
vagy a Vizuális Múhely múködtetése az elmúlt években. A Vizuális Műhely 
keretében a hallgatók kisfilmet készítettek egy problémás önkormányzati döntés 
fogadtatásáról, matrica kiállítást rendeztünk több helyen a városban stb. A mű
vészetekkel való kapcsolat fejleszti a gondolkodás szépségét és az oldalirányúsá
got - De Bono (1997) kifejezésével élve -, ami letérést jelent a sztereotip gon
dolkodás főútvonaláróL A vizuális múvészetekkel való foglalkozás, vagy az 
azokra történő szociológiai reflexió olyan út lehet, amely nemcsak a hallgatóink 
kreativitását fejlesztheti, hanem a szociológiát is bekapcsolha~a az Uniós elvárá
soknak megfelelő kreatív ipar társadalmi-kulturális hátterének vizsgálatán ke
resztül a támogatási fósodorba. 
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MARTON MELINDA 

Végzős BA/BSc-s hallgatók munkaerőpiaci attitűdjei 

A
z Európai Unióban a felsőfokú képzések országok közötti összehangolása 
már évekkel ezelőtt megkezdődött (Bologna-folyamat), mely válasz az 

1960-as években meginduló a felsőoktatási intézményeket érintő strukturális 
átalakulásokra. A Bologna Nyilatkozat (1999) egyik fő kérdése a képzés szerke
zetének átalakítása. Magyarországon a lépcsős képzési rendszerre való áttérés 
2006-ban indult el. Ez egyben az Európai Felsőoktatási Térséghez való kapcsa
lódást is jelentette Magyarország számára. A lineáris képzés bevezetése (s persze 
maga a Bologna-folyamat) a tömegesedó felsőoktatás problémáira hivatott vá-

laszt adni. 
Az alapképzés (BA/BSc) a célkitűzés szerint kevésbé specializált, általáno-

sabb tudást ad, mely alkalmazkodik a munkaerópiaci igényekhez, a munkaválla
láshoz szükséges szélesebb gyakorlati alapokat nyújt a hallgatók számára, és 
megalapozza amester szakokra való továbbtanulást. 

Kutatásom célja a végzős BA/BSc hallgatók munkaerópiaci attitűdjeinek 
feltárása. A felsőoktatás funkciói1 közül a munkaerópiacra való felkészítést ve
szem górcsó alá a hallgatói vélemények alapján. 

A kutatás 

Jelen tanulmány egy 2008 decembere és 2009 januárja között a Pécsi Tudo
mányegyetemen végzett kutatás eredményeit közli, a BA/BSc képzésben részt
vevő végzős hallgatók munkaerópiaccal kapcsolatos attitúdjeire, elvárásaira, 
jövőbeni terveire fókuszálva. A kutatás kérdezőbiztossal felvett kérdőíves vizs
gálaton alapul. 2 A válaszadók között minden olyan pécsi kar hallgatói reprezen
tálva voltak, amelyeken osztott képzés van, és amelyeken vannak már harmadik 
évfolyamos, végzős hallgatók. Tehát a bölcsész, a természettudományi, a mű
szaki, az egészségügyi, a közgazdaságtudományi karok, valamint a Felnőttkép
zési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (hallgatói révén) képviseli magát a 
tnintában. 

A PTE hallgatóiközüla véletlen sétás módszerrel vettünk mintát, ftx minta
vételi helyeken. Azért ezt a módszert választottam, mivel teljes listához - adat
védelmi okokból - nem lehet hozzáférni a pécsi egyetemen tanulókról, s így a 
~életlen sétás módszer tűnt a legjobbnak. Kérdezőbiztosaim az egyes karok 
ep_ületei elé küldtem (ahol több épületben is vannak óráik a hallgatóknak, ott 
ffilndegyik épülethez kimentek), ott végezték az adatfelvételt A kérdezőbiztos
ok tehát a véletlen séta módszerével választották ki azokat, akik válaszoltak a 
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kérdőívekre. Összességében 188 Pécsett tanuló egyetemista került a mintánkba 
és válaszolt a kérdőívre (ez igen kis hányada a végzős alapszakosok sokaságá
nak, kb. 6000-en vannak). A minta tehát nem reprezentálja a PTE hallgatóit, 
azonban úgy gondolom, arra alkalmasak az eredmények, hogy segitsenek a hall
gatók attitűdjeivel kapcsolatos tendencia felvázolásában, tehát pilat-jellegűnek 
nevezhető a kutatás. 

A kérdőív feltérképezi a kar és szakválasztás okait, a hallgatók tanulmányi 
"előéletét", választ keres arra, hogy mennyire vannak megelégedve az egyetemi 
oktatás szinvonalával, hogy rnilyen készségeket sajátitottak el a képzésük alatt, 
kitér a diplomaszerzés okaira, és számos kérdést tartalmaz a hallgatók jövőképé
re vonatkozóan (továbbtanulás vagy munkába állás, munkaerőpiaci lehetősé
gek). Mindemellett természetesen demográfiai változók is szerepeinek a kérdő
ívben. 

