma gya rá zó ere je
a mo dell ben, mely nek oka it to váb bi ku ta tás ban kell fel tár ni.

Ál ta lá nos ta nul ság ként meg fo gal maz ha tó, hogy a po li ti kai jár tas ság, ci vil kom pe ten ci ák
vizs gá la tá nak nem zet kö zi ta pasz ta la tai ha zai min tán is iga zo lód ni lát sza nak. Má sod elem zé -
sünk ben is operacionalizálni tud tuk eze ket a fo gal ma kat a po li ti kai rész vé tel és a mé dia hasz ná -
lat, va la mint az ész lelt po li ti kai jár tas ság vál to zó i val. Ez utób bi vál to zó szí ne sí ti is a más vizs -
gá la tok ál tal ki ala kí tott ké pet, mert a jár tas ság nak füg get len sze mély ál ta li meg íté lé sét hoz za
be. Saj nos a ren del ke zé sünk re ál ló ada tok alap ján egy má sik fon tos té nye zőt, a po li ti kai tu dás
szint jét, a tény be li is me re te ket nem tud tuk vizs gál ni. E te kin tet ben je len vizs gá lat ered mé nyei
min den kép pen ki egé szí ten dők. A fel hasz nál ha tó kér dé sek kor lá to zott vol tá ért nagy mér ték ben
kár pó tolt vi szont a vá lasz adók szé les kö re. Az Ifjúság2008 adat bá zi sán le he tő vé vált, hogy
egyet len fi a tal fel nőtt kohorszt (a 2008-ban 25–29 éve se két) or szá gos rep re zen ta tív min tán
vizs gál junk. Ezen a nagy min tán va ló ban vizs gál ha tó vá vált az is ko lai ta nul má nyok ön ma gá ban
vett ha tá sa  is. Az ered mé nyek e te kin tet ben biz ta tó ak, hi szen je len tős ha tá sa van a szocio -
ökonómiai meg ha tá ro zott ság tól füg get le nül is a ta nul má nyok nak egy olyan ál ta lá nos ké pes ség te -
rü le ten, ami lyen a po li ti kai jár tas sá gé, ci vil kom pe ten ci á ké. Bár a köz ok ta tás ban meg ha tá ro zot tak
az el sa já tí tan dó ál lam pol gá ri is me ret kö rök, kom pe ten ci ák, eze ken is túl megy a fel ső ok ta tás -
ban mér he tő ha tás, ahol ha son ló ál ta lá nos kép zés nin csen. A fel ső fo kú ta nul má nyok nem spe -
ci fi kus ha tá sát az „ér tel mi ség gé vá lás ban” mind azo nál tal to vább szük sé ges vizs gál ni, hogy
a kom po nen se it és ha tás me cha niz mu sa it tel je seb ben fel tár has suk.
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„A jók men nek el?”

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-Bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Ceg lé di Tí mea – Nyüs ti Szil via

� Haj dú-Bi har me gye nagy múl tú fel sô ok ta tá si in téz mé nyei min dig is nagy szí vó erô vel ha tot -
tak a kör nyék to vább ta nul ni vá gyó i ra. A ko ráb bi in téz mé nyi ku ta tá sok (Re gi o ná lis Egye tem,
TERD) tar tal mas le írá so kat ad tak a me gye hall ga tó i ról, de azok ról ed dig ke ve set tud tunk
meg, akik más me gyék be vagy a fô vá ros ba ván do rol va foly tat ták is ko lai pá lya fu tá su kat. 
Ta nul má nyunk cél ja ép pen ezért ki egé szí te ni a ko ráb bi in téz mé nyi meg kö ze lí tést egy föld -
raj zi szem lé let tel. Ezért – meg for dít va a ko ráb bi in téz mé nyi meg kö ze lí tés bôl ki in du ló kér dést
– azt vizs gál juk, hogy Haj dú-Bi har me gye fris sen érett sé gi zett fi a tal jai kö zül kik ma rad nak
hely ben, és kik kí ván ják más me gyék ben vagy a fô vá ros ban foly tat ni fel sô fo kú ta nul má nyai -
kat. A ko ráb bi for rá sok alap ján a fel vé te li dön té sek két leg fon to sabb mö göt te sé nek
a tár sa dal mi hát tér és az ered mé nyes ség mu tat ko zott. A fel vé te li zô ál tal ki vá lasz tott in téz -
mény föld raj zi el he lyez ke dé sét is e két mu ta tó val ös  sze füg gés ben vizs gál juk, il let ve
ki egé szít jük azt az in téz mé nyi kí ná lat ha tá sá nak elem zé sé vel is. Ered mé nye in ket or szá gos
kon tex tus ban is el he lyez zük, így össze ha son lít juk a Haj dú-Bi har me gye i ek el ván dor lá si min -
tá za tát az or szá gos ten den ci ák kal. Ezek fé nyé ben vo nunk le kö vet kez te tés eket ta nul má nyunk
két fô kér dé sé re vo nat ko zó an: 1. Mek ko ra a sze lek tív el ván dor lá si szán dék Haj dú-Bi har
megye hall ga tó je lölt jei kö ré ben az el sô he lyes je lent ke zé sek so rán? 2. Mi lyen hát tér té nye zôk
hú zód nak meg e mö gött? �

Fogalommeghatározás

A fel vé te li so rán meg mu tat ko zó sze lek tív el ván dor lás alatt azt a je len sé get ért jük, ami kor va la -
mi lyen is mérv sze rint kü lön böz nek a más me gyék fel ső ok ta tá si in téz mé nye it vá lasz tók (az el -
ván dor lók) azok tól, akik hely ben kí ván nak to vább ta nul ni. Elem zé sünk ben a tár sa dal mi hát tér
és az ered mé nyes ség az a két is mérv, ame lyek ről úgy vél jük, hogy a hall ga tó je löl tek dön té se it
be fo lyá sol hat ják, még pe dig két fé le mó don: 1. egy részt úgy, hogy a ked ve zőbb tár sa dal mi hát -
te rű és jobb ered mé nyes sé gű fel vé te li zők el ván do rol nak más me gyék va la mi lyen szem pont
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sze rint ran go sabb (vagy an nak vélt) fel ső ok ta tá si in téz mé nye i be; 2. más részt pe dig úgy, hogy
a ked ve zőt le nebb tár sa dal mi hát te rű és ros  szabb ered mé nyes sé gű je lent ke zők más me gyék ke -
vés bé ran gos (vagy an nak vélt) in téz mé nye it vá laszt ják. A sze lek tív el ván dor lást te hát két pó lu -
sú je len ség ként ér tel mez zük.

A ta nul mány csak az el ván dor lá si szán dé ko kat vizs gál ja, il let ve azt is csak az el ső he lyes
je lent ke zé sek szint jén. Ugyan is az ál ta lunk elem zett adat bá zis ban csak az el ső he lyes je lent ke -
zé sek sze re pel tek, így nem volt al kal munk ezt a dön tést an nak a fel vé te li stra té gi á nak a szer ves
ré sze ként vizs gál ni, mely ben a to váb bi meg je lölt fel vé te li he lyek mel lett ez csak egyet len
elem ként (igaz, a leg hang sú lyo sabb ként) sze re pel (lásd pl. Szemerszki, 2012). A tény le ges el -
ván dor lás (va gyis az, hogy vé gül ho va si ke rült fel vé telt nyer ni ük a je lent ke zők nek) egy újabb
elem zés tár gyát ké pe zi majd.

A vizs gá lat re le van ci á ját alá tá masz tó ed di gi ered mé nyek

A sze lek tív el ván dor lás ra uta ló je lek: Le fö lö zött hall ga tói so ka ság?

A Haj dú-Bi har me gyét is ma gá ba fog la ló Partium tör té nel mi ré gi ó ban (Süli–Zakar, 2006)1 egy
év ti ze de foly tat nagy min tás hall ga tói kér dő íves fel mé ré se ket a Deb re ce ni Egye tem CHERD-
Hungary Fel ső ok ta tá si Ku ta tó és Fej lesz tő Köz pont ja. Ezen vizs gá la tok so rán több ször ele -
mez ték már a hall ga tók tár sa dal mi hát te re és ered mé nyes sé ge kö zöt ti ös  sze füg gé se ket, me -
lyek ről ki de rült, hogy egy faj ta re gi o ná lis sa já tos ság gal bír nak. Oly kor olyan ered mé nyek
szü let tek ugyan is, me lyek el tér tek az or szá gos hall ga tói ku ta tá sok ban meg szo kot tól: a szü lői
hát tér alap ján sor ba ren de zett cso por tok ered mé nyes sé ge nem min dig a várt, lép cső ze tes ösz -
 sze füg gést hoz ta. A kö zép fo kú vég zett sé gű (leg fel jebb érett sé gi zett) vagy az alap fo kú vég zett -
sé gű (leg fel jebb szak mun kás) csa lád ból ér ke zők oly kor jobb ered mé nye ket ér tek el, mint
a dip lo más fel me nők kel ren del ke zők. A ten den ci ák lát tán az a gya nú fo gal ma zó dott meg az
elem zést vég ző ku ta tók ban, hogy a dip lo más csa lád ból ér ke zők egye net len tel je sít mé nye annak
a je le, hogy egy le fö lö zött hall ga tói so ka ság ma rad a ré gi ó ban. A kö vet ke zők ben azo kat az
ered mé nye ket mu tat juk be, ame lyek meg ala poz ták ezt a gya nút.

