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REISZ TERÉZIA 

A felnőtt tanuló 

A tanulás motivációi és 

az egyetemi képzéssel kapcsolatos várakozások teljesülése  

A kutatás és mintája 

A PTE KPVK és jogelőd intézményeiben – kezdetben a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd 

a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, később a JPTE Termé-

szettudományi Karának Felnőttoktatási és Emberi Erőfejlesztési Intézetében, végül a PTE 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán – számos szakirányon és szakon vé-

geztek azok a diplomások, akiket a kar pedagógiai és andragógiai kutatócsopor tja a 2006-

os tanévtől napjainkig nyomon követ. Az itt elemzendő időszak 35 éve alatt 13482 fő szer-

zett valamilyen szintű felsőoktatási végzettséget a népművelés, a művelődésszervezés, a 

személyügyi szervezés, a humánszervezés, a felnőttoktatási szakértés és az ifjúságsegítés 

területein. 

A kutatás célja az volt, hogy feltárjuk az egyetemre vezető út motivációit, a hallgatók 

szociokulturális hátterét, az egyes képzési formákon megszerzett végzettségek körét és el-

sajátított tudástartalmakat, kompetenciákat, megismerjük az egykori hallgatóink tanulmá-

nyi-, munkahelyi- és egzisztenciális életútját, valamint a jövőre vonatkozó terveit.  Meg-

kérdeztük azt is, hogy milyen mértékben elégedettek a képzés feltételeivel, az oktatói mun-

kával, a tananyag szerkezetével, tartalmával, valamint azt is, hogy mindezek miként hasz-

nosultak a munka világában, illetve a mindennapi életükben. 

A kutatás mintáját rétegzett mintavételi eljárással – a szakok, a tagozatok, a korosztályok 

és diplomások neme, valamint a lakóhelyük településtípusa szerinti összetétel figyelembe 

vételével – alakítottuk ki. Az első körben postai kérdőívvel kerestük fel az egykori hallga-

tókat. Az alapsokaság 12,6%-a képezte a vizsgálati mintát és az elemzések alapját. A dip-

lomásoktól kapott adatokat SPSS adatbázis-kezelő segítségével rögzítettük, így a kérdő-

ívek feldolgozásával nyert információkat statisztikai módszerekkel dolgozhattuk fel.  

Önkéntes adatközléssel, immár szűkebb körben 114 főtől – a személyes felkere-

sés során – interjúval kértünk további adatokat. A kutatómunkába bevontuk nappali 

és levelező tagozatos hallgatóinkat is, akik ezzel jelentős kutatási tapasztalatot sze-

reztek, továbbá szemináriumi dolgozatok, szakdolgozatok, illetve tudományos di-

ákköri munkák születtek. A hanganyagon és szövegesen is rögzített életút-interjúk 

felvételekor az alábbi témaköröket érintettük: 

− a diplomások egykori és a kutatás idején fennálló családjának szociokulturális hát-

tere; 

− a kérdezettek iskolai életútja során a tanulási motivációk alakulása;  

− az egyetemen szerzett tudásuk szerkezete és hasznosíthatósága; 

− a felnőtt tanulói szerep sajátosságai; 

− az egyetemi élet: a tanárokkal, hallgatótársakkal kialakított kapcsolatok természete; 

− a munkahelyi utakban bekövetkezett váltások és aspirációk irányai;  

− a diplomás létforma hatása a magánélet alakulására. 
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Foglalkoztunk a diplomát követő tanulási és hosszú távú életterveikkel, valamint a min-

dennapi életben felmerülő aktuális gondjaikkal és azok megoldási módjaival.  Jelen dolgo-

zatban bemutatjuk a kérdőíves kutatás eredményeit, valamint a rögzített szöveges interjúk-

ban címszavas keresővel végzett tartalomelemzés alapján a tanuló felnőttek iskolapadba 

vezető útját, a tanulásról és a hasznosítható tudásukról alkotott tapasztalataikat, valamint a 

diploma megszerzéséhez kötődő motivációkat és várakozásaikat. 

A képzés első korszakában, vagyis 1978 és 1996 között szerzett diplomát a válaszadók 

13,7%-a, akik azokban az években népművelő munkakörre vagy tanári szakpárosításra jo-

gosító oklevelet vehettek át. A művelődési házakban, szocialista brigádok művészeti köre-

iben, kistelepülések és városok peremén működő klubokban, esti és levelező tagozatos 

képzések, üzemi és közhasznú tanfolyamok szervezésében, a médiában és művészeti élet-

ben dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek egy része ma már inaktív, vagy 

nyugdíj előtt állva készülődik szakmai életpályája lezárására. A következő korosztályok a 

rendszerváltást követő oktatási- és munkaerő-piaci robbanásszerű változások időszakában 

jártak az egyetemre. Ők voltak a bővülő specializációk, szakirányok és a hazai térképen 

elszórtan megjelenő számos képzőhely hallgatói. A ma középkorú korosztály nagy ívű 

szakmai mobilitási utat járt be, tagjai új menedzserszakmákat tanulhattak (42%) így műve-

lődés-, felnőttképzési-, illetve humánmenedzserként, és számos specializáción védhették 

meg diplomájukat az 1997-2000. évek között. Hasonló szakterületek gyakorlására kapták 

meg diplomájukat azok is, akik 2001-2006 években végeztek a karon, arányuk a kérdezet-

tek 38,3%-a. 

A vizsgált sokaság nemi összetételére jellemző a nők magas aránya. Mindkét mérőesz-

közzel gyűjtött adatállományunkra érvényes, hogy minden egyes képzési formában meg-

határozóan nagy – 71,4% – volt a nők aránya (1. táblázat), a nappali tagozaton végzettek 

körében még ezt a szintet is felülmúlta, elérte a 83,7%-ot. 

1.  táblázat. Az összes megkérdezett diplomás nemenkénti megoszlása 

Nem Fő % 

férfi 358 28,6 

nő 889 71,4 

összesen 1247 100,0 

 

A nők többsége már a felsőfokú tanulmányaik megkezdésekor és az adatfelvétel idején 

is aktív munkavállaló, családban élő, gyermeket nevelő édesanya volt. Sajátos társadalmi 

helyzetükből, a munkaerő-piaci pozíciójukból adódóan a felsőfokú tanulmányok megkez-

déséig sokféle tanulási tapasztalatot gyűjtöttek össze. A minta nemekre vonatkozó sajátos-

sága kétségtelenül befolyásolja az elemzés szempontjait, továbbá a rendelkezésünkre álló 

statisztikai és interjús szövegek feldolgozásának módszertani megfontolásait.  

A minta korosztályi összetétele igen heterogén. A kutatás időpontjában a legifjabb 22 

éves volt, az adatközlőink közül ma is minden ötödik diplomás fiatal felnőtt életét éli. A 

nappali tagozatosok államvizsgát követő élete egybefonódott az első munkavállalással, a 

pályakezdéssel (20%). A minta 79,6%-át alkotják a 31 évesek és ennél idősebbek. Akad  

köztük olyan diplomás is, aki már a 76. évét is betöltötte. Az érettebb korosztály régóta 

dolgozik, többségük már ledolgozta aktív éveit, ők képviselik a nem pályakezdők népes 

csoportját (2. táblázat). 

2. táblázat. A FEEK és elődintézményeiben végzettek korcsoportjai 

Korcsoportok Fő % 

<30 év 255 20,4 



A felnőtt tanuló 

3 2 5  

31-40 éves 470 37,7 

41-55 éves 441 35,4 

=56< éves 81 6,5 

összesen 1247 100,0 

 
A tagozatos összetétel a képzés további sajátossága. Szembetűnően magas (81,8%) a 

levelező tagozaton diplomázottak aránya, további 1,6 % esti tagozaton, illetve 8,7%-uk 

nappali tagozaton végzett (3. táblázat). Hallgatóink többsége levelező képzésre járt, ez az 

oktatási forma felelt meg leginkább a tanuló felnőttek életformájának. A képzés tagozatá-

nak megválasztásakor a beiskolázási döntésüket – az életkoruk mellett – valószínűleg a 

családi viszonyaik is motiválták. 

3. táblázat. A válaszadók tagozatok szerinti megoszlása 

Tagozat % 

Nappali 8,7 

Levelező 81,8 

Esti 1,6 

Nem válaszolt 7,9 

Összesen 100,0 

 

A tanuló felnőtt posztadoleszcens életformájának felvállalása azt is jelenti, hogy az idő-

ben kitolódó tanulás és munkavállalás életszakaszai át meg átszövik egymást. Ez az élet-

forma egyénileg és időben is ciklikusan állandó változásokon megy át. Az átalakult élet-

forma jele az is, hogy – az átlagosan 40. évüket betöltött diplomások – 57%-a házasságban, 

további 20,1%-a élettárssal él, 7,3% elvált a korábbi életközösségétől, 0,6% özvegy illetve 

15%-uk még nem kötelezte el magát családalapításra. A többségük a felnőtt életévek ko-

rábbi szakaszában férjhez ment vagy megnősült, ami egyben azt is jelenti, hogy a hallga-

tóink a gyermeknevelés és munkavégzés mellett végezték tanulmányaikat. A megkérdezet-

tek 52%-ának legalább egy gyermeke született, további 14 %-a 2 gyermekes, illetve 34%-

a 3, a több gyermeket nevelők aránya 4%. Családi állapotuk jellemzője, hogy még vidéken 

is szinte teljesen eltűnt a többgenerációs család, ezért 94%-uk legfeljebb négy fővel, úgy-

nevezett nukleáris családban, vagy annál még kisebb familiáris közösségben él. 48%-ának 

még nincs gyermeke. Ezek azok a fiatal családos pályakezdők, akik a következő tíz esz-

tendőben szánják rá magukat a fészekrakásra. 