Feltételezésem szerio t a diákok nem képesek felméri- kiváltképp nem felvé
telijük idején -, hogy a munkaerőpiacnak milyen szükségletei vannak, milyen 
szakembereket keres. Még mindig a divatos szakokra jelentkeznek, pl. közgaz
dasági, jogi, melyek egyre inkább telitődnek, ill. az olyan szakokat részesítik 
előnyben, melynek elvégzése nem jelent nagy megterhelést számukra. Szakvá
lasztásuk tehát nem vagy kevéssé tartalmaz racionális elemeket, nem igazán 
veszik ftgyelembe a munkaerőpiaci elvárásokat. Szit;te kizárólag az érdeklődési 
területüknek megfelelően választják alapszakjukat. Ugy vélem, a hallgatók nagy 
többsége az egyetem berkein belül képzeli el jövőjét, tehát tovább kíván tanulni 
mcster fokon a BA/BSc diploma megszerzése után, nem szándékozik kilépni a 
mtmkaerőpiacra. Feltételezem továbbá, hogy a jelenlegi képzési rendszer nem 
készíti fel a hallgatókat a munkába állásra, rnivel nem felel meg a bolognai köve
telményeknek (gyakorlatorientált, képességeket és készségeket fejlesztő képzés 
nyújtása, széles látókörrel rendelkező hallgatók kibocsátása). A gyakorlati okta
tás alacsonyabb színvonalú és kevésbé hangsúlyos az elméleti oktatással szem
ben. Kevésbé van lehetősége a diákoknak gyakorlati lehetőséget szerezni az 
egyeterni években. Úgy látom, hogy általános a bizonytalanság érzése a hallga
tók körében jövőbeni munkaerőpiaci pozíciójukat, kilátásaikat illetően. 

Demográfiai és általános jellemzők 

A mintaválasztás a nemek PTE-n való megoszlásának tekintetében megfelelő
nek bizonyult, hiszen amintába ketültek nemek szerinti megoszlása 43,6% férfi 
és 56,4% nő. A 2008-as jelentkezési adatok szerint a nemek megoszlása 40% 
férfi, 60% nő - valószínűsíthető, hogy ez jó közelitését adja a 2006-ban felvet
tek arányának.3 A mintába nappali alapképzésben résztvevők kerültek be (en
nek oka, hogy a kérdezés hétköznapokon folyt, a levelező képzések pedig több
ségben hét végén zajlanak). A szakok szerint is igen heterogénnek tekinthető a 
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válaszadók csoportja, hiszen a 188 fő több mint 30 különböző szak között osz
lik meg. 

A megkérdezett hallgatók 74,3%-a rögtön az érettségi után tanult tovább 
jelenlegi szakján, 12,8%-uk 1 évet, 7%-uk 2 évet, 5,9%-uk pedig 3 vagy több 
évet hagyott ki az érettségi után. 

Az érettségi és a jelenlegi felsőfokú képzés megkezdése előtt eltelt időszak
ban azon hallgatók többsége, akik nem rögtön az érettségit követően kezdte 
meg jelenlegi tanulmányait, tanult valamit, ez középfok:ú és felsőfokú tanulmá
nyokat jelentett. Középfokú OKJ-s képzésben vett részt az évkihagyók 
34,8%-a, felsőfokú OKJ-s képzésre járt 19,6%; (ezeket a képzéseket csaknem 
minden megkérdezett befejezte), főiskolára, egyetemre járt 21,7%-uk (közülük 
egy sem fejezte be felsőfokú tanulmányait); dolgozott 21,7% (többségben Ma
gyarországon, de volt olyan is, aki külföldön szerzett munkatapasztalatokat). 

A településtipusok között közel hasonlóan oszlanak meg a hallgatók: község: 
27,7% város: 33,2% megyeszékhely: 37%. Fővárosból csak 4 fő tanul a Pécsi 
Tudományegyetemen. A válaszadó hallgatók egynegyed része pécsi lakos. 

Megvizsgáltam, hogy milyen tipusú középfokú intézményben szerezték 
érettségijüket, s azt tapasztaltam, hogy igen nagy többségük (82,6%-uk) gimná
ziumban végzett. Tehát ma is jellemző, hogy a hallgatói bázis nagyobb arányban 
a gimnáziumokból rekrutálódik. 

A tanulék szüleinek iskolai végzettségében különbséget találtam: az anyák 
átlagosan magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint az apák. 

Szak- és intézményválasztás 

A mintába ketült hallgatók jelentős többsége (85%) saját bevallása szerint azért 
jelentkezett arra a szakra, ahol jelenleg tanul, mert ez a terület érdekelte. Továb
bi, ám jóval jelentéktelenebb befolyással bír, hogy úgy vélték a diákok, a válasz
tott szakterületen jók az elhelyezkedési esélyek Magyarországon (17,6%) és 
külföldön (13,9%) egyaránt. Itt már felfedezhető, bár nem túl nagy arányban, a 
szakválasztás racionális döntésen alapulása. Az intézmény választásában legna
gyobb arányban a lakóhelyhez való közelség játszott szerepet, nem elhanyagol
ható az intézmény presztizse, s itt valarnivel nagyobb szerep jut a szülők, taná
rok javaslatának. Vannak olyan hallgatók, akiket a más intézményben, szakon 
ért kudarc vezetett Pécsre. 

