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A Pécsi Tudományegyetem a külföldi hallgatók vonzásában

Bevezetés
A rendszerváltozás utáni magyar felsőoktatásban egyre nagyobb szerepe van a nemzetköziesedés folyamatának, mint ahogy összességében a világ felsőoktatásában is folyamatosan erősödik ez a folyamat. A
globalizáció előrehaladtával egyre több hallgató folytatja külföldön a felsőfokú tanulmányait, ez a szám
az OECD adatai alapján manapság már meghaladja a 4 millió főt. Hazánkban az EU-hoz, majd a bolognai
rendszerhez való csatlakozás tovább erősítette ezt a folyamatot. A 2001/2002-es tanévben a Magyarországra érkező külföldi hallgatók száma 11 187 volt, míg a 2005/2006-os időszakra elérte a 15 500 főt (Rédei M.
2008). Az országos felsőoktatási statisztikák szerint a 2011/2012-es tanévben pedig már összesen 17 112
külföldről érkezett hallgató tanult hazánk felsőoktatási intézményeiben, tehát a növekedés egyértelműnek
látszik. Az Oktatási Hivatal statisztikai adatai szerint a külföldi hallgatók döntő többsége hazánk orvosi
képzéseiben vesz részt, a legtöbben a budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. A
magyarországi orvosi képzés hagyományosan népszerű a külföldi hallgatók körében, ezt támasztja alá az
idegen nyelvű képzések három évtizedes múltja is. A Semmelweis Egyetem (SE) orvoskarán már 1983-ban
megkezdődött a német nyelvű oktatás, az angol nyelvű képzés bevezetésére pedig Pécsett 1984, Szegeden
1985, a SE orvoskarán 1986, Debrecenben pedig 1987-ben került sor. Az orvosi képzésben hatalmas stratégiai előnyt jelent Magyarország számára, hogy a küldő országokban létszámkorlátok vannak és számukra
költséghatékonyabb ez a megoldás. Ezen túl a hallgató számára nyújtott szolgáltatások is hozzájárulnak
ahhoz, hogy növekszik a jelentkező és felvett külföldi orvostanhallgatók száma (30%-kal) (Berács j. - Malota
E. – Zsótér B. 2010).

Teljes idejű képzésben részt vevő külföldi hallgatók a Pécsi Tudományegyetemen
Ahogy az országos tendenciára is a növekedés jellemző, a Pécsi Tudományegyetemen is évről évre növekszik
a külföldi hallgatók száma. Az első áttörést a 2000-es év jelentette, ekkor ugyanis 200 fölé emelkedett a
külföldi hallgatók száma (M. Császár Zs. – Németh J. 2006). Ezután, egy kezdeti stagnálást követően 2004-től
máig tart a folyamatos növekedés. 2007-ben 1 234 külföldről érkezett diák folytatott itt tanulmányokat, ez
a szám 2011 őszére már 1764-re emelkedett. A rendelkezésre álló legfrissebb, 2013. októberi adatok pedig
már 1 872 külföldi hallgatóról számolnak be a PTE-n (1. ábra).
A külföldi hallgatók karok közti eloszlására szintén az országos állapot tükröződése a jellemző: döntő
többségük az Általános Orvostudományi Karon folytat tanulmányokat. 2011-ben 1 425 hallgató, azaz az
összes külföldi hallgató négyötöde, míg 2013-ban 1 581 diák tanult az orvosi karon, ami a külföldiek 84,5%ának felel meg, így a részarány további növekedést mutat. 2012 őszén összesen 3 081 hallgatója volt az
ÁOK-nak, ebből 1 548-an érkeztek külföldről, azaz valamivel több, mint a létszám fele. Összehasonlításképpen, a Semmelweis Egyetem orvosi karán 2013-ban a 4 432 hallgatóból 2 092 a külföldiek létszáma (www.
semmelweis.hu), ami 47%-nak felel meg, tehát a PTE esetében valamivel nagyobb az arány. Az angol nyelvű
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1. ábra: A külföldi hallgatók száma a PTE-n, 2007-2013.
Forrás: PTE Oktatási Igazgatóság (OI) adatai alapján szerkesztette
