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Mennyit ér a diploma a munkaerőpiacon? –  
A felsőoktatásba járók humán értéke  
a HR-RISK modell alapján (2. rész)

(Stresszkezelés, alázat, és a modell eredményeinek kiértékelése) A jövőorientált, hatékony mun-
kaerőpiac valódi értékekre kell, hogy épüljön. Nem lehet itt tényező a helyezkedés képessége, a 
kapcsolatháló, vagy épp az, hogy alapvetően ki milyen anyagi háttérrel rendelkezik.

A tanulmányban a fenntartható munkaerőpiac potenciális kvalifikált rétegét mértem fel. 
Szem előtt tartottam, hogy egy társadalmilag felelősséget vállalni tudó országban a tudás, az 
életvitel, a stresszkezelés képessége és az alázat kiemelt szerepet játszik. A mai egyetemisták 
akut szokásait figyelembe véve felmértem, hogy kik azok, akik megfelelnek a fenntartható 
munkaerőpiac elvárásainak.

Az adatok rámutattak, hogy alig akad olyan egyetemista, akire lehet építeni egy ilyen vi-
lágot. Mindösszesen a felmérésben résztvevők 17%-ára lehet azt mondani, hogy esetleg 5-10 
éven belül beérhet és hatékony munkával részt tud venni egy ilyen kulturális háttérrel rendel-
kező közösség kiépítésében és fenntartásában.

A lenagyobb problémát az alázat és a fiatalok tudása jelenti. Ha jelenleg ezeken az elveken 
működne a munkaerőpiac, akkor azzal kellene szembesülnünk, hogy az egyetemisták 4%-a 
rendelkezik megfelelő alázattal, 11%-nak van meg a megfelelő mélységű szakmai, illetve intel-
lektuális tudása. A megkérdezettek 17%-a kezeli megfelelően a stresszt, míg 41% azok aránya, 
akiknek az életvitele eléri a kívánt minimumot.

Mindezek az adatok arra engednek következtetni, hogy alapvető változásokra van szükség a 
felsőoktatásban. Meg kell változtatni a felvételi eljárást, valamint az egyetemi mindennapi gya-
korlatot is. Célul kell kitűzni, hogy az egyetemek személytelenségét felváltsa egy családiasabb 
hangulat, hogy ne legyen diplomásokból túlképzés, valamint olyan pedagógusok tanítsanak az 
egyetemeken, akik a tudásanyag átadásán felül elkötelezett és beszéli is a diákok nyelvezetét.

A tisztelt Olvasó e tanulmányban a kutatás eredményeit ismerheti meg mélységében, 
valamint az eredményekből levont konzekvenciákat és a megfogalmazott javaslatokat.

(Eddigi eredmények) A modell felállítása egy kifejezetten komplex elemzést igénylő 
feladat. Fontos látni, hogy azok a tényezők, amelyek jelen tanulmányban közvetlen nem 
szerepelnek, milyen eredményt is hoztak.

Tudás
A HR-RISK modell első eleme az R (ryoku, tudásszint). A tanulmány 1. részében pre-
zentált elemzés ugyan elég mély volt, azonban ennek ismertetésére nincs lehetőség. 
Összefoglalva a legfontosabb adatokat, kiderült, hogy némi kapcsolat van a lexikai hát-
tértudás és a szakmai ismeretek között.

Az egyetemisták besorolása, ismereteik alapján
A legtöbb válaszadó a középső kategóriákban foglal helyet, azaz átlagos, vagy jó tanul-
mányi eredményeket mondhat magáénak, míg lexikális műveltsége valamivel az átlag 
felett van. Mindenképp említésre méltó, hogy a megkérdezettek 1%-a mind tanulmá-
nyaiban, mind lexikai ismereteiben kiemelkedően teljesített.

MŰHELY



16 FARAGÓ PÉTER: MENNYIT ÉR A DIPLOMA A MUNKAERŐPIACON?...

Valóság • 2020. április

Az iskolai teljesítmény és a lexikális tudást felmérő teszt eredményeiből számítottam 
ki a R-együtthatót, amely már az elemzés szempontjából közvetlenül befolyásolja a 
munkaerőpiaci potenciált.

A tudást mérő koefficiens osztályzása

Az összetett mutatószám arra enged következtetni, hogy bizony a fiatalok jelentős 
részének nincs olyan szintű tudás a birtokában, amely szellemileg kiemelné őket a társa-
dalomból. A megkérdezettek több mint fele 0,6-as koefficiens értékkel rendelkezik, míg 
a ténylegesen informált réteg aránya 12%. A részletes elemzésből kiderült, hogy a fiúk 
lexikális tudása messze magasabb, mint a lányoké, viszont a lányok tanulmányi ered-
ménye jobb, mint a fiúké, amelyek összevonásából azt az eredményt kaptam, miszerint 
a tudás vonatkozásában az előnyök és hátrányok kiegyenlítődtek; azaz a nemek között 
nincs releváns eltérés.
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Életvitel
A második tényező – az életvitel – is két részre bomlott. A bioritmus és az egyes devi-
anciákhoz való hozzáállás sok dolgot megmutat a fiatalok kapcsán.

A válaszadók életvitelének osztályzása

A Z-generációs egyetemisták bioritmusa a legtöbb esetben kielégítő, bár nem tökéle-
tes. Azért felfedezhető, hogy nem teljesen stabil, ugyanis olykor jelentős eltérés van a 
fekvési idők és a kelési idők között. Nagyjából elmondható, hogy a szorgalmi időszak-
ban időben lefekszenek a fiatalok, azonban hétvégén, amikor a bulikra kerül a sor, már 
jóval kijjebb tolódik a fekvési idő. Vizsga előtti este igen heterogén módon viselkednek 
a fiatalok, s a megkérdezettek negyede egyáltalán nem, vagy szinte semmit nem alszik. 
Egyesek képesek 2-3-ig tanulni, miközben relatíve korán kelnek. Kelés kapcsán megfi-
gyelhető, hogy lustálkodnak a fiatalok, hisz szünidőben akár 10-11-ig alszanak.

A válaszadó egyetemisták, akárcsak kortársaik, igen gyakran járnak bulizni. Egy 
tipikus egyetemista nagyjából 3-4 hetente megy el szórakozóhelyre, de vannak persze 
olyanok is, akik szinte egyáltalán nem mennek ilyen helyekre. A buli nem buli, ha nincs 
hangos zene, táncolási lehetőség és természetesen alkohol. A megkérdezettek kevesebb, 
mint 20%-a tudja megállni, hogy ne igyon alkoholt, míg az egyetemisták nagyjából fe-
le egy az egyben összeköti a bulizást az alkoholfogyasztással. Egy tipikus egyetemista 
nagyjából 4-6 korsó sörnek megfelelő alkoholmennyiséget fogyaszt el, azonban van 
olyan fiatal is, aki képes 2-3 dl színtiszta alkoholt bevinni a szervezetébe. A buli és a 
mérhetetlen alkoholfogyasztás magával vonja a részegséget. Az egyetemisták semmivel 
nem különbek kortársaiknál; sokan 2-3 havonta legalább 1 alkalommal részegek. A ku-
tatásból kiderült továbbá az is, hogy a hallgatók jellemzően 15-17 éves korban tapasz-
talják meg, milyen részegnek lenni.

Ezen momentumokból kiderül, hogy akadnak olyan fiatalok, akiknek az életvitele 
kifejezetten csapongó és önpusztító. A felmérés eredményei szerint a megkérdezettek 
szűk fele kielégítő életvitellel rendelkezik, azonban minden egyetemen megtaláljuk azt 
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a leszakadó réteget, akik állandó jelleggel éjjeleznek, és nem tudják kontroll alatt tartani 
egyes vágyaikat. Feltehetően ők halogatók is, aminek eredményeképp vizsga előtti 
este egy éjjelt áttanulva mennek zh-t írni.

(További eredmények)
Stresszkezelés
A kutatás során nagy figyelmet kap a stressz, annak kezelése, ugyanis véleményem 
szerint csak abban az esetben valós a tudás, ha azt bármikor képes kihozni magából 
az egyetemista. Ha lefagy, leblokkol, akkor ez a tudás nem megbízható. Akkor sem 
áll biztos lábakon az ismeret, ha alapvető személyiségbeli problémákat tapasztalunk. 
Az önértékelési gondok, illetve a hangulatingadozások csökkentik a megbízhatóságot. 
Mindezek együttes elemzésére teszek kísérletet.

Korábbi kutatások eredményei
A 2013-ban a felsőoktatásban tanulók mentális állóképessége erőteljes negatív meg-
ítélés alá esett, ugyanis mintegy 70% volt azok aránya, akik nem voltak képesek saját 
érzelmeiket megfelelő szinten kordában tartani. A felmérésben a fiatalok érzelmeinek, 
bizonytalanságainak intenzitását, valamint a lelki állapotát helyeztük középpontba. A 
2015-ös kutatás már némileg pozitívabb képet mutatott, azonban az adatok alapján 
már meg lehetett határozni, kik azok, akik leginkább a veszélyeztetett zónában he-
lyezkednek el.

Az egyetemi hallgató stresszhez fűződő viszonya

2015-ben a válaszadók mintegy kétötöde rendelkezett valamilyen erős stresszel, 
szorongással, vagy éppen ennek valamilyen minősített változatával. 37,2% azok 
aránya, akik számára az önmegvalósítással kapcsolatos faktorok (párkapcsolat, 
testi énkép, barátok, család, fizikum…) okozott nagy szorongást, míg a válaszadók 
ötöde (21,7%) tekintette magát erősen vizsgadrukkosnak. Az ábra jobb alsó kvad-
ránsába tartozó fiatalok különös figyelmet érdemelnek, hiszen erre a 15%-ra az 
jellemző, hogy az élet minden területén legalább időszakosan erős stresszhatásnak, 
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szorongásnak vannak kitéve. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen egyének a min-
dennapjaikban igen frusztráltak, sok bennük az elfojtott érzés, úgy, mint a harag, a 
düh, vagy éppen a csalódottság, a fájdalom és a kudarcérzet. Fontos megjegyezni, 
hogy a bármely területen is erősen stresszelők között kerülhetnek ki a mentális 
betegségben szenvedők, ugyanakkor erre a legnagyobb esélye ezen 15%-os ré-
tegnek van. A depresszió, a szociális fóbia, az anorexia, a pánikbetegség és egyéb 
mentális betegségek a fiatalok mindennapi fogalmaivá váltak. Az emberek 30%-a 
átéli legalább egyszer a depressziós időszakot, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a 
fiatalok igen fogékonyak a mentális betegségekre. Azok, akik mindennapjaikban 
és a tanulmányaikban sem tudnak önmagukra lelni és állandóan frusztráltak, min-
denképpen olyan helyzeti hátrányba kerülnek, amely kihat nemcsak a tanulmányi 
eredményükre, hanem a jelenbeli és jövőbeli magánéletükre is, ezáltal pedig egy 
folyton önmagukat kereső ördögi körbe kerülhetnek. A rendszerváltás utáni első 
években született fiatalok jelentős része tehát állandó szorongások közepette élte 
mindennapjait.