A szak- és intézményválasztásukkal többségben elégedettek a megkérdezet
tek (64,5%), azonban vannak olyanok is, akik ha újra választanának, akkor nem 
úgy döntenének, ahogy 3 évvel ezelőtt. 13,7%-uk szerint hibás döntés volt, 
hogy a P1E-re, a jelenlegi szakjára jelentkezett. A PTE-vel elégedett, de saját 
szakjával nem 9,8%-a a hallgatóknak, és szakjával elégedett, de másik intéz
ményt választana 12%-uk. 
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A:z elégedetleneknek (a megkérdezettek 35,5%-a) csaknem fele legnagyobb 
problémaként az oktatás színvonalát emelte ki. Igen hasonló arányban vannak, 
akik döntésük hibánakítéléséta rossz jövedelmi kilátásokkal okolják (12,8%), és 
akik úgy gondolják, hogy nem érdekli őket a tanult szakteriilet (15,4%). 

Oktatással való elégedettség 

A vizsgált hallgatók az elméleti oktatás színvonalával nagy százalékban mutat
nak magas fokú elégedettséget (55,9%), az inkább elégedettek csopor~ába pedig 
a megkérdezettek 28,2%-a tartozik - tehát összességében a kérdezettek 84, l %-a 
elégedett ez elméleti oktatás színvonalával. 

A gyakorlati oktatással való elégedettség már nem mutat ilyen megnyugtató 
képet - még a hallgatók szemében is jóval alatta marad az elméleti képzés szín
vonalának. A válaszolék alig több min t fele értékeli úgy gyakorlati képzését, 
hogy elégedett (35,8%) vagy inkább elégedett (20,3%) annak színvonalával. 

Annak érdekében, hogy "összehasonlítható" legyen az elméleti és a gyakor
lati képzés, szerepelt a kérdőívben az a kérdés, hogy "Mennyire elégedett az 
elmélet és gyakorlat arányával?". A hallgatók ezzel kapcsolatban szintén elége
detlenségüket fejezték ki, 40% fölötti azok aránya, akik elégedetlenek, ill. inkább 
elégedetlenek. 

A:z oktatás gyakorlatorientáltságának méróeszköze, hogy mennyi olyan kur
zust végeznek el a hallgatók, amelyekben az elméleti tudás gyakorlati alkalmazá
sára van lehetóségük. A hallgatók fele sem (48,9%) tudott arról beszámolni, 
hogy részt vett ilyen kurzuson, és még akiknek voltak is gyakorlati kurzusaik, 
azok alacsony számáról számoltak be. Több mint 55%-uk csak egy ilyen kurzust 
tudott említen~ 10%-uk "már" két ilyen kurzusról adott számot és alig valami
vel több mint 30%-a a megkérdezett hallgatóknak számolt be 3 vagy annál több 
gyakorlati jellegű kurzusról összesen a 6 félév alatt. 
, A gyakorlati kurzusok száma persze csak egyik mutatója a gyakorlati okta

tasnak, fontos tudni, hogy mennyire voltak ezek hasznosak. A vizsgált diákok 
csupán 16,5%-a szerint voltak a gyakorlati kurzusaik nagyon hasznosak, 
40,9%-uk szerint hasznosak voltak, 26,1% a középutat választotta: "is-is", 
5,2%-uk véleményeszerint nem voltak túl hasznosak, és 11,3%-a a hallgatóknak 
egyáltalán nem tartotta hasznosnak a képzésében kínált gyakorlati kurzusokat. 
Ez igen csekély eredmény, főként annak fényében, hogy a Bologna-folyamat 
egyik legfőbb célkitűzése, hogy az alapképzések gyakorlatorientáltak legyenek, s 
így a munkaerópiacon jól hasznosítható tudással felvértezve lépjenek ki a diá
kok az egyetemekróL 

Szintén a gyakorlati oldalát közeliti az alapképzésnek, hogy van-e kötelező 
külsó szakmai gyakorlata a diákoknak, hiszen valószínűleg a valódi munkaerópi
acon,_ valódi munkahelyen lehet elsajátítani a legjobban a szakterület gyakorlati 
oldalat Ezzel szemben a megkérdezettek csupán 37,2%-ának volt kötelező 
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külső szakmai gyakorlata, s átlagosan 42 órát töltöttek kötelezően ezzel a tevé
kenységformával a hallgatók (igen nagy szórással, mert volt olyan, aki csak l, és 
olyan is volt, aki több mint 100 ilyen munkaórát teljesített). A szakmai gyakorla
tok mennyiségét kb. fele-fele arányban ítélték elegendőnek és kevésnek - bár 
utóbbi valamivel kevesebb. Habár úgy gondolják a válaszadók, hogy kevés a 
kötelező szakmai gyakorlat mennyisége, 63%-uk mégsem volt a kötelező gya
korlati időn felül szakmai gyakorlaton. Azok, akik kötelező gyakorlati idejükön 
felül pluszban elmentek gyakorlatot szerezn~ itt átlagosan 13 órát töltöttek el
a szórás itt is nagy: 1-160 óra közötti. 