Az el ső ilyen adat a 2003-as Re gi o ná lis Egye tem vizs gá lat so rán mu tat ko zott meg Pusz tai
Gab ri el la elem zé sé ben. Ek kor a Deb re ce ni Egye tem Ter mé szet tu do má nyi Ka rán a szü lők te -
kin te té ben nem a fel ső fo kú, ha nem a kö zép fo kú is ko lai vég zett ség je len tett előnyt az ered mé -
nyes hall ga tói cso port ba ke rü lés kor (igaz, más ka rok ese té ben már a meg szo kott kap cso lat volt
meg fi gyel he tő) (Pusz tai, 2010a).2 Egy öt év vel ké sőb bi kér dő íves vizs gá lat so rán a szer ző
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1 Az ál ta luk Partiumnak ne ve zett ha tár men ti ré gi ó ba Ma gyar or szá gon Szabolcs-Szatmár-Bereg és Haj dú-
Bi har me gye, Ro má ni á ban Szatmár, Bi har, Szil ágy és Máramaros me gye, va la mint Uk raj ná ban Kár pát al ja
kom pakt ma gyar ság gal ren del ke zô já rá sai tar toz nak.

2 Az ered mé nyes ség al ko tó ele mei eb ben a mo dell ben a mun ká ba ál lás ra va ló fel ké szült ség és a ta nul -
má nyok irán ti el kö te le zett ség (extrakurrikuláris te vé keny sé gek, ol va sás ra és ön kép zés re for dí tott idô,
nyelv vizs gá val va ló ren del ke zés, to vább ta nu lás ter ve zé se) vol tak.

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 96



„A jók mennek el?”

(2010b) a csa lád to vább ta nu lá si ter vek re vo nat ko zó ha tá sát vizs gál ta, ez út tal a bo lo gnai alap -
szak vég zős hall ga tói kö ré ben le kér de zett 2008-as TERD-kutatás ada tai alap ján. A ta nul mány
az ered mé nyes ség egyik di men zi ó já nak te kin tet te a fel ső ok ta tá si to vább ha la dás mel let ti po zi -
tív dön tést. Meg le pő mó don nem a leg ma ga sab ban is ko lá zott (va gyis dip lo más) fel me nők kel
ren del ke zők ter vez ték leg in kább a to vább ta nu lást az alap kép zés után, ha nem a kö zép fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zők, ami az or szá gos ten den ci á kat is mer ve vá rat lan ered mény nek szá mít.
A TERD-kutatás 2010-es má so dik hul lá ma so rán meg kér de zett ma gisz te ri hall ga tók kö ré ben
pe dig – ami kor a szi go rú fel vé te li el já rás árán meg sze rez he tő szak kol lé gi u mi tag sá got te kin tet -
tük ered mé nyes ség nek – azt ta lál tuk, hogy a szak kol lé gis ták kö ré ben ma ga sabb az el ső ge ne rá -
ci ós ér tel mi sé gi ek ará nya, mint a tel jes min tá ban. 

Te hát mes ter sza kon in kább a kö zép- vagy alap fo kú vég zett sé gű szü lők gyer me kei van nak
je len a leg in kább ki vá ló sá gi ala pon vá lo ga tó szak kol lé gi u mok ban (Ceg lé di, 2010). Ez azért is
el gon dol kod ta tó, mert a 2008-as TERD-vizsgálat ta nul sá gai sze rint az alap sza ko sok kö ré ben
még for dí tott volt a hely zet, ott ép pen az ala csony stá tu szú ak ki szo ru lá sá ra ta lál tunk lát vá nyos
nyo mot. Még ak kor is, ha a kü lönb sé gek (a szak kol lé gis ták ala csony elem szá ma mi att) nem
vol tak szig ni fi kán sak, fel ve tő dik a kér dés, hogy mi ért fö lö ződ nek le a ma gisz te ri kép zés re
a dip lo más szü lők kel ren del ke ző szak kol lé gis ták. Le het sé ges ma gya rá zat le het, hogy a ma ga -
sab ban kva li fi kált csa lá dok ból ér ke ző hall ga tók a BA/BSc szin tű kép zés után el hagy ják a ré gi -
ót, és ez hat vá nyo zot tan érez te ti ha tá sát a ko ráb ban na gyobb elit me rí tés sel ren del ke ző szak -
kol lé gi u mok ban (Ceg lé di, 2010).

A Deb re ce ni Egye tem Te het ség gon do zó Prog ram já nak utánkövetéses vizs gá la ta so rán
egy érett sé gi vel sem ren del ke ző szü lői hát tér ből ér ke ző, de fel tű nő en jól tel je sí tő hall ga tói
soka ság ra buk kan tunk, akik hez ké pest a dip lo más csa lád ból szár ma zók is mé tel ten alul tel je sí -
tő nek tűn tek. Le he tő sé günk nyílt ar ra, hogy ös  sze ha son lít suk a prog ram ba fel vé te li ző má sod -
éve sek ada ta it azo ké val, akik már ki lép tek az egye tem ről. Je len ta nul mány szem pont já ból az
elem zés nek nem az a kö vet kez te té se ér de kes, hogy az egye te mi évek alatt ho gyan ol dód tak fel
a tár sa dal mi kü lönb sé gek az ered mé nyes sé get il le tő en, ha nem az, hogy már a prog ram ba va ló
je lent ke zés kor is ta pasz tal ha tó volt, hogy a leg fel jebb alap fo kú vagy szak mun kás vég zett sé gű
szü lők gyer me kei ki ma gas ló an tel je sí tet tek bi zo nyos mu ta tók men tén. Ők is ugyan úgy, sőt, gyak -
ran az is ko lá zot tabb fel me nők kel bí ró kat fe lül mú ló mó don tel je sí tet tek pél dá ul ki emelt ösz tön díj
el nye ré sé ben, pub li ká ció meg je len te té sé ben, TDK-tevékenység el kez dé sé ben (a dol go zat tény le -
ges le adá sá ban, il let ve dí jak el nye ré sé ben azon ban már in kább a le ma ra dá suk ta pasz tal ha tó),
a kap cso lat ki ala kí tás fon tos sá gá nak fel is me ré sé ben, szak kol lé gi um ban vagy ön te vé keny cso -
por tok ban va ló rész vé tel ben (Ceglédi–Fónai, 2012).

A Deb re ce ni Egye tem al sóbb tár sa dal mi ré te gek ből ér ke ző hall ga tó i nak át la go san jó ered -
mé nye ös  szes sé gé ben ab ból is adód hat, hogy lé tez het egy faj ta ne ga tív irá nyú le fö lö zés is, te hát
a leg gyen géb ben tel je sí tők más me gyék ala cso nyabb presz tí zsű kép zé se in foly tat ják a ta nul -
má nya i kat. Je len elem zé sünk so rán en nek a sej tés nek is utá na já runk.

A ma ga san is ko lá zott ré teg szo kat lan vi sel ke dé sé nek nyo ma it ta pin tot tuk ki ab ban a hall -
ga tói idő mér leg-vizs gá lat ban is, amely so rán egy ta nu lás tól, mun ká tól és sza bad idő től is el -
ide ge ne dett – leg alább is egyik hez sem kü lö nö sen kö tő dő – cso port ra, a létezgetőkre buk kan -
tunk. Kö rük ben is át lag fö löt ti volt a dip lo más fel me nők kel ren del ke zők ará nya (Nyüs ti–
Ceg lé di, 2010).

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 97

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 97



VENDÉGOLDAL

A le fö lö zött ség nem csak az ered mé nyes sé gi mu ta tók ban ra gad ha tó meg, ha nem a me gye
fel ső ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nu ló hall ga tók tár sa dal mi hát te ré ben is. Saj nos nem áll nak ren -
del ke zé sünk re olyan ada tok, ame lyek le he tő vé ten nék, hogy össze ves sük a me gye fris sen
érett sé gi zett jei (nem csak fel vé te li zői) tár sa dal mi hát te rét a me gye egye te me i re és fő is ko lá i ra
be ke rül te ké vel. Ar ra azon ban már több vizs gá lat is fel hív ta a fi gyel met, hogy a Deb re ce ni
Egye tem egy rend kí vül hát rá nyos hely ze tű hall ga tói bá zis sal ren del ke zik (Pusz tai, 2010a,
2010b; Szemerszki, 2012).3 Elem zé sünk től vá runk meg nyug ta tó vá laszt ar ra a kér dés re, hogy
ez a hát rány va jon a kel le té nél is na gyobb-e, vagy egy sze rű en csak a fel vé te li zők ös  sze té tel ét
tük rö zi a hát rá nyos hely ze tű ek he lyi in téz mé nyek ben ta pasz talt ma gas ará nya.

A fent be mu ta tott ered mé nyek tö re de zet tek, nem von ha tó le be lő lük egy ér tel mű en az a kö -
vet kez te tés, hogy a vizs gált in téz mé nyek egy le fö lö zött (a leg jobb hát te rű ek kö zül a leg job bak -
tól, vagy a leg ros  szabb hát te rű ek kö zül a leg ros  szab ban tel je sí tő hall ga tók tól meg fosz tott)
hall ga tói bá zis sal ren del kez nek. Még is fel kel ti a ku ta tó kí ván csi sá gát, ha olyan ered mény re
buk kan, amely a meg szo kott nak el lent mond. Eb ben az eset ben az a szo kat lan, hogy a ré gió fel -
ső ok ta tá sá ban egy olyan má so dik ge ne rá ci ós ér tel mi ség van je len, mely nek tag jai bi zo nyos
mu ta tók ban nem fe lel nek meg a vá ra ko zá sok nak, va la mint ez zel pár hu za mo san egy olyan
köze pe sen vagy ala cso nyan is ko lá zott szü lők kel ren del ke ző ré teg, amely egyes di men zi ók ban
ki ma gas ló ered mé nye ket tud hat magáénak.4 Ta nul má nyunk ban an nak já runk utá na, hogy ez
a szo kat lan re gi o ná lis sa já tos ság a sze lek tív el ván dor lás nak tud ha tó-e be.

