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5. KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK 

A nemzetközi tapasztalatok témakörében a nyelvismeretre, a külföldi ösztöndíjakra, a 
tanulmányokra és a munkavégzésre vonatkozó eredményeket mutatjuk be. 

A Módszertanban már megjelenítettük, de fontosnak tartjuk ismételten kiemelni, hogy a 
Gyógyszerésztudományi Kar esetében csak a 2016-ban végzettek adatai szerepelnek. 

A végzettek nyelvtudását (4.1. fejezet) ötfokozatúskála-kérdések segítségével mértük, illetve a 
nyelvismeret szintje mellett a válaszadók az idegen nyelvet anyanyelvként is megjelölhették. Az 
ábrákon az öt kategóriát összevontan kezeljük és a legalább alapszintű tudást mutatjuk be. Ezek 
alapján a frissdiplomások között az angol nyelv ismerete dominál (95,09%), utána következik a 
német nyelv (75,46%). A további felkínált idegen nyelveket (francia, olasz, spanyol, orosz) 
megjelölők 16% alatt maradnak. (38. ábra) Nincs jelentős eltérés a végzés événél és a nemek 
szerinti bontásnál. Az orosz nyelvet ismerők körében korábban jelentősebb különbség volt a 
tagozat szerinti bontásnál (2017-ben a levelezősök 30,21%-a, a nappalisok 4,40%-a tudott 
oroszul). Ez a különbség az idei válaszadóknál csökkent (2018-as válaszadóknál a levelezősök 
23,82%-a, a nappalisok 12,35%-a ismeri az orosz nyelvet). (39., 40., 41. ábra) 

A külföldi tanulmányokat (4.2. fejezet) folytatók összetételét megvizsgáltuk kar, képzési szint, 
végzés éve és képzési terület szerinti bontásokban. Összességében a megkérdezett 
frissdiplomások 10,12 %-a folytatott külföldi tanulmányokat a diplomája megszerzése előtt, kari 
bontás alapján a legmagasabb arányokat az ÁOK (17,78%) és a GYTK (16,67%) és végzettjei között 
találjuk. (42. és 43. ábra) A részletesebb adatok alapján látható, hogy a nemzetközi mobilitás 
jelentős részét a Tempus/Erasmus ösztöndíj (71,57%) segítette, ezt követi a saját és családi 
finanszírozás aránya (22,50%). (44. ábra) A külföldi tanulmányok elsődleges célországa 
Németország (19,75%) volt. (18. táblázat) 

A végzettség megszerzését követően a válaszadók 10,43%-a dolgozott külföldön, 5,86% jelenleg 
is ott dolgozik. Kari bontás alapján a külföldön dolgozók aránya az ÁOK végzettjei körében a 
legmagasabb (17,48%, ami az előző évben még csak 9,68% volt), őket az MK végzettjei követik 
8,16%-kal. (47. ábra) 
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5.1. NYELVISMERET 

38. ábra: Az egyes nyelveket legalább alapszinten ismerők aránya (kari bontás) (nangol=1 529, 
nnémet=1 485, nfrancia=1 404, nolasz=1 400, nspanyol=1 401, norosz=1 403) 
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39. ábra: Az egyes nyelveket legalább alapszinten ismerők aránya a végzés éve szerint 
(nangol=1 529, nnémet=1 485, nfrancia=1 404, nolasz=1 400, nspanyol=1 401, norosz=1 403) 

 

 

 

40. Az egyes nyelveket legalább alapszinten ismerők aránya (tagozat szerint) (nangol=1 529, 
nnémet=1 485, nfrancia=1 404, nolasz=1 400, nspanyol=1 401, norosz=1 403) 
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41. ábra: Az egyes nyelveket legalább alapszinten ismerők aránya (nemek szerint) (nangol=1 529, 
nnémet=1 485, nfrancia=1 404, nolasz=1 400, nspanyol=1 401, norosz=1 403) 

 

 

5.2. KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK 

 

42. ,ábra: A diplomaszerzés előtt külföldi tanulmányokat folytató végzettek aránya (kari bontás) 
(n=1 552) 
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43. ábra: A diplomaszerzés előtt külföldi tanulmányokat folytató végzettek aránya (képzési 
forma szerint) (n=1 552) 

 

 

 

 

44. ábra: A külföldi tanulmányok finanszírozási forrásai - Külföldi tanulmányokat végzettek 
körében az egyes források említési gyakorisága (n=157)  
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18. táblázat: A nemzetközi tanulmányok leggyakoribb célországai. Említések száma a legtöbb 
hallgatót fogadó országok körében (n=157) 

 

 

45. ábra: A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése 
előtt végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön? (kari bontás) (n=1 451) 

 

Célország n Arány

Németország 31 19,75%

Ausztria 20 12,74%

Egyesült Királyság 15 9,55%

Olaszország 13 8,28%

Spanyolország 12 7,64%

Franciaország 10 6,37%

Amerikai Egyesült Államok 8 5,10%

Finnország 8 5,10%

Oroszország 8 5,10%

Dánia 6 3,82%

Hollandia 6 3,82%

Görögország 5 3,18%

Portugália 5 3,18%

Egyéb 50 31,85%
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5.3. KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS 

46. ábra: A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése 
előtt dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? (kari bontás) (n=1 544) 

 

47. ábra: A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai után, a végzettség megszerzését 
követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? (kari bontás) (n=1 552) 
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48. ábra: Munkahelye települése külföldön van? (kari bontás) (n=1 337) 

 

 