Empirikus adatok (2017)
A kutatásban a stresszt különválasztom stresszorok szerint. Megkülönböztetek 
karrierrel és magánélettel összefüggő stresszforrásokat. Az elemzés során ezek a 
logikai sémán haladok végig.

Vizsgastressz
2017-ben már igen fejlett a digitális technológia, így az oktatásban is szerepet 
kapnak ezek a technikai eszközök. Ez egyre személytelenebbé teszi az életet, és 
egy mesterséges versenyt alakít ki a diákok között. Ezt a versenyt sokan nehezen 
kezelik. A vizsgák, számonkérések alapvetően rutinfeladat kellene, hogy legyen, 
azonban a stressz itt is bezavar.

Alapvetően négyféle embert különböztetek meg annak alapján, hogy vizsgák 
során miképp viszonyul az elvárásokhoz és az ebből adódó stresszhez. Egyes di-
ákok teljesen nyugodtak, fát lehet vágni a hátukon. Ők a legszerencsésebbek, bár 
azok sem panaszkodhatnak, akik egyfajta pozitív izgatottságot éreznek, bár náluk 
fennáll annak a veszélye, hogy esetleg túlpörögnek. Náluk lényegesen rosszabb 
helyzetben vannak azok, akik izgulnak, félnek esetleg, de alapvetően ez a stressz 
elmúlik, és a teljesítményre, közérzetre, életvitelre sincs hatással. A legrosszabb 
helyzetben azok állnak, akik kifejezetten szoronganak, akár fizikai tüneteket is 
produkálnak. A stressz esetükben veszélyezteti a vizsga sikerességét, a hangu-
latukat és persze ők azok, akik a legkevésbé tudják kezelni az elvárásokat és az 
esetleges kudarcokat.

Azzal tisztában kell lenni, hogy az egyetemisták eltérőképpen értékelik az egyes 
vizsgákat, éppen ezért stresszszintjük is változik. A stressz szintje függ a tárgy ne-
hézségétől, a vizsga formájától, a vizsgáztató tanártól, a tanulásra szánt időtől és az 
alapbeállítódottságtól. Tapasztalatom szerint a szóbeli vizsgák sokszor félelmeteseb-
bek, kiváltképp egy szigorúnak vélt, konzervatívabb tanár esetében. Mindenesetre 
tehát fel kell fognunk, hogy az egyetemisták akár mind a négy csoportba is tartozhat-
nak. Ezt szem előtt tartva célszerűnek láttam az erősebb szorongást mérni, ugyanis a 
munkaerőpiaci értékelésnél a szorongás egyértelműen negatív hatással van az eredmé-
nyességre.
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A vizsgastressz mért eredménye

Forrás: saját szerkesztés

Ahogy a korábbi kutatásokból is látható volt, szinte minden esetben a lányok 
érzékenyebbek a mentális problémákra, mint a fiúk. Jelen esetben is észrevehető, 
hogy míg a lányok átlagosan 10%-ban szoronganak, addig ugyanez az arány a fi-
úknál csak 0,8%. Minden egyetem esetében igaz az, hogy a lányok stresszesebbek.

Egyénekre lebontva az elemzést, elmondható, hogy a válaszadók jelentős több-
sége nem érez semmilyen szorongást, azonban a fennmaradó mintegy 10-15% 
igenis oly mértékű negatív stresszt érez, amelyet elég nehezen tud csak kezelni. 
Volt olyan válaszadó, aki azt mondta, a vizsgák, zh-k 95%-a során ilyen kezelhe-
tetlen mértékű szorongást érez. Habár ez a lány a műszaki egyetemre járt, mégsem 
a BME-sek a legstresszesebbek. Az adatok arra engednek következtetni, hogy az 
ELTE-n viszonylag gyakori a szorongó fiatalok (elsősorban lányok) részaránya.

A szorongás, mint írtam, negatívan hat a teljesítményre, azonban tényleges hatása 
(a végeredményre) csak ritkán van. A vizsgáknál leginkább ez akkor valósul meg, ha va-
laki leblokkol és a nagy stressz miatt nem jut semmi eszébe, vagy teljesen összeka-
varodnak a megtanult információk.
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A leblokkolt hallgatók megoszlása

Forrás: saját szerkesztés

A leblokkolás vonatkozásában már nem feltétlen érvényesül az, hogy minden 
esetben a nők nehezebben tudják kezelni a stresszt. Jóllehet, egyes egyetemekre 
vetítve viszonylag kis mintáról beszélünk, mégis érdekes azt megfigyelni, hogy a 
közgazdász hallgatók és a PPKE diákjainak esetében a fiúkra jellemző inkább, hogy 
a teljesítményüket döntően befolyásolja a blokkolás. A legnagyobb eltérés az orvos-
tanhallgatók között tapasztalható, ahol a lányok több mint 60%-a legalább egyszer 
leblokkolt már, míg a fiúk 10%-ára volt már jellemző, hogy elfelejtették a megtanult 
anyagot.

A stresszt akkor is észrevehetjük, ha megfigyeljük, hogy mit csinálnak a fiatalok 
a vizsga előtt. A lányok és a fiúk 10%-ára egyaránt jellemző, hogy az utolsó órá-
ban nagyban bújják az anyagot és tanulnak. Vannak – nem is olyan kevesen –, akik 
ugyan nem tanulnak, de egy-egy dolgot még gyorsan átnéznek a számonkérés előtt. 
A lányok fele, a fiúk bő harmada cselekszik így.

Ha az eddig leírtakat a végső elemzéshez simítjuk, akkor kiderül, az egyetemeken 
milyen arányban oszlanak meg a vizsgaszorongók, a feszültek, illetve azok, akik 
nyugodt állapotban várják a számonkérést.
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A felmérésben részt vevő fiatalok vizsgaszorongása

A vizsgastressz nevezetű részkoefficiens értékét 0–1 közé szorítva látható, hogy a vá-
laszadók legtöbbje nem idegeskedik a vizsgák miatt. A várakozásokhoz képest talán na-
gyobb a nyugodt állapotban lévő hallgatók aránya, hiszen nagyságrendileg a megkérde-
zettek negyede sorolható ebbe a kategóriába. A középső kategóriában helyet foglalóknál 
ugyan némiképp izgulnak, stresszelnek, de összességében nincs jelen a vizsgaeredményt 
relevánsan befolyásoló stressz. Az adatok szerint nagyjából minden 10. egyetemista 
küzd erős vizsgaszorongással. Ez ugyan nem minden esetben, de sokszor abban meg is 
mutatkozik, hogy egyszerűen leblokkolnak.

A vizsgastressz mutató tekintetében egyértelműen a fiúk előnye figyelhető meg. 
A válaszadók közül sokkal nagyobb a szorongással küszködő lányok, mint fiúk aránya, 
éppen ezért a koefficiens értéke is ennek megfelelően alakult.

Magánéleti stressz
Magánéleti stressz alatt minden olyan stresszforrást meg lehet említeni, amely közvetle-
nül nem függ össze a karrierrel. Egy párkapcsolati kudarcra visszavezethető önértékelési 
probléma, az önmegvalósítás kudarca mindenképp ilyen. Ezek elemzése ugyanolyan 
fontos, mint a vizsgával, előmenetellel összefüggő stresszfaktorok.
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A hallgatók magánéleti streszszintje

A megkérdezettek válaszait pontozva, és a kapott pontszámokat standardizálva olyan 
ábrát kaptunk eredményül, amely megmutatja, hogy az egyetemisták a magánéleti vál-
ságokat mennyire tudják kezelni. Jól látható, hogy a magánéleti stresszt mutató koeffi-
ciens a legtöbb esetben közelíti a maximális értéket. Az adatok arról árulkodnak, hogy 
a megkérdezettek több mint a fele minimum 0,8-as értékkel rendelkezik, így mindenképp 
elmondható, a jelentős többség nem érez különösebb magánéletre visszavezethető stresszt. 
A skála másik végén azok állnak, akiknek a koefficiense igen alacsony. Az ábrán jól lát-
szik, hogy mintegy 10 fő (a megkérdezettek 5%-a) igencsak leszakadt e tekintetben a 
többi egyetemista stresszkezelési értékéről. Ez a pár százalék olyan fiatalokat foglal ma-
gában, akik rendszeres jelleggel szoronganak, és akár komoly önértékelési zavarokkal, 
vagy más mentális eredetű problémával küszködhetnek. Szerencsére a koefficiens értéke 
alapján állítható, hogy a hazai egyetemekre kevés ilyen hallgató jár.

A stresszkezelésről összességében
A vizsgastressz és a magánéleti stressz elemzése után e két részadatot összegezzük. 
Ebben az esetben megkapjuk azt a stresszre vonatkozó együtthatót, amit a munkaerőpiaci 
elemzésben már közvetlenül is fel lehet használni.
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A kutatásban részt vevő fiatalok stresszorai

Ábrázoljuk egy ábrán a vizsgára és a magánéletre jellemző stresszkezelési együtt-
hatót! Ebben az esetben egy igen informatív mátrixot kapunk eredményül, amely már 
relevánsan képes a válaszadókat kategóriába sorolni annak alapján, miképp viszonyul 
a stresszhez.