A kötelező gyakorlat szakmaisága a dákok szerint nem vagy nem minden 
esetben valósul meg: több mint tizedük úgy ítélte meg, hogy egyáltalán nem volt 
szakmai a gyakorlata, 55%-uk szerint a gyakorlaton végzett munka nem csak 
szakmai volt, és csak 34,5%-uk mondta, hogy valóban szakmai volt kötelező 
külső szakmai gyakorlatuk. Ez inkább a diákok rossz választásának tudható be, 
hiszen 85,7%-uk maga választotta gyakorlati helyét és nem az egyetem jelölte ki. 

Szintén a képzés minóségét kívántam felmémi azokkal a kérdésekkel, melyek 
arra vonatkoztak, hogy képzésük milyen felkészítést nyújtott a továbbtanulást, 
ill. a munkaerópiaci kihívások tekintetében. A megkérdezett hallgatók többsége 
úgy véli, hogy a mcster fokon való továbbtanulásra jobban felkészítette őket 
alapképzésük, mint a munkaerópiac követelményeire. Utóbbival kapcsolatban 
nagy azok hányada, akik szerint nem nagyon vagy egyáltalán nem volt megfelelő 
a képzés munkaerópiaci felkészítő orientációja (csaknem fele a megkérdezettek
nek). 

Elvárások, jövőbeni tervek 

A megkérdezett hallgatók többségének elvárása, hogy BA/BSc diplomájuk 
használható, gyakorlati tudást nyújtson, valamint sokan várják ettől azt is, hogy 
zökkenómentes legyen belépésük a munkaerópiacra. Ehhez kapcsolódóan a 
válaszadók legnagyobb többsége azért akar diplomát szerezni, hogy jól fizető 
álláshoz jusson, s "csak" második helyen szerepel az, hogy azzal foglalkozhas
son, ami érdekli. Csaknem harmadrészük az MA/MSc-re való belépóként tekint 
alapdiplomájára, és hasonló arányban várnak mély, elméleti ismereteket ettől a 
képzési szinttól. Az utóbbi két választ megjelölők azok, akik mcster fokon sze
tetnének továbbtanulni. 

A hallgatók nagyobb része (54,6%-a) nappali képzésben szeretné elvégezni a 
mcster szakot Magyarországon, kisebb hányaduk (9,2%) külföldön szeretné 
tanulmányait folytatni mcster szinten. Alig 20%-uk mondta, hogy dolgozni 
szeretne (Magyarországon vagy külföldön) és 13,5%-a a megkérdezetteknek 
tnunka mellett szeretné folytatni tanulmányait. 

A továbbtanulni szándékozók nagy többsége (74,4%) a PTE-n tervezi meg
szerezni az MA/MSc diplomát, azonos területen, mint ahol jelenlegi alapképzé-
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süket végzik. Azok, akik nem a pécsi egyetemen szeretnék elvégezni a mcstet 
szakot, általában valamelyik fővárosi egyetemet jelölték meg jövőbeni képzésük 
helyszínéül. 

A válaszoló diákok 85,3%-a tájékozódott a jövőbeni lehetőségeitől valami
lyen formában. Általában oktatóiktól, a médiából és az évfolyamtársaiktól sze
reztek információt jövőbeni lehetőségeikrőL Az egyetem által szervezett és 
működtetett munkaerőpiaci fónunok nem túl népszerűek a kérdezett diákok 
körében, a karrieriroda és az állásbörze szolgáltatásait alig néhányan vették 
igénybe. 

A megkérdezettek többsége (72,3%) olyan munkát is clvállalna, amihez a 
megszerzendő alapdiplománál alacsonyabb végzettség is elég lenne. Ez mutat
ha~a a munkaerőpiac telitettségi fokát a hallgatók szeméveL A munkába állás
kor minimálisan elvárt nettó ftzetések rendkivül nagy szóródást mutatnak 
(50000-400000 Ft-ig terjed), átlagosan 125375 Ft nettó bérért vállalnának el egy 
munkát az alapképzés megszerzése után. Az elvárt jövedelmet tekintve igen 
optimistának tekinthetők a hallgatók, azonban az elhelyezkedési lehetőségeket 
illetően már kevésbé optimista képet kapunk, a válaszadóknak csupán 63,4%-a 
gondolja úgy, hogy alapdiplomája megszerzése után el tud helyezkedni. Ennél 
"finomabb" mutató az, amely azt vizsgálja, hogy a hallgatók mekkora esélyt 
látnak arra, hogy a végzettségüknek megfelelő munkát találjanak. A hallgatók
nak mindössze 8,7% gondolja úgy, hogy biztosan, el tud helyezkedni a meg
szerzett alapdiplomával, s több mint 20%-uk erre nem lát esélyt. 

A válaszadó diákok 82,6%-a jelenlegi szakmájában szcretne elhclyezkedni, 
ami egyben azt is jelenti, hogy szakválasztásuk szubjektív megközelitésből he
lyesnek mondható. Relatív kevés körükben a szakterületból való kiábrándulás 
miatti potenciális pályaelhagyák aránya. 