Még is csak ma rad nak a fel vé te li zôk? – Sta bil in téz mé nyi von zás kör zet

Egy-egy me gye meg tar tó e re je úgy is meg kö ze lít he tő, hogy meg vizs gál juk in téz mé nye i nek be -
is ko lá zá si kör ze tét. Az ilyen tí pu sú vizs gá la tok kap csán in kább a hall ga tók men  nyi sé gi, mint -
sem mi nő sé gi mu ta tói ra gad ha tók meg. Ezen ered mé nyek alap ján ál ta lá ban a me gye erős és
sta bil von ze re je ke rül ki hang sú lyo zás ra. Kü lö nö sen igaz ez a Haj dú-Bi har me gyei fel ső ok ta tás
de rék ha dát adó deb re ce ni fel ső ok ta tás ra (a me gye fel ső ok ta tá si in téz mé nye i nek több sé ge
ugyan is deb re ce ni szék hel  lyel mű kö dik). Deb re cen fel ső ok ta tá sá nak be is ko lá zá si kör ze te it
vizs gál va 2005-ben Teperics Kár oly ar ra az ered mény re ju tott, hogy a vá ros fel ső ok ta tá sa
a leg na gyobb von zó ha tást Haj dú-Bi har és Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé re gya ko rol ja, 
de a ko ráb bi ak hoz ké pest nőtt a He ves, Bor sod-Aba új-Zemp lén és Jász-Nagykun-Szolnok
megyé ből, va la mint Bé kés me gye észa ki ré sze i ről ér ke zők szá ma is (Teperics, é. n.).

To váb bi fon tos te rü le tei a deb re ce ni fel ső ok ta tás be is ko lá zá si kör ze té nek a ha tá ron tú li te -
le pü lé sek. Deb re cen so ká ig a leg kö ze leb bi le he tő sé get je len tet te a Ro má ni á ban és Uk raj ná ban
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3 Ez rész ben an nak is kö szön he tô, hogy na gyon nagy arány ban szív ja fel a szom szé dos me gyék hát rá -
nyo sabb hely ze tû je lent ke zô it is. El sô sor ban Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé re van nagy szí vó ha tá sa,
amely az egyik leg hát rá nyo sabb hely ze tû me gye az or szág ban. Itt a leg ma ga sabb azok ará nya, akik hát -
rá nyos vagy hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tü kért több let pon tot kér nek.

4 Arra vo nat ko zó an nin cse nek ada ta ink, hogy ez a ma gas tel je sít mény csak eb ben a ré gi ó ban ér zé kel he tô-e,
vagy or szá gos ös  sze ha son lí tás ban is igaz, hogy ered mé nye sek a me gye el sô ge ne rá ci ós ér tel mi sé gei.
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érett sé gi ző ma gyar fi a ta lok szá má ra, hogy az ál ta luk vá lasz tott sza kot ma gyar nyel ven hall gat -
has sák. A ki sebb sé gi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek meg je le né se, bő vü lé se va la me lyest ja ví tot ta
a ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás hoz va ló hoz zá fé rést, ugyan ak kor ez zel pár hu za mo san nem csök -
kent a deb re ce ni in téz mé nyek von ze re je sem (Teperics, 2006; Koz ma, 2010, 2011; Ok tó be ri
sta tisz ti kák, é. n.; Belényi et al., 2010; Hollósi, 2010; Stark, 2011; Bor dás, 2011; Bacskai,
2011; Áb ra hám–Ba ra bá si, 2011; Hausmann et al., é. n.; Szolár–Hausmann, 2008) (1. áb ra).

1. áb ra. Deb re cen fel sô ok ta tá sá nak in ten zív von zás te rü le te, 2005

For rás: Teperics, 2005, 2006

A re la tí ve nagy föld raj zi ha tó kört Teperics a szom szé dos me gyék vagy ré gi ók in téz mény -
hi á nyos sá gá val ma gya ráz ta. Hogy ezen ál lí tá sát pon to sít sa, ös  sze ha son lí tot ta Deb re cen ha tá -
sát az érin tett te rü le tek más le het sé ges egye te mi köz pont ja i nak ha tá sá val is. Az ered mé nyek
alap ján meg ál la pít ha tó, hogy Deb re cen „ha tó su ga ra” fő leg az észak-ke le ti kis tér sé gek re ter jed ki,
itt nem old ja fel a do mi nan ci á ját sem a mis kol ci, sem a sze ge di fel ső ok ta tás. A du nán tú li kis tér -
sé gek ből azon ban már ke ve sebb hall ga tót tud ver bu vál ni, mint Sze ged vagy Mis kolc, ugyan -
ak kor Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé ből ha tá ro zott kon tú rú vo nal lal szo rít ja ki Mis kolc von -
zás kör ze tét (Teperics, é. n.). 

Ami a leg fris sebb ada to kat il le ti, el ső sor ban a me gye leg na gyobb fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyé ről, a Deb re ce ni Egye tem ről áll nak ren del ke zé sünk re for rá sok. Az egye tem 2010-es ok tó -
be ri sta tisz ti kái alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az in téz mény hall ga tó sá gá nak je len tős ré sze
a kör nyék ről ér ke zik. A hall ga tók nyolc ti ze de a há rom ke le ti me gye va la me lyik ében ren del ke zik

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 99

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 99



VENDÉGOLDAL

ál lan dó la kó hel  lyel: Haj dú-Bi har ban (négy ti zed), Szabolcs-Szatmár-Beregben (há rom ti zed), va la -
mint Bor sod-Aba új-Zemp lén ben (egy ti zed) (Fónai et al., 2012). Az erős me gyei kö tő dést a Felvi
2011-es in téz mé nyi elem zé sei is meg erő sí tik. A Deb re ce ni Egye tem hall ga tó i nak 44%-át,5

az (ak ko ri) Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép ző Főiskola6 fel vet te i nek pe dig 54,3%-át ver bu -
vál ja a me gyé ből. A Deb re ce ni Egye te met pél dá ul csak az olyan szű kebb von zás kör zet tel ren del ke -
ző fel ső ok ta tá si in téz mé nyek elő zik meg, mint a Mis kol ci Egye tem (72,4%), a Szol no ki Fő is ko la
(48,4%), a Ka pos vá ri Egye tem (48,4%), il let ve a Pé csi Tu do mány egye tem Szek szár don ki he lye zett
Il  lyés Gyu la Ka ra (49,5%7) (Felvi, é. n.). A me gyei kö tő dés re vo nat ko zó ered mé nyek mind amel lett
csak an nak fé nyé ben ér tel mez he tők, ha fi gye lem be ves  szük az egyes in téz mé nyek „ha tó su ga rát” is,
te hát azt, hogy mi lyen mér ték ben ter jed ki von zás kör ze tük a me gyén kí vü li te rü le tek re. A ki ma gas -
ló an nagy me gyei rekrutációs bá zis sal ren del ke ző Mis kol ci Egye tem pél dá ul a Deb re ce ni Egye tem -
hez ké pest jó val szű kebb, szin te csak sa ját me gyé jé re kor lá to zó dó von zás kör zet tel ren del ke zik, míg
ez utób bi nak több me gyé ben, sőt, a ha tá ron túl is érző dik a szí vó ha tá sa (Teperics, é. n.).

Az ex pan zió ha tá sa a re gi o ná lis egye te mek re

Teperics Kár oly leg újabb ku ta tá si ered mé nyei ar ra utal nak, hogy a tö me ge se dés sel pár hu za -
mo san nem a re gi o ná lis góc pont tal ren del ke ző egye te mek von zás kör ze te ter jedt ki a tá vo lab bi
tér sé gek re, ha nem a kö ze li kis tér sé gek ből ér ke zők ará nya nőtt meg a rekrutációs bá zi son be lül.
Ál ta lá nos ság ban meg fi gyel he tő az a je len ség, hogy az utób bi év ti zed ben a ke vés bé elit, a tö -
me gek szá má ra ki nyí ló sza kok rekrutációs bá zi sa in kább a hoz zá leg kö ze lebb eső te rü le te ken
sű rű sö dik, míg a ma ga sabb szín vo na lú, elit szá má ra fenn tar tott kép zé sek még min dig von zó ak
tud nak len ni több száz ki lo mé ter tá vol ság ból is (Teperics, 2006; Polónyi, 2003). Az elit csa lá -
dok szá má ra így az vá lik ha té kony stá tusz át örö kí té si stra té gi á vá, ha a fő vá ro si elit in téz mé -
nyek be as pi rál ják gyer me ke i ket, ez zel biz to sít va, hogy az el tö me ge se dett (vagy ál ta luk an nak
vélt) he lyi fel ső ok ta tás ban meg szer zett dip lo ma ne je lent sen stá tusz vesz te sé get (Bourdieu,
1978). A tár sa dal mi mo bi li tás el ső lép cső it meg te vők szá má ra pe dig a hely ben is el ér he tő
(emiatt ol csóbb) dip lo ma hor doz za a fel emel ke dés le he tő sé gét, amely egyút tal egy eset le ge sen
ala cso nyabb presz tí zsű dip lo mát je lent.

Vé ge lát ha tat lan és el dönt he tet len vi ta öve zi a kér dést, hogy mely egye te mek ad ják a leg in -
kább el is mert dip lo má kat, és hogy a ver seny ben ho gyan sze re pel nek a re gi o ná lis egye te mek.
A Deb re ce ni Egye tem pél dá ul azon kül de té sé re a leg büsz kébb, hogy a kör nyék hát rá nyo sabb
hely ze tű fi a tal ja it is ké pes a dip lo ma meg szer zé sé hez szük sé ges is me re tek kel fel vér tez ni, akik
ké sőbb a kör nyé ken el he lyez ked ve a ré gió fel emel ke dé sé nek je len tős aktoraivá vál nak
(Teperics, 2005). Az el ván dor lá si kedv el len ha tó té nye ző az az el múlt év ti ze dek ben fel gyor su ló
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5 Ez az adat a Deb re ce ni Egye tem azon ka ra i ra vo nat ko zik, ame lyek Haj dú-Bi har me gyei szék hel  lyel ren -
del kez nek, így nem tar to zik be le a Nyír egy ház ára ki he lye zett Egész ség ügyi Kar.