Az elemzett képzési paletta vonzáskörzete, azaz a diplomások megyék  szerinti beisko-

lázási rangsora azt mutatja, hogy a kar egykori hallgatóinak fele (51%) Budapestről, Bara-

nya és Pest megyéből érkezett. Népesebb hallgatói csoportokat alkottak a Fejér, Tolna, 

Zala és Somogy megyékből érkezettek is (1. ábra). 

A diákok egykori lakóhelyének településtípusa a hallgatói viszonyuk fennállása idején 

meghatározóan (86%) urbánus környezetként írható le. Csupán 14%-uk kötődött életmód-

szerűen falusias környezethez. A városi környezet a szociokulturális háttérnek csak az 

egyik, jóllehet meghatározó mutatója. Megtudtuk a diplomásainkról, hogy többségük első-

generációs értelmiségi. A kistelepülési vidékekről származók, továbbá a kisvárosiak szülei 

és a házastársai (élettársai) is szakmunkás bizonyítvánnyal vagy legfeljebb érettségivel 

rendelkeznek. A városi diplomások családi hátterében a hozzátartozóik magasabb iskolai 

végzettségűek, közöttük több a főiskolai és egyetemi diplomás , szellemi munkát végző 

szülő és társ, mint a vidékiek családjában (4. táblázat). 

Végzettjeink munkahelyeinek ágazati jellege azt mutatja, hogy szinte minden szektorban 

munkát vállaltak. Mégis a közigazgatás, a társadalombiztosítás, a különféle művelődési és 
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oktatás intézmények, továbbá a szolgáltatói szféra fogadta be legnagyobb mértékben ezt a 

népes tábort (2. ábra). A munkahelyek ágazati összetétele nemcsak a munkaerő-piac von-

zásának hatásait tükrözik, hanem ráláthatunk azokra a diplomás munkahelyekre is, ame-

lyekben nagy az átjárás különféle szakterületek felől. A művelődési és oktatási intézmé-

nyekben helyezkedtek el a népművelés, művelődésszervezés, művelődési menedzser sza-

kosaink, ők – a többi szak mozgásteréhez képest – meglehetősen zárt piacon mozognak ma 

is. Ugyanis a humánszervező és személyügyi szervező szakos hallgatóink, valamint a kü-

lönfél specializációk és szakértői képzettségűek a rendszerváltás körüli időszaktól kezdő-

dően szinte minden ágazatban részt vettek a közép- és felsőszintű vezetők stafétaváltásá-

ban, illetve a szakképesítésük és diplomájuk megújításában.  

 
1. ábra: A diplomások megyei területi rekrutációja 

4. táblázat. A diplomások szüleinek és párjainak iskolai végzettsége (%) 

Iskolai végzettség Apa Anya Házastárs 

Általános iskola 13,1 24,6 0,7 

Szakmunkás bizonyítvány 31,1 18,7 12,0 

Érettségi 26,2 36,1 35,0 

Főiskolai végzettség 14,0 13,5 30,9 

Egyetemi végzettség 13,2 5,9 19,4 

Tudományos fokozat 2,1 0,8 1,9 

Egyéb 0,3 0,4 0,1 

Összeses 100,0 100 100,0 
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2. ábra: A diplomások munkahelyeinek ágazati összetétele 

A diplomásokat foglalkoztató szervezetek tulajdonosi körének szemrevételezésekor ha-

sonlóan színes képet és a három évtized alatt erőteljes változásokat tapasztaltunk. A nyolc-

vanas évek közepéig a helyi művelődési alapellátás biztosítására főként az állami hivata-

lok, tanácsi szervezetek, állami nagyvállalatok, szakszervezetek foglalkoztatták diplomá-

sainkat. Az ezt követő időszaktól kezdődően az állami munkáltatókat lassan újabbak vál-

tották föl, a változásokra igen nagy hátassal volt a hirtelen megnyílt és regionálisan kiszé-

lesedő piac is. A végzettek munkáltatói körének összetétele úgy módosult, hogy a telepü-

lési szintű szakközigazgatás munkahelyei megszaporodtak, kibővültek a térségi önkormány-

zatokkal és társulásaikkal. A piaci folyamatok erősödésével, illetve a települési feladatokat 

ellátó fenntartók monolitikus rendszerének fellazulásával a kulturális intézmények munkál-

tatói körében is egyre több alapítványt, egyházat, magánszemélyt találtunk (3. ábra). 

A kilencvenes évek elejétől kezdődően az a tendencia rajzolódott ki, hogy a humán szol-

gáltató munkáltatókon kívül megjelentek a pénzintézetek, termelő vállalatok, új típusú 

egyéni és társas vállalkozások, részvénytársaságok, illetve külföldi munkáltatók szerveze-

tei is. A nyolcvanas és a kilencvenes években a gyakran változó egyetemi kari és intézmé-

nyi szervezet a munkaerő-piac szegmentálódási folyamataira reagálva gyorsan piacosítható  

új szakokat és szakirányokat alapított és vezetett be. 

A diplomások munkahelyi mobilitásának leírására és módszertani pontosítására több 

változót vezettünk be. Felfigyeltünk arra a jelenségre, hogy az ágazati strukturális változá-

sokat követően, illetve a diplomások korának növekedésével a végzettek ágazatok közötti 

mozgása lelassult. Ehhez a tendenciához hasonlóan tapasztaltuk azt is, hogy a munkahe-

lyek közötti mozgás sem számottevő, hiszen a több évtizedes munkahelyi úttal rendelkező 

egykori tanítványaink közel 60%-a legfeljebb két alkalommal váltott munkahelyet. Minden 

ötödik válaszadó még ma is az első munkahelyén dolgozik. 
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3. ábra: A diplomások munkáltatói köre (fő) 

Az egykori FEEK-esek nem vándormadarak, aktivitásuk és a megélhetésük javítása nem 

a munkahelyek közötti mozgásra épült, hanem a diplomájukat és azt követő szakirányú 

továbbképzéseiket is jól kamatoztatták, ennek következtében a mobilitásukra alapvetően a 

munkahelyi hierarchiában való előrejutás jellemző (5. táblázat). 

5. táblázat. A válaszadók eddigi munkahelyeinek száma  

Adat- 

típus 

Az eddigi munkahelyek száma Összes 

0 1 2 3 4 5 6 =7< 
nincs 

adat 
% 

% 1,1 20,4 17,7 20,9 14,0 10,5 7,9 2,0 5,5 100,0 

 

Diplomásainknak a vizsgálati időszakában rögzített utolsó munkaköri beosztásai aktív 

munkahelyi mobilitási életútról tanúskodnak. A többségük (62%) alkalmazotti munkakör-

ben dolgozik, egyharmaduk vezetővé vált, közöttük a középvezetők aránya 12%, illetve 

felső vezetői munkakörben dolgozik minden ötödik (22%) diplomás. 

A munkahelyi életút elemzéséből látható vált, hogy a végzettjeink 16 %-a legalább egy 

alkalommal kísérletezett valamely vállalkozási formával, azonban a kérdőív felvételekor 

csupán 4%-uk rendelkezett önálló vállalkozással. Feltűnően sok nő próbálkozott az önál-

lósulással, legalábbis erre utalnak az interjúkban rögzített adatok. Feltehetően az egzisz-

tenciális életútjuk köztes megoldásaihoz és egyfajta kényszervállalkozáshoz is köthető a 

nők életpályáján ismétlődő életforma, a jellemzően rövid időszakokra vonatkozó vállalko-

zói múlt. Erre példa az alábbi interjúrészlet: 

– „Meghatározó minden helyszínen a női szerep, a nők szerepe a társadalomban. A mun-

kahelyen a vállalkozói létforma. Konfliktusok vannak a női és a férfi szerepek között. 

A szerepek megváltozása általában ellentétes a hagyományos normákkal, értékekkel. 

Vállalkozóvá „kényszerítettek”, a vállalkozói szerepem nem egyezett a hagyományo-

san elvárt női szerepemmel. Tanulmányaim során elég információt kaptam ahhoz, hogy 
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ma már a konfliktusok helyett megpróbálom egyensúlyban tartani a jobb- és bal agy-

féltekémet. Megtartani a női mivoltomat (mert ebben igazán jól érzem magam), viszont 

a munkám során férfias teljesítményeket várnak tőlem, így hát igyekszem felzárkózni. 

Az egyetemen, a tanulásban ez nem játszik szerepet.” (50 éves, nő, 1999. személyügyi 

szervező szak, levelező tagozat, Szekszárdon él) 

A tanulás és munkavégzés szocializációs háttere 

A diplomások egyes csoportjainak munka-szocializációja alapvetően nem az egyetemen 

kezdődött el és nem is a felsőoktatási intézmény vezette be őket a munka világába. Több-

ségük életútja úgy alakult, hogy a középiskolás éveik és egyetemi tanulmányaik még a 

rendszerváltás előtti időszakra tevődtek, amikor gyermekként, később fiatal felnőttként a 

családban, a rokoni és baráti körükben is megtapasztalhatták: a környezetükben mindenki 

dolgozott. A nagymintás kérdőíves kutatás adataiból jól látható, hogy a szülők legfeljebb 

szakmunkás bizonyítvánnyal, illetve szakérettségivel rendelkeznek (lásd 4. táblázat). 

Vagyis a rendszerváltást megelőző időszakban családjaik mindennapi életét mindkét szülő 

tekintetében a rendszeres napi munkavégzés szervezte. Mobilitási adataink szerint a nagy-

szülők is hasonlóan strukturált, tevékeny világban éltek. A hallgatóink fiatal éveinek élet-

módját a munkavégzés töltötte ki, ez vette körül őket, többségük részt vett az otthoni mun-

kamegosztásban. A falvakban élők a gazdálkodó életformában is megmerítkeztek, érdekes 

módon a hagyományok folytatásaként a szabadidős kedvteléseik között ma is nyomon kö-

vethető tevékenységük. 