Az ábra kiválóan megmutatja, hogy a fiatalok közel 13%-a erős stresszhatásokat él 
át, mind a vizsgák kapcsán, mind a magánéletben. Ők egyértelműen nem kezelik jól a 
stresszt. Habár számuk lehetne alacsonyabb, pozitívumként fogható fel, hogy nem ez 
a kategória a legáltalánosabb. A válaszadók közel fele szituatív szorongásokkal küzd. 
Az adatok rámutatnak, hogy mintegy 40% a vizsgaszorongók aránya, akik hajlamosak a 
leblokkolásra, míg az önmegvalósítási és egyéb magánéleti gondok miatt a válaszadók 
5%-a érzi magát tehetetlennek. Mindenképp figyelemre méltó, hogy az egyetemisták 
közel harmada nyugodt természetű.

A kutatásban részt vevő fiatalok stresszorai – nemenként
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A stresszel való megküzdés a mentális betegségek témájába tartozik. Épp ezért fon-
tos, hogy a férfiak és a nők hány százaléka tartozik az egyes kategóriákba. Alapvetően 
az egyértelmű, hogy a nők sokkal nehezebben kezelik a stresszt, a feszültséget és sokkal 
inkább jellemző rájuk kiszolgáltatottság, ha szoronganak. A lányok 15%-a folyamatosan 
frusztráltak, legyen szó az élet bármely területéről. Rendkívül nagy a vizsgaszorongó 
lányok aránya. A kutatás adatai szerint a lányok kétharmada nagyon erős stresszben van, 
ha számot kell adnia tudásáról. A lányok 24%-a ezzel szemben a magánéleti problémá-
kat tudja nehezen kezelni.

A nyugodt emberek között kivételesen nagy az eltérés a két nem között. Míg a férfiak 
közel fele alapvetően higgadt tud maradni, addig a nők 16%-a képes csak ugyanerre. 
Mindez tehát azt jelenti, hogy a felsőoktatásban tanuló lányok nagy része nem, vagy 
csak nehezen tudja kezelni a lelki nyomással járó helyzeteket.

A felmérésnél az is kiderült, hogy azok, akik a lekérdezés pillanatában, vagy azt 
megelőzően depresszióval, szorongásos zavarral küszködők vagy egyéb lelki gondokkal 
küszködtek, szinte kizárólag lányok voltak.

Alázat
Korábbi kutatások eredményei
Már a 2013-as kutatás rámutatott arra, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók közel 
sem járnak be minden órára. A riportok során kiderült, hogy számos tényező befolyásol-
ja az aktivitásukat, mint például tanító tanár, vagy a tantárgy előzetes hírneve a diákok 
körében. Ezen tényezők együttesen csökkentik az érdeklődést az előadások, szeminári-
umok iránt.

Hiányzások – 2013

*heti 16 idősávot feltételezve

Bevett szokás, hogy a szemeszterek első óráin sokszor közel teltház van, majd a har-
madik-negyedik hét magasságában elkezd csökkenni a létszám és konvergál egy arány-
számhoz. A megkérdezett hallgatók úgy nyilatkoztak, hogy jelentősen gyakrabban men-
nek be szemináriumokra, ami megfelel a tapasztalt arányoknak. Ezt többek között az in-
ternetre feltöltött előadásvázlatok, az unalmas előadások, az órák látogatottságának nem 
kötelezővé tétele és a motiváció hiánya egyaránt katalizálja. Ezen tapasztalatok pedig 
2013-ban azt mutatták, hogy a hallgatók heti hiányzásaiknak köszönhetően 1 szemeszter 
során mintegy 50 órát mulasztanak el, és az adatok 2 év múlva sem változtak jelentősen.

Az órán való jelenlét akkor válik igazán értelmezhetővé egy hallgató vonatkozásá-
ban, ha az órán aktívan részt vesz, vagyis figyel. A Z-generációs fiatalok az Y-generáció 
utolsó évfolyamaival egyetemben gyakran arra fordítják az egyetemi órákat, hogy kö-
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zösségi oldalaikat böngésszék, vagy más digitális eszközöket igénylő pótcselekvéseket 
végezzenek. Ez kiváló jele annak, hogy ezeket a fiatalokat nem igazán köti le az elő-
adás/szeminárium anyaga. Meglepő talán, de az általam vizsgált második leggyakoribb 
tevékenység az étkezés.

Már 2015-ben lehetett látni, hogy az okostelefonok magukhoz láncolják a fiatalokat. 
Az akkori adatok szerint a hallgatók 28%-a kütyüzik, 25%-a étkezik az órán, 17%-a 
folyamatosan beszélget, míg közel 6% az órákon alvók aránya.

A korábbi eredmények alapján elmondható, hogy minden 10 hallgatóból 7-nél prob-
lémákat okoznak az alázattal kapcsolatos faktorok.

Empirikus adatok (2017)

Óralátogatások aránya

Órára való járás
A fiatalok óralátogatásra vonatkozó statisztikája arról tájékoztat minket, hogy nem elsődle-
ges szempont számukra, hogy mindig, minden esetben bemenjenek az órára. A távolmara-
dásuk leginkább azon múlik, hogy előadásról, azaz elméletről, avagy gyakorlatról, azaz sze-
mináriumról beszélünk-e. A válaszadók szinte mindegyike azt mondta, hogy az előadások 
egy részét inkább „szkippeli” (azaz megtagadja a látogatását), de amikor tehetik, bemennek 
a gyakorlatra, hiszen feltehetően akkor olyan feladatokat vesznek, amilyenekkel a vizsgán 
is találkozhatnak. A válaszok alapján kijelenthető, hogy a megkérdezettek átlagosan az órák 
79,8%-ára járnak be. Természetesen az előadások ennél alacsonyabb, a gyakorlatok ennél 
nagyobb népszerűségnek örvendenek. A közel 200 hallgató adataira alapozott statisztikából 
az is kiderül, hogy akadnak olyan egyetemisták, akik még az órák felére sem mennek be.

A korábbi tapasztalatokhoz hasonlóan idén is arra az eredményre jutottam, hogy az elméleti 
előadások kevésbé népszerűek, míg a szemináriumok látogatása gyakoribb. Sokan úgy gondol-
ják, elég a gyakorlat is a tananyag elsajátításához. Az előadótermek pásztázása során szembe-
sültem azzal, hogy nemcsak az óra kezdésének időpontjában vannak benn rettentően kevesen, 
hanem az óra közepén is igen gyér a létszám. A jelenlévők száma sok mindentől függ, de a 
tapasztalat azt mutatja, hogy az előadásokra mintegy 80-100 fő jár be. A felmérés adatai ezzel 
némiképp ellenkeznek, ugyanis a válaszadók nagyjából 60%-os arányban látogatják az elméle-
ti órákat is. A szemináriumok, esetleg a laborok létszáma ennél sokkal magasabb. A válaszadók 
nagy része vélekedett úgy, hogy a gyakorlatok legalább 90%-án jelen van.
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Az előadások és a szemináriumok látogatottsága

Tapasztalatom szerint ez az arány igen hízelgő, ugyanis nem egyszer előfordult, hogy 
az órakezdés időpontjában a 400 fős előadóban 20-30 tanuló várta a tanárt. Becslésem 
szerint nagyjából ugyanennyi érkezik be késve, megzavarva ezzel az óra menetét, de 
ha ezeket mind figyelembe is veszem, akkor a tanterem kihasználtsága a 15%-ot sem 
éri el. Erős a gyanúm arra vonatkozóan, hogy az előadásokat nem úgy szervezik, hogy 
a 400 fős előadóba olyan órát szerveznek, amelyek 100-150 vesz fel, így tehát ez a 
kihasználtsági szint nagyon gyatrának tekinthető.

A válaszok alapján ki lehet mondani, hogy az órák legalább 90%-ára a válaszadók vala-
mivel kevesebb, mint 30%-a jár, míg 7-8% azok aránya, akiknél az elmulasztott óra több, 
mint azoknak az idősávoknak a száma, amelyeket látogatnak. A megkérdezettek túlnyomó 
többsége azt mondta, hogy a szakon tanuló egyetemisták nagyjából hasonlóan viselked-
nek, mint ő, azaz nagyságrendileg ugyanolyan arányban képviseltetik magukat az órán, 
mint ők maguk. Ebből tehát következik, hogy az elemzett szakokon átlagosan a hallgatók 
80%-a jár be az órára. Pozitív irányból megközelítve az adatot észrevehető az is, hogy 
14%-uk minden egyes órán jelen van, nem hagy ki egyet sem. Véleményem szerint ez 
kifejezetten tiszteletre méltó arány, s csak bánkódhatunk, hogy ez a 14% nem magasabb.

Az órák látogatottsága a megkérdezettek szaktársai körében

Forrás: saját szerkesztés
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Az óralátogatás mélyebb elemzésénél be kell vonnunk a demográfiai változókat. 
A felmérés eredményeképp kijelenthető, hogy a lányok 82,1%-ban vannak bent az 
idősávokon, míg a fiúk mintegy 5 százalékponttal alacsonyabb rátával rendelkeznek 
(77,2%). Az oktatási intézményeket összehasonlítva szembetűnő, hogy releváns elté-
rés nincs az egyetemek között. Az ELTE hallgatói talán kicsit szorgalmasabban járnak 
órára, mint a többi intézmény hallgatói, azonban a 4 százalékpontos eltérés nem jelent 
kiugróan magas arányt.

Az ELTE-n tapasztalható magasabb adat oka abban keresendő, hogy ezen intézmény-
ben igen nagy az eltérés a fiúk és a lányok habitusa között. Míg a lányok 86,1%-ban 
járnak órára, addig a fiúk 77,6%-ban. Az ELTE lányaira vonatkozó adat kiemelkedő a 
többi egyetemhez viszonyítva, amely így persze emeli az átlagot. Ugyan a SOTE lány 
egyetemistái is igen szorgalmasak (83,2%), azonban az átlagnál magasabb óralátogatási 
arányt ellensúlyozza, hogy az orvostanhallgató fiúk vesznek részt a legkevésbé az órá-
kon (72,9%). A másik három, kutatásban résztvevő egyetem kapcsán nem tapasztaltam 
releváns különbséget.