Munkavállalással kapcsolatos attitűdök 

Attitűdkérdéseim főként optimista állitásokat tartalmaznak a jövőbeni munka
erőpiaci kilátásokra vonatkozóan. Azzal az állitással, hogy a BA/BsC végzett
séggel könnyú jó munkát találni, a megkérdezetteknek csak negyede ért egyet, 
közülük is minimális azok aránya, akik teljes méctékben egyetértenek ezzel az 
állitással. A következő állitás az volt, hogy nincs különbség a bachdor és a 
master végzettség között, a kérdezettek 77%-a egyáltalán nem ért egyet, és 10% 
alatti azok aránya, akik valamelyest vagy teljes mértékben egyetértenek. A 
BA/BSc vég-.zettséggel rendelkezők munkaerőpiaci esélyeit a válaszadó hallga
tók alig több mint negyede értékeli pozitívan. Ugyanez a saját szakterületükre 
vonatkozóan már pozitívabb megítélést mutat, hiszen a kérdezettek csaknem 
fele úgy lá* (inkább egyetért és teljes méctékben egyetért), hogy saját szakterü
letén nagyon jó esélyei vannak egy BA/BSc végzettséggel rendelkezőnek A 
saját szakma EU-ban való versenyképességének megítélésében szintén pozitív 
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elményeket kaptam. A válaszolók 40%-a teljes méctékben egyetért azzal az 
~tással, hogy szakmája versenyképes az Európai Unióban, é_s szintén 40% 

ok aránya, akik inkább egyetértenek. Jóval alacsonyabb aranyb:rn v~r:ak 
az ok akik szerint a munkáltatók ismerik az alapdiplomát (4,5% a teljes merték
:en ~gyetért és 20,8% az inkább_ egyet~ v~asz~k. aránya). Hasonlóan alacsony, 
bár valamivel magasabb azok aranya, akik ugy velik, hogy sok olyan munk~ely 
van itthon, amelynek betöltésére me,gfelelő az. alapdiploma (? ,1 ~/o ~ok aran~a, 
akik teljes mértékben egyetértenek, es 30%-nytan vannak, akik ~kab~ egyeter
tenek ezzel az állitással). Jelenlegi BA/BSc szakon megszerezheto tudas haszno-
'thatóságát illetően meglepően pozitív eredményt kaptam. A kérdezettek "csu-

st h ~ d' án" 12,3%-a szerint egyáltalán nem alkalmas a szakján megszerez eto tu as 
~a, hogy a szakterületén megállja a helyét, 24% kevésbé ~~a alkalm~snak e~t 
a tudást a helytállásra. A válaszadók többsége azt gondolJa, hogy a sikeres_s~g 
záloga a mcster szak elvégése (51,9%). A gyakorlati tapasztalatok megs~erze~e
nek fontosságával szinte minden megkérdezett tisztában van (78,6% teljes mer~ 
tékben egyetért azzal, hogy a jó munkahely elnyeréséhez fontos a gyakorlatt 
tapasztalatok megszerzése, és 18,2% pedig inkáb~ egyetért ez~~l~. ~ával szűkeb~ 
az a csoport, aki szerint külföldi tapasztalatok szüksegesek a JO áll~s megsz~rze
séhez (27,4% teljes méctékben egyetért). Igen magasnak m~ndhato ~ok aranya, 
akik úgy lá~ák, hogy külföldön könnyebb jó mur;kát találm. _A_ ~egkerdezettek
nek csaknem fele (45,7%) teljes mértékben egyetert ezzel az állitassal. 

Különbségek karonként 

Jelentős különbség karonként az alábbi szakválasztá~i tényezők, tekintetében 
található. Akik azért választották szakterületüket, mert ugy gondolJák, hogy ezen 
a területen jó a munkaerőpiaci elhelyezkedési esély, karonként eltérően oszlan~ 
meg (chi-négyzet=24,274, sig=O,OOO). Az ETK-ra járók többség: .nem a:e;:t 
választotta ezt a szakot mert azt o-ondolja, hogy jó az elhelyezkedest lehetoseg 
ezen a területen. A P~-ra járók esetében pedig ennek ellenkezője igaz, teh_át 
a szakválasztásuk okaként relatív nagy arányban mondták a jó elhelyezkedest 
lehetőséget. A szak elvégzése után jó külföldi munkalehetőséget felté~ez a 
PMMK-sok relatív nagy aránya (chi-négyzet=23,679, stg=O,?O?)· .A_ szakválasz
tás okaként a szak nagy presztízsét szintén a PMMK hallga~otjelolte~ meg m:
gas arányban (chi-négyzet=11,475, sig=0,043). Nagy aranyban valasztotta~ 
(szakválasztásuk okaként) a "csak ide vettek fel" lehetőség~t a ~EK ~a~ga~ot 
(chi-négyzet=12 090 sio-=0 034) - az ó esetükben egyfaJta potlehetosegkent 

' ' b ' 
értelmezhető a valamilyen felnőttképzésself emberi erőforrással kapcsolatos 
szak választása. 