Wusching Tamás
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1. táblázat: A teljes idejű képzésben részt vevő külföldi hallgatók létszáma a PTE karain, 2013. október
Forrás: PTE OI adatok alapján szerkesztette Wusching Tamás
Ha a karok közötti sorrendből kivesszük a más kategóriát képviselő orvosi kart, akkor a BTK fölénye lesz
szembeötlő a többi karral szemben: 2013-ban a bölcsészkar külföldi hallgatóinak száma háromszorosa a
sorban következő műszaki- és informatikai karénak. A sorrend nem meglepő módon a szekszárdi, nemrég
még főiskolai karként működő Illyés Gyula karral zárul.
A Pécsi Tudományegyetem teljes idejű képzésben részt vevő külföldi hallgatói összességében 70
országból voltak jelen 2013-ban, melyek közül 22 ország küldött legalább 10 hallgatót (2. ábra).
Az ábrán jól látható
Németország óriási fölénye, a német hallgatókat a
későbbiekben bemutatott
részletesebb vizsgálatnak
is alávetettük. A további
sorrendben Norvégia következik, az ország népességéhez viszonyítva a
261 küldött hallgató igen
nagy számnak tekinthető: 1 millió főre kivetítve
2. ábra: A PTE-re legalább 10 hallgatót küldő országok, 2013. október
50,82 norvég diák tanul a
Forrás: PTE OI 2013. októberi adatok alapján szerkesztette Wusching Tamás
PTE-n, míg a vezető Németország esetében ez a
szám csupán 8,08. A harmadik helyen Irán áll 175-tel, mint a legtöbb hallgatót küldő Európán kívüli ország,
majd Dél-Korea következik 88 fővel. A legtöbb hallgatót biztosító szomszédos ország Szerbia 69 hallgatóval, ez a szám több mint kétszerese a Horvátországból érkező hallgatókénak, pedig Pécs földrajzi helyzete
ezt nem feltétlenül indokolná. A nagy különbség oka a Szerbiában lényegesen nagyobb számban jelen lévő
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magyar kisebbség illetve az a tény, hogy a viszonylag kevés számú horvátországi hallgató is Budapestet
választja továbbtanulása színhelyéül (M. Császár Zs. 2013). A többi szomszédos ország közül Románia és
Szlovákia szinte azonos aránnyal van jelen, hasonlóan Ausztria és Ukrajna, viszont már lényegesen kisebb
nagyságrendben. Szlovéniából 2013 őszén mindössze egyetlen hallgató tanult a PTE-n.
Az európai küldő országokat tekintve Spanyolország és Svédország áll még előkelő helyen: a két országból összesen több mint 100 hallgató tanult a PTE-n 2013 őszén. Előbbit érdemes összevetni a szomszédos Franciaországgal: a 64 spanyol mellett mindössze 2 francia hallgatóról szólnak az adatok. Mint látható,
a PTE nemzetközi vonzáskörzetét nem meglepő módon túlnyomórészt Európa, majd ezt követően Ázsia
országai adják, de a többi kontinensről sem szabad megfeledkezni. Nigéria 33 hallgatójával markánsan
kitűnik Afrikából, hiszen rajta kívül egy ország sem szerepel a legalább 10 főt küldő országok listáján a
kontinensről. Észak-Amerikából az Egyesült Államok és Kanada említhető, utóbbi az ország népességéhez
mérten lényegesen nagyobb arányt tudhat magáénak, mint déli szomszédja. Amint láthatjuk, Dél- és Közép-Amerika, valamint Ausztrália és Óceánia térségéből egy ország sem küld legalább 10 hallgatót a PTEre, ez a nagy földrajzi távolságok ismeretében nem meglepő tény, azonban néhány országból így is jelen
van egy-két fő. A teljes idejű képzésben részt vevő külföldi hallgatókat küldő országok közti eloszlását a
3. ábra tematikus térkép formájában szemlélteti. Az ábra jól mutatja, mely országokból érkezett legalább
egy hallgató a 2013-2014-es tanév őszi szemeszterében a PTE valamelyik karára.