A népes létszámú, levelező tagozatos hallgatói réteg – a korosztályától függetlenül – 

erős szocializációs mintával rendelkezik, több éves munkatapasztalatot hozott magával. A 

végzettek hosszú tanulási és munkavégzési utat tudhatnak maguk mögött, hiszen már fel-

sőfokú tanulmányaik előtt és azzal párhuzamosan is sokan dolgoztak. Volt, aki már közép-

iskoláját is munka mellett, levelező vagy esti tagozaton végezte el. Az idősebb diplomás 

korosztály a főiskolai, egyetemi éveket, majd az államvizsgát és az oklevél átvételét sors-

eseményként élte meg, amely a munka világában és a magánéletükben egyaránt új életfor-

mát, valamint addigi életükben még meg nem tapasztalt lehetőségeket nyitott meg. Erről 

megkérdezettjeink így nyilatkoztak: 

– „Általános iskola után szakmunkásképzőbe mentem, ahol női szabó végzettséget sze-

reztem. Kezdetben nagyon szívesen végzetem ezt a munkát, a Kaposvári Ruhagyár pé-

csi üzemében helyezkedtem el. Aztán eltelt 3-4 év és úgy éreztem, váltani kellene. A 

Pécsi Postaigazgatóságra kerültem, itt munka mellett kezdtem el a középiskolát, majd 

az egyetemet is… A diploma megszerzése volt a legjelentősebb. Szemléletváltozást 

hozott a mindennapi életemben, a kultúra, a tájékozottság fontosságát ismertem fel.” 

(50 éves nő, művelődésszervező szakon 2002-ben végzett, Pécsett él); 

„Arra, hogy továbbtanuljak, elsősorban belső motiváció hajtott. Képességeim fejlesz-

tésére törekedve úgy éreztem, én is hozzájárulok a cégem hírnevének öregbítéséhez, a 

gazdasági eredmények növeléséhez. Másodsorban a férjem is munka mellett szerzett fel-

sőfokú képesítést, amely ugyancsak ösztönzően hatott rám.” (54 éves nő, 2001-ben vég-

zett humánszervező szakon, levelező tagozaton, Debrecenben él) 

Elenyésző a korábbi vagy jelenlegi életszakaszukban munkanélküliségre kényszerülők 

száma. Az idősebb férfiakat a katonaság szólította el a tanulás és a munka mellől. Gyakor-

latilag csak a gyermekszületéssel állt elő olyan élethelyzet – az is csak ideiglenesen –, 

amely a munkaviszonyuk szüneteltetésével járt együtt. 

A munka melletti tanulás láthatóan jó tanulmányi eredményekhez vezetett. A diplomák 

minősítése szerint – 1,591 szórásérték mellett – jó és jeles érdemjeggyel végzett a megkér-
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dezettek 72,6%-a. Közöttük a legeredményesebben – jó és kitűnő érdemjeggyel – állam-

vizsgáztak a levelező tagozatos, legidősebb korcsoportba tartozó hölgyek. Meglátásaikat 

az alábbi szemelvények illusztrálják: 

– „Úgy gondoltam, hogy mindenképpen jó, ha az embernek van egy felsőfokú végzett-

sége, azon kívül én a folyamatos tanulásban hiszek, kortól függetlenül. … 42 éves vol-

tam, amikor elindultam ezen a karon. Tanulni jó, a folyamatos tanulás mindenképpen 

biztosabb megélhetést és a lehetőségek kihasználását nyújtja, ha van egy diploma a 

zsebembe. És ez igaz is a változó világban. Rosszabbul érezném magam most, 50 éve-

sen, diploma nélkül, mivel senkinek az állása nincs bebetonozva, még egy saját vállal-

kozás sem, mert az meg erősen piacfüggő, tehát mindenképpen több lehetősége van az 

embernek, ha van egy felsőfokú végzettsége. Nem lehet akadálya az, hogy minden oké, 

csak azért nem tudnak felvenni, mert nincs felsőfokú végzettségem. Tudom, hogy a 

munkaerőpiacon egy 55 éves ember nem focizik, én ezzel tisztában vagyok, már 40-nel 

sem, mert annyit változtak a körülmények. (55 éves nő, személyügyi szervező szakon 

2000-ben végzett, Budapesten él); 

– „…A tanulást komolyan vettem, ma sem sajnálom, hogy rengeteg energiát fektettem a 

tudás megszerzésébe. Az ott szerzett alapokra építek ma is, abból élek ma is.” (48 éves, 

nő, a FEEFI-n 1999-ben védett, művelődésszervező, Budapesten él). 

A monolitikus rendszerben nem lehetett nagy különbség és változatosság a munka mik-

rovilágai között. Az iskolarendszer is egyfajta szociális és kulturális olvasztótégelyként 

működött. A munka világában megélt értékvilág közel állt az  iskolához, az iskolai munka 

elvárásaihoz. A családi és iskolai hatások különösen a fiatalabb hallgatói korosztályok nap-

pali tagozatos csoportjaiban, az iskolai életút „királyi” vonalán haladók életében bizonyul-

tak meghatározónak. A magánélet és az egzisztenciális boldogulás lehetősége – különösen 

a nők családi és társadalmi helyzetének változásai – a tanulási terveiket, a karrier-útjukat, 

továbbá munka-szocializációjukat pozitív irányba erősítette. Az idősebb korosztályú fel-

nőttek körében a munkatapasztalatoknak igen nagy jelentősége volt a szakirányok, a képzés 

kitüntetett szakmai irányának megválasztásában. A tanulási folyamatban a meglévő mun-

katapasztalataik motivációs- és egyben kötőelemként működtek közre, változatos tudás-

szerkezetük egyfajta katalizátorként fogadta be, építette  be a képzés új tudástartalmait. A 

szocializációs folyamatban a meglévő tudásuk alapot adott az ismereteik aktualizálására és 

megújítására. Az interjúkban arról is szólnak, hogy a konvertálási folyamatban nagy jelen-

tőséget tulajdonítottak az elméleti oktatásnak és annak, hogy a képzés középpontjába a 

tanulás pozitív megerősítése és a tanulási módszerek elsajátítása állt. Többen hangsúlyoz-

ták, hogy ezt a tanulási folyamatot életre szóló haszonnal, pozitívan értékelik, a tanulás, 

újratanulás képességeit jól kamatoztatták a munkahelyi problémák felismerésében, értel-

mezésében, valamint az új helyzetek megoldásában. Úgy ítélték meg, hogy a karban tartott 

tanulási képességük a munkaköri adaptálódásban is segítséget adott: 

– „A legnagyobb érték az volt, hogy tudatosult bennem, képes vagyok újból tanulni, meg-

tanulni dolgokat, összefüggéseket látni. Amit az oktatók közvetítettek az az önbizalom 

megerősödése, hogy higgyek magamban. (57 éves, nő, 1999-ben személyügyi szervező 

szakon, levelező tagozaton, Budapesten él); 

– „Mindenképpen a tudás fontosságát, a folyamatos tanulást emelném ki. Nem lehet csak 

leülni, akár egy diplomával, akár egy középfokú végzettséggel várni ebben a felgyor-

sított világban, hogy valami történik. Ezért nekünk is kell tenni valamit. … Az egyete-

men szerzett vizsgák folyamán a beszédkészség, az írásbeliség sokkal szebb, stilizál-

tabb lett. Másképp fogalmaz az ember, sokkal többet kellett megszólalni, többet kellett 
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írni, ami fejlesztette ezt a képességet.” (55 éves nő, 2002-ben diplomázott, személyügyi 

szervező, levelező tagozat, Kaposváron él); 

– „…A mai napig előveszem a főiskolán kapott kis füzetet, amibe benne van, hogy kell 

dolgozatot írni, hogy kell forrásokat keresni, hogy kell katalógust használni, ezt a mai 

napig forgatom. A diploma dolgozatomnál az egyetemen is elővettem, és most a jogi 

egyetemen szintén. Tehát azt, azóta is használom. ” (43 éves nő, 2003-ben diplomázott, 

humán szervező, Pécsett él). 

A tanulás és munkavégzés szocializációs hátterének értékvilágát az alsó középosztály 

meghatározóan urbánus környezetéből hozták, ahol a teljesítményre alapozott munkavégzés 

az életmód meghatározó elemeként ivódott be az akkor még fiatal felnőttek életébe. Az ala-

csonyan kvalifikált szülők fiatal felnőtt gyermekei komoly családi támogatás nélkül, munka 

mellett tanultak. Az iskolázás társadalmi mobilitást elősegítő hatása azok számára is nyil-

vánvaló volt, akik nem nélkülözhették a családi költségvetésben a munkáskezet és a jövedel-

met. A szerény jövedelmű szülők egy része nappali tagozaton taníthatta gyermekét, mert az 

állam valóban jelentős mértékben átvállalta a felsőoktatás tanítási és lakhatási költségeit. A 

korosztályától időben kitolódó tanulmányok, a később befejezett főiskola vagy egyetem egy-

fajta késleltetett tőkebefektetésként is értelmezhető. A levelező tagozatosokat többnyire ez a 

diplomaszerzési stratégia jellemzi. Azok vállalkoztak erre a feladatra, akik a tanulást, a mo-

bilitási esélyüket többlet teherrel, a munka és a család ellátása mellett vállalták. A tanulás és 

a munkavégzés szocializációs hátterének értékei összeadódtak és a tőkebefektetés kamatos 

kamataival érlelték meg felnőtt életüket és társadalmi, gazdasági lehetőségeiket. 