6 A Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye te met és a Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép zô Fô is ko -
lát a vizs gált fel vé te li el já rás óta ös  sze von ták.

7 A Tol na me gye i ek ará nya.
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fo lya mat is, amely a mai deb re ce ni fel ső ok ta tá si kí ná lat ki szé le se dé sét hoz ta ma gá val. Mind ez
egy szer ves fo lya mat ered mé nye, amely a ré gió igé nye i vel együtt pul zál va va ló sult meg. Fon -
tos jel leg ze tes sé ge a Haj dú-Bi har me gyei fel ső ok ta tás leg na gyobb in téz mé nyé nek, a Deb re ce -
ni Egye tem nek, hogy az or szá gos át la got meg ha la dó in téz mé nyi és hall ga tói ex pan zió zaj lott
le fa lai (és elő de i nek fa lai) kö zött (1985 és 2000 kö zött négy és fél sze re sé re nőtt a KLTE hall -
ga tó sá ga, és az ál ta la kí nált sza kok kö re is je len tő sen bő vült) (Teperics, é. n.; Polónyi, 2003;
Agr, é. n.; Econ, é. n.; Law, é. n.).8 Haj dú-Bi har me gye fel ső ok ta tá si pa let tá já ról azon ban
tovább ra is hi á nyoz nak bi zo nyos kép zé sek, de még így is az egyik leg na gyobb kí ná lat tal és
presz tíz  zsel ren del ke ző in téz mé nye ket tud hat ja ma gá é nak, ami bi zo nyá ra a sze lek tív el ván -
dor lás min tá za ta it is be fo lyá sol ja.

Amen  nyi ben a fent be mu ta tott in téz mé nyi ol dal ról kö ze lí tünk a kér dés hez, csak azok ról ka -
punk in for má ci ót, akik már hall ga tói jog vi szony ban áll nak a vizs gált in téz mén  nyel. Ezek az elem -
zé sek azon ban nem nyúj ta nak in for má ci ót azok ról a fi a ta lok ról, akik az adott in téz mény kör nyé -
kén érett sé giz tek, de más hol foly tat ják fel ső fo kú ta nul má nya i kat (azok ról pe dig még ke vés bé,
akik nem is ta nul nak to vább). Ar ra vo nat ko zó an rend kí vül ke vés adat áll a ren del ke zé sünk re, hogy
egy-egy ré gió fi a tal jai kö zül kik ho va je lent kez nek érett sé gi után (vagy egy ál ta lán je lent kez nek-e
a fel ső ok ta tás ba). Me gyei szin tű ada to kat pe dig még rit káb ban ta lá lunk. A ta nul má nyi el ván dor lás
te rü le ti min tá za ta i ról leg in kább a fel vé te li sta tisz ti kák ered mé nye i ből tá jé ko zód ha tunk, ame lyek
az ál ta lunk vizs gált tér ség erős meg tar tó e re jé re utal nak. A 2009-es fel vé te li zők ada ta i ból pél dá ul
az ol vas ha tó ki, hogy az Észak-Alföld ré gi ó ban a má so dik leg ma ga sabb azok ará nya, akik ugyan -
azon ré gi ó ban kí ván ják foly tat ni fel ső fo kú ta nul má nya i kat. Ez a je lent ke zők 57%-át te szi ki, ame -
lyet csak a Kö zép-Ma gyar or szág ré gió előz meg (Szemerszki, 2010).

Je len ta nul mány vá la sza az el lent mon dás ok ra

Az ed dig be mu ta tott ered mé nyek (1. táb lá zat) azt az el lent mon dást hor doz zák ma guk ban,
hogy von zó a me gye in téz mé nyi kí ná la ta, szé les az in téz mé nyek rekrutációs bá zi sa, még is
van nak, akik más te rü le tek in téz mé nye it vá laszt ják. Rá adá sul az itt ma ra dó hall ga tók kö ré ben
is egy faj ta sze lek tív el ván dor lás nyo mai ta pint ha tók ki. Az el lent mon dást az old hat ja fel, ha
fel tár juk az egyes ál lí tá sok mö gött rej lő meg kö ze lí té se ket. A rekrutációs bá zist be mu ta tó ada -
tok in téz mé nyi ol dal ról kö ze lí tik meg a kér dést, te hát azon hall ga tók men  nyi sé gi ada ta it fog -
lal ják ma guk ban, akik már va la mely deb re ce ni fő is ko lá ra vagy egye tem re be irat koz tak. A hall -
ga tói vizs gá la tok szin tén csak azok ról mond hat nak va la mit, akik itt ma rad nak. Ezek az
elem zé sek azon ban a hall ga tók ra vo nat ko zó an már mi nő sé gi ada lé kok kal is szol gál nak, így
fel szín re ke rül het a hely ben ma ra dók „le fö lö zött sé ge” is. A kör nyé ken érett sé gi ző, de más ho va
je lent ke ző fi a ta lok ról azon ban ke vés in for má ci ónk van. Ezt leg in kább föld raj zi (te hát nem
intéz mé nyi) meg kö ze lí tés ből le het vizs gál ni. Je len ta nul mány ban is föld raj zi ol dal ról sze ret nénk
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8 Relatíve fi a tal Deb re cen ben pél dá ul az önál ló jo gász-, gyógy sze rész- és köz gaz dász kép zés, va la mint az
ag rár kép zés és ze ne mû vé sze ti kép zés bi zo nyos irá nyai, kép zé si szint jei.
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meg kö ze lí te ni a kér dést, és utá na jár ni an nak, hogy a vizs gált fel ső ok ta tá si in téz mé nyek egy ál -
ta lunk le ha tá rolt kör ze té ből – Haj dú-Bi har me gyé ből – kik azok, akik a fő vá ros ba vagy va la -
mely más me gyé be va ló el ván dor lás mel lett dön te nek (leg alább is fel ső fo kú ta nul má nya ik ide -
jé re), és kik azok, akik a ma ra dást vá laszt ják. Csak e cso por tok ös  sze ha son lí tá sá ból von ha tunk
le meg bíz ha tó kö vet kez te té se ket ar ról, hogy lé te zik-e a sze lek tív el ván dor lás, és ha igen,
mennyi re ki ter jedt, il let ve mi áll a hát te ré ben.

1. táb lá zat. A ko ráb bi vizs gá la tok cso por to sí tá sa

For rás: sa ját szer kesz tés

A mo dell: a fel sô ok ta tá si fel vé te li el já rás sze lek ci ós 
lép csôi és azok mö göt te sei

A sze lek tív el ván dor lást a fel vé te li sze lek ció egyik moz za na tá nak te kint jük, amely egy tá gabb ha -
tás me cha niz mus ba il lesz ke dik (2. áb ra). Ma ga a fel vé te li sze lek ció is egy tá gabb, mind két vé gén
nyi tott fo lya mat nak egy ki ra ga dott moz za na ta, hi szen mind a je lent ke zés előtt, mind pe dig a si ke -
res fel vé telt kö ve tő en – hall ga tó ként vagy ké sőbb, mun ka vál la ló ként – szá mos szű rőn át es nek
a di á kok tár sa dal mi hát te rük vagy ered mé nyes sé gük alap ján (pl. Neuwirth–Szemerszki, 2009;
Ferge, 1980; Ró bert, 2000b; Andor–Liskó, 1999; Gazsó–Laki, 1999; Szemerszki, 2009a, 2009b;
Horn, 2010; La dá nyi, 1994; Fényes–Pusztai, 2004; Forray, 1992; Blaskó, 2008 stb.).

A fel ső ok ta tá si fel vé te li el já rás so rán há rom sze lek ci ós lép csőt kü lön böz te tünk meg: 
1. Az el ső és ta lán leg fon to sabb lép csőt az a dön tés je len ti, hogy az érett sé gi ző ki töl ti-e a fel ső -
ok ta tá si je lent ke zé si la pot vagy sem. Ezt a lép csőt ön ki re kesz tés nek ne vez tük el. A ku ta tá sok
azt mu tat ják, hogy er re a dön tés re na gyon erő sen hat mind az ered mé nyes ség, mind a csa lá di
háttér.9 No ha a fel ső ok ta tá si ex pan zió kö vet kez té ben egy re töb ben jut hat nak be a fel ső ok ta tás ba,
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9 Arról a több szö rös sze lek ci ós me cha niz mus ról nem is be szél ve, ame lyet a fel vé te li dön tés pil la na tá ig
végig jár nak a fi a ta lok, hi szen már az óvo da, az ál ta lá nos is ko la vagy a kö zép is ko la meg vá lasz tá sa, 
„fel vé te li je” so rán is ér vé nye sül nek a szár ma zás és az ered mé nyek szto chasz ti kus ös  sze füg gé sei.
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a je lent ke zés té nyé nek még min dig erős a tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá ga (Örkény–Szabó, 2001;
Bourdieu, 2003; Andor–Liskó, 1999; Szemerszki, 2009a, 2009b, 2010). 2. Mind amel lett a fel ső -
ok ta tás nak csak bi zo nyos ka pui nyi tot tak a tár sa da lom al sóbb ré te ge i ből be sod ró dók szá má ra,
hiszen – ahogy a leg több ku ta tás is meg erő sí ti – van nak elit és van nak ala csony stá tu szú hall ga tó -
kat be fo ga dó in téz mé nyek vagy ka rok, ese ten ként sza kok, ame lyek el osz lá sa te rü le ti leg is egye -
net len (Koz ma, 2004; Ró bert, 2000a, 2000b; Veroszta, 2010; Gá ti, 2010; Györ gyi, 2010;
Neuwirth–Szemerszki, 2009; Fónai–Márton, 2010; Ceg lé di, 2009, 2010; Papszt, 2010). Ez rész -
ben a fel vé te li be adá sa kor meg ho zott dön tés ered mé nye, rész ben pe dig an nak kö szön he tő, hogy
az adott fel vé te li pont ha tár el éré se sem füg get len a szár ma zás tól. A fel vé te li je lent ke zés mi nő sé gi
dön té se je len ti te hát a sze lek ció má so dik lép cső jét, ame lyet ön sze lek ci ó nak ne vez tünk el. 
3. A har ma dik lép cső a fel vé te li si ke res sé ge, amely azon ban már nem egy dön tés ered mé nye (bár
nem füg get len at tól, hi szen a be ju tá si ne héz ség gel is kal ku lál nak a je lent ke zők), ha nem a fel vé te -
lin nyúj tott tel je sít mény től függ, be le ért ve a ta nul má nyi vagy szo ci á lis ala pon ad ha tó több let pon -
to kat is. A fel vé te li sze lek ció ezen sza ka szát ne vez tük ma gá nak a sze lek ci ó nak, hi szen eb ben
a moz za nat ban ra gad ha tó meg a bel ső dön té sek től leg in kább füg get len sze lek ci ós ha tás.