3. ábra: A PTE nemzetközi vonzástérképe a teljes idejű képzésben részt vevő hallgatókat figyelembe
véve. Forrás: PTE OI 2013. októberi adatok alapján szerkesztette Wusching Tamás

A PTE külföldi hallgatóinak karok és küldő országok szerinti elemzése
Az egyetem külföldi hallgatóinak karok közti, valamint küldő országok közti eloszlásának elemzését követően érdemes az egyes karokat külön is megvizsgálni abból a szempontból, hogy mely országokból hány
fő érkezett. Elsőként természetesen a hallgatók 84,5 százalékát adó Általános Orvostudományi Kart célszerű középpontba állítani, hiszen a PTE nemzetközi vonzáskörzetének említésekor döntő részben az ÁOK
külföldi hallgatóiról beszélünk. A 2013 őszén jelen lévő 1 581, teljes idejű képzésben részt vevő külföldi
orvostanhallgató összesen 59 országból érkezett a PTE-re. Elsőként kiemelendő, hogy 40 százalék, azaz 641
fő közülük a németek létszáma. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 652-es összlétszámú német küldöttségből
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csak 11-en tanulnak más karokon, így elmondható, hogy a PTE nemzetközi vonzáskörzetének legdominánsabb alkotóeleme a német orvostanhallgatók csoportja. Úgy véljük, érdemes részletesebben elemezni
részvételüket. A PTE orvosi karán 2004 óta van német nyelvű oktatás. Mivel angol nyelven már 1984 óta
oktatnak az ÁOK-n, az információink szerint már a német nyelvű oktatás bevezetése előtt is jelen voltak
a német hallgatók, s növekvő létszámuk miatt indult be végül az ő anyanyelvükön is a képzés. Az elmúlt
évtized második felétől napjainkig a német hallgatók létszáma a PTE orvosi karán stabilan emelkedik (4.
ábra).
Az ábráról jól leolvasható,
hogy minden újabb év érzékelhető növekedést mutat az előző
évhez képest, így a német medikusok száma akkor is duzzadt,
amikor a külföldi hallgatók összlétszáma stagnálást, vagy csak
nagyon kismértékű növekedést
mutatott (2010-2011; 2011-2012).
Ez a folyamat azt eredményezte,
hogy hat év leforgása alatt 64,2%kal emelkedett a német nyelvű
ÁOK-n tanuló hallgatók száma Pécsett, és minden jel arra mutat,
hogy a növekedéssel a közeljövő- 4. ábra: A német hallgatók száma a PTE-ÁOK-n, 2007-2013.
ben is számolni lehet. A magyar Forrás: PTE OI adatai alapján szerkesztette Wusching Tamás
orvosképzés népszerűségének a
németek körében több oka is van. Az ország főként nyugati tartományaiban hagyománya van a külföldön
tanulásnak, gyakran már középiskolai időszakban. A német érettségi rendszer közelmúltbeli változásai,
valamint a sorkatonai szolgálat eltörlése szintén a hallgatói létszám növekedését segítik elő, ráadásul a
magyar orvosi képzésekre a felvételihez csak biológia és kémia érettségi szükséges, míg Németországban
más tantárgyak (történelem, matematika, fizika) is feltételként szerepelnek, nehezítve ezzel a bejutást.
Továbbá a pécsi orvoskar népszerűségét nagyban növeli a németek körében az anyanyelvi tanulás lehetősége. A német hallgatókat jelentős létszámuk okán elemeztük azon szempont szerint is, hogy országukon belül mely tartományokból milyen arányban érkeztek Pécsre, illetve ezt térképen is ábrázoltuk (5. ábra).
A legtöbb hallgatót küldő tartomány Észak- Rajna-Vesztfália, míg a második helyen Bajorország áll.
Ez valószínűleg összefügg azzal, hogy ez a két tartomány a legnépesebb, és egyben a legsűrűbben lakott
terület Németországban, igaz, népességszám terén Észak- Rajna-Vesztfália mintegy 5 millió fővel megelőzi
a bajorokat, ez a különbség a küldött hallgatók arányán nem mutatkozik meg. A harmadik helyen álló Baden-Württemberg az ország harmadik legnépesebb régiója is egyben, mint ahogy az őt követő Alsó-Szászország pedig a negyedik, tovább erősítve a küldött hallgatók és a tartomány népessége közti összefüggést. A
térképre nézve egyértelmű továbbá a nyugat-kelet választóvonal: az egykori keletnémet tartományokból
nagyságrendekkel kevesebb hallgató érkezik, mint a volt NSZK-beli régiókból, ez valószínűleg az 1990 óta
működő területi kiegyenlítő politika ellenére máig is fennálló gazdasági-társadalmi fejlettségbeli különb 2011-től kezdve 12. évfolyamon kezdik meg az érettségit a német diákok, de még érvényben van 2016-ig a 13.
évfolyamon történő végzés is egyes tartományokban, ezért összeadódik a potenciális jelentkezők száma. (Az információk a PTE
ÁOK Német Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetőjével, Krammné Mezei Anikóval készült interjúból származnak)
 Az információk a Német Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetőjével, Krammné Mezei Anikóval készült interjúból származnak.
 Az elemzés az összes kar német hallgatóira vonatkozik, nem csak az orvosisokra. A németországi lakcímek alapján történt
a tartományokba sorolás, a magyar, osztrák vagy egyéb lakcímmel rendelkező német állampolgárok értelemszerűen nem
kerültek bele a vizsgálatba. Nem minden hallgatóhoz tartozik érvényes lakcímadat. Összesen így 445 hallgató lakcíme alapján
készült az ábra.
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ségeknek köszönhető, továbbá a már említett
külföldön tanulási tradícióknak a nyugati tartományok esetében. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a keleti területek közül Szászországban
létrejött egy kezdeményezés, miszerint az itt tanuló orvostanhallgatók a végzés után állást kapnak a tartományban. A korábbi NSZK-tartományok
közül a Saar-vidékről jön egyedül kevés hallgató,
ez gyaníthatóan az alacsony népességnek tudható
be, illetve valószínű franciaországi orvosi képzésre járnak. A tartományi rangú városok közül Bréma csak minimális számú hallgatót küld, népességét ismerve ez nem meglepő. Hamburg viszont az
alacsonyabb népessége ellenére megelőzi a fővárost. Berlin kisebb részvételi arányának oka lehet
az országoshoz hasonló nyugat-kelet dichotómia,
de lehet véletlenszerű kilengés is. A nem tartományi rangú városok rangsorában München vezet
14 küldött hallgatóval, utána jócskán lemaradva
Köln következik hét, Hannover hat, majd Bonn,
Dortmund, valamint Stuttgart öt diákkal.
A németeket követően küldött hallgatók tekintetében Norvégia 257, valamint Irán 172 fővel
áll a sorban. Mivel Európához viszonyítva teljesen
eltérő földrajzi fekvésű és kultúrájú országról van 5. ábra: A Németországból érkező PTE hallgatók
szó, főleg Irán esetében érdekes ez a magas szám. tartományonkénti eloszlása, 2013 ősz.
Az adatokat megvizsgálva látszik is, hogy Norvé- Forrás: PTE OI 2013. októberi adatai alapján
giával bár közel azonos nagyságrendben küldenek szerkesztette Wusching Tamás
hallgatókat az orvosi karra, az elmúlt évek tendenciái teljesen mást mutatnak (6. ábra). Míg Norvégia esetében egy Németországhoz hasonló növekedés
figyelhető meg, az irániak létszáma néhány év alatt a többszörösére növekedett, a 2009 és 2010 közötti
visszaesés ellenére is. Mivel távoli országról van szó, az iráni hallgatók számának hirtelen növekedése 2007
után egy sikeres toborzókampány eredményének tudható be.