Az egyetemisták óramulasztásának okai

Az óralátogatás mellőzése a legtöbb egyetemista számára ismert fogalom. Sokaknak 
eltérő motivációja van arra, miért ne menjen be órára. Mint korábban említettem, a 
legfontosabb tényező, hogy előadásról vagy szemináriumról van-e szó, azonban a 
„kifogások” sora itt nem ér véget. Szakonként más-más gondolatok fogalmazódnak 
meg a hallgatók fejében, azonban általában az úgynevezett büfészakokon (azokat 
a szakokat nevezik büfészakoknak, amelyek a diákok egy rétege szerint könnyen 
teljesíthető, kb. tanulás nélkül is jó eredménnyel lehet végezni) a legmagasabb a 
lógás aránya.

Ezen felül, ha végigvesszük az okokat, akkor megdöbbentő adathoz jutunk: az 
órakerülés legáltalánosabb oka az, hogy a fiatalok feleslegesnek tartják az órát. Úgy 
gondolom, ez nem lehet soha arra indok, hogy az ember ne menjen be dolgozni 
(hiszen az egyetemisták kvázi munkahelye az oktatási intézmény). Nagyjából 20% 
gondolja úgy, hogy az órakerülésre elegendő ok, hogy ő maga haszontalannak tartja az 
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órát. Nagyon érdekes, hogy a fiatalok jó része unalmasnak és feleslegesnek tartja ugyan 
az órát, de amikor ugyanezen tárgyból konzultációs lehetőséget kell kérni, akkor sok 
esetben tolonganak a diákok.

A munkahely és a suli nagyon nehezen összeegyeztethető. Tapasztalat alapján azt 
lehet elmondani, hogy a vállalatok, amelyek adott esetben gyakorlati munkahelyet biz-
tosítanak a fiatalok számára, irreális követelményeket várnak el. Nem egy és nem két 
esetben az szerepel az álláshirdetésben, hogy minimum 20 órát kell a hallgatóknak vál-
lalni. Ha belegondolunk ebbe, akkor láthatjuk, ezzel a munkaadó vállalatok ellehetetle-
nítik a fiatalokat a tanulástól és plusz terhet raknak rájuk. Jóllehet, sok esetben a szakmai 
gyakorlat elvégzése külön félév, de egyéb munkahelyeken is hasonlóképpen járnak el és 
számos esetben nem túl rugalmasak a vállalatok, aminek köszönhetően a fiatalok nem 
tudják teljesíteni tanulmányi kötelezettségeiket.

Az óramulasztás oka – egyetemenként

Természetesen azok az előadások nem feleslegesek, amelyeknek megvan a maga 
„hírneve”, amiről köztudott, hogy nagy a bukási arány. Mondjuk egy BCE-n az első fél-
éves matek óráról nem igazán gondolják ezt a fiatalok. Jellemző, hogy általában az olvas-
mányosabb tárgyak „feleslegesek”, amiknek az előadásai nem képviselnek értéket a fiata-
lok számára. A „büfészakokon” elképzelhető, hogy a fiatalok lógnak, mondván, a tárgyat 
órára való bejárás nélkül, sőt akár lényegibb tanulás nélkül is lehet teljesíteni. Meglepő, 
hogy az egyetemek viszonylatában a SOTE hallgatóinak közel fele érzi úgy, hogy egyes 
órákra felesleges bemenni. Lehet, ez annak köszönhető, hogy az alapvető elképzelés sze-
rint nekik kell a legtöbbet tanulniuk, éppen ezért, ha nem érzik hasznosnak az órát, úgy vé-
lik, a tanulás inkább válik hasznukra (feltételezve, hogy az óralátogatás helyett tanulnak).
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A feleslegesség mellett mintegy 17% azok aránya, akik azért nem mennek be órára, 
mert éppen másra szeretnének tanulni. Azt gondolom, ez már érthetőbb indok, mégsem 
tudom elfogadni. Hiszem azt, ha valaki jól beosztja az idejét és nem mindent az utolsó 
1-2 napban akar megtanulni, akkor nincs szükség efféle órakerülésre.

A hallgatók egy jelentős része a tanulmányai mellett dolgozik, hogy fenn tudja tartani 
önmagát. Ki ténylegesen a szerény életvitelét akarja ezzel finanszírozni, ki pedig azért dolgo-
zik, hogy fussa a legdivatosabb ruhákra, vagy épp tudjon bulizgatni. Természetesen ők nem 
mindig tudják megoldani azt, hogy akkor dolgozzanak, amikor nincs óra. A megkérdezettek 
12%-a azért nem megy be órára, mert éppen dolgozik. Tekintettel arra, hogy nem a szakmai 
gyakorlatról van szó, ezt csak nagyon szűk keresztmetszetben tudom elfogadni, mint az óra-
kerülésre feljogosító érv, főleg annak ismeretében, hogy a felmérésben azt kérdeztem meg, 
hogy jellemzően miért nem megy be órákra, ha épp nem megy be. Egy-egy alkalmat meg-
értek persze, de úgy gondolom, aki munkára adja a fejét, biztosítania kell mindenkit afelől, 
hogy mind a munkahelyen, mind az iskolában kifogástalan munkát végez.

A lekérdezés során találkoztam sokféle indokkal. 14% úgy gondolja, hogy fáradtsága 
elég indok arra, hogy ne menjen be az órára. Nyilvánvaló, hogy fáradtak általában csak azok 
lehetnek, akiknek az életvitele kaotikus. Ehhez kapcsolódik, hogy sokak szerint a rossz idő-
pontban kezdődő óra szintén nem növeli a jelenlévők számát. Mintegy 5% pedig arra fogta 
a távolmaradást, hogy számára kritikán aluli volt a tanár ténykedése. Ők jellemzően azt gon-
dolják, hogy csak motyog a tanár magában, nem lehet semmit hallani, vagy ha mégis, akkor 
olyan szinten hadar, hogy nem lehet releváns jegyzetet készíteni. Megint mások kritikája, 
hogy csak felolvassa, ami a kötelező irodalomban van, semmi extrát nem ad az előadáshoz. 
Gyakorlatoknál jellemzően az szokott problémát okozni, hogy a tanár kapkod, csapongóan 
tart órát és bizonytalankodik; elszámol dolgokat. Az önmaguknak magyarázó tanár idegesíti 
a fiatalokat, és egyszerűen úgy vannak vele, hogy akkor inkább megtanulják egyedül, mert 
így ennek nem látják értelmét. Sokszor pont a hivatalban lévő tanár alkalmatlansága, gyenge 
magyarázatai miatt fordulnak a diákok segítségért. A kutatás adatai szerint nagyjából a hall-
gatók 5-10%-a kért már egyéni felkészítést valamely tárgyból.

Sokszor előfordul a diákokkal, hogy hivatalos ügyet kell elintézniük, vagy épp beteges-
kednek. Úgy gondolom, hogy ezek az érvek egy bizonyos szintig teljesen rendjén vannak 
és elfogadhatók. Hasonlóképp ítélem meg azok helyzetét is, akik óraütközésre hivatkozva 
nem mennek be órákra. Habár elvileg a NEPTUN nem enged egyszerre két órát felvenni, 
a gyakorlat nem mindig követi ezt. Vannak olyan órák, amelyek időpontja változó, vagy 
éppen az óra időpontja csak később derül ki, vagy esetleg az időpont egyáltalán nem sze-
repel a NEPTUN-ban. Teljesen egyértelmű, hogy ebben az esetben nem elvárható, hogy 
legyenek mindkét helyen egyszerre. Az óraütközés esélyét minimalizálni lehet, ha az em-
ber kellőképp rugalmas, de 100%-os valószínűséggel kivédeni lehetetlen.

Az órára való bejárás megítélésénél nem csupán a tényleges órára való bejárás arányát kell 
figyelembe venni, hanem azt is, hogy mi az oka annak, amikor nem megy be a hallgató. Ezen 
okokat két kategóriára bontottam annak függvényében, hogy mennyire tekinthető jogosnak 
az adott érv. Megfigyeltem, hogy azért sokaknak van releváns magyarázatuk a távolmara-
dásra, mégis az értékelésnél sokkal inkább azokat kell górcső alá venni, akik olyan álokokat 
mondtak, amelyek egyértelműen nem tekinthetők jogos távolmaradási oknak.

Az órára való bejárás részletes elemzése után kialakult az alázat első részkoefficiensé-
nek értéke. A 196 megkérdezett közül 28 kapott maximális pontszámot, ugyanis minden 
órára bejárnak. Ha az órára való bejárást súlyozzuk azzal, hogy milyen indokkal ma-
radnak távol, akkor a kapott koefficiens átlagos értéke 0,67, azaz a legtöbbek értékelése 
valahol a 60% és 70% közötti intervallumban van.
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Ha az adatokat férfi-női bontásban elemezzük, kiderül, hogy a nők nagyobb arányban 
járnak órára, illetve az esetleges távolmaradás oka is inkább elfogadható, mint a férfiak ese-
tében. A lányok átlagos koefficiense 0,706, míg a fiúké több mint 0,06 ponttal alacsonyabb. 
Az alacsony mintaelemszám ellenére ez az eltérés már releváns is lehet, azonban meg kell 
említeni az adatok heterogenitását.

Az oktatási intézményeket összehasonlítva az is kiderül, hogy az ELTE hallgatói a leg-
szorgalmasabbak, míg az orvostanhallgatók a legkevésbé [ezt az önértékelésben rejlő csapda 
is okozhatja, hiszen az orvosi egyetemeken nagyobbak az elvárások]. A közel 30 ezer diákot 
foglalkoztató egyetemen az együttható átlagos értéke 0,733, amely számottevően magasabb, 
mint a PPKE, a BCE és a BME koefficiense. A SOTE-n tanulók átlagosan 0,603 pontot kaptak.

Az eltérések többek között arra vezethetők vissza, hogy az egyes egyetemeken más-
más módon alakul a fiúk-lányok egymáshoz vetített értéke. Az órára való bejárás kap-
csán nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy a lányok jobban teljesítenek, mint a fi-
úk, ugyanis a közgazdaságtudományi egyetemen a fiúk koefficiense felülmúlja a lányok 
együtthatóját. Úgy tűnik, a lányok (relatíve) kissé lusták, amikor az értékelésnél az órára 
való hajlandóságot vesszük alapul. A BCE-s lányok 0,629-es értékénél csak a SOTE-ra 
járó fiatalok produkáltak rosszabb mutatót. Az orvosi szakon tanuló lányok 0,62-es ér-
téke még így is túlszárnyalja a fiúk 0,571-es értékét.