A felnőttek tanulási motivációi 

A felsőoktatásban tanuló felnőtteknek a képzés motivációiról, a tanulási folyamatról, vala-

mint annak résztvevőiről, eredményéről, hatásáról kialakított értékelése a tanulmányaik 

során szerzett élményein alapulnak. Azt is mondhatjuk, hogy a diplomaszerzéshez vezető 

képzésről összeállt képük a felnőtt életük eseményeiként, az egzisztenciális viszonyaikba 

beágyazódva és azok attitűdelemeiből épült fel. A kutató az interjúk egyidejű információ-

iból nyert szövegkorpuszokra támaszkodhat, amelyeknek az a sajátosságuk, hogy azok a 

korábban már lezárt tanulási folyamat élményeinek újraélesztése nyomán felszínre hozott 

emlékek szövedéke. A tanulásról szerzett tapasztalati tudásuk, így a tanulási motivációjuk-

ról alkotott képük is ily módon esetleges, törékeny, amely a kérdezettek mai élethelyzetén, 

értékvilágán is átszűrve jutott el az információk értékelőjéhez. Az eltelt évek miatt némileg 

elhalványodhattak a tanulást elindító korábbi – és az óta megoldott, vagy megváltozott – 

élethelyzetek problémái. A tanulmányok megkezdésekor tetten érhető motivációs morzsák 

a megszépítő messzeségből kissé megszínesítve, néhol önigazolással, az évek során jó vagy 

rossz problémamegoldások élményeivel ötvöződtek, ezzel együtt többszörösen átértéke-

lődhettek a tanulás megkezdésének mozgatói, prioritásai, egyéni okai.  A véleményformáló 

diplomás beállítódása erősen függ attól, hogy a tanulást sikerként élte-e meg, illetve az is, 

hogy a diploma tevőleges hatással volt-e az egész élete alakulására. Az egyetemi évek alatt 

és azt követően is – a többségükben nők – családi helyzete, a munkahelyükön betöltött 

pozíciójuk, az új diplomás értelmiségi élethelyzetük sikerei és gondjai, továbbá az ebből 

fakadó szerepeik mind-mind alakították a képzésről és konkrétan a tanulásról alkotott ta-

pasztalataikat. 

Az interjús, önreflexióra késztető módszer alkalmazásával nem csupán az egyetemen 

töltött évek tanulási tapasztalatait dolgozhattuk fel. Találkozhattunk az egyetemi évek alatt 

és az azt követő munka világában újabb oktatási színterek képzéseinek értékelése ivel is. A 

válaszok azt is tükrözik, hogy a tanulás motivációjának emlékei miként kapcsolódnak össze 

az addig megélt tanulási folyamatok eredményességével, a diplomaszerzés pozitív vagy 
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negatív élményével, a tanulmányok konvertálhatóságának kérdésével, továbbá az azóta lá-

togatott képzéseknek az egész felnőtt életükre kiható értékelésével.  A módszertani aggá-

lyoskodáson innen és túl, a hosszú évek tapasztalataira visszanyúló interjúkból nyert infor-

mációk kutatási előnye felértékelhetetlen. Ugyanis a diplomások felsőfokú tanulmányokról 

feltárt véleménye sok esetben 35 év távlatából szemlélt tapasztalatok, életélmények ösz-

szegzései alapján fogalmazódtak meg és jutottak el a kutatókhoz. A tanulásról kialakult 

tudásuk a társadalmi és magánéleti problémák megoldásaiban sokszorosan kipróbált ösz-

szegző tapasztalatokon alapul. 

A felnőtt tanulók felsőfokú tanulmányainak motivációját vizsgálva mindenekelőtt arra a 

kérdésre kerestük a választ, hogy a felvételi jelentkezés alkalmával „Mi indokolta legin-

kább a felsőfokú tanulmányainak megkezdését?” Számtalan egyéni szempontot soroltak 

fel az egykori hallgatók, amelyek statisztikailag is mérhetően öt nagyobb motivációs cso-

porttal írhatóak le, ezek: a szakmai érdeklődés, a diploma megszerzésének lehetősége, a 

magasabb jövedelmi lehetőség, a munkahelyi elvárás és a család elvárása. Természetesen 

a tanulmányok megkezdésének okaiként további indokok is felmerültek. 

A tanulás megkezdésének fő mozgatói két irányból érkeztek, a motivációk is két infor-

mációforrás alapján értelmezhetőek. Főként szubjektív, egyéni tanulási indokokról és igé-

nyekről beszélhetünk, ezek tették ki a hallgatói várakozások többségét (91,8%), vagyis a 

felnőtt tanuló szándékai kevésbé kívülről irányítottak, saját elhatározásból indítva egyrészt 

szakmai érdeklődésük (60,0%), másrészt a diploma megszerzése (29,6%) és ennek nyomán 

a magas jövedelmi lehetőség (2,2%) indította el őket az iskolapad felé. Másrészt külső 

elvárások is mozgatták a továbbtanulásukat. Csupán 6,2%-ot magyaráznak a motivációk 

köréből a külső hatások. A felsőfokú tanulmányaik megkezdésékor, leginkább a munkahely 

(5,1%), illetve a család elvárásának (1,1%) kívántak eleget tenni. A férfiak erősebb külső 

motivációs háttérrel rendelkeznek, körükben némileg nagyobb azoknak az aránya, akik a 

család, a munkahely nyomására tanultak. Kismértékben, de láthatóan erősebb a nők szak-

mai érdeklődésből származó tanulási motivációja, illetve hangsúlyosabb az erősebb jöve-

delem iránti várakozásuk is. 

A megkérdezetteknek alig 1%-a utasította el a válaszadást, beleértve azokat is, akik fe-

leslegesnek, haszontalannak vagy kényszerpályának tartották felsőfokú tanulmányaikat. A 

tanulásról alkotott véleményük, a tanulással kapcsolatos beállítódásuk az életkoruk emel-

kedésével, illetve bizonyos élethelyzetekhez köthetően módosult. Erőteljes kognitív ítéle-

tek és érzelmi viszonyulás jellemezte a mögöttük hagyott egyetemi évek értékelését. Az 

interjúrészletek egyik üzenete az, hogy az államvizsgával sikerült lezárniuk egy életsza-

kaszt, továbbá az elsajátított kompetenciáik és a diploma hosszú évekre olyan eszközt jut-

tatott a kezükbe, amely biztosítékot ad arra, hogy az életstratégiájuk tanulással alakítható, 

és a problémás élethelyzetek kezelhetőek és megoldhatóak. 

A mintában szereplő korcsoportok eltérő életciklusaiból adódó döntési- és probléma-

helyzeteket áttekintve előtűnnek a tanulási motivációkat befolyásoló szempontok különféle 

típusai. Ezek egy része a fiatal felnőttek szakmai életpálya-terveivel, a magánélet aktuális 

problémáival, a személyes énépítés igényével függnek össze, illetve akadtak, akik a szoci-

ális helyzetük nyomására, magánéleti kényszerpályák hatására döntöttek a tanulás mellett. 

Az eltérő életutakat bejárt emberek továbbtanulása mögött különböző tanulási motivációk 

húzódnak meg. Az érettségi után egyetemi tanulmányaik terveit szövögető legfiatalabb 

korosztály, illetve a munkával, társkapcsolattal és már gyermekes családdal rendelkezők 

jellemzően más motivációval indultak neki az egyetemi éveknek. Kétségtelenül van egy 

harmadik csoport is, amelyet sodródó életformája jellemez. Életkorukat tekintve a pályájuk 

elején tartók éppen úgy ide tartozhatnak, mint a mindig újrakezdő idősebb felnőtt korosz-

tály diplomásai is. 
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A fiatalok a tanulás megkezdése előtt az iskolaválasztás lázában élnek, akiket a pálya-

választás komoly döntés elé állított. A 22-31 éves fiatal felnőttek az egyetemi évek meg-

kezdésekor a tanulás meghatározó motivációjaként egyben első pályaválasztásukról is dön-

töttek. Az életpálya tervezése az emberi élet szocializációjának minden szakaszában fon-

tos, intellektuális és mentális tevékenység. A korosztály életében az életstratégia kialakí-

tása nem csak azért kritikus, mert a fiatal felnőtt tanuló a jövője tervezéséhez még sem érett 

önismerettel, sem professzionális stratégiai tervezési tudással nem rendelkezhet.  Éppen 

ezért a döntési helyzetben – komoly vívódások közepette – a pályaválasztás mellett szóló 

érveikben keverednek a saját elszántság tudatos és ösztönös elemei a család és annak kör-

nyezetében lévő kortárs-hatásokkal, a helyi társadalom és közösségei, a divat, az aktuális 

munkaerő-piaci viszonyok hatásaival. Az életpálya alakításában gyakran fellelhető a szü-

lők, a szaktanárok, az osztályfőnökök, illetve a barátok és osztálytársak ösztönzése. A fiata-

labbak és a nappali képzésbe jelentkezők általánosabb módon, kissé körvonalazatlanabb és 

bizonytalanabb válaszokkal szólnak egyetemi tanulmányaik motivációiról. A beiskolázás 

időszakában az érettségi bizonyítvány megszerzése a kissé még artikulálatlan pályatervek 

megvalósítását sürgette, ami a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntésüket fontos eseménnyé 

avatta. A tanulást és a hallgatói státuszt ismert életformaként kezelték. A tanulói szerepükben 

biztonsággal és jól tájékozódtak. A korai vagy bizonytalan pályaválasztásban ez az életforma 

valamelyest védettséget nyújt, ezért annak megőrzésére törekedtek. Másokat a tanulás kör-

nyezetének vonzása indított el az egyetem felé. Volt, akit a beiskolázáskor Pécs, pontosabban 

a városi életforma vonzott. A tanulást és tapasztalatszerzést pozitív élményként, teljesíthető 

feladatként kezelték, de ennek nevesített, elsődleges motivációja a diploma megszerzése, 

amely az érdeklődési területükön szélesebb látókört, tájékozódási lehetőséget, nagyobb mun-

kaerő-piaci mozgásteret és jobb jövedelmet, megélhetést ígért. A legfiatalabb, és a „királyi 

úton haladó” nappali tagozatos csoportok a diplomát az életterveik megvalósításának előfel-

tételeként, a jövőbe való személyes energia-befektetésként nevesítették: 