6. ábra: A PTE-ÁOK norvég és iráni hallgatóinak száma, 2007-2013.
Forrás: PTE OI adatai alapján szerkesztette Wusching Tamás
 Az információ a PTE ÁOK Angol Hallgatói Szolgálatának vezetőjével, Somody Klárával lefolytatott interjúból származik.
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A negyedik helyen álló Koreai Köztársaság esetében egyetlen hirtelen kiugrás tapasztalható: a 2009-es
24 hallgatóból 2010-re 70 lett, majd innen lassú növekedéssel - stagnálással elérte 2013-ra a 80-as létszámot. A hirtelen, mindössze egy év alatt végbemenő 46 fős növekedés oka Iránhoz hasonlóan indított toborzás. A koreaiakat követően Spanyolország és Svédország következik, zárva a legalább 50 hallgatót küldő
országok sorát. A vonzáskörzet egyetlen jelentős afrikai országa, Nigéria a 2007-es 8 küldött hallgatóhoz
képest 2013-ra már több mint négyszer ennyi ÁOK hallgatóval rendelkezik. Az afrikai országból egy állami
ösztöndíj segítségével tudnak egyre többen Magyarországra jönni tanulni. Japán is növekedési pályát futott
be 2007 óta, mindössze 4 hallgatóról indulva, azonban 2012-höz képest 2 fővel, 35-re csökkent az orvosis
hallgatói létszámuk. A két észak-amerikai állam esetében viszont hosszabb ideje visszaesés tapasztalható:
2007-ben még 35 kanadai és 23 amerikai hallgató tanult Pécsett az orvosi karon, 2013-ra ezek a számok 10re, illetve 16-ra csökkentek. A nagyobb visszaesés Kanada esetében érhető tetten, az amerikai hallgatók
létszáma csupán 2013-ra esett 20 fő alá. Az Egyesült Államokból érkező hallgatók csökkenő létszámának fő
oka, hogy korábban nagyrészt diákhitelből tanultak nálunk, viszont a megváltozott konstrukció következtében lényegesen kevesebben tudnak jönni.
Mindezzel együtt 2012-höz képest 34-gyel nőtt az ÁOK teljes idejű képzéseiben részt vevő külföldi hallgatók száma, ami bár nem nagyarányú növekedés, azért így is pozitív eredménynek tekinthető. Amennyiben az orvosi kar kapacitása engedné, mindenképp érdemes lenne új piacokat keresni (pl. Dél-Amerika),
hiszen rövidtávon is be lehet vonzani számos külföldi hallgatót az ÁOK képzéseire, mint ahogy ezt Irán vagy
a Koreai Köztársaság esete is jól mutatja. Viszont jelen állás szerint a kapacitások betelni látszanak, ezt
támasztja alá az a tény, miszerint évente átlagosan 800 – 1000 fő jelentkezik, de csak 230 körüli a felvettek
létszáma. Bővítésre pedig a minőség megőrzése miatt egyelőre nincs lehetőség.
A teljes idejű képzés mellett érdemes az orvosi kar esetében külön szót ejteni a karközi előkészítő
képzésekről. 2013 őszén 31 külföldi hallgató vett részt a PTE-ÁOK ilyen képzésein, köztük 16 kínai és kilenc
török. Mivel ez a szám 2012-ben még csak 17 volt (köztük 12 kínai és 4 török) (M. Császár Zs. 2013), így az
egy év alatt majdnem megkétszereződő létszám gyors piacbővülést mutat ezen a téren. Ráadásul a 2013
őszi adatok beszámolnak nyolc brazilról, akik vendéghallgatóként vannak megjelölve az orvosi karon. Mivel
a korábbi évek adatai között nem szerepelnek brazil hallgatók (kivéve 2012-ben egyetlen főt), ez a kiugrás
mindenképp jelzés értékű. A brazilok egy kormányközi csereprogram keretében érkeztek egy 12 hónapos
részképzésre, az ösztöndíjukat a brazil kormány finanszírozza. Mivel a program már második éve fut, és az
országba érkező több százból csak 1-2 hallgató jött a PTE-re, így az egyetem vezetősége lépett az ügyben:
a rektor és segítői egy 2013 novemberében lefolytatott toborzókampány során a 2014-es tavaszi félévre
32 hallgatót tudtak Pécsre hozni (ők a szeptemberi adatbázisban értelemszerűen nem szerepelnek), így a
rendszer felépülni látszik. Érdekes kérdés lehet, hogy a jövőben sikerül-e az egyetemnek tovább bővítenie
ezeket az új piacokat, különös tekintettel a brazil hallgatókra.
Az Általános Orvosi Kar után a legtöbb külföldi hallgatót fogadó kar a PTE-BTK. A Bölcsészettudományi Kar képzésein 2013 őszén 29 országból összesen 120 külföldi hallgató folytatott tanulmányokat. Ez az
elsőre nem túl kevésnek tűnő szám azonban egy évek óta tartó csökkenést mutat, a kar a statisztika szerint
folyamatosan veszít a népszerűségéből a külföldi hallgatók körében (7. ábra). Az adatok óriási növekedésről számolnak be 2007 és 2009 között, hiszen két év alatt több mint a kétszeresére nőtt a létszám, azonban
az azt követő négy évben folyamatos a csökkenés, 2009-hez képest 2013-ra több mint egyharmaddal esett
vissza a külföldi hallgatók száma. Ha ez a csökkenés a jelenlegi ütemben tovább folytatódik, két év múlva
a 2007-es állapot alá zuhan a létszám. Az országok közti eloszlást vizsgálva megállapítható, hogy a BTK-t
elsősorban a szomszédos, jelentős magyar kisebbséggel rendelkező országok hallgatói választották 2013ban: az első négy helyen Szerbia (20), Románia és Szlovákia (egyaránt 13 fővel), valamint Horvátország
 Az információk a PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztályvezetőjével készült 2012-es interjúból származnak