Az intézményválasztásban nagy szerepet játszott a PMMK hallg.ató,inak_ rela
tív nagy aránya tekintetében, hogykönnyűvolt bejutni a választott mt:zmen~be 
-PTE- (chi-négyzet=19,893, sig=O,Oül). Az intézmény nagy preszttzse rruatt 
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választotta a pécsi egyetemet a BTK-sok és a KTK-sok többi karhoz képest 
nagy hányada. A PMMK hallgatói pedig a többi karhoz képest nem jelölte meg 
a presztízst az intézményválasztás okaként (chi-négyzet=27,284, sig=0,002). A:z. 
ETK hallgatóinak többsége szerint ebben az intézményben lehet olyat tanulni, 
ami érdekli, s ez az oka annak, hogy a pécsi egyetemet választotta felvételije 
idején (chi-négyzet=25,789, sig=O,OOO). 

A múszaki területet választák intézményválasztásából valamelyest negativ 
megítélés olvasható ki, míg a többi (emlitett) kar diákjai a PTE valamely pozitiv 
jellemzője miatt választották ezt az egyetemet képzésük helyszínéül. 

Az intézmény és szakválasztás megítélésében a FEEK hallgatói tűnnek a 
legelégedetlenebbeknek, mivel a többi karon tanulókhoz képest nagyobb arány
ban mondták azt, hogy nem ezt az intézményt és szakot választanák, ha újra 
kezdhetnék (chi-négyzet= 27,169, sig=0,027). 

Az oktatás színvonalával való elégedettség tekintetében is különbözik ka
ronként a hallgatók véleménye. Az elméleti oktatás színvonalával általában elé
gedettek a hallgatók, azonban a KTK hallgatói valamivel elégedettebbnek tűn
nek más karok diákjainál. A gyakorlati oktatás színvonalával a KTK hallgatói a 
legelégedettebbek, az ETK diákjai közül pedig relatív sok az elégedetlen (chi
négyzet=16,656, sig=O,OOS). Az elméleti és gyakorlati oktatás arányával az ETK 
és a FEEK hallgatói elégedetlenebbek a többi kar hallgatóinál (chi-négy
zet=18,222, sig=0,003). A többi karon tanulókhoz képest a hallgatók a KTK-n 
a legelégedettebbek a mcsterképzésbe való továbbtanulási lehetőségekkel. A 
legkevésbé elégedettek az ETK hallgatói az MA/MSc-re való továbbtanulás 
lehetőségeivel (chi-négyzet=16,588, sig=O,OOS). 
Karonként különböző azon kurzusok száma, melyen arra adnak lehetőséget, 
hogy a hallgatók elméleti tudásukat a gyakorlatban kamatoztathassák (chi
négyzet=35,225, sig=O,OOO). Legkevésbé a BTK-n és a KTK-n van ilyen kur
zus, leginkább pedig a PMMK-n és a TTK-n. 

A közgazdasági és a természettudományi karok legtöbb szakán nincs kötele
ző külső szakmai gyakorlat a 6 féléves képzésben, mig az egészségügyi és a mű
szaki karok szakjain van. Gyakorlatorientáltság szerint tehát nagyon elkülönül
nek a karok egymástól (chi-négyzet=54,351, sig=O,OOO). 

A záróvizsgára való felkészítéssel és a mcsterképzésre való felkészítéssel való 
elégedettségekben is különbség tapasztalható karonként. A munkaerőpiacra 
való felkészítésről alkotott vélemények összességében negativabb képet mutat
nak, itt karonként nem kaptam szigniflkáns eltérést. Leginkább felkészítették a 
záróvizsgára a BTK, KTK, ETK és a TTK hallgatóit, legkevésbé pedig a 
FEEK-en tanulókat- a diákok megítélése szerint. Valamint relatív elégtelennek 
tartják a PMMK diákjai a záróvizsgára való felkészítést (chi-négyzet=37,174, 
sig=0,011). Az MA/MSc-re való továbbtanulásra oem vagy kevésbé készítette 
fel diákjait a PMMK, az ETK és a FEEK A TIK-s hallgatók ítélik legpozití
vabban a mcsterképzésre való felkészítésüket (chi-oégyzet=33,128, sig=0,033). 
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1. ábra: A gyakorlati oktatás stfnvonaláva/ való elégedettség 

@.egyál,~lán nem ~légedett DvalameiY~>,stelégedettDinkább elégedett D teljes mértékben eléged!tt) ,_ 

l t 

Kereszttáblával elemezve a diplomaszerzés okaként megjelölt válaszokat, ka
ronkéot jelentős különbségeket találtam. A múszaki kar hallgatói leginkább a jól 
fizető állás miatt szeretnének diplomát szerezni (chi-négyzet=28,567, 
sig=0,001). A diplomaszerzés okaként legnagyobb arányban az egészségügyi kar 
diákjai jelölték meg azt a választ, hogy "azzal foglalkozhassak, ami érdekel", 
legkisebb arányban pedig a FEEK és a KTK hallgatói (chi-négyzet=23,868, 
sig=O,OOO) . Az egyéb okok nem mutattak jelentős különbséget karonként. 