A legnagyobb eltérés az ELTE-n tapasztalható. Jóllehet, ez egy alapvetően is inkább 
feminin egyetem, de az átlagolásnál valószínűleg ennek kis szerepe van. A fiúk alapve-
tően nem értek el rossz eredményt a 0,64-es értékkel, azonban az egyetem lány hallgatói 
mindenki mást megelőzve 0,78-as átlagértéket könyvelhettek el.

Hihetnénk azt, hogy a kamaszok, akik bekerülnek az egyetemre, még szertelenek, de 
idővel megkomolyodnak, azonban a felmérés eredményei erről nem tanúskodnak. Jogos 
elvárás lenne, hogy jobb hozzáállása legyen egy olyan fiatalnak, aki már 1-2 évet tanult 
valamely intézményben, és ezzel párhuzamosan több órára is bejár. Ez az elgondolás 
azonban nem igazolódott be. A kutatás eredményei szerint az órára való bejárás nem 
függ az életkortól. Lehetséges, hogy ennek egyfajta interakciós hatás lehet a hátterében. 
Egyrészről mégiscsak komolyabban veszik az egyetemeket, ezért ceteris paribus (egyéb-
ként változatlan körülmények mellett) több órára mennek be, de mivel felnőttekké váltak, 
sokkal nagyobb annak az esélye, hogy dolgoznak is, amely bizony sok időt felemészt. 
Természetes, hogy a heti 20, de még inkább 40 órában dolgozók nem lesznek képesek 
minden órára bejárni, fel kell osztani a tevékenységüket, energiájukat. Bemennek arra, 
amire úgy érzik, érdemes, vagy amire kötelező, de semmi egyébre. Elképzelhetőnek tar-
tom, hogy a kutatási eredmények ezen két ellentétes hatás kiegyenlítődése miatt alakultak 
úgy, ahogy. Bárhogy is, az átlagos 67%-os értékelés nem elég pozitív.

Az alázat értékelése az órára való bejárás alapján
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Ha a fiatalokat kicsit kézzel foghatóbban szeretnénk elemezni, akkor célszerűnek 
látszik őket a kapott pontszámaik alapján kategóriákba sorolni. Mindezek szellemében 
a legalább 0,8-as koefficienssel alázatát e szempontból megfelelőnek tartottam, míg 
értékelhetetlennek azokét, akiknek az együtthatója nem érte el a 0,6-es értéket. A két 
kategória között egy átmeneti csoportot is képeztem, akiknek az órára való járásával 
habár nem vagyok elégedett, mégsem mondhatom azt, hogy ténylegesen reménytelen 
lenne az esetük.

A határvonal meghúzása úgy néz ki, teljesen szétzilálta a fiatalokat, hiszen a három 
kategóriából kettőben szinte pontosan ugyanannyian vannak, míg a harmadik kate-
gória is releváns. Ennek keretein belül kijelenthető, hogy a megkérdezettek mintegy 
36%-ának órára járása megfelelő, míg 38% azok aránya, akiknek komolyan el kellene 
gondolkodniuk, miért is járnak egyetemre, ha nem mennek be az órákra. A lányok jobb 
attitűdje itt is kiütközik, miképpen az is megmutatkozik, hogy statisztikailag is értelmez-
hető az az eltérés, amely a felmérés végeredményeiből kiolvasható.

A tanuláshoz (munkához) való hozzáállás
Az alázathoz nem elég, ha bemennek a fiatalok az órára, az órán való koncentráció, szor-
galmas jegyzetelés, éberség és az információk kihallása ugyanúgy az elkötelezettség, az 
alázat része. Az alázat elemzéséhez a másik faktor, amit megfigyeltem, az az órai egyéb 
tevékenység.

Legyünk tárgyilagosak: a fiatalokat általában nem köti le semmi, ami kötelező; épp 
ezért is, aki mégis szüntelen koncentrál, az minden bizonnyal nagyobb alázattal is végzi 
a dolgait az oktatási rendszeren belül és annak határain túl is. Márpedig a munkáltatónak 
olyan alkalmazottakra van szüksége, aki odateszi magát és kiadja magából a 100%-ot.

Az órán végzett tevékenységek, vagy éppen a koncentráció mértéke tehát megfelelő-
en bemutatja, mennyire is lehet alázatos a hallgató.

Az egyéb tevékenységet végzők aránya (tanóra alatt)
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A kutatásban éppen ezért kíváncsi voltam arra, hogy mivel ütik el azt a 60-90 
percet, amelyet az előadáson, szemináriumon töltenek. Számomra nem, de biztosra 
veszem, sokak számára meglepő eredmény született. A megkérdezettek úgy vélik, a 
szakukon tanuló egyetemisták mintegy 60%-a egyáltalán nem foglalkozik az órával, 
vagy éppen csak részlegesen. Úgy vélem, az avatatlan szemnek a 60,56%-os arány 
igencsak meghökkentő. Közel 60% azok aránya, akik úgy vélik, a hallgatók fele 
egészen mással üti el az időt az órán és nem igazából figyel oda mindarra, amit a ta-
nár mond, magyaráz. Mivel ütik el az időt a fiatalok? Erre a válasz nem egyértelmű, 
mert ki mivel. Természetesen a legtöbb fiatalra jellemző a kütyüzés, tekintettel arra, 
hogy nagyjából minden egyetemistának van okostelefonja és laptopja is, nyilvánva-
lóan wifi szolgáltatással, vagy mobilinternettel.

Az eredményekből az is kiderült, hogy a fiatalok csupán 11%-a képes a szinte tökéle-
tes koncentrációra. Emellett az is szembeötlő, hogy az egyetemisták 51%-a többségében 
nem is az órára figyel, hanem valamely egyéb tevékenységgel szórakoztatja magát.

A tanórai egyéb tevékenységek, egyetemenként, nemenként

A válaszadók saját bevallásuk szerint az órák 42%-án nyomogatják az okostelefonjukat 
vagy püfölik a laptop billentyűzetét. A válaszadók 6,6%-a egyszerűen nem bírja ki, 
hogy ne kezdjen el babrálni a telefonján; kényszeresen oda kell kapnia, meg kell 
nézni, ki mit tett fel a Facebookra, ki mit írt az egyes chatfelületeken. Náluk nincs 
egyetlen olyan óra sem, ahol ne nyúlnának ezekhez a készülékekhez. Gondoljuk el, 
ha valaki kényszeresen ilyenektől függ, ennyire könnyen figyelmet veszít, valójában 
mennyire tudja odatenni magát bármi kapcsán is? Semennyire. A probléma csak any-
nyi, hogy ugyanezek a fiatalok csodálkoznak (meg persze a társadalom egy része is), 
hogy koncentrációs zavarral rendelkeznek. Nyilván nem véletlenül… Azért az po-
zitív, hogy a megkérdezettek 23%-a soha, vagy tényleg csak eseti szinten nézi meg, 
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mi történt a világhálón. Úgy vélem, hogy az órai aktivitást nagy mértékben csökkenti 
az okostelefonok piacra kerülése; 8-10 évvel ezelőtt ez nem okozott problémát, azaz a 
mostani egyetemisták alázatát ez egyértelműen negatívan befolyásolja.

A kütyüzés után a második leggyakoribb egyéb tevékenység az evés-ivás. Egyszerűen hi-
hetetlen, hogy az egyetemisták ennyire nem tudnak uralkodni magukon és az, hogy ennyire ne 
vegyék figyelembe az illem szabályait. Nagyon gondolkodtató, hogy a fiatalok 45%-a legalább 
egyszer eszik/iszik egy nap az órán. Miért? Minden idősáv között van szünet; esetenként akár 
fél óra is. Ez idő alatt át lehet érni a másik óra helyszínére, ki lehet menni a mosdóba, és meg 
lehet enni egy szendvicset is és inni hozzá 1-2 dl folyadékot. Egyszerűen tragikus (szerintem), 
hogy önmagukat a leginkább intelligensnek tituláló réteg ennyire ne tudjon uralkodni magán. 
Mindezen dolgok következtében a válaszadók átlagosan minden negyedik órán esznek-isznak. 
A felmérésben 1-2 korty nem számított ivásnak, de ha ez a pár korty rendszeres, akkor már 
igen. Ez egyben azt is jelenti, hogy azért legrosszabb esetben is 1,5 órát ki lehet bírni 
ennyi folyadékkal, ha valaki egészséges. Ezek után persze tiszteletre méltó az a 21%, 
aki soha nem eszik és nem fogyaszt semmit az órán. Sajnálatos, hogy arányuk ennyire 
alacsony, másrészt az is sajnálatos, hogy a fiatalok közel 3%-a minden órán étkezik vagy 
iszik; egyszerűen képtelenek arra, hogy felfogják, a tanterem nem ebédlő, kiváltképp 
nem óra alatt.

A fiataloknak olykor kényszeres beszélhetnékjük van. Hogy néhány szó elhangzik, 
azzal még önmagával nincs oly nagy probléma, ellenben amikor percekig folyamatosan 
csacsognak az óra alatt, na azt már szerintem nincs rendjén. Ennek szellemében tény-
kedtem a felmérés során is, mivel megkérdeztem a válaszadókat arról, hogy az órák 
hány százalékán beszélgetnek legalább időszakosan. A kérdésre adott válaszok átlaga 
21,31%, azaz a megkérdezettek az órák ötödét legalább részlegesen áttraccsolják. Úgy 
vélem, ez azért igen magas arány, illetve az is furcsa, hogy az egyetemisták szűk 5%-a 
miért nem képes beszédtémáit a szünetben rendezni és miért kell nekik okvetlen min-
den egyes órát megzavarniuk. Ez az állandó duruzsolás leginkább azokat zavarja, akik 
mindenképp figyelni szeretnének. 27% azok aránya, akik sosem bocsátkoznak párbeszé-
dekbe óra alatt – ez viszont kedvező adat.