2. áb ra. A fel sô ok ta tá si fel vé te li el já rás sze lek ci ós lép csôi és azok mö göt te sei

For rás: sa ját szer kesz tés, ala poz va a kö vet ke zô mun ká ra: Ró bert, 2000b

Ku ta tá sunk so rán ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy e há rom moz za na tot mi lyen hát tér té nye zők
be fo lyá sol ják. A tár sa dal mi hát tér és az ered mé nyes ség ha tá sa i ról szak iro dal mi for rá sok so ra ad
számot.10 A mö göt te sek so rá ban egy har ma dik té nye zőt is fon tos nak tar tunk: az in téz mé nyi
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10 Ezek egy más sal va ló ös  sze ha son lí tá sá ról vagy együt tes ha tás me cha niz mu sá ról már ke ve sebb ku ta tás
folyt. A sze lek tív el ván dor lás szem pont já ból is ér de kes, hogy ezek egy más hoz ké pest mi lyen ha tást fej -
te nek ki, me lyik az erô sebb, me lyik olt hat ja ki a má sik ha tá sát stb.

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 103



VENDÉGOLDAL

kíná lat, il let ve az in téz mé nyek el ér he tő sé ge is ha tás sal le het a hall ga tó je löl tek dön té se i re.
Jelen tő sen be fo lyá sol ja ugyan is a dön tést, hogy va la ki a sa ját te le pü lé sén meg ta lál ja-e az ál ta la
ki vá lasz tott sza kot vagy több száz ki lo mé ter rel tá vo labb kell meg ol da nia a lak ha tás és meg él -
he tés prob lé má it. Az el ér he tő kö zel ség ben lé vő kí ná lat te hát már a fel vé te li dön té sé re is óri á si
ha tás sal le het, de nem ér dek te len a ki vá lasz tott kép zés mi nő sé ge szem pont já ból sem. Úgy gon -
dol juk, hogy a fel vé te li sze lek ció ed dig ke vés sé ku ta tott kér dé se, hogy mi be fo lyá sol ja egy-egy
me gye hall ga tó je lölt je i nek el ván dor lá si szán dé ka it. Je len elem zés ben te hát a fel vá zolt mo dell -
ből csu pán a má so dik lép csőt vizs gál juk meg, ezen be lül pe dig csak a te rü le ti di men zi ó ra he -
lyez zük a hang súlyt. A so kat vizs gált sza ka dé ko kat (fő is ko la-egye tem vagy pi ac ké pes-nem
piac ké pes sza kok kö zött) ez út tal föld raj zi kon tex tus ba ágyaz zuk. Ku ta tá sunk kö zép pont já -

ban te hát a fel vé te li dön tés mi nő sé gé nek te rü le ti di men zi ó ja áll.11

Ada tok

Kér dé se ink meg vá la szo lá sá hoz a 2011-es nor mál fel vé te li el já rás ada ta it hasz nál tuk fel, mely -
nek tel jeskö rű sé gé ből adó dó an ered mé nye ink a tény le ges ké pet mu tat ják, te hát nem csak va ló -
szí nű sé gi min ta vé te len ala pu ló becs lé sek. Az adat bá zis sa já tos sá gai mi att, il let ve a ha tal mas
in for má ció tö meg re du ká lá sa ér de ké ben csak az el ső he lyes je lent ke zé sek ké pez ték elem zé -
sünk tár gyát. Ta nul má nyunk to váb bá nem ter jed ki a tény le ges el ván dor lás ra, egy elő re csak
a szán dé kok, va gyis az ön sze lek ció szint jén vizs gá ló dunk.

A fel vé te li szán dé kok tisz tább meg ra ga dá sa ér de ké ben ho mo ge ni zál tuk cél cso por tun kat,
így csak a 2011-ben érett sé gi ző ket és az el ső he lyen nap pa li ta go zat ra je lent ke ző ket vet tük fi -
gye lem be. To váb bá ki zár tuk az elem zés ből a mes ter szak ra ké szü lő ket és a kül föl di lak hel  lyel
ren del ke ző ket is (N = 49 799, eb ből Haj dú-Bi har N = 2876). A cél cso port szű kí té sé nek egyik
oka tar tal mi meg fon to lá so kon nyug szik: a ko ráb ban érett sé gi zők ki zá rá sá val a má so dik szak ra
je lent ke ző, il let ve az érett sé gi óta újabb tel je sít mé nye ket (pl. nyelv vizs gá kat) le tu dó fi a ta lo kat
akar tuk ki von ni. Emel lett – az elő re ho zott érett sé gik rend sze ré nek el le né re is – a fel vé te li pont -
szám ok mond hat ni ugyan azo kon a kö ve tel mé nye ken ala pul nak, ha csak egyet len év fo lyam
érett sé gi ző it ele mez zük. A táv ok ta tás ra, a le ve le ző és az es ti ta go zat ra je lent ke ző ket pe dig
azért nem von tuk be a vizs gá lat ba, mert fel té te lez he tő en más el ván dor lá si min tá zat jel lem zi
őket. A mes ter szak ra ké szü lők is fel te he tő en más mo bi li tá si jel lem zők kel bír nak, mint a fris sen
érett sé gi zők, rá adá sul a mes ter sza kok szű kebb és te rü le ti el osz lá su kat te kint ve más ké pet mu -
ta tó kí ná la ta is tor zít hat ná az ered mé nye ket. A tar tal mi meg fon to lá so kon túl tech ni kai oka is
volt ki zá rá suk nak, hi szen az el té rő fel vé te li pont rend szer mi att ered mé nye ik ös  sze ha son lít ha -
tat la nok az alap-, osz tat lan vagy fel ső fo kú szak kép zés re je lent ke ző ké vel. A csak ma gyar or szá -
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11 A je lent ke zés tényére vo nat ko zó ada tok saj nos ke vés bé áll nak ren del ke zé sünk re, míg a je lent ke zés mi -
nô sé ge és a fel vé te li si ke res sé ge nyo mon kö vet he tô a fel vé te li el já rás so rán ke let ke zett adat bá zis ok -
ból. Az el sô lép csôt nem vizs gál juk ta nul má nyunk ban, a har ma dik ra vo nat ko zó elem zé se ket pe dig je -
len írás foly ta tá sa ként kí ván juk meg je len tet ni.
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gi lak hel  lyel ren del ke zők re va ló le szű kí tés re a fel hasz nált vál to zók mi att volt szük ség, ugyan is
a ha tá ron túl ról ér ke zők nél sok szor ér tel mez he tet len a te le pü lés vagy a kö zép is ko la tí pu sa,
illet ve az el té rő sza bá lyo zá sok mi att a hát rá nyos hely zet ka te gó ri á ja is.

A fel vé te li el ván dor lá si szán dé kok meg ra ga dá sa ér de ké ben há rom cso por tot kü lö ní tet tünk
el a min tá ban. A la kó hely, il let ve az el ső he lyen meg je lölt kép zés he lyé nek alap ján a sa ját
megyé be fel vé te li ző ket ma rad ni vá gyók nak, a fő vá ros ba fel vé te li ző ket Bu da pest re tartóknak,12

míg a töb bi me gye kép zé se it el ső he lyen meg cél zó kat más me gyék be tar tók nak ne vez tük el. A más
me gyék be tar tók cso port ja el ső lá tás ra túl sá go san he te ro gén nek tűn het, ami to váb bi ka te gó ri ák be -
ve ze té sét szor gal maz hat ná, azon ban Haj dú-Bi har me gye ese té ben csak ala csony elem szám esik e
tág nak tű nő cso port ba, rá adá sul az ál ta luk meg cél zott in téz mé nye ket fi gye lem be vé ve vi szony lag
ho mo gén nek te kint he tők: a más ho va tar tók mind ös  sze 10%-os tá bo rá nak kö zel két har ma da
ugyan is a kör nye ző me gyék fő is ko lá it cé loz za meg. Emi att ma rad tunk a hár mas fel osz tás nál elem -
zé sünk so rán, és nem hoz tunk lét re újabb – bár tar tal mi lag szük sé ges nek tű nő – ka te gó ri á kat.
A me gyét mint elem zé si egy sé get pe dig azért vá lasz tot tuk, mert a tá gabb, Észak-Alföld ré gió ka te -
gó ri á ja ös  sze mos ta vol na Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok me gye vél he tő en
el té rő ered mé nye it Haj dú-Bi ha ré val, amely mind in téz mé nyi kí ná la tá ban, mind pe dig az itt érett -
sé gi zők tár sa dal mi ös  sze té tel ében kü lön bö zik a má sik két me gyé től. Egy kis tér sé gi szin tű elem zés
pe dig már szét fe szí tet te vol na egy ilyen rö vid ter je del mű ta nul mány ke re te it. 

