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PANKÁSZ BALÁZS 

Regionális keresleti felmérés 

a PTE KPVK innovatív oktatási programjaira  

A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen kereslet tapasztalható a Pécsi Tudományegyetem Kul-

túratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar innovatív oktatási programjaira a dél-

dunántúli régióban, ezen belül Harkány és Szekszárd településeken.  

A PTE KPVK új egyetemi szereplőként1 igyekszik piaci réseket találni a regionális oktatási 

piacon, folyamatosan fejleszti oktatási formáit, figyelve a sokszínűségre, növelve ezáltal kép-

zései népszerűségét a hallgatók körében. A valós társadalmi igényekhez illeszkedő képzések 

létrehozása és piaci adaptálása (főleg a rövidebb ciklusidejű felnőttképzési programok fejlesz-

tése) létfontosságú lehet az új Kar életében. 

A felmérés a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015 azonosítószámú, „Társadalmi innováció 

és hálózatépítés a Pécsi Tudományegyetem tudásbázisán a Dél-dunántúli régióban” megneve-

zésű pályázathoz kapcsolódóan történt meg. A projekt általános céljait tekintve az egyetem 

tudásbázisán létrejövő új, innovatív térségi fejlesztési koncepciókhoz és helyi igényekhez il-

leszkedő megoldások kidolgozására irányult. Az oktatás azon területeit célozta meg, ahol a 

felsőoktatási szolgáltatások megjelenése hiánypótló lehet, hozzájárulva ezzel a felsőoktatás 

harmadik missziójának erősítéséhez. Az új típusú képzési kapacitások kialakítása és a régióbeli 

városok helyi társadalmi igényeinek felmérése eszközt jelenthet e területek fejlesztésében.  

A felmérés során igyekeztünk feltárni a helyi középiskolás diákok véleményét a továbbta-

nulási lehetőségek kapcsán, válaszokat keresve arra, hogy melyek, azok a képzési irányok, 

amelyek kifejezetten érdeklik a diákokat. A regionális felmérés fontos szempontokat jelölhet 

ki stratégiai szinteken az oktatási fejlesztésekben is. A hallgatói regionális kötődés alapján 

kiderül, hogy a PTE összes Kara közül a legerősebb kötődést összességében a szekszárdi szék-

helyű PTE-IGYK produkálta a korábbi években (PTE KPVK jogelődje), ahol a felvételizőknek 

csak ötöde érkezett a régió határain túlról. 

Az adatfelvételi mintát 260 fő képezte, összetételét tekintve 200 tanuló és 60 felnőtt korú 

helyi lakos (130 harkányi és 130 szekszárdi lakos összességében). 

A kérdőíves (empirikus) felmérés során helyszíni közvetlen lekérdezést alkalmaztunk a 

településeken, az adatokat másodlagosan rögzítettük és elemeztük ki SPSS programmal.  

A lekérdezés 2015. október 5 és 16 között történt meg. 

A tanulói minta összetétele 

A felmérésben részt vevő tanulók életkora 14 és 22 év között szóródott, az átlagéletkor 17 év 

volt. Igyekeztünk olyan életkorú diákokat bevonni, akik érettségi előtt állnak, akiket érdekel-

hetnek a felsőoktatás képzései. 

 

                                                      
1 A PTE KPVK 2015 szeptemberében jött létre a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a szekszárdi 

Illyés Gyula Kar integrációját követően  
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A tanulói mintába került középiskolások nemek szerinti megoszlása alapján a lányok na-

gyobb arányban voltak képviselve, számuk 118 fő (59%), míg a fiúk száma 82 fő (41%) . El-

sősorban a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban végzetteknél jelentkezik igény a felső-

oktatás képzéseire, és ezekben az intézményekben a lányok aránya kimutathatóan nagyobb, 

mint a fiúké. (forrás: KSH Statisztikai tükör, 2015/31, 2015.április 29.)  