A szorgalmi időszakban sok tantárgy évközi számonkéréseket, úgynevezett zh-kat 
is magában foglal. A zh-k során a teljes anyag egy részét számon kérik a tanárok és 
a szerzett pontok befolyásolják az évvégi osztályzatot. Ez azt is jelenti egyben, hogy 
bizony ezekre a dolgozatokra készülni kell, amiben sokan nem jeleskednek. A haloga-
tó magatartás, az iskola melletti munkavállalás és egyéb lustasági faktorok együttesen 
azt eredményezik, hogy a nem erősen jegyzetelős, körmölős előadásokat felhasználják 
arra, hogy tanuljanak. Ezt akár némiképp pozitívnak is értékelhetnénk, hiszen legalább 
készülnek, de a kérdés az, miért a másik óra rovására. A kutatásban a válaszadókat meg-
kérdeztem, az órák hány százalékában tanulnak más tárgyra. A 14,36%-os átlagérték 
azt jelenti, hogy egy tipikus egyetemista nagyjából naponta-kétnaponta egy órán szinte 
biztosan másra tanul. Ez elég magas arány.

A fiatalok alázatának egy másik mérési lehetősége az, ha megvizsgáljuk, milyen 
felosztásban tanulnak a zh-kra, vizsgákra. Számos más lehetőség van ugyan, mint 
például az erkölcsi tartás mérése, vagy épp az illemszabályok ismeretének felméré-
se, vagy a lojalitás megbecsülése, azonban mérhetőség szempontjából – úgy gondo-
lom – az utolsó napos tanulás sok mindent elárul a hallgatókról. Pont mivel számos 
lehetőség közül egyet választottam ki, szembe kell néznünk azzal, hogy a kapott 
eredmény csak viszonylagos, vagyis önmagában ebből kiindulva mélyebb elemzé-
sekbe nem kezdhetünk.
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A válaszadóknak úgy tettem fel a kérdést, hogy a tanulásukat hogy osztják be, hány 
százalékban jellemző rájuk a rendszeres tanulás (hétről hétre), az időszakos tanulás (hó-
napról hónapra), illetve a last-minute tanulás (a zh/vizsga előtti nap). A választ százalék-
ban kellett megadniuk annak figyelembevétele mellett, hogy a három kategória összérté-
ke 100% kellett legyen. Némi adalék, hogy e kérdést évről évre felteszem a fiataloknak, 
minden évben ugyanolyan formában, és arra lettem figyelmes, hogy egyre többen nem 
képesek arra, hogy megfelelően értelmezzék a kérdést. Becslésem szerint a válaszadók 
mintegy fele rosszul értelmezte a kérdést. Nekik el kellett részletesebben magyaráz-
nom, hogy három %-ban kifejezett értéket várok válaszul, amelyek összege 100%. 
Ez a magyarázat igencsak lassította a lekérdezést – jómagam ezen igen meglepődtem, 
hogy egyetemistáknak ilyen kérdést mélyebben el kell magyaráznom.

Last-minute (halogató jellegű) tanulás aránya

Minek után nagy nehezen sikerült a választ megkapnom, kiderült, mi is a helyzet a 
tanulásba vetett szorgalom vonatkozásában. A kiértékelés következtében kiderült, hogy az 
egyetemisták átlagosan a tanulási idejük/energiájuk 45%-át az utolsó napokra szervezik, tehát 
lényegében az anyag felét az utolsó nap tanulják meg. A gyakorlati tapasztalatok ezt az arányt 
alátámasztják. Megfigyeléseim alapján elképzelhetőnek tartom, hogy tényleg ez lehet a hely-
zet, ugyanis a vizsgaidőszakban – kiváltképp az elején – a diákokat tömegesen látom a könyve-
iket, füzetjeiket bújva. Látom sokaknál, hogy képesek napi 6-8 órát körmölni, akár lényegében 
egyhuzamban, nem felkelve a tanulnivaló elől. (Természetesen a laptop és az okostelefon nél-
külözhetetlen a tanuláshoz, hiszen, ha valaki ír, üzen, azt egyből kell tudni, nehogy lemaradjon 
valamiről a fiatal. Az egyetemisták 90%-a digitális eszköz közvetlen közelében és/vagy azt 
használva tanul.) A kutatásaim során több esetben találkoztam azzal az esettel, hogy amikor 
megkérdeztem valakit, vállalja-e a kérdőív kitöltését, visszautasította arra hivatkozva, hogy 
nagyon kell tanulnia, mert másnap vizsga és még nagyon sok a tanulandó anyag.

A fiatalok halogató magatartását mutatja, hogy 12% csak és kizárólag az utolsó 1-2 
napban tanul a vizsgára, addig bele sem néz az anyagba. Persze, ők így feszített tempóban 
élnek, igen frusztráltak ezekben a napokban, órákban. Természetes, hogy ők sokszor nem is 
igazán tudják, mit tanulnak, illetve az elvileg megtanult dolgokat amilyen gyorsan bemagol-
ták, olyan gyorsan el is felejtik. Az tény, hogy ők egy szélsőséges esethez tartoznak, de az 
sokatmondó, hogy minden negyedik megkérdezett az energiájának többségét az utolsó napra 
fókuszálja. Nem mellesleg ez azért erősen összefügg azzal, hogy az egyetemisták sokszor a 
vizsga előtti este éjjel 2-ig is, vagy még tovább fent vannak.

A rossz példák mellett említsünk szót azokról is, akik igen szorgalmasan készülnek. Úgy 
vélem, hogy egy rendszeres tanulás mellett az utolsó napon már csak át kell nézni, mélyíteni 
kell a megtanultakat, vagy épp kicsit gyakorolni kell. Becslésem szerint, ha valaki így tesz, 
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25%-nál több energiát nem kell az utolsó napra összpontosítania. A kérdőíves felmérés ered-
ményei arra engednek következtetni, hogy a válaszadók 26,5%-a kifejezetten szorgalmas, 
és az utolsó napon csak átismétli mindazokat, amiket korábban már nagyjából megtanult.

A megkérdezettek alázatáról összességében
A kutatás sarkalatos pontja az, amikor a válaszadók alázatát kell összesítve elemez-
ni. Alapvetően ennek értékelése egyszerű; valaki alázatos, vagy nem. Ha ezt vesszük 
alapul, akkor igen gyorsan meg lehet válaszolni a kérdést, hogy is áll ezzel a magyar 
egyetemista réteg.

Az egyetemi hallgatók kategorizálása alázatuk alapján

Az adatok rendezése után már rendelkezésre álltak azok a nyersadatok, ami alap-
ján kijelenthető, vagy valaki alázatos-e, vagy sem. Előzetes félelmem beigazolódott, 
ugyanis a Z-generációs egyetemi hallgatók csupán 11,7%-a tekinthető elkötelezettnek. 
Ez rendkívül kevés.

A hallgatók kategorizálása alázat alapján, egyetemenként
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A hozzáállás alapvetően nem függ a megkérdezett nemétől. Habár a lányok hozzáál-
lása talán némileg elfogadhatóbb, a minta nagysága miatt ezt az eltérést nem tekintem 
relevánsnak. Ezzel szemben az egyes egyetemek hallgatói közösségében már látok 
tendenciózus változásokat. Az alázat vonatkozásában az ELTE hallgatói teljesítettek a 
legjobban, ahol a 67 megkérdezett közül 12 is „átment a próbán”.

(Az egyetemisták munkaerő-potenciálját kifejező együttható) Tekintettel arra, hogy a 
két rész során ismertettem mind a négy, általam használni kívánt faktort, eljött az ideje 
annak, hogy az adatok összesítésével szembesüljünk azzal, valójában a fiatalok mit is 
érnek a munkaerőpiacon.

A koefficiens értéke
Az adatokat összesűrítettem, méghozzá oly módon, hogy a 4 faktorban elért ered-
ményekből egyszerű számtani átlagszámítással egy koefficienst állítottam elő, amely 
együttható 0 és 1, vagy 0% és 100% közötti értéket vehet fel.

A munkaerőpiaci potenciált mérő együttható értéke

A munkaerőpiaci koefficiens (továbbiakban: Y változó) rámutat arra, hogy a fiatalok 
jó része egy szűk sávban összpontosul. A harmadik kvadránsban (50 és 75 pont között) 
a megkérdezettek mintegy háromnegyede található meg. A viszonylagos homogén 
fiatalság ellenére is vannak olyanok, akik felfelé, vagy épp lefelé erősen kilógnak. A 
munkaerőpiacon hosszabb távon legtöbbet attól a megkérdezettől várhatunk, akinek az 
együtthatója 0,929-es értéket vesz fel, ugyanakkor sokaknál megkérdőjeleződik, miért 
is ment egyetemre, ha semmilyen adottsága nincs hozzá. Ez a kérdés leginkább annak a 
fiatalnak tehető fel, akinek a koefficiense 0,363.

Mi az, ami a leginkább befolyásolja az együtthatót, melyik faktor viszi fel, illetve 
húzza le az Y változót? Erre a kérdésre ad választ a következő táblázat.
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A 4 magyarázó tényező leíró statisztikája

Az adatok részletes elemzés alapján elmondható, hogy:
• a munkaerőpiaci hatékonyságot lefelé húzza a tudás és az alázat,
• a fiatalok a stressz kezelésében értek el jobb eredményeket,
• csak a stressz kezelésében vannak az átlagosnál jobb értékekkel rendelkező 

válaszadók.
Érdekes lehet megnézni, hogy az egyes egyéb változók mennyiben befolyásolják a 

munkaerőpiaci értéket.

A munkaerőpiaci potenciált meghatározó tényezők – lineáris regresszió
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A sorozatos regressziós egyenletek lefuttatása talán kifejezetten érdekes eredményt 
hozott. Kiderült, hogy azok a fiatalok, akik nem elégedetlenkedtek a tanárokkal szem-
ben, nem bennük keresték az oktatási rendszer hibáit, azok a válaszadók sokkal inkább 
magukra figyeltek és tevékenységük nyomán magasabb munkaerőpiaci potenciálról 
tettek tanúbizonyságot.

Tán furcsa, de a karrierista nézetek abban az esetben érvényesülnek jobban, ha a fia-
tal ideje korán individualizálódik. Minél nagyobb arányban tanulnak a fiatalok egyedül, 
annál jobb koefficiens értékeket érnek el.