– „Gyerekkorom óta érdekeltek a kultúra és a művészetek, és e területek közelében sze-

rettem volna lenni. Kulturális programokat szerettem volna szervezni mindig is és… 

szeretem a könyveket és az irodalmat és Pécsett szerettem volna tanulni. Akkor azt 

hallottam, hogy egy olyan szak, amellyel több irányban is kereshetek munkát, illetve 

unokatestvérem ajánlotta.“ (32 éves nő, 2012-ben diplomázott, művelődésszervező, 

nappali tagozat, Budapesten él); 

– „Az andragógiáról bővebben olvasva úgy gondoltam, ez megfelel az  igényeimnek. Át-

fogó képet nyújt, ami a későbbiekben segít a szakirány megválasztásában és az élet 

minden területéről. Különben az osztályfőnököm ajánlotta, hogy ez egy jó kar és szak, 

ahol az egyetemi éveim alatt jól fogom érezni magamat.” (28 éves nő, 2015-ben diplo-

mázott, andragógia szakos, nappali tagozat, Pécsett él); 

– „Mindig is szerettem emberekkel foglalkozni, aztán jól ment a tanulás, ezért úgy érez-

tem, hogy ezen a területen tudok majd érvényesülni. Az egyetemi élet kellően változa-

tos, hogy egy ideig jól érezzem magamat.” (31 éves nő, 2010-ben diplomázott, műve-

lődésszervező, nappali tagozat, Baranyában él); 

– „Azt gondoltam, hogy megfelelő szakmai ismereteket, inkább gyakorlatias képzést ka-

pok. A későbbiekre nézve is hasznos ismeretekre számítottam, amelyek a jövőbeli mun-

kahelyen is alkalmazhatók lesznek. Azt is vártam, hogy felkeltsék a kíváncsiságomat 

arra, hogy továbbképezhessem magam, ezért később a mastert is elvégeztem.” (33 éves 

nő, 2011-ben diplomázott, művelődésszervező, nappali tagozat, Szigetváron él). 

Az idősebb, levelező tagozatos diplomás csoport sajátossága, hogy csak alig egynegye-

dük első pályaválasztó. Többségüket az egyetemi tanulmányok megkezdésében az ösztö-
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nözte, hogy a munkahelyüket megőrizhessék. Kevesen jelölték meg új szakma, pálya ke-

resését és hozzávetőleges ugyanennyien vannak, akik az egyetem elvégzése óta módosítot-

ták szakmai pályájukat (15%). A diplomával záródó egyetem nemcsak új életformát hozott, 

hanem életvezetési tudást is, konkrétan azt a bizonyosságot, hogy a tanulás mobilitási uta-

kat nyit meg. Ezt az életélményt édesanyáik életpályájából is megtanulhatták, akik kitörtek 

a háztartásvezetés és gyereknevelés tradicionális keretei közül és a szakmunkás bizonyít-

vány, illetve szak-érettségi megszerzéséig jutottak el. Életkori sajátosságuk magyarázza, 

hogy „meglett családanyák”, akik nagy tapasztalatot szereztek már a munka világában. 

Többségük felsőfokú képzési motivációja mögött az alkalmazotti jogviszonyból adódó női 

munkavállalói kiszolgáltatottság, a két-három műszakban vállalt többletmunka, az ala-

csony jövedelem, a vidéki életmód szűk munkaerő-piaci mozgásterének kényszerei húzód-

nak meg. Ezek a „kényszerű” egzisztenciális megoldások a nők egy csoportját arra ösztön-

zik ma is, hogy tanuljanak. Tapasztaltak a karrierjük építésében, ezért az egyetemi tanul-

mányoknak, az oklevél sikeres megszerzésének igen nagy értéket tulajdonítanak, amely a 

nők előmenetelének fontos és egyre tudatosabb eszköze. A tanulással mintát adnak gyer-

mekeiknek, alakíthatják az őket körülvevő világot, ezzel javíthatják munkakörülményüket, 

építhetik a karrierjüket, jövedelmüket pedig a pozíciójuk emelkedésével  növelhetik. 

Az iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányok, illetve munkahelyi képzések idejét és tar-

talmát is jobbára az élet eseményei és szükségletei szervezték. Terveik megvalósítása ösz-

szefonódott a tanulással, amelyet középtávon rendre megkísérelnek megvalósítani. A mun-

kahelyen felmerült gondok megoldását, a munkaköreik változását vagy a munkahelyváltást 

napjainkban is sokszor előtanulmányok vagy betanított tanfolyamok elvégzése kíséri. Két-

harmaduk alkalmazott, egyharmaduk vezetőként dolgozik, akik a pozíciójukat és a „családi 

tűzhelyet” sok stresszel őrzik. A női vezetők értenek szervezetük és saját maguk mene-

dzseléséhez, ezt nagy presztízsnek tekintik. A szervezeten belüli mozgásban nagyobb si-

kereket értek el, mint a munkahelyek közötti vándorlásban. Értenek ahhoz is, hogy kivívják 

a tiszteletet a környezetüktől, bár ez többnyire nem jár munkahelyi és családi feszültségek 

nélkül. A családi élet szervezésében ugyanúgy nagy rutinnal rendelkeznek, mint a munka-

körük, munkakapcsolataik, a mindennapi munkamenet menedzselésében. Tanulási és dip-

lomaszerzési motivációjukra különösen érvényes, hogy a meglévő alkalmazotti vagy kö-

zépvezetői pozíciójuk megőrzését várták a tanulmányaik befejezésétől. A nők élethelyze-

téből adódik szakmai munkájuk ideiglenes szüneteltetése vagy módosítása, ebben az élet-

helyzetben is megoldásokat hozott a tanulás. Az anyaság vállalása ma már sokuk életében 

tudatos építkezéssel, a tudástőke átgondolt akkumulációs törekvésével párosul. Sok tanít-

ványunk az alapképzést követően munkába áll, majd az első vagy a második gyermek ne-

velésével párhuzamosan a gyes illetve a gyed mellett folytatja felsőfokú tanulmányait,  

vagy a végzettségükhöz kapcsolódó szakmai specializációt. Ismert az a gyakorlat is, ami-

kor az alapképzésre ekkor teszik fel a master fokozat koronáját. Másoknak az új végzettség 

abban is segítséget és egyben új motivációt adott, hogy a szakmai elképzelésüket pontosít-

sák és felkészüljenek pályájuk módosítására. A 31 évnél idősebb korosztály már több éve 

dolgozik, így már nem pályakezdők, ők a vizsgált diplomások 80%-át alkotják. Többségük 

a munkában töltött éveik alatt járt egyetemre, vagy második diplomáját szerezte munka 

mellett, egy részük az államvizsgát követően egyben pályát is módosított. A leírtakat a 

következő idézetek támasztják alá: 

– „Hát nem is tudnak állást biztosítani a frissen végzetteknek, de én úgy gondolom, én 

nagyon hiszek a változásnak abban a formájába, ahol tanulni kell. Tehát minél maga-

sabb a végzettség, annál jobb az összetétel és jobban lehet a változásokat is megélni, 

mert minimum megérti az ember, hogy miért van rájuk szükség… A gyerekszülés után 

váltottam erre. Nem volt könnyű egyébként két pici gyerekkel ezt a  folyamatszervezői 
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diplomát megszerezni. (55 éves nő, 2000. év személyügyi szervezői szakon végzett, ma 

hivatalvezető, Budapest); 

– „Már abban a munkakörben dolgoztam az egyetemi évek alatt, amit tanultam. Új tar-

talmakkal töltöttem meg az eddigi ismereteimet… Másoddiploma volt nekem a FEFI-

s, így szakmai tapasztalatom már volt, ezért a gyakorlathoz az elméletet gyorsabban 

átkonvertáltam. A FEFI-n tanultak ma is segítik a mindennapi szakmai munkámat.” (48 

éves nő, PTE FEFI-n tanult 1997-2000. években, humán szervező, Budapesten él); 

– „Művelődésszervezőként dolgoztam, tanári diplomával, és szükségesnek tűnt a szak-

irányú végzettség a szakmai munkámhoz, mert nem volt róla papírom. Szükségem volt 

a szakmai ismereteim korszerűsítésére, a tudásszintem emelésére, hogy professzionális 

elismertséget kaphassak.“. (39 éves, nő, 2000. évben diplomázott, művelődésszervező 

szakon, Budapesten él); 

– „Szakpárt kerestem a meglévő tanulmányaim mellé, így találtam rá a humán tudomá-

nyokra. Elméleti és gyakorlati ismeretek motiváltak, amelyeket a mindennapi munkám 

során hasznosíthatok. Nem csalódtam.” (46 éves nő, 2001. években, humán szervező 

szakon diplomázott, Kaposváron él); 

– „Elsősorban a munkámhoz kapcsolódóan volt szükségem a tudás megszerzésére és mi-

vel ezeket az ismereteket sikeresen fel tudtam használni, ezért a munkaköröm nem vál-

tozott, csak vezetői beosztásban végzem a tevékenységet, amelyet szeretek. Mivel az 

egyetemen megtanítottak a megfelelő vezetői ismeretekre, ezért váltam alkalmassá 

arra, hogy embereket vezessek és – amikor szükséges, oktassak.” (46 éves férfi, 2006-

ben diplomázott, személyügyi szervező, Pécs). 

A sodródó életpálya a harmadik diplomás csoport alapvető motivációs problémája. Min-

den korosztályban megtalálható a bizonytalan vagy változó motivációkkal élők, amelynek 

számtalan indoka lehet, így a munkaerő-piaci, az iskolai pályafutásban bekövetkezett vál-

tozások, de az okok magánéleti válságból is fakadhatnak. Mindenképpen ide sorolhatóak 

azok az idősebb felnőttek is, akiket – legalábbis áttételesen – a gazdasági válság, a társa-

dalmi-politikai környezet változása ösztönzött a tanulás megkezdésére, illetve folytatására. 