A felsőoktatáshoz való viszonyulás 

Jellemző tendencia, hogy a felsőoktatás képzéseire növekvő hallgatói igény jelentkezik, pél-

dául 2014-ben 5,8%-kal többen jelentkeztek nappali felsőfokú alap- és mesterképzésre, mint 

az előző évben. Azonban különbözőséget lehet felfedezni a két szint között, ugyanis az alap-

képzésre 7,3%-kal kevesebb hallgató került felvételre, míg a mesterképzésre „csak” 5%-kal 

több. Összességében elmondható, hogy míg a jelentkezők száma nőtt, addig a képzésekre fel-

vettek száma 3,9%-ka csökkent. A természet- és társadalomtudományi területeken volt a leg-

magasabb a felvett hallgatók száma, de a hallgatói létszám az összes képzési területen csökkent 

az előző tanévhez képest.2 

Ezért mindenképpen fontos kérdés a tanulók viszonyulása a felsőoktatáshoz. A mintába 

került tanulók túlnyomó többsége pozitívan viszonyul a felsőoktatáshoz, az érvényes válasz-

adók 56,9%-a fontosnak tartja a felsőfokú képzéseket, és szívesen részt is venne benne. Az 

érvényes válaszadóknak 6,9%-a csupán fontosnak tartja azt, (a részvétel biztos szándéka nél-

kül), a tanulók 33,4%-a csak valószínűsíti a részvételét. Az érvényes válaszadók 3,1%-a egy-

értelműen elutasító a felsőoktatási részvétel tekintetében. (1. ábra). 
 

 

1. ábra: A felsőoktatási részvételi szándék 

Idegen nyelvű képzésre vonatkozó igény 

Az idegen nyelvű képzés fontossága vitathatatlan, a jelentőségük mind kulturális, mind gazda-

sági szempontból egyértelmű. Az idegen nyelvű képzési formákban szerzett tudás javítja a 

munkaerő piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság növekedéséhez. A min-

tába került tanulók nagy többsége érdeklődik az idegen nyelvű képzések iránt: az érvényes 

válaszadók 77,1%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy „Van-e igénye idegen nyelvű kép-

zésre?” A válaszadók 22,9%-a elutasítja ezt a fajta lehetőséget. 

                                                      
2 Forrás: KSH Statisztikai tükör, 2015/31, 2015.április 29.  
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Idegen nyelvű képzések – nyelvek 

Az idegen nyelvű képzésekben alkalmazott nyelvekre mutatkozó igényt alapvetően meghatá-

rozzák a középfokú oktatásban nyújtott lehetőségek. Miután az első idegen nyelvként az angol, 

a német, a francia nyelvet lehet tanulni, elsősorban ezekre a nyelvekre mutatkozhat igény a 

felsőoktatás idegen nyelvű képzései vonatkozásában. A statisztikák szerint minden iskolatípus 

esetén az angol nyelv foglalja el a vezető helyet, így a felsőoktatásban is az idegen nyelvű 

képzések nyelve elsődlegesen az angol. Népszerűségében a következő a német nyelv, ami az 

igényekben is megmutatkozik. A középiskolákban, ezen belül is elsősorban a gimnáziumokban 

népszerű nyelvek a francia, az olasz és a spanyol. (forrás: KSH Statisztikai tükör, 2015/31, 

2015.április 29.) 

A felsőoktatásban az idegen nyelven zajló képzésekre vonatkozó igényeket jellemzően az 

angol és német nyelv dominálta. Az összes képzési igény 43,5%-a angol, 9,5%-a német nyelvű 

képzésre vonatkozik. (2. ábra) Ugyanakkor mutatkozik egyfajta igény az angol-német két-

nyelvű képzésre is, ennek aránya 10,5% volt a vizsgált mintában.  

 

2. ábra: Az idegen nyelvű képzésekben alkalmazott nyelvekre mutatkozó igény 

Idegen nyelvű képzések – szintek 

A középiskolákban a nyelvtanulás terén jellemzően legalább középfokig eljutnak a tanulók, 

így az idegen nyelvű képzések minimum szintjét ebben célszerű meghatározni. Ugyanakkor 

legalább ekkora igény van a felsőfokú szinten elérhető idegen nyelvű képzésekre, így az erre 

vonatkozó keresleti igényeket a közép- és felsőfok dominálja. A mintában szereplő érvényes 

válaszadók 35%-a középfokon, 32,5%-a felsőfokon hallgatna idegen nyelvű kurzusokat. (3. 

ábra). Minimális, 4%-os igény mutatkozik az alapfokon történő idegen nyelvű oktatásra és 

viszonylag jelentős azoknak az aránya, akiknek egyáltalán nincs igénye erre a lehetőségre, ők 

az érvényes válaszadók 27,5%-a. 

