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megállapítsa a felvételiz r l egy kés bbi valós 
munkahelyi környezetben várható alkalmasságát.A két 
vizsgált csapat esetében úgy t nik, hogy egyértelm  
korreláció a felvételi pontszám és a mérnöki 
teljesítmény között nem mutatható ki (2. ábra).  

A nemzetközi szinten legnevesebb m szaki 
egyetemek egyre gyakrabban tesznek fel olyan felvételi 
kérdéseket, amelyekre nincsen betanulható válasz. A 
kiértékelésnél pedig nem is az az els dleges szempont, 
hogy helyesen válaszol-e a jelentkez . Azt értékelik, 
hogy milyen kreatívan, logikusan gondolkodva képes 
különböz  megoldásokat generálni. Jó példa erre egy 
kérdés a Stanford Egyetemr l:  

„Ön mit gondol, miért van a természetben olyan sok 
csíkos állat?”  

Minél több és jobb útvonalon indul el a felvételiz , 
annál jobb esélye van, hogy felveszik.  

El adásomat azzal kezdtem, hogy a társadalmi, 
gazdasági, technológiai fejl dés megváltoztatja a 
mérnöki munka jellegét és azokat a fiatalokat is, akik 
mérnöki tanulmányokra adják a fejüket. De ez a 
változás nemcsak nem tekinthet  lezártnak, hanem 
egyre gyorsuló. Az Y generáció már gyakorlatilag 
elt n ben van az egyetemeken, és az új hallgatók egyre 
inkább a Z generációhoz tartoznak.  

Ahhoz, hogy hatékonyan oktassuk ket érdemes 
megvizsgálni a sajátosságaikat. A New York-i Sparks & 
Honey reklámügynökségnek köszönhet en jelent meg 
ez a „használati utasítás”:  

• Fogadd el, hogy különböz ek (etnikai, nemi, 
vagy akár a divat tekintetében);  

• Beszélj velük képekben (emojik, szimbólumok, 
képek, videók), ahogyan k szoktak;  

• Kommunikálj velük több kisebb adagban;  
• Ne beszélj velük lekezel en, beszélj velük úgy, 

mint a feln ttekkel, akár globális témákról is;  
• Úgy gondolják, hogy bármikor elmondhatják 

véleményüket, és befolyásolni szeretnék pl. a 
családi döntéseket;  

• Barkácsolj, vagy segíts nekik barkácsolni, k 
vállalkozó kedv ek;  

• Támogasd az „én vállalkozó akarok lenni” 
szellemiségüket;  

• Legyél szerény;  
• Határozd meg a korlátokat és a preferenciákat;  
• M ködj velük együtt és segítsd ket, hogy 

másokkal is együttm ködhessenek;  
• Fejtsd ki a mondanivalódat több szempontból 

is;  
• Kommunikálj velük „Livestream”-ben, vagy 

adj ehhez hozzáférést;  
• Tanulj a neten hatékonyan keresni, k mindent 

a neten keresnek;  

• Beszélj velük az értékekr l (érdekli ket a 
dolgok ára);  

• Állíts fel nekik közösségi célokat, amiért 
harcolhatnak;  

• Legyen az otthonod „fenntartható”;  
• Segítsd ket, hogy szakértelemre tehessenek 

szert, mert szakért k akarnak lenni;  
• Csigázd fel az érdekl désüket (használj 

játékokat, fejtör ket, lepd meg ket);  
• Tartsd fenn a kíváncsiságukat.  

 
Csupa olyan tanács, ami sok tekintetben idegenül hat 

a jöv  mérnökeit felkészít  intézményekben és az 
oktatók számára is. Egy új világ formálódik, amire nem 
lesz könny  felkészíteni a ma még jobbára ismeretlen Z 
generáció tagjait olyan környezetben és olyan 
oktatókkal, amely és akik mégoly nemes tradíció, 
évszázadon keresztül változatlan értékek szerint 
m ködnek. Ráadásul erre az új világra minden 
tekintetben a változás – s t a gyorsuló változás lesz a 
jellemz . Ez azt is jelenti, hogy a mérnökképzés néhány 
éves id tartama alatt is olyan változásoknak leszünk 
nemcsak tanúi, hanem remélhet leg aktív el mozdítói, 
amelyek a képzési dokumentumokba foglalt célok, 
tartalmak és módszerek folyamatos megújítását 
kényszerítik ki. Az el adásomban említett – ma még 
sokak által talán – rebellisnek tekintett gondolatokat 
néhány év múlva már talán konzervatív eszmének 
tekinti a következ  generáció. Már itt vannak a Z 
generáció tehetséges tagjai, akik belátható id n belül az 
én mostani el adásom kritikájával kezdik 
mondandójukat. Remélem megérjük, hogy tapsolhatunk 
az akkori rebellis gondolatoknak!  

 
Készüljünk rá! 
 

4. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
Szeretném megköszönni, hogy a miskolci 

Járm mérnöki és Járm ipari Konferencia részeként ez 
az anyag elkészülhetett és azt el adhattam. 
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