A BA/BSc végzettséggel szembeni elvárások közül a gyakorlati tudás elvárá
sa mutat karonként jelentős különbséget. Az ETK hallgatóinak legnagyobb 
része gyakorlati tudást vár alapvég;;ettségétől, mig legkevésbé elvárása a gyakor
lati tudás megszerzése a I<"EEK hallgatóinak (chi-négyzet=18,845, sig=0,002). 

A megkérdezett hallgatók alapdiploma megszerzését követő tervei nagymér~ 
tékbeo különbözoek (chi-négyzet=68,466, sig=O,OOO). A TTK hallgatói a többt 
kar diákjainál nagyobb arányban szeretnének továbbtanulni mesterképzésbeo, 
míg az ETK-sok vannak a legkisebb arányban a továbbtanulni szándékozók 
között. A PMMK és a FEEK diákjai legnagyobb arányban munkát szeremének 
vállalni itthon az alapképzés elvégzése után, a BTK és a TTK hallgatói tovább 
akarnak tanulni mesterfokon, illetve a bölcsész hallgatók legnagyobb arányban 
úgy tervezik jövőjüket, hogy munkát vállalnak, és mellette végzik el a mcster 
szakot. 

A múszaki és a közgazdasági kar hallgatói képviselik a legoptimistább állás
pontot, nagyobb részük úgy gondolja, hogy el tud helyezkedni az alapdiplom:.~. 
megszerzése után, míg a FEEK és a TTK hallgatói ennél jóval pesszimistábbm 
látj ik dhelyezkedési esélyeiket ( chi-négyzet=35,602, sig=O,OOO). Ez :.~.Zon ban 
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csak az egyik mutatója a munkaerópiaci kilátásoknak. A végzettségnek megfele
ló munka megtalálási esélyének megítélése jóval pontosabb képet tár elénk _ 
karonként különbözik ennek megítélése is (chi-négyzet=49,589, sig=O,OOO). A 
kevés~é bizak~dóak táborába tartoznak a FEEK és a BTK hallgató~ ennél 
v~~vel pozitivabb )övóképpel rendelkeznek az ETK-n tanulók. A legjobb 
kil~tasokban a KTK es a P:M:MK: hallgatói bíznak, ók úgy vélik, hogy nagy esé
lyük v~ a BA/BSc elvégzését követően alapdiplomájuknak megfelelő munkát 
szerezru. 

2. ábra: Végzettségnek megfelelő munka találásának eséjye 

Szintén optimista álláspontot sugall, hogy a közgazdasági és a múszkai kar hall
g~tói lá~ák úgy a legna?Yobb :U:~yban, hogy saját szakterületükön jók az alap
diplomaval rendelkezok eselyet a munkaerópiacon (chi-négyzet=57,154, 
s1g=O,OOO) - a BTK hallgatói azok, akik a legkevésbé értenek egyet ezzel az 
állí tás sal. 
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3. ábra: Az alapdiplomával rendelkezőknek jók munkaerópiaci eséjyei 

A saját szakma EU-s versenyképességének megítélésében a PMM:K-n tanulók a 
legoptimistábbak, és a BTK-sok a legpesszimistábbak (chi-négyzet=40,067, 
sig=O,OOO), és szintén a BTK diákjai gondolják a legkevésbé azt, hogy a munka
adók ismerik a BA/BSc diplomát (chi-négyzet=42,213, sig=O,OOO). Az alapdip
lomát leginkább "használhatónak" értékelők a KTK hallgatói közül kerültek ki, 
a legkevésbé használhatónak pedig szintén a bölcsészek ítélik (chi
négyzet=28,190, sig=0,020). Utóbbiak szerint nincs igazán olyan munkahely 
hazánkban (vagy legalábbis nem sok), ahol elegendő a BA/BSc végzettség. A 
saját szakon megszerezhetó tudás használhatósága a KTK-n tanulók körében 
élvezi a legnagyobb bizalmat, ezt követi a TTK-sok kevésbé bizakodó köre, s 
végül a PMMK diákjai értenek a legkevésbé egyet azzal, hogy a szakjukon meg
szerezhető tudás alkalmas arra, hogy a szakterületen megállják a helyüket (chi

négyzet=28,911, sig=0,017). 

Következtetések 

A megkérdezett hallgatók intézmény- és szakválasztása munkaerópiaci szem
pontból nem tekinthető racionálisnak, azonban többségben nem bánták meg, 
hogy jelenlegi szakjukat választották a Pécsi Tudományegyetemen. 