 

3. ábra: Az idegen nyelvű képzések nyelvi szintje iránti igény  
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Későbbi munkavállalási tervek 

A felsőoktatásba jelentkezők száma az utóbbi években csökkent, ezért fontos az ezeket befo-

lyásoló tényezők vizsgálata. A felsőoktatási intézményválasztást befolyásolja, hogy a későb-

biekben milyen munkavállalási esélyekkel indul a végzett személy a munkaerőpiacon, hol sze-

retne és hol fog tudni az adott képzési szinttel munkát vállalni. A középiskolások jellemzően 

a jelenlegi lakhelyükön szeretnének maradni, azonban jelentős azoknak a száma, akik egy eset-

leges munkavállalás miatt elhagynák Magyarországot. Sokan a fővárosban szeretnének munkát 

vállalni és egészen alacsony azok száma, akik a jelenlegi lakhelyüktől viszonylag messze, de 

Magyarországon belül terveznek munkavállalást, (5,5%). A mintába került tanulók többsége,  

(48%) a régióban vagy a jelenlegi városában tervez munkavállalást . A válaszadók kb. ötöde, 

(22,5%) Budapesten vállalna munkát, 27%-a külföldön. (4. ábra) 
 

 

4. ábra: A későbbi munkavállalás tervezett helye 

Emelt szintű érettségire felkészítő kurzus 

Az emelt szintű érettségi felvételi folyamatban betöltött szerepe egyre jelentősebb. A mintába 

került tanulók többsége, (56%) nem mutat érdeklődést az online emelt szintű érettségire felké-

szítő kurzusok iránt. A felkészítő online kurzusokra nem jelentkezik tömeges igény a középis-

kolásoknál, annál is inkább, hiszen a középiskolában tartanak ilyen jellegű felkészítő órákat. 

Ezek a felkészítő jellegű foglalkozások megfelelőnek mutatkoznak az emelt szintű érettségin 

való jó eredmények elérésére, azon kívül a középiskolai szaktanár is nagyobb hatékonysággal 

tud segíteni. A válaszadók 38%-a ingyen venne részt ilyen képzésen, de „csupán” 6%-a fizetne 

érte. Tehát összességében a válaszadók 94%-a egyáltalán nem fizetne egy emelt szintű érett-

ségire felkészítő kurzusért. (5. ábra). 

Azok között, akik hajlandóak fizetni a felkészítő kurzusért, igen nagy a szórás a tekintet-

ben, hogy mekkora összeget szánnának erre. Az 5000 forint összegtől 35 000 forintig terjedő 

tartományban nagyjából egyformán oszlik el a fizetni hajlandók aránya, (csak 0,5-2% a teljes 

mintában (!), az átlagérték 20 000 Ft körül). 
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5. ábra: emelt szintű érettségire felkészítő képzés iránti érdeklődés 

Emelt szintű érettségi – tantárgyak szerinti bontás 

A mintában szereplő tanulók 56%-a, tehát jelentős része egyáltalán nem érdeklődik emelt 

szintű érettségire felkészítő különböző képzések iránt, a fennmaradó keresletre jellemző, hogy 

a kötelező érettségi tantárgyak esetében nagyobb arányban jelentkezik.  

Egyértelműen a magyar nyelv és irodalom (7,5%), a matematika (7,5%) és a történelem 

tantárgyak dominanciája a jellemző. A tanulók egy kisebb hányada, 3,5%-a érdeklődik a bio-

lógia tantárgyból induló emelt szintű érettségire felkészítő kurzus iránt. A többi tantárgyakra 

vonatkozó igény valóban elenyészőnek mondható, csak 0,5-3%. 

E-learning képzések 

A felsőoktatásban is egyre erőteljesebb igény mutatkozik az oktatási rendszer megújítására. 