 Az amerikai hallgatók csökkenésének okára, valamint az orvosi kar kapacitására, a jelentkezők és felvettek számára
vonatkozó információk az ÁOK Angol Hallgatói Szolgálatának vezetőjével, Somody Klárával lefolytatott interjúból származnak.
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(12 fő) áll, csupán ez a négy ország küld legalább 10 hallgatót a BTK-ra, valószínűsíthetően döntő többségben határon túli magyarokról beszélhetünk. A nyolc német hallgató mellett a többi európai országból
csupán néhány fő érkezett 2013-ban. Érdekesség viszont a kilenc kínai, nyolc dél-koreai, öt afgán és négy
japán hallgató jelenléte, de egy-egy fő jelen van pl. Jemenből, Indonéziából, Kenyából és Kamerunból is.
Az afgánok esete külön is érdekes, hiszen az öt BTK-s hallgatón kívül más karokon egyetlen fő sincs belőlük,
még az orvosin sem.
A harmadik és negyedik legtöbb külföldi hallgatót a PMMIK (40), és a KTK
(37) fogadta 2013-ban. A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karra az
elmúlt hat évben jellemzően 25 és 40
fő közötti külföldi hallgatói létszám
volt jellemző, összesen egy pozitív
(2010 – 52 fő) és egy negatív (2012 – 21
fő) kiugrás volt észlelhető 2007 óta. A
Közgazdaságtudományi Karon az évek
óta jelen levő angol nyelvű képzés ellenére viszont az adatok csökkenést
7. ábra: A külföldi hallgatók számának alakulása a PTE-BTK-n, 2007-2013. mutatnak: bár 2009 és 2011 között
Forrás: PTE OI adatai alapján szerkesztette Wusching Tamás
45-ről 55-re nőtt a létszám, összességében a 2007-ben itt tanuló 71 külföldi
hallgató 2012-re csupán 37 főre apadt, ez a szám pedig nem változott az elmúlt évre. A két karra jelenleg
jellemző közel azonos létszám mellett a külföldi hallgatók küldő országok közti megoszlása azonban teljesen eltérő képet mutat: míg a PMMIK 40 hallgatója összesen csupán nyolc országból érkezett, közülük 28-an
Szerbiából, 9-en pedig a többi szomszédos országból, addig a KTK ebből a szempontból sokkal diverzebb
képet mutat. A kar külföldi hallgatói 2013-ban 16 különböző országból érkeztek, és ezek közül egy ország
sem küldött 10 hallgatót: elsőre kissé meglepő módon Kína vezet kilenccel, Horvátország a második hattal,
majd Szerbia és Szlovákia következik négy, illetve három hallgatóval. A többi 12 ország mindegyike egy,
vagy kettő hallgatót küldött a KTK-ra.
A további hat karra (ÁJK; ETK; FEEK; IGYK; MK; TTK) az alacsony létszám mellett az európai, azon belül
is a szomszédos, magyar kisebbséggel rendelkező országok dominanciája jellemző: a Természettudományi
Kar 26 külföldi hallgatójából 10-en érkeztek Romániából, hatan Szerbiából, öten Szlovákiából, hárman Ukrajnából, a szomszédos országokon kívül csupán Németországból és az Egyesült Államokból van jelen egyegy hallgató. Ezen felül a Művészeti Kar 15 külföldi hallgatója közül 13-an, a FEEK 8 hallgatója közül 7-en,
az ETK 22 hallgatója közül pedig 21-en érkeztek a Románia – Ukrajna – Szlovákia – Horvátország – Szerbia
ötösből. A hat kar 94 külföldi hallgatója közül csupán négyen érkeztek Európán kívüli országból. E karok
közül a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar külföldi hallgatói létszámának idősoros vizsgálata érdekes képet mutat, erre érdemes kitérni: 2007-ben ugyanis az adatok alapján 70 külföldi hallgatója
volt a karnak, közülük 63-an Romániából. 2008-ra ez a szám lecsökkent 45-re (köztük 39 román), 2009-ben
pedig csak egyetlen külföldi hallgató tanult a karon egy szerb személyében. 2010-ben és egy évvel később
egyaránt 17 külföldi diák volt a karon, nagyrészt Románia, Szerbia és Szlovákia területéről, majd a létszám
2012-ben állt be a 2013-ra is változatlan nyolc főre. Megállapítható tehát a FEEK 2007 és 2009 között végbement szinte teljes piacvesztése a romániai, valószínűsíthetően magyarlakta területekről érkező hallgatók körében. Az ÁJK esetében a külföldi hallgatók alacsony létszáma valószínűleg a képzés sajátosságának
tudható be, hiszen a különböző országok eltérő jogrendszere sok esetben nem teszi lehetővé a külföldön
folytatott jogi tanulmányokat.
Speciális helyzetüknél fogva a határon túlról érkező magyarok települési megoszlását is érdemes elemezni. A legtöbb hallgatót küldő települések sorrendje érdekes képet mutat: a legtöbb, szám szerint 13
hallgató Szabadkáról érkezett, ez nem is meglepő Pécs közelségét figyelembe véve. Viszont a második he-
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lyen nem egy közeli szerb vagy horvát város, hanem a romániai Csíkszereda áll. A hargitai megyeszékhely
Pécstől való nagy távolsága és viszonylag alacsony lakosságszáma ellenére 11 hallgatót küldött a PTE-re
2013 őszén, ez rendkívül kedvezőnek mondható. A harmadik helyen Eszék és Marosvásárhely állnak 10-10
hallgatóval. A további sorrendet nézve Magyarkanizsa és Topolya nyolc, Zenta és Vörösmart hét, Székelyudvarhely öt, míg Dunaszerdahely, Horgos, Kolozsvár és Zágráb négy-négy hallgatót küld.