Az oktatás színvonalával való elégedettség igen eltérő. Az elméleti oktatással 
általában elégedettek a válaszadók, azonban a gyakorlati képzésükról mát jóval 
negativabb véleménnyel vannak, mind annak mennyiségét, mind minóségét 
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PÉN1EK ESZ1ER - KOCSÁR jUDITBEATRIX
GISELLE ANNA RAKOBOWCHUK 

Kari körkérdés 2.0 
Hallgatói vélemények a kari közélettől és 
a Hallgatói Önkormányzat munkájáról 

2009 tav~~z~ a~ BTK Szociológia Tanszé_kének hallgatói és a PTE BTK 
Hallgatot Onkormanyzata (továbbtakban HOK) közreműködésével kérdó

íves vizsgálatot készítettünk a Kar hallgatói körében. A vizsgálat, a 2008-ban 
megkezdett megkérdezés-sorozat (Kari körkérdés 1.0) folytatásaként, ezúttal a 

kari közéletnek, ezen belül is a Hallgatói Önkormányzat feladatának, munkájá
nak hallgatói véleményezésére irányult. A kérdőívet a Kar minden aktiv - az 
adott félévre beiratkozott - hallgatójának elküldtük e-mailben. A vizsgálatban 
használt ún. online survey számítógépes program segítségével biztosítottuk a 

teljes körű anonimitást, amellyel célunk az volt, hogy elősegítsük azt, hogy a 

válaszolók minél őszintébb válaszokat adjanak. A vizsgálat során 855 értékelhe
tő kérdőív érkezett vissza (ez 20%-os válaszadási aránynak felel meg). 

A válaszadókról 

A hallgatóktól az anonimitás megerősítése érdekében csak néhány információt 
kérdez~k. A kérdőívet kitöltők nemére, korára, arra, hogy mióta tanulnak a 
Karon, illetve, hogy milyen tudományterülethez tartozónak vallják magukat, 
azért volt szükség, hogy ezekkel a háttérváltozókkal is differenciálni tudjuk a 
hallgatói véleményeket és preferenciákat. Emellett előfeltevéseink szcrint a kari 
közélettel kapcsolatos megítélést, aktivitást befolyásolja az is, hogy valakimilyen 
jellegű képzésben vesz részt, így ezekre az információkra is rákérdeztünk. 

A válaszadó hallgatók háromnegyede lány volt - ez megfelel a Karon tanu
Jók átlagos nemi megoszlásának. A válaszadók 40%-a egy-két éve, 30%-a há
rom-négy éve, a többiek ennél több éve hallgatói a Karn ak. A kérdőívet kitöltők 
83%-a nappali tagozatos hallgató volt. A képzés jeilege alapján válaszadóink 
reprezentálták a régi és az új rendszerben tanulók körét egyaránt, a hallgatók 
csaknem fele a régi (egyetemi) képzésben, másik fele az új rendszerű képzésben 
tanult. Tudományterületek szerint is reprezentatívnak mondható a vizsgálat, 
mivel - jóllehet sokan nem válaszoltak erre a kérdésre, illetve számos hallgató 
több területhez is tartozik egyszerre - képviseltették magukat a klasszikus böl
csészek, a társadalomtudományi területen tanulók és a nyelvszakosok egyaránt. 
A válaszadók túlnyomó többsége jelenleg nem tagja és korábban sem volt tagja 
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a Baligatói Önkormányzatna.k., vagyis az eredmények "kívülálló" véleményeket 

takarnak-

A kari közélet hallgatói véleményezése 

A kari közélettel kapcsolatban általában pozitívan értékelhe~ó, h~gy a vála:z
adók többsége (60%) szerint a bölcsészhallgatók olyanok, akik segttik egymast. 
Egynegyedük sz~t azonban, inká~b _mindenki m~a ~oldogul, v_agy ~er:n na-

on segítik egymast a hallgatok. N ernileg Jobbnak t teltek a hallgatok koztl kap
gyolatokat az új osztott típusú képzésben tanulók, mint az egyetemi képzésben 
cs ak kr . ' 'k résztvevők, képzési terület szerint pedig a klasszikus bölcsészsz o a Jaro a 
társaiknál. 

1. táblázat: Mi!Jemzek mondhatók a bö/csészhallgatók? 

Olyanok, akik segítik egymást 
Csak akkor segítik egymást, ha baj van 
Inkább mindenki maga boldogul 
Nem nagyon segítik egymást 
Nem tudja 
Összesen 

fő 

335 
159 
192 

51 
109 
846 

% 
39,6 
18,8 
22,7 

6,0 
12,9 

100,0 

A kari közéletben való részvétel már sokkal jobban megosztotta a válaszadókat 
Magát igazán aktívnak mindössze 17% vallotta, és 43% egyáltalán nem vesz 
részt a kari közéletben - ki azért, mert nem tartja azt érdekesnek, ki azért, mert 
nem tudja, milyen lehetáségei vannak. A HÖK munkáját középpontba állító 
vizsgálat szempon~ából az utóbbi csoport (a hallgatók negyede) mindenképp 
figyelemre méltó a hallgatókkal való további kapcsolattartás, tájékoztatás javítá
sa szempon~ából. 

2. táblázat: Részt vesznek-e a hallgatók a kari közéletben? 

Minden, engem érdeklő kérdésben részt veszek 
Csak a legfontosabb kérdésekkel foglalkozem 
N em tartom annyira érdekesnek, ezért nem ve
szek részt benne 
N em tudom, milyen lehetőségeim vannak, ezért 
nem veszek részt benne 
ÖJszesm 

2010- tavasz 

fő 

117 
276 

114 

181 
688 

% 
17,0 
40,1 

16,6 

26,3 
100,0 

37 
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