Az innovatív oktatási formák egy gyors és költséghatékony fejlesztési területe lehet. A mintá-

ban szereplő tanulók között is jól kimutatható érdeklődés jelentkezik az e -learning képzések 

iránt. A válaszadók 47%-a érdeklődik az e-learning iránt, 46%-a azonban elutasító ezzel a 

képzési formával szemben, a minta 7%-a bizonytalan. (6. ábra) 
 

 

6. ábra: Az e-learning képzések népszerűsége 

E-learning – ár 

Az e-learninges képzések, bár mindenképpen költségtakarékosabbak a hagyományos képzé-

sekhez viszonyítva, a többség számára mégsem vonzóak annyira, hogy anyagilag is áldozzanak 

rá. A válaszadók 77%-a egyáltalán nem fizetne az e-learninges képzésért. A maradék 23% a 

kialakított árképzési sávok között nagyjából egyenletesen oszlik el. 5-10 000 forint közötti árat 

fizetnének a legtöbben,(9%), 15 000 forint feletti összeget már csak 3% áldozna erre a típusú 

képzésre. (7. ábra) 
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7. ábra: Az e-learning képzéseként fizetendő ár 

Pályaorientációs nap a PTE-n 

A felsőoktatási intézmények toborzási tevékenységében különösen fontos jelentősége van a 

pályaorientációs napoknak, hiszen ezek adnak lehetőséget a pályaválasztás előtt álló tanulók 

számára az intézmény által kínált lehetőségek bemutatására. Jelentős a diákok számára is, hi-

szen a középiskola elvégzése után el kell dönteniük, hogy milyen irányban szeretnének tovább 

tanulni. Ehhez ad segítséget az intézmények által rendezett pályaorientációs nap, amelyet a 

PTE is rendszeresen szervez. 

A mintában szereplő tanulók véleménye alapján megállapíthatjuk, hogy egyértelmű érdek-

lődés mutatható ki a pályaorientációs napja iránt. A megkérdezettek 57%-a részt venne pálya-

orientációs napon, viszont 27%-uk ezt csak lehetségesnek tartja. Ugyanakkor a válaszadók 

10%-a elutasító, 6% pedig „nem tudja” választ adott erre a kérdésre. (8. ábra) 
 

 

8. ábra: Részvételi szándék a pályaorientációs napon 

Senior akadémia 

2014 szeptemberében indult a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán  a 

Senior Akadémia, amely egy az 55 év felettieknek szánt előadássorozat az „aktív időskorért”. 

Ezzel kapcsolatosan is volt kérdés a mintában részt vevő tanulók számára, akiknek válaszaiból 

kiderült, hogy összességében pozitívan viszonyulnak ehhez a képzési formához. Annak elle-

nére van ez így, hogy a korösszetételből adódóan nyilvánvalóan kevésbé ismerik a senior -

képzéseket. A megkérdezettek 49%-a szerint érdemes nyugdíjasoknak szóló kurzusokat indí-

tani a PTE-n, de 26,5%-uk elutasító választ adott, 24,5%-uk pedig nem tudja. (9. ábra) 
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9. ábra: A senior akadémia iránti attitűd 

A következőkben a felnőtt lakossági mintán történő lekérdezés eredményeit mutatom be 

azonos szerkezetben. A felsőoktatásban mind az alapképzésekben, mind a mesterképzésekben 

is egyre több a felnőtt korú hallgató. Az intézményeknek szükségük van információkra arra 

vonatkozóan, hogy milyen szintű képzésekre van igény a felnőttek körében. Fontos kérdés, 

hogy milyen attitűddel rendelkeznek az egyetemi szervezésű felsőfokú képzések iránt. 

A felnőtt minta összetétele 

A felnőtt mintában 60 fő (30-30 helyi lakos) vett részt, életkorukat tekintve 20 és 73 év között 

szóródnak, az átlagéletkoruk 41 év. 

Az elmúlt időszakokban az oktatásban megváltozott a hallgatók életkori összetétele, egyre 

jobban előtérbe kerül az élethosszig tartó tanulás. A felsőfokú képzésben egyre növekvő szám-

ban vesznek részt felnőtt korú hallgatók. A felnőttek oktatása túlmutat az egyszerű tanulási -

tanítási folyamaton, hiszen a felsőoktatásban megszerzett képzettségük nemcsak a konkrét 

munkavégzésre fókuszál, hanem hatással van az egyén életének egyéb területeire is. A felnőt-

tek szinte azonosulnak azzal az intézménnyel, amelyikben tanulnak, ezért különösen fontos, 

hogy a felsőfokú intézmények hogyan viszonyulnak a „nem hagyományos” hallgatóihoz , a 

felnőttekhez. A felnőttek tanuláshoz való viszonyulása, motivációja elsősorban a tudás gyara-

pítása, ami remek alapot nyújt a felsőfokú intézményekben való képzésekhez. Egy korábbi 

kutatásból kiderült, hogy a tudás gyarapításának igénye némiképp erősebb  a nőknél.3 

A vizsgált mintánkban a nemek összetétele nagyjából kiegyenlített, a nők némiképp maga-

sabb arányban (58%) vannak jelen. 