Az Erasmus programban részt vevő külföldi hallgatók és oktatók a Pécsi
Tudományegyetemen
A teljes idejű képzésben részt vevő külföldi hallgatók áttekintése után mindenképp célszerű megvizsgálni a csereprogramokat, ezen belül is elsősorban az Erasmus programban részt vevő hallgatókat, hiszen a
PTE nemzetköziesedésének és a hallgatói mobilitásnak az Erasmus program egy rendkívül fontos eleme.
Az Erasmus egy nemzetközi ösztöndíjprogram, amely az európai hallgatók mobilitásának elősegítésére
jött létre 1987-ben. Jelenleg az Európai Unió 28 tagországa mellett Izland, Liechtenstein, Norvégia és
Törökország vesz részt a programban, melynek keretein belül eddig több mint 3 millió hallgató részesült
külföldi ösztöndíjban. Az ösztöndíjat 3 – 12 hónapos időtartamra pályázhatják meg a hallgatók a főiskolájuk, egyetemük bármely partnerintézményére, amennyiben rendelkeznek angol, vagy a célország nyelvére
vonatkozó nyelvtudással. Magyarország 1998 óta vesz részt az Erasmus programban, az azóta eltelt időszak
hallgatói mobilitásáról szóló részletes adatok megtekinthetők a Tempus Közalapítvány honlapján. A legtöbb beutazó hallgató, szám szerint 2 756 a Budapesti Corvinus Egyetemre érkezett 1998 és 2011 között.
A főváros népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy az első négy helyen budapesti intézmény áll
ugyanezen időszakot figyelembe véve (8. ábra). A vidéki intézmények között viszont a PTE tetemes előnynyel vezetett az időszakban, hiszen 2011-ig mintegy egyharmaddal több Erasmus hallgató érkezett Pécsre,
mint a sorban következő Debreceni Egyetemre és a vele szinte ugyanannyival álló SZTE-re. Összesen ez a
három egyetem tudott csupán bekerülni az első tízbe a vidéki intézmények közül (a Budapest agglomerációjához tartozó Gödöllőn található Szent István Egyetemtől eltekintve), mutatva ezzel is a főváros túlsúlyát
a beérkező Erasmus hallgatók tekintetében.
A Pécsi Tudományegyetem az országos statisztikában legkésőbbiként szereplő 2011-es év óta tovább
tudta növelni a beérkező
vendéghallgatók számát,
a csúcsot e tekintetben
a 2012-2013-as tanévben
elért 242 fő jelenti, a legfrissebb adatok pedig minimális csökkenésről, azaz
235 beutazó vendéghallgatóról számolnak be. (9.
ábra).
Jól látható az ábrán az
a nagyobb, mintegy 50 fős
ugrás, amely 2010 és 2011
között ment végbe, de ösz8. ábra: A beutazó Erasmus vendéghallgatók összlétszáma 1998 és 2011 között a
szességében is elmondha10 legtöbb hallgatót befogadó intézményben. Forrás: www.tpf.hu
tó, hogy az egyetem egy-
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re népszerűbb az Erasmuson részt vevő
hallgatók körében. A PTE-nek jelenleg
27 EU-s ország 337 külföldi egyetemével
van kétoldalú szerződése, amely lehetővé teszi az intézmények közti hallgatói
mozgást, így gyakorlatilag egész Európa nyitva áll a kiutazni vágyó hallgatók
előtt, és ugyanígy az unión belül szinte
bárhonnan jöhetnek Erasmusos hallgatók
Pécsre. Bár a beutazó vendéghallgatók
csupán 10-12% körüli arányt tesznek ki 9. ábra: A PTE-re érkező Erasmus hallgatók számának alakulása
a PTE teljes nemzetközi vonzáskörzeté- a 2006-2007-es tanévtől.
ből, mindenképp érdemes vizsgálni őket, Forrás: PTE OI Erasmus Iroda adatai alapján szerkesztette
hiszen egyrészt ez az arány is egy több Wusching Tamás
mint 200 fős tömeget jelent, másrészt
pedig az Erasmus hallgatók egy speciális részét képezik a PTE nemzetközi vonzáskörzetének. Ez abból adódik, hogy a vendéghallgatók 3 – 12 havonta cserélődnek, így a folyamatos mozgásban az éppen hazautazó
hallgatók benyomása a városról és az egyetemről tovább formálhatja a jövőbeli vonzástérképet. A következőkben ennek megfelelően áttekintésre kerül a PTE-re beutazó vendéghallgatók kari, valamint küldő
országok szerinti megoszlása.
Az Erasmus hallgatók kari megoszlása természetszerűleg teljesen más képet mutat, mint a teljes idejű
képzésben részt vevő hallgatók esetében (2. táblázat).
karok
ÁJK
ÁOK
BTK
ETK
FEEK
IGYK
KTK
MK
PMMIK
TTK