Szinte mindegyikükre jellemző az újrakezdés lehetőségének keresése, továbbá az is, hogy 

a tanulás kitüntetett szerepet kap az útkeresésben. A tudásuk és képzettségük gyarapításá-

val, korszerűsítésével felkészülnek a várható magánéleti, piaci válságok megoldására. Erre 

utalnak a következő idézetek: 

– „Amikor erre a szakra jelentkeztem, akkor még nem a jelenlegi munkahelyemen dol-

goztam, hanem a médiában és készültem arra, hogy előbb-utóbb más területen próbál-

kozom és az volt a tervem, hogy valamelyik kulturális városi intézményben szeretnék 

elhelyezkedni, de nem körvonalazódott semmilyen konkrétum, csak hát erre vágytam. 

És arra gondoltam, hogy ezt, amit itt tanulok, tudnám is hasznosítani, de ha nem sikerül 

a munkahelyváltás, akkor is olyasmivel foglalkozom, ami érdekel. Tehát, hogy min-

denképpen előnyöm származik belőle.” (45 éves nő, 1999. évben, művelődésszervező 

szakon diplomázott, Győrben él); 

– „Elsősorban az motivált a tanulásban, hogy viszonylag régen tanultam és ezért számí-

tottam arra, hogy friss impulzusokat kapok, meg új, naprakész információkat mondjuk 

a kultúra világából. Ez az egyik tényező, a másik meg az, hogy olyan információkhoz, 

vagy ismeretekhez jutok, amit esetleg egy munkahelyváltás esetén tudok hasznosítani . 

(43 éves nő, 1997. évben, humán szervező szakon diplomázott, Mohácson él);  

– „A diploma megszerzését követően elég nehezen tudtam elhelyezkedni, mert minden-

hol gyakorlatot kértek. Emiatt az első munkahelyemen való kezdés és az ott töltött idő 

nagyon meghatározó volt számomra. Sokat tanultam a kollégáktól, itt szerettem meg 

igazán a szakmát. Megtanultam precízen, kitartóan dolgozni, egy nagyobb szervezet 
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működési mechanizmusait átlátni. A második munkahelyem szintén jelentős forduló-

pontnak számított, de itt inkább negatív tapasztalatokat szereztem. Ez egy nagy cég 

volt, túlhierarchizált szervezettel. Az egyes szinteken álló emberek közötti tudásbeli 

határok vékonyak voltak, ellenben az anyagi juttatásokban nagy különbségek mutat-

koztak. …A második munkahelyemen sok konfliktusban volt részem. Nehezen visel-

tem az önállóság hiányát, a személytelenséget is. A konfliktusokat nem tudtam megfe-

lelően kezelni, ezért inkább eljöttem erről a munkahelyről. Igazából a szakma szeretete 

is megkérdőjeleződött bennem, hosszabb időre volt szükségem, hogy átgondoljam, aka-

rok-e továbbra is ezen a területen dolgozni. Nagyon nehéz időszak volt, de végül úgy 

döntöttem, hogy maradok humánpolitikai területen.” (32 év nő, 1998. évben levelező 

tagozaton, humán szervező szakon diplomázott, Budapest); 

– „A tudás megszerzése motivált, amely szélesebb látókör megszerzésének igényéből fa-

kadt és szorított a talpon maradás kényszere is. Nem a pénz motivált, hanem az átmeneti 

időben a családom és a magam megélhetési biztonsága, mert ez a háttér fontos, már-

mint, hogy honnan indul, milyen értékeket visz magával. az ember.” (47  éves nő, 1999-

ben diplomázott személyügyi szervező szakon, levelező tagozat, Budapest); 

– „Külső körülményként említeném a mai helyzetet, azt, hogy milyen nehéz a pályakez-

dés ebben a művelődésszervező szakmában (is), hiszen a rendszerváltozáskor az ön-

kormányzatok (a politika) ezt a munkakört törölte el elsőként. Ma pedig a hétköznapi 

viselkedési kultúrában érezzük is ennek hiányát… Meghatározó minden helyszínen a 

női szerep, a nők szerepe a társadalomban. A szerepek megváltozása általában ellenté-

tes a hagyományos normákkal, értékekkel. … A munkahelyeken elterjedt a vállalkozói 

létforma. Míg vállalkozóvá „kényszerítettek”, a vállalkozói szerepem nem egyezett a 

hagyományosan elvárt női szerepemmel. Megtartani a női mivoltomat (mert ebben iga-

zán jól érzem magam), viszont a munkám során férfias teljesítményeket várnak tőlem, 

így hát igyekszem felzárkózni. Az egyetemen, a tanulásban ez nem játszik szerepet.” 

(46 éves nő, FEEFI 2003. főiskolai művelődésszervező, majd FEEFI 2005. művelődés-

szervező, egyetemi végzettség, Kaposváron él). 

A sodródó életpályát a sűrű munkahelyváltás, időszakos munkanélküliség, hosszabb fi-

zetetlen szabadságolások és pályamódosítás, vagy a szakma végleges elhagyása kíséri. A 

kutatás időpontjában pályamódosítást tervezők (15,9%) vagy újabb tanulást fontolók a mo-

tivációjukat azzal indokolták, hogy a munkahelyükön állandósultak a személyes problé-

máik, nehezen tudták összehangolni a megnövekedett munkahelyi terheket a családi köte-

lezettségeikkel, illetve voltak olyan egykori hallgatók is, akiknek  a beosztása vagy a mun-

kahelye a szervezeti átalakulások miatt veszélybe került. A pályamódosítási  tervek indokai 

között szerepel a növekedő munkahelyi leterheltség, a kiégés, az újdonság és a szakmai, 

anyagi megbecsülés hiánya. A pályaelhagyás terveit a nők esetében az alacsony keresetek, 

a rossz munkakörülmények, és a felsőfokú végzettségnek nem megfelelő munka is magya-

rázza. A diplomásoknak szűk negyede válaszol e negatív jelenségekre tanulással. Sajnos a 

pályájukat és önmagukat keresők nem minden esetben jutnak el addig a felismerésig, hogy 

a tanulás személyiségfejlesztő hatása életstratégiájuk alakításában is jelentős változásokat 

hozhat. Akik a sodródásukban, vagy az egy helyben topogásban felismerték a tanulásban 

rejlő lehetőséget, azok reveláló hatásúan idézték fel a továbbtanulásról hozott döntéseiket: 

– „Nagy fordulópont volt az életemben, amikor elváltam a második férjemtől. S, hogy 

ennek a mélypontját átvészeljem, úgy gondoltam kilábalni ebből a problémából, hogy 

elmentem a főiskolára. Tehát a tanulást választottam, minthogy siránkozzak otthon és 

nyalogassam a sebeimet. Ami aztán meghozta ezt a teljesen más életformát. Tehát on-

nantól kezdve az életem teljes mértékben megváltozott. A tanulást tartottam kiútnak, 

ez egyrészt lekötött, tehát, hogy van valami, amivel foglalkozom, és hogy… hogy 
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mondjam ez az iskola adott nekem egy olyan belső tartást és egy személyiség jellegű 

változást, hogy mi mindenre vagyok képes. Ez azért volt valószínű, mert életemben 

nem tanultam olyan jól, mint itt a főiskolán. Valamikor általános iskolai koromban még 

jeles voltam. A lényeg az, hogy a személyiségemben változtam meg.” (55 éves nő, 

2000-ban személyügyi szervezői szakon végzett, jelenleg hivatalvezető, Budapesten él) 

A képzés és a tanulás hallgatói értékelése 

A diplomások alapvetően elégedetten nyilatkoztak a felsőfokú képzésről és annak szemé-

lyi, technikai feltételeiről. A megkérdezettek az intézményben folyó oktatást ötfokú skálán 

több szempont alapján értékelték. A válaszok elemzésének eredményeként a szakmai mun-

kával való elégedettség – 1,74 szórás mellett – átlag 3,8 pont volt, amely azt jelzi, hogy a 

kar oktatói és a hallgatókat segítő munkatársak is jó munkát végeztek, illetve optimális 

környezetet biztosítottak a hallgatóknak a tanuláshoz (6. táblázat). 

6. táblázat: A kari képzés hallgatói értékelése 5 fokú skálán (N= 1247 fő) 

A képzés és körülményeinek értékelése (5 fokú skálán) Átlag 

a képzés felépítése 3,3 

a tudományos munkára való felkészítés 3,3 

a szaktárgyi tartalmak 3,6 

a tanultak gyakorlati felhasználhatósága 3,7 

oktatási módszerek 3,9 

az oktatók pedagógiai munkája 4,1 

a tanárok és a hallgatók közötti légkör 4,3 

a hallgatók között kialakult légkör 4,3 

 

Az alkalmazott oktatási módszerekkel az 1995. év előtt diplomázottak elégedetleneb-

beknek bizonyultak, mint a fiatalabb korosztályok. Ugyanakkor az oktatók pedagógiai 

munkájáról az 1995. után végzettek nagyobb elismeréssel szóltak. A szaktárgyi tartalmak-

kal és a képzés felépítésével való elégedetlenség az 1995. évek után, vagyis a legfiatalabb 

korosztályi csoportok körében a legnagyobb. 

Több szempont alapján szintén 5 fokú Likert-skálán értékelték az oktatók munkáját, a 

képzést segítő eszközellátás színvonalát, valamint a hallgatók elhelyezését, ellátását bizto-

sító infrastruktúrát. Alacsony szórásérték mellett az oktatók munkáját és a képzés feltételeit 

jóra értékelték a volt hallgatók (7. táblázat). 