A „magányos farkas” elvek nem mindig kifizetődők. A szabadon választható tárgyak-
nál sokak eltérő elvek mentén választják ki a nekik megfelelő órákat. A felmérésben töb-
bek között szerepelt az is, hogy ki mennyire veszi számításba, hogy rajta kívül kik vették 
még fel az adott idősávot. Egyesek szeretik, ha az órán találnak ismerőst, havert, akivel 
együtt tudnak menni az előadásra. A regressziós egyenlet tesztelése során kiderült, hogy 
minél inkább figyelembe veszi valaki, hogy rajta kívül ki vette még fel az órát, annál 
jobb munkaerőpiaci értékeket ért el az illető.

Jóllehet, az adatok sokszor nehezen értelmezhetők, ha azok három tizedesjegyet tar-
talmaznak, ha azon tömbösítve szerepelnek egy táblázatban. Ennek tudatában minden 
faktornál úgy osztályoztam az adott értéket, hogy azokat három kategóriába soroltam: 

• 0,6 alatt: nagyon alacsony érték
• 0,6–0,8 között: kissé alacsony a mutató, de hosszútávon akár az emelkedés 

következtében akár magasabb kategóriába is ugorhat
• 0,8 felett: megfelelő érték, már jelenleg is piacképes a koefficiens.

A 4 tényező értékének kategorizálása

Ha a fenti kategóriák létrehozása után ábrán szemléltetjük az adatokat, akkor jól 
kirajzolódik a tendencia: a válaszadók tudásában és alázatában igen nagy gondok 
jelentkeznek. Mind a két faktornál a szerény többség olyan értékkel rendelkezik, 
amely alapján sem rövid-, sem hosszú távon nem várható, hogy kielégítik a haté-
kony és fenntartható munkaerőpiac elvárásait. Az pozitívum, hogy a stressz kezelé-
sében mintegy 40% azok aránya, akik szinte minden megpróbáltatás nélkül képesek 
a feszültséget kordában tartani.
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A koefficiens értékét meghatározó tényezők
Az elemzésben nemcsak a munkaerőpiaci együtthatónak van kiemelt jelentősége, hanem 
az egyes faktoroknak is. Ennek szellemében fontos tudni, mik is azok a társadalmi és 
egyéb változók, amely mentén változik az adott együttható értéke.

 
A megkérdezett nemének a modell változóinak értékére vetített aránya

A tényezőket megvizsgálva nemi bontásban arra a következtetésre juthatunk, hogy 
néhol igenis vannak eltérések a férfiak és a nők között. A felmérés adatai szerint a 
lányok életvitele statisztikailag szignifikáns mértékben jobb, mint a fiúké, azonban a 
lányok stresszkezelése igencsak nehézkes. A szorongás oldásában egyáltalán nem jeles-
kednek a lányok, és 0,127 ponttal alacsonyabb a koefficiensük.

E két hatás egymással ellentétes irányú. Tekintettel arra, hogy a munkaerőpiaci poten-
ciál értékében nincs releváns eltérés a két nem között, kijelenthetjük, hogy az életvitel 
és a stresszkezelés hatása kiegyenlíti egymást.

A megkérdezett évfolyamának a modell fő változóinak értékére gyakorolt hatása
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Nem diplomások és diplomások értékelése

Feltételezhetnénk, hogy ahogy a tanulmányban előrébb haladnak a fiatalok, egyre 
jobban megtanulják értékelni az élet dolgait és egyre jobban megérnek. Ha ez így 
van, akkor minél magasabb évfolyamos valaki, az annál magasabb együtthatóval ren-
delkezik – elvileg.

A táblázat adatai azonban rámutatnak, hogy a legtöbb tényező vonatkozásában az év-
folyam semmilyen magyarázóerővel nem rendelkezik. Ez alól egyetlen kivétel akad: a 
válaszok alapján a megkérdezettek minél több évfolyamot teljesít a fiatal az egyetemen, 
a stressz annál inkább érezteti hatását.

Összességében megállapítható, hogy az egyetemista hiába tanul évek óta az adott 
egyetemen, semmivel nem lesz értékesebb a jövőorientált munkaerőpiacon.

Mindazonáltal, ha a diplomások versus nem-diplomások között végezzük el az ered-
ményt, némileg más eredményre jutunk. A lineáris regresszió paraméterei szerint a dip-
lomaszerzés ténye nem befolyásolja a stresszkezelési képességet. Ez azt jelenti, hogy a 
diplomások sem rendelkeznek magasabb munkaerőpiaci potenciállal, mint egy gólya.

A munkaerőpiaci koefficiens értéke – egyetemenként
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A nem mellett a másik fő demográfiai változó arra irányult, hogy a megkérdezett 
melyik egyetemen tanul. A vizsgált öt oktatási intézményen igen hasonló eredményeket 
kaptam. Talán ezek alapján kijelenthető, hogy a magyar felsőoktatási rendszer intézmé-
nyei igen homogének ebből a szempontból, és valószínűleg relevánsan jobb eredményt 
más felsőoktatási intézmény esetében sem kaphatnék.

Összefüggés a koefficiens részei között
Ahogy a végeredményt megpillantottuk, azonnal felmerül bennünk, hogy azok milyen 
okoknál fogva alakultak úgy, ahogy. A négy faktor nyolc altényezőre oszlott, amelyek 
elemzése még közelebb vihet minket ahhoz, hogy megértsük, miért is hiányos a magyar 
egyetemisták munkaerőpiaci összértéke.

A 4 faktor 2-2 részének leíró statisztikája

Minden lehetséges tényezőt végignézve két kérdéskört kell kiemelni. A válaszadók 
rendkívül gyengén teljesítettek a lexikai teszten, illetve nagyon nem képesek odakon-
centrálni arra, amivel foglalkoznak.

Sajnos a ma egyetemista rétege egypólusú tudással rendelkezik. Sokan csak a szak-
májukban jártasak, azonban az élet dolgaihoz még nem rendelkeznek sem elég tapasz-
talattal, sem elég tudással. Nagyon visszaveti az értékelésüket, hogy a legtöbben sok 
intellektuális témához nem képesek érdemben hozzászólni.

A másik, igencsak elgondolkodtató és a hosszabbtávú érdembeli munkavégzést gátló 
tényező, hogy a fiatalok nem tudnak hatékonyan dolgozni. Nem képesek nem nyomkod-
ni az okostelefont, nem képesek az előadóra, vagy épp a tanulásra figyelni és sokak igen 
halogató magatartást tanúsítanak.

A stresszkezelés elég szélsőséges, hiszen a vizsgadrukk igen gyakori, azonban a ma-
gánéleti szorongások kezelése az a képesség, amivel a fiatalok nagy része emeli önmaga 
munkaerőpiaci értékét.
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Érdekes azt megnézni, hogy az egyes részterületek között milyen összefüggés tapasztalható.

Az egyes részterületek közötti összefüggés

Az elemzések azt mutatják, hogy olykor-olykor bizony vannak kapcsolatok az 
elemzett tényezők között. Alapvetően az azonos faktorhoz kapcsolódó két tényezők 
között van összefüggés. Akinek jobb a bioritmusa, feltehetően a devianciákat is job-
ban kezeli. A vizsgákon szorongók nagyobb eséllyel érzik magukat tehetetlennek 
a magánéletet érintő stresszel szemben. Az összetett elemzés rámutatott arra, hogy 
azok, akik az órák közel mindegyikére bejárnak, szorgalmukból következően nagyobb 
eséllyel tanulnak folyamatosan és így nem hagyják az anyag elsajátítását az utolsó 
pillanatokra. Egyedül a tudásnál független a két tényező egymástól. Vannak olyanok, 
akik csak a szakmai ismereteikkel emelkednek ki, mások az intellektusukkal, megint 
mások mindkettővel, de akadnak olyanok is, akiknek sem a tanulmányi eredményük nem 
megfelelő, sem a háttértudásuk.

Emellett elmondható, hogy az alázatosnak értékelt emberek mértéktartóbbak az al-
koholfogyasztás terén. Logikus eredménynek tűnik, hogy azok, akik jobban kezelik a 
vizsgasresszt, jobb eredményt produkálnak, ugyanakkor, akik a vizsgák miatt szoron-



44 FARAGÓ PÉTER: MENNYIT ÉR A DIPLOMA A MUNKAERŐPIACON?...

Valóság • 2020. április

ganak, nagyobb eséllyel jellemző rájuk, hogy alkalom adtán felöntenek a garatra és 
sokszor túlzásba is esnek (adott esetben le is részegednek). Nos, ezt az összefüggést a 
tanulmány is alátámasztja.

Mindazonáltal sok olyan tényezőpáros van, amelyek nem függnek össze egymással, 
vagyis kifejezetten tendenciózus kapcsolatról nem igazán beszélhetünk.

 
(Összefoglalás, konklúziók) A tanulmányban a Z-generációs egyetemista fiatalok első 
hullámának munkaerőpiaci sajátosságait szándékoztam mélyebben elemezni és a kapott 
eredményeket bemutatni. Az eredmények igen tanulságosak voltak.

Hipotézisek értékelése
Természetesen a kutatást megelőzően korábbi személyes tapasztalatokra alapozva már 
voltak előzetes elgondolásaim arról, milyen eredményeket kaphatok a számítások után. 
A legfőbb elgondolásokat hipotézisek formájában meg is fogalmaztam.

Hipotézisek értékelése



Valóság • 2020. április

FARAGÓ PÉTER: MENNYIT ÉR A DIPLOMA A MUNKAERŐPIACON?... 45

Összességében elmondható, hogy az előzetes várakozásaim beteljesültek. Nem igazán 
vártam jobb eredményeket, ugyanis a fiatalok generációja már más elveket vall, mint 
egy konzervatívabb felnőtt, és azt is tapasztaltam, hogy a legtöbbjüket a fenntarthatóság, 
a hosszabbtávú érdekeltségek nem, vagy csak minimálisan érdeklik, és ha foglalkoznak 
is velük, sok esetben csak beszéd szintjén, tettekben csupán a legritkább esetekben.

Újszerű, tudományos eredmények, kutatás eredményére alapozó állítások, össze-
függések
Az eredményeket logikai rendszerbe rendezve újszerű eredményeket kapunk, amely 
segít mélyebben megérteni a fiatalokat és segít jobban átlátni a témakört. Ezen tudomá-
nyosnak evezhető eredmények az alábbiak:

• A fiatalok munkaerőpiaci értékelése jellemzően 60-70% között mozog. A 
tesztek eredményei szerint megfigyelt hallgatók közel fele tartozik ebbe az 
intervallumba.