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6
1
31
8
4
10
38
9
10
13

5
10
24
11
4
10
40
9
9
24

9
10
36
10
2
3
55
13
13
9

11
7
38
9
14
3
52
7
16
17

11
13
50
7
10
1
40
8
13
21

22
9
68
7
11
4
59
8
22
13

22
9
80
8
3
8
64
4
21
23

38
15
63
2
11
2
65
7
20
12

2. táblázat: a PTE-re beutazó Erasmus hallgatók kari megoszlása, 2006-2013.
Forrás: PTE OI 2013. októberi adatai alapján szerkesztette Wusching Tamás
A táblázatból jól kiolvashatók az egyes karokon végbement pozitív és negatív változások, tendenciák. Elsőként mindenképp érdemes kiemelni az ÁJK-n lejátszódott jelentős növekedést: a 2013-14-es tanévben beutazott 38 Erasmus hallgató a jogi karon óriási fejlődést jelent az előző évekhez képest, valószínűsíthető,
hogy a korábban itt vendégeskedő, majd hazautazó hallgatók pozitív benyomást szereztek a karról, amely
így további növekedést eredményezett (11 - 22; 22 - 38). Ráadásul a korábban említett, a teljes idejű
képzésben történő külföldi jogi tanulmányokat nehezítő körülmények a néhány hónapos Erasmus program
esetében nem állnak fenn. A legtöbb hallgatót viszont a BTK és a KTK adja, előbbi tartja a karok között az
éves csúcsot a 2012-ben beutazó 80 hallgatóval, utóbbi azonban 2013-ban előzött. A két kar vezető helye
valószínűleg annak köszönhető, hogy Európában is a legnépszerűbbek közé tartoznak a gazdaság- és társadalomtudományi képzések, így az eleve több hallgatóból értelemszerűen többen jelentkeznek az Erasmus
programra is. A maradék hét karra 2013-ban összesen 69 vendéghallgató érkezett.
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A beérkező Erasmus hallgatók 2006 óta összesen 24 ország egyetemeiről nyertek ösztöndíjat a PTE-re,
ezek közül 2013 őszén csupán 5 ország nem küldött hallgatókat. A 2013-ban beutazó 235 hallgatóból 105en, azaz közel a létszám fele három országból érkezett: Franciaország 40, Németország 33, Spanyolország
pedig 32 Erasmus hallgatót küldött a PTE-re. A franciák vezető pozíciója annak fényében meglepő kissé,
hogy teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók csupán ketten vannak jelen Pécsen az országból a 2013-as
őszi adatok szerint. Az Erasmus programra érkező francia hallgatók egy-egy oktató kapcsolatainak köszönhetően vannak jelen, így akár egyéni konzultáció révén francia nyelven tanulhatnak tárgyakat. A három
domináns küldő országból érkező Erasmus hallgatók pécsi létszámának változását a 10. ábra szemlélteti.
Az ábrán látható a három
országra jellemző tendencia:
a francia vendéghallgatók
száma 2009 óta folyamatosan növekszik, eddigi csúcspontját a legutolsó vizsgált
évben, 2013-ban érte el.
Ezzel szemben a spanyolok
száma a folyamatos növekedés után hirtelen visszaesést
mutat. A 2012-ben érkezett
45 spanyol hallgató csúcsot
jelent az egy évben, egy országból beutazott vendég10. ábra: A francia, német és spanyol Erasmus hallgatók számának alakulása a
hallgatók számát tekintve,
PTE-n, 2006-2013.
Forrás: PTE OI Erasmus Iroda 2013. októberi adatai alapján szerkesztette a kérdés, hogy a következő
években vissza tud-e kapaszWusching Tamás
kodni a létszám. A franciák
esetében sem tudni, hogy a növekedés tovább tart-e, vagy a spanyolokhoz hasonlóan visszaesnek ők is. A
németek, bár a spanyolokénál alacsonyabb létszámról, de szintén visszaestek egy több éves növekedést
követően, mégis vissza tudtak kapaszkodni a legutolsó évben. A három vezető ország után Törökország és
Lengyelország következik a sorban 18-18 vendéghallgatóval, míg Románia 15, Olaszország 14 és Hollandia
11 Erasmus hallgatót küldött a PTE-re 2013 őszén. A többi 11 ország mindegyikéből 10 főnél kevesebb vendéghallgató érkezett.
Az Erasmus program jellegzetessége,
hogy a hallgatók mozgása mellett jelen van
az oktatói mobilitás is. Az oktatók mozgásával létesülő tudástranszfer az egyetemek
között fontos részét képezi a felsőoktatás
nemzetköziesedésének, hiszen akár egyegy külföldi oktató is új színt és másfajta
tudást vihet egy adott képzési területre.
Ennek megfelelően a Pécsi Tudományegye- 11. ábra: A PTE-re érkező vendégoktatók számának alakulása,
tem is küld és fogad oktatókat az Erasmus 2006-2012. Forrás: PTE OI Erasmus Iroda adatai alapján
program keretein belül. A PTE-re érkező szerkesztette Wusching Tamás
vendégoktatók számának alakulását az
utóbbi években a 11. ábra mutatja.
Sajnos az oktatói mobilitásra vonatkozóan csak a 2012-2013-as tanévig állnak rendelkezésre adatok, az
ábrán viszont látható, hogy a létszám 2011 és 2012 között 28 főről 55-re ugrik meg, azaz kvázi megduplázódik. A következő néhány év adataiból kiderül, hogy ez csak egy véletlenszerű kiugrás-e, vagy a megnövekedett létszám fennmarad, esetleg tovább növekszik.
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A hallgatókhoz hasonlóan a vendégoktatók is a BTK (17) és a KTK (12) karaira érkeztek a legnagyobb
számban, harmadik helyen pedig az ÁJK (9) következik. A Művészeti Karra nem érkezett egyetlen oktató
sem 2013-ban, a maradék hat kar között oszlik el a többi 17 vendégoktató, karonként 1-4 fővel. Összesen
17 országból érkeztek oktatók 2013-ban, a küldő országok között az első helyen Franciaország áll 7 oktatóval, a franciákat Románia és Hollandia követi 6-6 fővel, míg Törökország, Németország és az Egyesült
Királyság egyaránt 5 vendégoktatót küldött Pécsre.