A felnőttek továbbtanulási lehetőségeit jelentős mértékben befolyásolja a családi háttér, a 

család támogatása. A jelen mintában a családi állapotot tekintve a legtöbben (80%) kapcsolat-

ban élnek. 

A jelen mintában az iskolai végzettséget tekintve a közép- és felsőfokú végzettségűek do-

minálnak. Középfokú végzettséggel a felnőttek 61,6%-a, felsőfokú végzettséggel pedig 35%-

a rendelkezik. (10. ábra) Ők mindenképpen potenciált és lehetőséget jelentenek a felsőfokú 

intézmények képzései tekintetében a közeljövőben. 

                                                      
3 Forrás: Engler Ágnes Hallgatói metszetek,  a felsőoktatás felnőtt tanulói, Oktatáskutatók könyvtára, CHERD-H, 

2014 
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10. ábra: A vizsgált minta iskolázottsági összetétele 

Képzési lehetőséget jelentenek azok a felnőttek is, akik valamiért nem találnak munkát a 

munkaerőpiacon a meglévő szaktudásukkal. A lifelong learning jegyében, a megfelelő képzé-

sek indításával lehet ezeket a problémákat áthidalni. A munkaerő-piaci státusz tekintetében a 

válaszadók több mint a fele foglalkoztatott vagy vállalkozó (56,7%). A mintába kerültek közel 

ötöde munkanélküli, (18,3%) és 12%-a nyugdíjas. (11. ábra) 

 

11. ábra: A vizsgált minta munkaerő-piaci státusza 

A minta többségben közép- vagy felsőfokon iskolázott, középkorú foglalkoztatottakból 

állt, ami – a PTE KPVK képzéseire irányuló kereslet vizsgálatáról lévén szó – lehetőségeket 

is jelent. 

A PTE KPVK képzéseire vonatkozó kereslet a változók szerint  

A felsőoktatás képzéseihez való viszonyulás 

A mintába került felnőttek többsége bizonytalan ebben a kérdésben,  ami valószínűleg élethely-

zetükből, életkorukból adódik: dolgoznak már, illetve korábban már szereztek diplomát. Har-

maduk (33%) fontosnak tartja a felsőoktatásban történő részvételt, és 40% -uk lehetségesnek 

tartja, hogy (ismét) részt venne valamilyen képzésben. Ugyanakkor a konkrét részvételt a min-

tába kerülteknek csupán 8,6%-a valószínűsítette, és 19%-uk teljesen elzárkózott a képzésben 

való részvételtől. (12. ábra) 
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12. ábra: Viszonyulás a felsőoktatási képzésekhez 

Idegen nyelvű képzésre mutatkozó igény 

Az idegen nyelvű képzést a felnőtt korúak is fontosnak tartják, a mintába került felnőttek kö-

zött meglepően magas az idegen nyelvű képzés támogatottsága, pontosabban 73,3%-os. 

Az idegen nyelvű képzésekre mutatkozó igényeket, a várakozásoknak megfelelően, az an-

gol és német nyelv dominálja: azon válaszadókat is beleszámítva, akik mindkét nyelvet meg-

adták, az idegen nyelvű képzések 67%-ára e két nyelven mutatkozik igény a mintában. Az 

angol és a német mellett a horvátra és az olaszra mutatkozó igény jelent meg . Viszonylag ma-

gas azoknak a száma is (26,7%), akiknek nincs igénye az idegen nyelvű képzésekre.  (13. ábra) 

Nyilvánvaló, hogy ez a korösszetételből is adódik, hiszen az középkorúak és idősebbek között 

a nyelvtudás kimutatottan alacsony szinten van. A 2011-es évi népszámlálás alapján a magya-

rok mindössze 21,6%-a beszél idegen nyelven társalgási szinten. 