7. táblázat: A képzés személyi és eszközellátottságának értékelése (N= 1247 fő)  

Egyetértés az alábbi kijelentésekkel (5 fokú skálán) Átlag 

Tanáraim többsége elismert oktató volt, akiktől sokat lehetett tanulni  5,00 

A szakomon az oktatás színvonala kiváló volt 4,87 

Az órákat rendszeresen és pontosan megtartották 4,32 

Az oktatók megfelelően álltak hozzá a hallgatókhoz 4,72 

A vizsgáztatás megfelelő korrektséggel folyt 4,76 

A tanulmányokhoz szükséges jegyzetellátás megfelelő volt  4,04 

A tanulmányi osztály munkáját jónak tartottam 4,26 

A könyvtári ellátás megfelelő volt 5,00 

A számítógépes ellátás megfelelő volt 4,38 

A kollégiumi ellátás megfelelő volt 5,00 

A sportolási lehetőségek megfelelőek voltak 5,00 

A kulturális rendezvények megfelelőek voltak 5,00 
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A kari képzések feltételeivel láthatóan elégedettek a diplomások. Azonban a tanárok, a 

csoporttársak, a kar képzési tevékenységét kiszolgáló adminisztratív tanulmányi részleg-

nek a hallgatók segítségét támogató munkájáról eltérő vélemények fogalmazódtak meg.  

Szembetűnő, hogy a válaszok mögött jelentős eltérések vannak a tanulói, illetve a hall-

gatói szerepfelfogással kapcsolatosan. A képzés értékelésének több kritikus pontja van, a 

legtöbbször előforduló probléma a gyakorlati képzés és elméleti képzés arányával, illetve 

konvertálhatóságával kapcsolatosan merült föl. Az interjúk szövegeiben két vonatkozásban 

is rendszeresen visszatért ez a probléma. A fiatalabb korosztály és a nappali tagozaton 

végzettek a képzés gyakorlat-orientáltságát szorgalmazták, ők az elhelyezkedésük egyik 

nehézségét a hiányzó munkatapasztalataikra vezették vissza. Nemcsak a képzés arányta-

lanságát és a gyakorlatok alacsony óraszámát hiányolták, kifogásolták az egyes , elméletben 

nem, vagy nehezen megtanulható tananyagelemeket, valamely készség gyakorlati bemuta-

tásának elmaradását, többen az oktatók gyakorlati tapasztalatait és a konkrét munkakör re 

betanító tananyagot is hiátusként említették. A felnőtt tanulók többnyire az adott feladatra, 

a teljesítményre fókuszálnak, ezért az említett problémák olykor frusztrációhoz vezettek. 

Erre utalnak a következő szemelvények: 

– „Nem előny, nem hátrány a diploma, sokszor nem a végzettség, csak a tapasztalat szá-

mít, ami viszont nehezen megszerezhető.” (51 éves nő, 1991. évben népművelő-föld-

rajz tanár szakon, nappali tagozaton diplomázott, Budapesten él);  

– „Nem a diploma számít, hanem sokkal inkább a korábbi munkahelyek és az ott meg-

szerzett szakmai tapasztalatok, és személyiség. Szerintem egy állás megpályázásakor 

ez a legfontosabb, az, hogy a cég kultúrája, a cég első számú emberének a személyisége 

és a munkavállaló személyisége valamint a stratégia és ahhoz kapcsolódó/támogató HR 

munkájáról alkotott elképzelések mennyire vannak összhangban egymással. Ha ez az 

összhang megvan, akkor minden munka menni fog, viszont ha döcög, akkor a legjobb 

projekt is bukásra van ítélve.” (34 éves nő, 1999-ben végzett humánszervező szakon, 

levelező tagozaton, Budapesten él); 

– „Az egyetemen zajló képzéseknek korszerűnek, a munkaerő-piaci igényeket rugalma-

sabban követőnek kellene lennie. Bár a képzés sokoldalú és magas műveltséget ad, de 

elméleti marad. Praktikus, munkavállalói szempontból lényeges elemeket kevéssé köz-

vetít.” (30 éves nő, 2002-ben végzett művelődésszervező szakon, levelező tagozaton, 

Budapest); 

– „A képzés nagyon tankönyvszagú, eszméletlenül teoretikus, s az is elavult, régi személy-

zetis gondolkodású. Az előadások, az órák, a tanárok nagyon messze állnak a tényleges 

HR-gyakorlattól! Sok volt a felesleges biflázás, látványos, de semmit sem nyújtó óra, 

amivel csak kitöltötték a képzési időt. Az egész képzés értelmetlenül fel volt fújva és el 

volt húzva. Nevetséges, de legtöbbet a közgáz órákból hasznosítottam. Itt nem tanulták 

meg a személyzeti tervet, nem láttak mintát karriertervre, teljesítmény értékelésére. Egy 

vállalati képzést sem tudtak volna a tanultak alapján megszervezni. Amikor kikerültem a 

nagybetűs életbe, akkor örültem, hogy tanári diplomám is van. (34 éves nő, 2000-ben 

végzett humánszervező szakon, levelező tagozaton, Budapesten lakik). 

Az interjúkban előforduló vélemények szerint egyesek hiányolták a képzésben a meg-

lévő munkatapasztalataik beépítésének esetlegességét. A hosszú munkaévekkel rendelkező 

levelező tagozatos, főként idősebb korosztályból azt sérelmezték, hogy az oktatók nem 

reflektáltak meglévő, hozott tudásukra. Tanulói szerepüket úgy értékelték, hogy a meglévő 

munka- és élettapasztalataik, kognitív tudásuk megújítását, átrendezését várták. Értékként 

tételezték az életútjuk során felhalmozott ismereteket, képességeiket, ám az egyetemi kép-

zési logika nem akceptálta ezt a hozott értékvilágot. Hangsúlyozták, hogy e hiányosságok 

erősen személyfüggőek, vagyis a tanár habitusa és személyisége alapvetően meghatározta, 
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hogy a felnőtt tanulói szerepet hogyant értékeli, illetve a hallgatói igényekre miként reagál. 

Egy válaszadó erre a problémakörre így reagált: 

– „Nehéz volt megértetni a tanárok többségével, hogy a hallgatók nagy része felnőtt és 

munka mellett tanul. Például a tanárok többsége nem vette figyelembe a bioritmusunkat.” 

(48 éves férfi, művelődésszervező szak, levelező tagozat, 1999. Budapesten lakik). 

A felnőtt tanuló sajátossága az is, hogy mérlegel a képzési hibák megítélésében. Az órá-

kon előadott témák problémás területeit, a nehezen elsajátítható tananyagot, így az elmélet 

és gyakorlat aránytalanságát nehézségként élték meg, de utólagos visszatekintéssel már 

nem látják akkora gondnak a korábbi képzési helyzetet. Sok esetben képesek voltak a prob-

lémákat előnyükre fordítani. A megoldott problémahelyzeteket nem kudarcként, illetve 

nem a képzés feloldhatatlan deficitjeként tárolták el emlékezetükbe, hanem olyan adaptá-

landó, megoldást kereső attitűdökkel viszonyultak a helyzethez, amely képesség nem csu-

pán a tanulói szerepkörükbe, hanem felnőtt személyiségükbe is értékként épült be. A kép-

zés problémáira, a hiányosságokra ma is emlékeznek, ám a negatív helyzetek értékeléséből 

jobbára az maradt meg bennük, hogy megoldották a képzés nehézségéből adódó élethely-

zetet. Erre utalnak az alábbi idézetek: 

– „A képzés tematikája alapvetően nem volt rossz, hiszen maga a szakirány is széleskörű 

ismereteket igényel, de nagyban hiányoltam a valós „terepmunka” bemutatását, a ta-

nultak gyakorlati alkalmazásának megismertetését. … Például abszolút nem volt átjár-

ható a nappali–levelező képzés, illetve csak egy irányba. … Persze ismerünk kivétele-

ket, de ott sem a jó tanulmányi eredmény volt a mozgató rugó.” (35 éves férfi, műve-

lődésszervező, levelező tagozat, 1999. Pécsett él); 

– „Amit kaptam, annak a 90%-át használom, a maradék 10%-ot mindig adaptálom a helyi 

viszonyokra, körülményekre, időkre.” (48 éves férfi, Művelődésszervező szak, leve-

lező tagozat, 1999. Budapesten lakik); 

– „Elég sok ismeretem volt a szakmáról és a szakról, mivel választott szakomhoz kap-

csolódó munkakőrben dolgoztam és középfokú végzetségeim is kapcsolódnak hozzá. 

… Már dolgoztam, mikor elkezdtem a diploma megszerzését. Teljes mértékben kap-

csolódott a tananyag a munkámhoz, mivel munkaügyi központban dolgoztam. … Tar-

talmilag jól volt felépítve a tananyag, nagyon sok dolgot fel tudok használni a meg-

szerzett tudásból a mindennapi életben és a munkámban. Bár voltak olyan tantárgyak 

is, amiket én feleslegesnek tartottam a szakomon, mivel abból semmit nem tudok fel-

használni munkámban, ilyen volt például a művelődéstörténet tantárgy.” (45 éves férfi 

Humánszervező szak, levelező tagozat, 1995. Kecskeméten lakik). 

A felnőtt tanuló őrzi autonómiáját, ami a teljesítménye tervezésében, önrendelkezése vé-

delmében, az ideje önálló tervezési igényében is megnyilvánul. Erről az önállóságról nehezen 

mondanak le a felnőttek. Ehhez viszonyítva a képzés rugalmatlan, a hallgatói igényekre ne-

hezen reagál. A tananyag, a vizsgakövetelmények, a feldolgozandó szakirodalom túlmérete-

zett, ami a mindennapi életben időzavarhoz, feszültséghez, fáradtsághoz vezet. Ezek a kelle-

metlenségek a felnőtt tanulás negatív hozadékai voltak, amire sem az oktatási program, sem 

az érdekérvényesítő szervezetek nem reagáltak. Erről a megkérdezettek így szóltak: 

– „Néhány tantárgynál a tananyag és az ajánlott irodalom teljesíthetetlenül soknak tűnt a 

munka mellett. A legtöbb előadás viszont nagyon jó volt. érthetővé tette az anyagot.„ 

(50 éves nő, művelődésszervező, levelező tagozat, 2002. Pécsett él); 

– „ Sok időt elvitt a tanulás, amit a gyerekemmel kellet volna tölteni, ami nagy tanulság. 