A külföldi hallgatók Pécs városára gyakorolt hatásai
A teljes idejű képzésben részt vevő külföldi hallgatók és az Erasmus ösztöndíjas vendéghallgatók összesen
egy több mint 2 000 fős tömeget alkotnak Pécs városában, így óriási hatással vannak a város gazdasági,
kulturális életére egyaránt. Ennek a ténynek hagyományosan jelentős szerepet tulajdonítanak nem csak
a város nemzetköziesedésében, hanem a kulturális gazdaságot előtérbe helyező szerkezetváltási kísérlet
tényezői között is (Pirisi G. et al. 2008; Gyüre J – Trócsányi A. 2013). Egy, a kizárólag az ÁOK külföldi hallgatóit
érintő kutatás eredményeként kiderült, hogy összesen mintegy 3,8 – 4,1 milliárd forintot költenek az orvosi
kar külföldi hallgatói évente Pécsen (a 3 milliárd forintnyi tandíjon felül), ami havi szinten, az itt tartózkodási idejüket figyelembe véve több mint 400 millió forintnak felel meg (Füzesi Zs. – Tistyán L. 2013). Ennek
legnagyobb részét a lakhatási költségek teszik ki, de sokat költenek étkezésre és szórakozásra is. Mivel a
külföldi hallgatók egész tanévben itt tartózkodnak, nem járnak haza hetente – kéthetente - havonta, mint
magyar társaik, így fajlagosan is többet költenek a városban, nem beszélve arról, hogy az ideérkező külföldiek nagy része hazai viszonylatban mindenképp tehetősnek számít. De a puszta gazdasági, pénzügyi hatás
mellett nem mehetünk el szó nélkül az egyéb hatások mellett: a külföldi hallgatók aktívan jelen vannak a
város társadalmi, kulturális életében, manapság már külön szolgáltatások jönnek létre a számukra, továbbá aktív használói a frissen kiépült kerékpárút-hálózatnak is (M. Császár Zs.- Csüllög G. - Pap N. 2013).

Összegzés
Összegzésképpen megállapítható, hogy a Pécsi Tudományegyetem az ezredforduló óta egyértelműen a
nemzetköziesedés útjára lépett. Ezt leginkább a számok támasztják alá, hiszen mind a teljes idejű képzésben részt vevők, mind az Erasmus ösztöndíjjal évről évre ideérkezők száma folyamatosan emelkedik. A
nemzetköziesedés zászlóshajója egyértelműen az ÁOK a közel 1 600 külföldi hallgatójával, melyen belül is
a németek több mint 600 fővel vannak jelen. A többi karon általánosságban csökkenés, piacvesztés zajlott
le a külföldi hallgatók idevonzásának terén. Az ÁOK esetében viszont érdemes figyelni az újabb, valamint
legújabb piacokat is, hiszen például Irán és a Koreai Köztársaság hallgatói csupán az elmúlt néhány évben
vertek gyökeret a PTE-n, a legfrissebb adatok pedig azt mutatják, hogy Törökország, Kína, és esetleg még
Brazília lehetnek azok az országok, ahonnan a közeljövőben nagyobb létszám érkezése várható. A határon
túli magyarok esetében azonban csökkenés volt tapasztalható az elmúlt években, súlyuk kisebb lett a külföldi hallgatók tömegében, de azért még így is 200 fővel jelen vannak. Az Erasmus vendéghallgatók közül
a BTK és KTK fogadja a legtöbbet, de az ÁJK dinamikus növekedést tudhat magáénak az elmúlt pár évben.
Elsősorban német, francia és spanyol egyetemekről jönnek az ösztöndíjjal Pécsre, a többi európai ország
jócskán lemaradva követi őket. Kérdés, hogy fenntartható lesz-e a külföldi hallgatók számának növekedése
elsősorban az ÁOK-n, a kar kapacitása mekkora tömeget bír még el. Viszont az egyetemet és a várost érő,
mérhető, valamint kevésbé mérhető gazdasági és kulturális hatások azt mutatják, hogy ameddig lehet,
mindenképp érdemes tovább erősíteni a PTE nemzetköziesedését.
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