 

13. ábra: Igény az idegen nyelvű képzésekre 

Nyelvi igények megoszlása szintenként 

A statisztikák szerint a nyelvvizsgával rendelkezők közül a legtöbbnek középfokú szintű 

nyelvvizsgája van, ebből adódik, hogy a mintában szereplőknél a nyelvi igények szintenkénti 
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megoszlását a középfok dominálja (35%). Viszonylag magas azoknak a száma, akik az alap-

fokon zajló képzésre vonatkozó igényüket fejezték ki, (25%) és jellemzően kevesebb, 13% a 

felsőfokon zajló idegen nyelvű képzést igénylők száma. A magyarországi idegen nyelv iránti 

attitűdre és ismeretre jellemző, hogy a válaszadók 26,7%-a egyáltalán nem igényli ezt a fajta 

képzést. (14. ábra) 

 

14. ábra: Igény az idegen nyelvű képzésekre szintenként 

Munkavállalási tervek 

A következő kérdés a válaszadók közép- és hosszú távú munkavállalási terveinek térbeli meg-

oszlására vonatkozott. A felnőttek között a tanulókhoz képest nagyobb azoknak az aránya, akik 

a jelenlegi városban vagy a régióban tervezik a további munkavállalást, ezt a válaszadók 70% 

gondolja így. A Magyarországon belül, de távoli régióba már kevesebben mennének munka-

vállalás céljából, ők 3,6%-ot tesznek ki. Szintén jellemző, hogy mindössze 5% azon felnőttek 

részaránya, akik Budapesten vállalnának munkát, míg a fiataloknak 22,5%-a tenné ugyanezt. 

Ugyanakkor a külföldi munkavállalásnál alig van különbség a válaszadók életkora szerint, a 

felnőttek kb. ötöde (21,4%), míg a tanulók 27%-a tervezi. (15. ábra) 

 

15. ábra: Munkavállalási tervek 

Emelt szintű érettségi 

Az emelt szintű érettségi vizsgát 2005-ben vezették be, így a felnőtt mintában szereplők nagy 

része nem tett ilyen jellegű vizsgát. A felsőfokú képzéseknél sok esetben még mindig nem kell 

az emelt szintű érettségi, a mesterképzésen pedig egyértelműen nincs szükség rá, ezért erre 

kicsi az igény, ami megmutatkozott a kutatásban eredményében is. A mintába került felnőttek 

túlnyomó többsége nem tervezi, hogy emelt szintű érettségit tesz.  Ez az arány 96,7%. 

A felnőttek emelt szintű érettségi iránti igényét jól mutatja, hogy mindössze 3,3%-uk jelölt 

meg konkrét tantárgyat (60 főből 2 személy). Egy érdeklődő volt, aki a matematikát, egy másik 

egy egyéb tantárgyat jelölt meg az emelt szintű érettségi kapcsán.  
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E-learning 

Az e-learning képzési forma napjainkban egyre szélesebb körben terjed, többek között a rá 

jellemző költség- és időhatékonyság miatt. Talán ezért is vonzó a felnőtt minta válaszadói 

számára, hiszen a válaszadók 61%-a érdeklődést mutat ez iránt a képzési forma iránt. 

E-lerning és fizetési hajlandóság 

A fizetési hajlandóság a felnőtt válaszadók körében sem erős, 71,7% egyáltalán nem fizetne 

az e-learning képzésért. Legfeljebb 5 000 Ft-ot 10%-uk, 5 és 10 000 Ft között 5%-uk, 10 és 

15 000 Ft között 6,7%-uk fizetne egy e-learning kurzusért. A válaszadók 6,6%-a 15 000 Ft-nál 

nagyobb összeget is áldozna egy e-learning kurzusra. (16. ábra) 

 

16. ábra: E-learning és fizetési hajlandóság 

Részvétel egy pályaorientációs napon a PTE-n 

A felnőttek 51%-a nem érdeklődik már a pályaorientáció iránt, valószínűsíthető, hogy ennek 

oka a személyes érintettség hiánya. Felnőttkorban már egy pályán, foglalkozási területen elin-

dultak, amelyről vagy nem szándékoznak letérni, vagy nincs módjukban más pályát választani. 