Ered mé nyek

Hely ben ma ra dás a Haj dú-Bi har me gyei fel vé te li zôk kö ré ben

A 2011-ben érett sé gi zők nek or szá go san csak alig több mint ötö de kí ván a sa ját me gyé jé ben
ma rad ni, míg ugyan ez Haj dú-Bi har megyében13 a je lent ke zők több mint két har mad ára igaz
(68%, 1970 fő) (3. áb ra). In nen a fel vé te li zők ne gye dét sem te szik ki a fő vá ros ba tar tók, míg
or szá go san a fi a ta lok több sé ge (54%) ké szül oda. Az or szá gos ará nyo kat ter mé sze te sen tor zít -
hat ják a fő vá ro si és a Pest me gyei je lent ke zők tö me gei, de me gyei bon tás ban is ele mez ve a kér -
dést azt lát hat juk, hogy Haj dú-Bi har me gye or szá gos vi szony lat ban is ki emel ke dő meg kö tő
erő vel bír. Ha nem ves  szük fi gye lem be a Pest me gye i ek és a fő vá ro si ak – mond hat ni hely ben
ma ra dást je len tő – 80–90% fe let ti bu da pes ti je lent ke zé sét, ak kor Csong rád me gyé től (69%)
alig le ma rad va Haj dú ban a má so dik leg ma ga sabb a sa ját me gyé be fel vé te li zők ará nya. Őket
a har ma dik nagy vi dé ki egye tem nek ott hont adó Ba ra nya me gye (62%) kö ve ti a sor ban, míg
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12 Azokat a Pest me gyei, il let ve fô vá ro si lak hel  lyel ren del ke zô fi a ta lo kat, akik Bu da pest re je lent kez tek el sô
he lyen, Bu da pest re tar tók ként kó dol tuk. Ez né mi leg tor zít ja a hely ben ma ra dók or szá gos ará nyát, de 
a ket tôs be so ro lás el ke rü lé se ér de ké ben kény te le nek vol tunk meg hoz ni ezt a komp ro mis  szu mot.

13 Hajdú-Bihar me gye te rü le tén a kö vet ke zô in téz mé nyek mû köd nek: Deb re ce ni Egye tem (ki vé ve az
Egész ség ügyi Kar), a Nyír egy há zi Fô is ko la Püs pök la dány ba ki he lye zett kép zé sei, a Deb re ce ni Re for má -
tus Hit tu do má nyi Egye tem, il let ve a ko ráb bi Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép zô Fô is ko la.
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a leg na gyobb „ki bo csá tás sal” ren del ke ző me gye Nóg rád, ahol az érett sé gi zők nek mind ös  sze
5%-a kí ván hely ben maradni.14

A sze lek tív el ván dor lás szán dé ka te hát Haj dú-Bi har me gyé ben ös  szes sé gé ben 625 Bu da -
pes tet vá lasz tó hall ga tó je löl tet (az it te ni lak hel  lyel ren del ke ző fel vé te li zők 22%-a), va la mint
281 más me gyé be tar tó hall ga tó je löl tet (az it te ni lak hel  lyel ren del ke ző fel vé te li zők 10%-a)
érint.

3. áb ra. A fel vé te li el ván dor lá si szán dé kok alap ján kép zett cso por tok meg osz lá sa me gyén ként (%)

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)

106 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

14 Ez an nak kö szön he tô, hogy ez a me gye a leg in kább in téz mény hi á nyos, hi szen itt csak a kis be fo ga dó -
ké pes sé gû Bu da pes ti Gaz da sá gi Fô is ko la Pénz ügyi és Szám vi te li Ka rá nak Sal gó tar já ni In té ze tét vagy 
a szin tén ala csony fel vé te li ka pa ci tás sal bí ró Kár oly Ró bert Fô is ko la Gaz da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi
Ka rát vá laszt hat ták a fel vé te li zôk.
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Az el ván dor lás és hely ben ma ra dás mö göt te sei

A kí ná lat

A fen ti ada tok ból is ki tű nik, hogy az egyes me gyék in téz mé nyi kí ná la ta je len tő sen be fo lyá sol -
hat ja az ott la kók el ván dor lá si szán dé ka it, így ezt a di men zi ót is be von tuk elem zé sünk be. A kí -
ná lat nak pró bál tuk a le he tő leg alap ve tőbb ob jek tív mu ta tó it fi gye lem be ven ni, nem pe dig a kü -
lön bö ző fel ső ok ta tá si rang sor ok mi nő sé gi mu ta tói men tén meg kü lön böz tet ni az egyes
in téz mé nye ket, mi vel úgy vél jük, hogy kü lö nö sen egy ilyen, a re gi o ná lis sa já tos sá gok ra ér zé -
keny elem zés so rán in kább a vizs gált in téz mé nyek he lyi tár sa da lom ban be töl tött sze re pét kell
meg ér te nünk, nem pe dig olyan in téz mé nyek kel ös  sze ha son lí ta nunk, ame lyek más kö zeg ben
lé tez nek, így más kül de tés sel ren del kez nek. A kí ná la tot így egy faj ta „be fo ga dói ka pa ci tás ként”
fog tuk fel, s a kí nált sza kok szá má val és a fel vet tek lét szá má val ra gad tuk meg. A be ju tá si ne -
héz sé get is meg vizs gál tuk, amit a kí ná lat egy faj ta mi nő sé gi mu ta tó já nak te kin tet tünk. Kí nált
sza kok szá ma alatt az adott me gye 2011-ben el in dí tott – mes ter sza kok nél kü li – kép zé se i nek
ös  szeg zett szá mát ér tet tük (pon to sab ban csak azo kat a sza ko kat szá mol tuk ös  sze, ame lyek re
leg alább egy el ső he lyes je lent ke zés ér ke zett). A fel vet tek lét szá ma a szű kí tett cél cso por tunk -
ból adott me gye kép zé se i re tény le ge sen fel vé telt nyert hall ga tók lét szá mát ta kar ja. A be ju tá si
ne héz sé get pe dig az adott me gye alap-, osz tat lan és fel ső fo kú szak kép zé se in vett át la gos fel vé -
te li pont ha tár ral mér tük. A kí ná la ti jel lem ző ket az or szág me gyé i nek vi szony lag ho mo gén cso -
por to sí tá sá val ad juk meg. Az elem zé sünk tár gyát ké pe ző Haj dú-Bi har mel lett kü lön fel tün tet -
jük a fő vá ros, a nagy vi dé ki egye te mek nek ott hont adó há rom me gye (Ba ra nya, Csong rád,
Haj dú-Bi har), il let ve a töb bi me gye át la ga it is (2. táb lá zat). Az or szá gos át la gok és a há rom na -
gyon ha son ló el ván dor lá si min tá zat tal ren del ke ző me gye (Ba ra nya, Csong rád, Haj dú-Bi har)
át la gos kí ná la ti mu ta tó i nak meg adá sá val tisz tább ös  sze ha son lí tá so kat te he tünk az ál ta lunk
vizs gált me gyé re vo nat ko zó an.

2. táb lá zat. In téz mé nyi kí ná lat és be ju tá si ne héz ség az or szág egyes ré sze in

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel s� ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)

A fő vá ros hely ze te a leg ked ve zőbb mind há rom kí ná la ti mu ta tó te kin te té ben. Haj dú-
Bihar – a be ju tá si ne héz ség né mi leg át lag alat ti ér té ke mel lett – a má sik két vál to zót te kint ve
fe lül múl ja az or szá gos át la got. A leg na gyobb re gi o ná lis szel le mi köz pon tok kal ren del ke ző
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megyék hez ké pest Haj dú-Bi har ban né mi leg ala cso nyabb a kí nált sza kok szá ma, de több mint
450 fő vel több hall ga tót ké pes be fo gad ni kép zé se i re úgy, hogy köz ben az át la gos fel vé te li
pont ha tár is ezek nek a me gyék nek az át la ga fö lött ma rad. Az or szág töb bi me gyé jé nek át la ga
mind há rom di men zi ó ban lát ha tó an le sza kad a fő vá ros vagy e há rom me gye mu ta tó i tól. A me gyék
erős meg kö tő ere jét te hát fel ső ok ta tá si kí ná la tuk mi nő sé ge, sok szí nű sé ge és tág ka pa ci tá sa
magya ráz hat ja.

Az ered mé nyes ség

A fris sen érett sé gi zők sze lek tív el ván dor lá sát mind tár sa dal mi hát te rük, mind pe dig ered mé -
nyes sé gük te kin te té ben vizs gál juk. Az ered mé nyes ség fok mé rő jé nek az el ső he lyen el ért fel vé -
te li pont szá mot, a leg ma ga sabb szin tű nyelv vizs gát, va la mint a ta nul má nyi ver seny ered mé -
nye ket te kin tet tük. A csa lá di hát tér meg ra ga dá sá hoz a hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tért ka pott több let pont meg lét ét vet tük ala pul, azon ban – mi vel ez csak kis ré szét érin ti
a fel vé te li zők nek – a la kó hely te le pü lés tí pu sá val, va la mint a kö zép is ko la tí pu sá val to vább ár -
nyal tuk a ké pet. Bár az utób bi két vál to zó csak szto chasz ti kus ös  sze füg gés ben áll a tár sa dal mi
hát tér rel, de lé vén, hogy az elem zett adat bá zis el ső sor ban nem szo ci o ló gi ai ku ta tás ra szánt
ada to kat tar tal maz, így csak ezek vizs gá la tá ra volt le he tő sé günk.