• A mai egyetemisták esetében a jó tanulmányi átlagból nem következik az, hogy 
intellektuális háttértudásuk is megfelelő; azaz lexikai tudásuk nem feltétlen 
függ össze a szakmai eredményekkel.

• A legtöbb fiatal még nem eléggé elkötelezett a tanulmányai felé és nem mutat 
elég alázatot munkájában. A hallgatók többségénél nem is várhatunk hosszabb 
távon jelentős változást.

• Az egyetemisták nagy részének bioritmusa némileg eltér az optimálistól, nem 
elég kiegyensúlyozott. A legtöbb egyetemistára jellemző, hogy szünidőben 
szeret sokáig aludni, illetve az, hogy vizsga előtti este hajlamosak az éjjelbe 
menően is tanulni, sőt, esetenként kaphatóak arra is, hogy egész éjjel nem alud-
nak. Ennek oka jellemzően a halogató magatartás vagy a normálisnál sokkal 
magasabb szorongás érzete.

• A fenntarthatóságot szem előtt tartó munkaerőpiacnak kellenek a kompetens 
értelmiségiek. Jelenleg a hazai egyetemek nem nevelik ki ezt a réteget; a fris-
sen diplomázott fiatalokra nem lehet számítani a paradigmaváltás elősegítése 
kapcsán.

Végkövetkeztetés
Az adatok lényegi összefoglalását célszerű abban az elrendezésben szemléltetni, hogy 
a megkérdezettek hány százaléka felelt meg egyik vagy másik kritériumnak, kritéri-
umrendszernek. Alapvetően minden tényezőnél a 0,8-as értéket vettem határvonalnak. 
Akik ezen érték felett helyezkednek el, azok az adott tényezőben megfelelnek annak az 
elvárásnak, amit a fenntartható munkaerőpiac diktál.
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Az egyetemisták értékelése – a jelenleg is releváns munkaerő aránya

Habár sejtettem, hogy sok diák nem lesz, aki minden tényezőben jól teljesít, de az adatok 
ilyetén való alakulása engem is meglepett, ugyanis a 196 válaszadó közül összesen 1 felelt 
meg minden kívánalomnak. Úgy vélem, mindenképp szót érdemel, hogy az egyetlen, min-
den szempontból kiemelkedő hallgató a BME mérnöki vonalán tanul. A lekérdezés idejében 
20 éves volt, és az ország nyugati feléből származik, Győr-Moson-Sopron megyéből.

A 3 tényezőben jó eredményeket elérő hallgatók vizsgálatából kiderül, hogy a legtöbb 
esetben az ismeretek hiánya miatt nem érik el mindenhol a minimum 0,8-as értéket.

Az elemzés másik oldalról azt is megmutatta, hogy a válaszadók 41,3%-a semmilyen 
tekintetben nem felel meg annak az elvárásnak, amit egy korrekt célok mentén megha-
tározott piac diktál. Az értékelő táblázatból leszűrhető, hogy a „legkönnyebben elsajátít-
ható képesség” a stresszkezelés, ugyanis a válaszadók harmada csak és kizárólag ebben 
a kategóriában ért el elfogadható eredményt. Úgy néz ki, hogy azok, akik már tudják 
kezelni a stresszt, könnyebben helyre tudják állítani az életvitelüket; ez lehet a követ-
kező lépés. Ha jó az életvitel és nincs szorongás, akkor ki lehet építeni egyfajta aláza-
tot, amellyel meg lehet szerezni azt az ismeretet, ami végül egy magas munkaerőpiaci 
potenciállal rendelkező munkavállalóvá tesz minket. Tehát úgy néz ki, ez az önképzés 
algoritmusa:

1. Stresszkezelés kiépítése
2. Életvitel javítása
3. Alázat növelése
4. Ismeretanyag növelése
Megjegyzem, számomra a logikus sorrend úgy néz ki, hogy a mindenkori alap önma-

gunk morális stabilitása. Ennek tükrében az alapvető jellemvonásaink kiépítése érdekében 
az alázattal kell foglalkoznunk. Az életvitelünket rendbe kell tennünk, ki kell építenünk egy 
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kiszámítható, nyugodt medrek között folydogáló mindennapokat, amit az követhet, hogy 
megtanuljuk kezelni a stresszt. Ha a szorongás likvidálása után már sem életviteli, sem lelki 
akadálya nincs, elkezdhetjük magunkba táplálni a szakmai ismereteket és a lexikai tudást.

Lehet, túl szigorú a határvonal, amit alkalmaztam, ezért megnéztem, mi a helyzet ab-
ban az esetben, ha a 0,6-os értéken felüli értékeket tekintem jónak. Úgy vélem, ez talán 
úgy értelmezhető, hogy akik 0,6-os érték felett teljesítettek, idővel még tudnak annyit 
fejlődni bármelyik faktorban, hogy helyet kapjanak a munkapiacot leginkább meghatá-
rozó értékes alkalmazotti osztályban.

Az egyetemisták értékelése – megengedő módszer

A lazább feltételek mellett elvégzett eredmény már relevánsan kedvezőbb képet ad a 
mai egyetemista generációról, azonban véleményem szerint ez továbbra is igen elszo-
morító arány. Egy hosszabb távon stabilizálódó munkaerőpiac és filozófia az egyete-
misták mintegy hatodára számíthat. A válaszadók kicsit kevesebb, mint 17%-ának még 
fejlődnie kell, de mintegy 5-10 év múlva akár felfejlődhetnek arra a szintre, hogy tett-
legesen tudnak tenni a jövőorientált gazdasági és társadalmi területen. Természetesen 
ezeknek a fiataloknak javulniuk kell még, de ez nem garantálja azt, hogy 5, vagy akár 
10 év múlva be is fognak érni. Ha az ebbe a csoportba tartozó 17%-ot veszem alapul, azt 
már pozitívnak tartom, ha a harmaduk hozzáállásban és egyebekben akkorát tud haladni, 
hogy érdemes legyen velük számolni.

Pozitívum, hogy a potenciális jelöltek között már van orvos, jogász, társadalom-
tudományok területén járatos fiatal, illetve még bölcsész, vagy épp mérnök. Ezen 
kimutatás alapján a jövő hiányterülete a gazdaság lesz, ugyanis gazdasági területről 
egyetlen fő sem képviselteti magát abban a körben, akik potenciális lehetőséget jelent-
hetnének 5-10 év múlva.
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Javaslatok
Ahhoz, hogy ez az elkeserítő eredmény javuljon, a magyar felsőoktatási rendszert 
alapvetően át kell alakítani. Jelen kutatás és a korábbi tapasztalataim alapján vannak 
olyan változtatások, amiken el lehetne gondolkodni. Nyilván ez áldozatokkal, vérrel és 
verejtékkel jár, de ha mindig a jelen kényelmét nézzük, sosem lesz meg a jövőnk haté-
konysága.

A javasolt változások a következők:
• meg kell szüntetni a túlképzést; szem előtt kell tartani a társadalom megfelelő 

tagozódását és az egyes diszciplínák keretlétszámát ennek megfelelően kell 
meghatározni,

• át kell szervezni az egyetemeket oly formán, hogy a nagy, 15-20 ezer vagy 
még több hallgatót foglalkoztató egyetemeket részekre kell bontani; mivel 
kifejezetten rideg a hazai felsőoktatás, az egy egyetemen tanulók számát 4-5 
ezer főre kell korlátozni,

• komplexebbé, realisztikusabbá kell tenni az érettségi vizsgát; fontos, hogy 
minden esetben több lépcsős legyen a folyamat, és azok kerüljenek be a felső-
oktatásba, akik a legérdemesebbek rá,

• az érettségi után kötelezni kell a hallgatókat arra, hogy az egyetemi tanulmá-
nyok megkezdése előtt rendelkezniük kell legalább 1 éves munkatapasztalattal 
(nem diákmunka), vagy legalább 6 hónap sorkatonai szolgálattal (az alázat és 
az elkötelezettség növelése céljából),

• olyan pedagógusokat kell alkalmazni, akik nemcsak, hogy tudják az anyagot, 
de azt át is tudják adni a hallgatóknak, tudnak magyarázni, beszélnek „fiata-
lul”, és leginkább érdekli is őket mindaz, amit csinálnak (azaz elkötelezettek az 
irányban, hogy minőségi munkát adjanak ki a kezük közül),

• a tanítás során, ha szükséges, vessék be a modern technika vívmányait, de a 
képzés alapvetően a hagyományos módszerek alkalmazására épüljön,

• az egyetemi előadásokat nem szabad 400 fős előadókra tervezni; az előadások 
maximum 80-100 fős teremben folyjanak, míg a szemináriumok maximalizált 
létszáma 20 fő,

• a szakdolgozati konzulens szerepet csak olyan tanár vállaljon, aki:
 ○ korábban már tanította vagy más közösségből ismeri a kandidáló diákot,
 ○ aki képes hathatós segítséget nyújtani a hallgatónak és nem csak a kötelező 

konzultációkat teljesíteni,
• minden szakdolgozat tartalmazzon empirikus kutatást vagy más kvantitatív 

vagy kvalitatív elemzést,
• az egyetemi vizsgák minden fő tárgy esetében legyen több fázisból álló; első 

körben számítógéptermi, utána írásbeli, végül szóbeli, elkerülvén ezzel a ma-
golás és a puskázás lehetőségét,

• legyen elvárás a konszolidált megjelenés; legyenek az erre vonatkozó elvá-
rások világosan megfogalmazva, és természetesen konzekvensen legyenek is 
betartatva, 

• biztosítson az egyetem lehetőséget azoknak a diákoknak, akik valamiért le-
maradtak, vagy épp más tekintetben kerültek hátrányos helyzetbe (anyagi kár, 
stressz rossz kezelése…).

Természetesen sokkal több javaslatot meg lehet fogalmazni, egészen a finom rész-
letekig, azonban a tanulmány célja csupán annyi, hogy felnyissa az Olvasók szemét, 
és esetleg elgondolkoztassa őket a paradigmaváltás szükségességéről, annak irányáról.