A megkérdezettek 37%-a lehetségesnek tartaná részvételét a PTE pályaorientációs napján, őket 

vélhetőleg gyermekeik továbbtanulásában való érdekeltség motiválja.  

Senior Akadémia 

A Senior Akadémia iránti érdeklődés magas a mintában, jóval magasabb, mint a tanulók köré-

ben (49%), nyilván az életkor előrehaladtával nő a potenciális érdeklődők száma. A felnőtt 

válaszadók 65%-a szerint érdemes lenne nyugdíjasoknak is képzési szolgáltatásokat kínálni a 

PTE-n. Ez az érdeklődés mindenképpen igazolja a Senior Akadémia típusú képzések létjogo-

sultságát. Mindössze a minta 10%-ánál mutatkozik a teljes érdektelenség, de 25% tanácstalan 

vagy nem tud válaszolni (17. ábra) 

 

17. ábra: Senior akadémia iránti érdeklődés 
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Összegzés 

A felsőoktatás jelenleg több területen is keresi szerepét, a piaci oktatási lehetőségek fejlesztési 

irányait. E tanulmányban a PTE KPVK új képzései iránti igények, elvárások, attitűdök elem-

zését végzem el, feltárva és értékélve azokat a tényezőket, amelyek a felmérésben megjelentek.  

Az új típusú képzési kapacitások kialakítása, az egyetem oktatási szakmai kompetenciáinak 

a jelenleginél hatékonyabb felhasználása a régió településein jelentős társadalmi innovációt 

eredményezhet. 

A regionális lehetőségeit tekintve a PTE (és így a KPVK is) számíthat a továbbtanuló fia-

talok érdeklődésére, az észlelhető negatív tényezők ellenére is (demográfiai csökkenés, mig-

rációs hajlandóság megnövekedése). Kitörési pontot jelenthet az idegen nyelvű (azon belül is 

főleg angol nyelvű) képzések fejlesztése, melyek tekintetében jelentős érdeklődés mutatható 

ki a fiatalabb korosztály körében. 

A felsőoktatási intézmények számára is adottak lehetőségek, melyek a lehetséges hallgatók 

elérését, „bevonzását” segíthetik elő. Az emelt szintű érettségi iránt viszonylag csekély az ér-

deklődés, a fizetős részvétel kifejezetten alacsony keresleti oldallal találkozik. A pályaorien-

tációs nap olyan rendezvénynek tűnik, mely szélesebb érdeklődést válthat ki, ígéretes formája 

a hallgatói orientációs tevékenységnek –akár felnőttek esetében is. 

A felmérésben olyan, a munkaerő-piaci és társadalmi igényeknek egyaránt megfelelő, szé-

leskörű képzési kínálatot jelentő képzési formákra is fókuszáltunk, mint az e -learning- vagy 

senior-képzések. A regionális felnőtt lakosság ugyan ígéretes „célcsoportja” lehet az új felső-

oktatási képzéseknek, a kapott adatok azonban nem adnak okot a túlzott optimizmusra. Ugyan 

mindkét vizsgálati csoportban (diákok és felnőttek) pozitív az attitűd az e -learning képzések 

iránt (50-60 % támogatja), de árnyalja a képet, hogy nagyon alacsony azok aránya akik hajlan-

dóak lennének fizetni is e kurzusokért (már csak 20-30%). Persze még ezen csoport is jelentős 

fejlesztési potenciált jelenthet a Kar számára, körültekintő kurzusválasztási és fejlesztési mun-

kával, de az árképzés itt nagyon jelentős tényezőnek tűnik, azaz kifejezetten nehéz feladat lesz 

a keresleti piaci ár meghatározása. 

Az idősebb korú lakosság számára szervezett senior-képzések esetén a helyzet hasonló: 

érezhető a pozitív attitűd és a valós lakossági igény e képzések iránt, de kihívást jelent majd 

olyan konstrukció elkészítése, mely bevételeket is hoz a felsőoktatási intézmény számára.  

 

Köszönet illeti a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015 azonosítószámú, „Társadalmi inno-

váció és hálózatépítés a Pécsi Tudományegyetem tudásbázisán a Dél-dunántúli régióban” pá-

lyázatban részt vevő munkacsoport tagjai. Többen e tanulmány elkészítésében is közreműköd-

tek: Hóf Zsuzsanna, Galántai László, Szabad Klaudia. 

 