A 3. táb lá zat fog lal ja ös  sze mind or szá gos, mind Haj dú-Bi har me gyei te kin tet ben a há rom
el ván dor lá si szán dék alap ján el kü lö ní tett cso port ered mé nyes sé gi mu ta tó it. Haj dú-Bi har me -
gye ese té ben az el ső öt sor ban sze rep lő vál to zók men tén egy ér tel mű lej tő raj zo ló dik ki a fő vá -
ros ba je lent ke zők től a más ho va tar tók fe lé. A ma rad ni vá gyók itt a me gyei át lag kör nyé kén he -
lyez ked nek el. A leg drá ma ibb kü lönb sé get a C tí pu sú fel ső fo kú nyelv vizs gák nál ta pasz tal juk:
a más me gyék be ké szü lők höz ké pest több mint hét szer, a hely ben ma ra dók hoz ké pest pe dig
há rom szor an  nyi an ren del kez nek ilyen nyelv vizs gá val a Bu da pes tet meg cél zók kö ré ben. 

A cso por tok ered mé nyes sé gi sor rend je or szá go san más ké pet mu tat, mint Haj dú-Bi har ban.
Ugyan or szá go san is a Bu da pest re tar tók ered mé nyei a leg job bak – bár nem érik el Haj dú-
Bihar fő vá ros ba ké szü lő i nek át la gos szint jét –, de a sa ját me gyét, il let ve más me gyé ket meg -
cél zók ér té kei sok kal kö ze lebb es nek egy más hoz. Ha a két utób bi cso por tot néz zük or szá go -
san, Haj dú hoz ké pest meg for dul a sor rend, és in kább a más me gyék be ván dor lók ta nús kod nak
jobb tel je sít mé nyek ről. Ezek a kü lönb sé gek pár hu zam ba ál lít ha tók és ma gya ráz ha tók a 2. táb -
lá zat ban be mu ta tott kí ná la ti mu ta tók kal. Haj dú-Bi har me gye hall ga tó je lölt jei a tel jes min tá -
hoz vi szo nyít va át lag kö ze li vagy ép pen a fö löt ti ér té ke ket pro du kál nak.

Az el ső hely re fel vet tek, il let ve a si ker te le nül fel vé te li zők ará nya i ban ta pasz tal tak a be ju -
tá si ne héz ség te rü le ti leg el té rő fo ká val ma gya ráz ha tók. Haj dú ban lát ha tó an a leg gyen gébb tel -
je sít ményt fel mu ta tó har ma dik cso port ke rül be leg na gyobb va ló szí nű ség gel (43%) az el ső nek
meg je lölt kép zé si hely re, vi szont a si ker te le nül fel vé te li zők ará nya is kö rük ben a leg ma ga sabb.
Úgy tű nik te hát, hogy Haj dú me gye más ho va tar tó fel vé te li zői biz tos ra ját sza nak – ezt tá maszt -
ja alá, hogy több sé gük a kör nye ző me gyék ala cso nyabb presz tí zsű fő is ko lá it cé loz za meg –, 
de kö zel egy har ma duk még így sem tud be ke rül ni a fel ső ok ta tás ba (3. táb lá zat).

Az ered mé nyek ös  szes sé gé ben azt tá maszt ják alá, hogy a leg job ban tel je sí tők kí ván ják
Bu da pes ten foly tat ni ta nul má nya i kat, míg a töb bi me gyét a leg gyen gébb ered mé nye ket fel mu -
tat ni tu dók vá laszt ják leg in kább.
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3. táb lá zat. Ered mé nyes sé gi mu ta tók az el ván dor lá si szán dék alap ján de fi ni ált cso por tok ban

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)

* Mivel a fel vé te li el já rás so rán csak a C tí pu sú (komp lex) nyelv vizs gá kért jár pont, a fel sô fo kú A és B tí pu sú
nyelv vizs gák „be val lá sát” eset le ges ség jel lem zi. Így az ilyen nyelv vizs gák kal ren del ke zô ket a kö zép fo kú val
ren del ke zôk kel so rol tuk egy cso port ba.

A tár sa dal mi hát tér

A tár sa dal mi hát tér hez kö tő dő mu ta tó kat a 4. táb lá zat ban fog lal tuk ös  sze. Hát rá nyos vagy hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tü kért Haj dú-Bi har me gye fel vé te li zői kö zel 6 szá za lék pont tal
(17%) töb ben kap tak több let pon tot, mint a tel jes min ta fi a tal jai (11,4%). Mind két eset ben a fő -
vá ros ba tar tók kö ré ben a leg ala cso nyabb (a más ho va tar tók cso port já ban ta pasz talt arány nak
csak ke ve sebb mint fe le) az iga zol tan e ka te gó ri á ba eső fi a ta lok ará nya. A gim ná zi um ban, il let -
ve két tan nyel vű gim ná zi um ban vég zők vi szont a Bu da pes tet meg cél zók kö ré ben rep re zen tál -
tak felül. Haj dú-Bi har me gyé ről ál ta lá nos ság ban elmondható,15 hogy az or szá gos át lag hoz ké -
pest itt csak fe le an  nyi an van nak a köz ség ből/nagy köz ség ből ér ke zők, de a ten den cia eb ben az
eset ben is ha son ló: leg ki sebb arány ban a fő vá rost meg je lö lők kö zött ta lál koz ha tunk ve lük.
A ked ve zőt le nebb hely ze tű te le pü lés tí pu sok hall ga tó je lölt jei te hát leg in kább a csak ki csi vel
távo lab bi, de ala cso nyabb presz tí zsű dip lo mát adó fő is ko lá kat cé loz zák meg, il let ve je len tős
ré szük a kö zel ben lé vő egye te me ket és fő is ko lá kat vá laszt ja.
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15 Ez rész ben a Haj dú ság sa já tos te le pü lés szer ke ze té bôl adód hat, itt ugyan is egy mást érik a vá ro sok.

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 109



VENDÉGOLDAL

Ös  szes sé gé ben a tár sa dal mi hát tért te kint ve is el mond ha tó, hogy Haj dú-Bi har me gye fel -
vé te li zői kö zül a fő vá rost meg je lö lők van nak egy ér tel mű en a leg ked ve zőbb, míg a más me -
gyék be tar tók – bár a ma rad ni vá gyók tól ez út tal ke vés bé le ma rad va – a leg ros  szabb hely zet -
ben.

4. táb lá zat. A tár sa dal mi hát tért rep re zen tá ló mu ta tók az el ván dor lá si szán dék alap ján de fi ni ált cso por -
tok ban (%)

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)

Ered mé nyes ség és hát tér együt tes vizs gá la ta

An nak ér de ké ben, hogy cso port ja in kat egy szer re tud juk vizs gál ni az ered mé nyes ség és a tár sa -
dal mi hát tér di men zi ó i ban, egy-egy ös  sze vont vál to zót hoz tunk lét re a fent be mu ta tott há rom-
há rom alváltozóból.16 Eze ket az ös  sze vont in de xe ket stan dar di zál tuk, így olyan nul la át la gú,
egy szó rá sú vál to zó kat kap tunk, me lyek meg kön  nyí tik az in terp re tá lást.

A 4. áb ra az egyes me gyék el he lyez ke dé sét mu tat ja be az át la gos ered mé nyes ség, il let ve
a tár sa dal mi hát tér men tén ki fe szí tett tér ben. A víz szin tes ten ge lyen az össze vont tár sa dal mi
hát tér in dex ér té ke it, a füg gő le ge sen az ered mé nyes sé gét lát hat juk, a kö rök mé re te pe dig az
egyes me gyék fel ső ok ta tás ba je lent ke ző i nek lét szá má val ará nyos. Ami vi zu á li san is jól le ol -
vas ha tó az áb rá ról, az a fő vá ro si ak mind két di men zi ó ban vett ki ug rá sa, il let ve Szabolcs-
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16 A tár sa dal mi hát tér ös  sze vont in de xé be a hát rá nyos hely ze tért já ró több let pont meg lét ét, a te le pü lés, il -
let ve a kö zép is ko la tí pu sát von tuk be. A há rom vál to zó att ri bú tu ma it elô for du lá si gya ko ri sá guk
reciprokával sú lyoz va ös  sze ad tuk min den fel vé te li zô re vo nat ko zó an. En nek so rán ne ga tív súlyt ka pott 
a HH/HHH pont szám, a köz ség/nagy köz ség, a ki sebb vá ros, il let ve a szak kö zép is ko lai érett sé gi. Az ered-
mé nyes ség ös  sze vont in de xé nek lét re ho zá sa kor ha son ló an jár tunk el az el ért fel vé te li pont szám, a leg -
ma ga sabb meg szer zett nyelv vizs ga és az el ért ta nul má nyi ver seny ered mény vál to zók sú lyo zott ös  szeg -
zé sé vel. Az el ért fel vé te li pont szám he lyett azt a mu ta tót hasz nál tuk, amely meg ad ja, hogy a ma xi má li san
el ér he tô 480 pont nak hány szá za lé kát ér te el az adott fel vé te li zô 0—10 pont ra ve tít ve. Te hát mi nél ma ga -
sabb pont szá mot ér nek el a fel vé te li zôk a két ös  sze vont in dex ben, an nál jobb ered mé nyes ség, il let ve tár -
sa dal mi hát tér jel lem zi ôket.
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Szatmár-Bereg me gye le sza ka dá sa. Lát ha tó an az ál ta lunk vizs gált Haj dú-Bi har nem szá mít
ati pi kus nak ha zánk ban: ered mé nyes sé ge alul ról sú rol ja az or szá gos át la got, míg tár sa dal mi
hát te rét te kint ve va la me lyest el ma rad attól.17

4. áb ra. A me gyék fel vé te li zôi a tár sa dal mi hát tér és az ered mé nyes ség alap ján ki fe szí tett két di men zi ós
tér ben (ös  sze vont stan dar di zált indexek18)

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)

Ha szű kít jük az elem zést az ál ta lunk vizs gált Haj dú-Bi har ra, és az el ván dor lá si szán dé kok
alap ján de fi ni ált há rom cso por tot az elő ző höz ha son ló mó don áb rá zol juk a ki je lölt két di men zi ós
tér ben, ak kor az 5. áb rát kap juk. Lát ha tó, hogy mind a tár sa dal mi hát tér, mind az ered mé nyes -
ség alap ján egy olyan lej tő re buk kan tunk, mely nek te te jén a Bu da pest re tar tók, al ján pe dig
a más me gyék be tar tók he lyez ked nek el. Te hát a fő vá rost vá lasz tók ma ga sabb tár sa dal mi stá -
tus  szal és ki ma gas lóbb ered mé nyek kel ren del kez nek, míg a más ho va tar tó kat leg in kább az ala -
cso nyabb tár sa dal mi hát tér és a gyen gébb tel je sít mény jel lem zi. Úgy tű nik, hogy a sze lek tív
elván dor lás nak mind két irá nya – te hát mind a po zi tív, mind a ne ga tív – fel fe dez he tő Haj dú-
Bihar me gye 2011-ben érett sé gi ző fi a tal jai kö ré ben.
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17 Ugyanakkor nem sza bad el fe lej te ni, hogy a tár sa dal mi hát tér, il let ve az ered mé nyes ség di men zi ói ma -
guk sem füg get le nek egy más tól, így ten ge lye ink — me lyek 90°-os szö get zár nak be egy más sal — né mi leg
le egy sze rû sí tet tek. A két di men zió ös  sze füg gé sei mi att ta pasz tal juk azt, hogy az áb rá zolt kö rök a 45°-os
ten gely fe le zô kö rül szó ród nak.

18 A ten gely met sze tek mind két vál to zó te kin te té ben a tel jes min tá ra vo nat ko zó át la got je lö lik.
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5. áb ra. Haj dú-Bi har me gye el ván dor lás alap ján de fi ni ált fel vé te li zô cso port jai a tár sa dal mi hát tér és az 
ered mé nyes ség alap ján ki fe szí tett két di men zi ós tér ben (ös  sze vont stan dar di zált indexek)19

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 2 876)

Ös  szeg zés

Haj dú-Bi har me gye a re gi o ná lis egye tem mel ren del ke ző me gyék so rá ban a má so dik leg erő -
sebb meg kö tő erő vel bír: az itt érett sé gi zők 68%-a ter ve zi hely ben foly tat ni fel ső fo kú ta nul má -
nya it. Ugyan ak kor az is igaz, hogy az in nen Bu da pest re tar tó hall ga tó je löl tek (akik 22%-ot
tesz nek ki) mind csa lá di hát te rük, mind pe dig ered mé nyes sé gük te kin te té ben fe lül múl ják
a me gyét vá lasz tó kat. A más me gyé ket vá lasz tó 10%-nyi ki sebb ség azon ban (akik fő leg
a szom szé dos me gyék fő is ko lá it cé loz zák meg) sok kal ros  szabb hát tér rel és ered mé nyek kel
bír, mint a hely ben ma ra dó több ség. A sze lek tív el ván dor lás nak te hát mind két (po zi tív és ne ga -
tív) pó lu sa ki raj zo ló dott, ami egyéb ként az or szá gos (ku mu lált) ada tok ról nem mond ha tó el,
hi szen ott át la go san in kább a más me gyék be tar tók kö ve tik a fő vá ros ba ké szü lő ket, és az adott
me gyé ben ma ra dók mu tat nak ked ve zőt le nebb ké pet. Ez a kü lönb ség fel te he tő en Haj dú-Bi har
me gye gaz dag és szé les fel ső ok ta tá si kí ná la tá val ma gya ráz ha tó.

A me gyé jük höz hű fel vé te li zők ről leg in kább az mond ha tó el, hogy a Haj dú-Bi har me gye i ek
kö ré ben át me ne tet je len te nek a két má sik cso port kö zött (ők van nak egyéb ként a leg töb ben is),
ered mé nyes sé gük és tár sa dal mi hát te rük te kin te té ben is alul ról sú rol ják az át la got. Me gyei vi -
szony lat ban te hát nem sok kal hát rá nyo sabb hely ze tű az itt ma ra dást vá lasz tó hall ga tó ság, bár
a leg ma ga sabb hát rá nyos hely ze tű je lent ke zői arán  nyal ren del ke ző, s a me gye hall ga tó i nak
mint egy har ma dát ki te vő Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye i ek to vább „ront hat ják” a tény le ge -
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19 A ten gely met sze tek mind két vál to zó te kin te té ben a Haj dú-Bi har me gyé ben la kó fel vé te li zôk re vo nat ko zó
át la got je lö lik.
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sen fel vé telt nyer tek ös  sze té tel ét. Ugyan ak kor, ha or szá gos ös  sze ha son lí tás ban szem lél jük
a hely ben ma ra dó kat, az lát szik, hogy az át lag hoz ké pest fel tű nő en rossz csa lá di hát tér rel ren -
del kez nek, hi szen 18,4%-uk ka pott hát rá nyos vagy hal mo zot tan hát rá nyos hely ze te mi att több -
let pon tot az or szá gos 11,4%-os át lag hoz ké pest. Mind amel lett ez a hát rá nyo sabb hely ze tű hall -
ga tó je lölt-so ka ság ered mé nyes sé gét te kint ve ke vés bé van le ma rad va az or szá gos át lag tól,
hi szen ezen fel vé te li zők pont szá mai csak nem el érik az át la gos pont szá mot, még úgy is, hogy
fel ső fo kú nyelv vizs gá ért csak fe le an  nyi an tart hat tak igényt több let pon tok ra, mint az or szá gos
át lag. (Bár a fel vé te li pont át la got a szo ci á lis ala pon meg sze rez he tő több let pon tok is fel jebb
húz hat ják.)

Ered mé nye ink alá tá maszt ják, hogy a me gye fel ső ok ta tá si in téz mé nye i nek igen meg ha tá -
ro zó a tár sa dal mi sze rep vál la lá suk. Az ál tal ugyan is, hogy sok fi a tal hely ben is meg ta lál ja a szá -
má ra von zó kép zést, csök ken az agy el szí vás (brain drain), így a hely ben ki kép zett (és je len tős
mér ték ben itt is ma ra dó), ma ga san kva li fi kált mun ka erő je len tő sen hoz zá já rul a tér ség gaz da -
sá gi hát rá nya i nak le küz dé sé hez (Teperics, é. n.). Ez a jó té kony ha tás pe dig túl lé pi a me gye ha -
tá ro kat is. Haj dú-Bi har egye te mei és fő is ko lái ugyan is nem csak a me gye fi a tal jai szá má ra
szol gál nak szel le mi köz pon tok ként, ha nem meg ha tá ro zó ak, sőt nél kü löz he tet le nek a kör nye -
ző, gyak ran in téz mény hi á nyos me gyék és ha tá ron tú li te rü le tek fi a tal jai szá má ra is. Elem zé -
sünk saj nos nem ter jed he tett ki az agy cse re (brain change) kér dé sé nek kör be já rá sá ra, pe dig
gaz da gí ta ná ered mé nye in ket, ha az „el ván dor lást” és a „be ván dor lást” együt te sen vizs gál hat -
nánk. Fel té te lez zük ugyan is, hogy a ha tá ron túl ról ér ke ző ér tel mi ség ke rül az in nen el ván dor -
lók he lyé re.

Meg ál la pí tá sa ink az el ván dor lás ál ta lá no sabb men  nyi sé gi mu ta tó i ra tud tak rá mu tat ni.
Emel lett a fi no mabb, mi nő sé gi ös  sze füg gé sek meg is me ré sét is szük sé ges nek tart juk, er re vonat -
ko zó ered mé nye in ket egy újabb ta nul mány ban ter vez zük be mu tat ni. Az ugyan is szét fe szí tet te
vol na ta nul má nyunk ter je del mi korlátait, ha a sze lek tív el ván dor lást pél dá ul kép zé si te rü le ten -
ként, eset leg sza kon ként is meg vizs gál juk. Ugyan csak az ered mé nyek to váb bi ár nya lá sát szol -
gál ná, ha nem csak a fel vé te li szán dé kok ról, ha nem a tény le ges be ke rü lé si mu ta tók ról is be szá -
mol hat nánk, és azo kat a szán dé kok kal ös  sze vet ve mu tat hat nánk be. A sze lek tív el ván dor lás
mö göt te se i nek mély re ha tóbb vizs gá la ta szin tén sze re pel a ter ve ink kö zött. Eh hez több vál to zós
elem zé sek szük sé ge sek a tár sa dal mi hát tér, az ered mé nyes ség és a kí ná lat együt tes bevoná sá -
val.20 Az el ván dor lá si szán dék iga zi mi ért je i nek fel tá rá sá ra azon ban in kább kva li ta tív ku ta tá -
sok nyúj ta ná nak le he tő sé get.
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20 Az ilyen jel le gû elem zé sek re nincs je len leg mó dunk rész le tes fel vé te li adat bá zis hi á nyá ban. To vább pon to -
sít hatnánk ered mé nye in ket, ha pél dá ul az ös  szes nyelv vizs gá ért vagy a hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tért ka pott több let pon tok pon tos ér té ke it is el tud nánk kü lö ní te ni elem zé sünk ben.
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