Azok az idők hiányoznak, próbálom bepótolni. Azt mondom mindenkinek, hogy tanuljon 

nappalin.” (43éves nő, humánszervező szak, levelező tagozat, 2003. Pécsett lakik). 
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A család és a munkahely nem minden esetben támogatta a tanuló felnőtt és munkatárs 

tanulását. A konzultációk és vizsgák több napot is igénybe vettek, amelyek szabadidős fel-

tételeit számos esetben akadályozta a munkáltató. A felnőtt tanulónak a konfliktussal ter-

helt szituációkban a feladata teljesítése érdekében bizonyságot kellett adnia megküzdési 

képességéről, kompromisszum-képességéről és kitartásáról. A társas-kapcsolatok, a ma-

gánélet, a baráti viszonyok, de a munkatársi kapcsolatok is számos feszültséggel terhelőd-

tek a szabadságok kivétele, az otthoni és munkahelyi feladatoktól való rendszeres távol-

maradás miatt. Természetesen az élet hozadékaként ezek a konfliktusok is a mérleg egyik 

serpenyőjébe kerültek akkor, amikor a felnőtt tanulói szerepet és annak eredményeit érté-

kelték a diplomások: 

– „Nagyon szívesen járnék továbbképzésekre, de a munkahelyem nem támogatja a szak-

mai képzéseket, sem anyagilag, sem munkaidő kedvezménnyel.” (35 éves nő, személy-

ügyi szervező szak, levelező tagozat, 1998. Budapesten lakik); 

– „Minden értelemben a saját magam erőforrásait használtam. Az idő a legkritikusabb a 

munka melletti tanulásban. A kapcsolatok hiányát, a barátok, a család eltávolodását meg-

szenvedtem.” (47 éves nő, humánszervező szak, levelező tagozat, 1999. Budapesten él); 

– „Szerettem volna egy PhD-t, egy nemzetközi doktorandusit, „A gazdasági, társadalmi 

aktivitás területi és környezeti problémái”, címmel. Ez annyiban kapcsolódik az egész-

ségügyhöz, hogy regionális szinten milyen típusú intézményrendszerek vannak. Miért 

van rájuk szükség, vagy miért nincs rájuk szükség? Igazán nem tudta lekötni a figyel-

memet. A három évet azért becsülettel elvégeztem, de ez mellett nyelvvizsgát is kellett 

volna tenni, és publikálni. Nem akarom megbántani a konzulensem, de úgy kezelt, hogy 

nem igen várt tőlem sokat, így ez lóg a levegőbe. Meg ez már sok volt, kellett egy kicsit 

pihenni. Itthon is vita volt, hogy mi a csudának kell ezt nekem tenni. A munkahelyem 

sem támogatott.” (55 éves nő, humánszervező szak, levelező tagozat, 1997. Pécsett él); 

– „Amikor 1994-ben a FEEFI-re felvettek, nekem ez olyan óriási dolog volt. 40 valahány 

évesen bejutottam egy egyetemre, amit 20 éves koromban elképzelni sem tudtam, mert 

annyira alul értékeltem saját magam. … Ahhoz, hogy a FEEFI-n elvégezzem ezt a sza-

kot, a velem született dac és konokság segített. Már csak azért is! Sokszor megyek a 

saját fejem után! Olyan belső késztetésem volt, hogy ezt meg kell csinálnom, meg kell 

mutatnom! Negatív megjegyzés volt anyám részéről, hogy többet várt tőlem! Valahol 

Ő is segíthetett volna önbecsülésemben, korábban megszerezhettem volna a diplomát, 

nem 40-valahány évesen!” (55 éves nő, humánszervező szak, levelező tagozat, 1997. 

Pécsett lakik); 

– „A munkahelyemen szabadságot kellett kivennem az iskolában eltöltött napokra. A ta-

nulással kapcsolatos kiadásaimat az úgynevezett ruha-pénzemből fedeztem.” (57 éves 

nő, személyügyi szervező szak, levelező tagozat, 1999. Budapesten lakik);  

– „ Mai napig úgy vélem, hogy megérte a befektetett munka: komoly műveltséget, tudást 

adott az egyetem. De! A megszerzett szakmában megkereshető pénz és a diploma meg-

szerzésére fordított magas összeg, a tanulásra fordított idő és energia nincs arányban. 

Sem közalkalmazottként, sem a versenyszférában nem keresek megfelelően.” (30 éves 

nő, művelődésszervező, levelező tagozat, 2002. Pécsett él). 

A nappali tagozatosok többet vannak együtt az évfolyamtársaikkal, mégsem jelenik meg 

a csoportmunka, a barátkozás, a tanulás vagy szabadidő közösségi élménye a felsorolt ér-

tékek között. Az idősebb tanuló felnőttek hasznosítják kapcsolataikat. Sokan hosszútávra 

szóló kapcsolati tőkét alapoztak meg társaik és oktatóik körében. Ők a képzés technikai 

hiányosságait szociális kompetenciáik aktivizálásával pótolták. Az internet és az e-learning 

korszak előtt a vidéki kisvárosokban élők nehezen szerezték be szakkönyveiket. A modern 

sokszorosítási megoldások akkor még ismeretlenek voltak, ám csoportban tanulással, a 
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jegyzetek, a könyvek kölcsönös átadásával felkészültek a vizsgáikra. A felnőtt tanulók egy-

más közti kapcsolatai erősebbnek bizonyulnak, mint a fiatalobb korosztály kortárs kötődé-

sei. Gyakran találkoznak ma is, erős barátságok, életre szóló társkapcsolatok, szakmai és 

emberi elköteleződések köttettek az idősebb korosztály körében. Erre utalnak a következő 

szemelvények: 

– „Fő szempontjaim a képzésben a teljesítmény-orientáció, a szakmaiság, valamint a kap-

csolataim bővülése volt, amelyet az egyetem után is hasznosítottam.” (40 éves férfi, 

művelődésszervező, levelező tagozat, 2003. Pécsett él); 

– „Vizsgákra való felkészülés munka mellett. Intenzív tanulás, kevés alvás. Órai jegyze-

tek, tételek, bizonyos könyvek csak jól szervezett csapatmunkával voltak elérhetőek 

(egyik osztálytársam megkapta és úgy sokszorosítottuk)” (32 éves nő, személyügyi 

szervező szak, levelező tagozat, 2000. Budapesten lakik); 

– „Munkahelyem nem támogatta tanulmányaimat, szabadsággal kellett megoldanom az 

előadások látogatását és a vizsgaidőszakot is. Többször előfordult, hogy nem tudtam 

elmenni az előadásokra, ilyen esetekben társaim segítségére szorultam, általában dik-

tafonnal készített felvételeket kértem kölcsön, hogy elkerüljem a lemaradást. …. Volt 

rá alkalom, amikor egyetemi csoporttársam keresett fel állásajánlattal.” (35 éves nő, 

személyügyi szervező szak, levelező tagozat, 1998. Budapesten lakik) 

A válaszadók a képzésről megfogalmazott önreflexióikban különféle szinten ragadták 

meg a tanuló szerepük és tanulási tapasztalataik értékelését. Az egyetemre és az életükre 

visszatekintő értékelésükben a tanulásnak különleges jelentőséget tulajdonítottak, amely-

nek nagy szerepe volt az egész életútjuk alakításában. A tanulást és a tanulással megszer-

zett kompetenciáikat nemcsak hasznossági elv alapján, a munkaerőpiacon konvertálható 

értékként fogták fel, hanem a tanulói szerepükben és a tanulásban rejlő lehetőséget a sze-

mélyiségük épüléseként és a mindennapi életben való boldogulás lehetőségeként kezelték. 

Ebben a szerepükben a tanulást örömforrásként, a tanulmányi eredményeiket az önbizal-

muk növelésének, a felnőtt érlelődésük lehetőségeként értékelték. 

A felnőtt tanulói szerepből adódó érettség tűnt elő számos adatközlőnk megnyilvánulá-

sából, akik a tanulás, a diploma hasznossági szemléletét átlépve a tanulásról szerzett min-

dennapi tapasztalataikat integrálva, sokszor meta-szintű megfogalmazását adták a tanulás 

jelentőségének. Úgy tűnik, hogy az idősebb korosztály felnőtt tanulói szerepe – az egyéni 

sajátosságoktól eltekintve – holisztikusabb, vélhetően azért, mert megérleltebb életszem-

léletből fakad. A megnyilatkozások egyes élethelyzetek értékeléséhez köthetőek, de több-

nyire a jövőjük tervezésében, továbbá a gyermekeik, unokáik most formálódó életútja kap-

csán merült fel a tanulás jelentősége. A diplomások élettervében fontos helyen áll a tanulás 

és a gyermekeik oktatása is: 

– „Sokat gondolkodunk ezen, hogy hogyan tudnánk őket felkészíteni az életre, a nagy 

betűs életre. A gyerekeket a nyelv és a művészeti oktatás fele szeretném irányítani, 

mert ez sokkal jobban fejleszti képességeiket. A nyelvtudás mára nélkülözhetetlen. 

Akár külföldön is tanulhatnának angolul. Mindezek mellett a férjem is szeretne angolt 

tanulni velem együtt.” (36 éves nő, művelődésszervező, levelező tagozat, 2003. Sziget-

szentmiklóson él); 

– „További családi tervek, a nagyobbik fiam már második szakot végzi az egyetemen, ő 

a diploma megszerzése előtt áll. Kisebbik fiam először az érettségire, majd az egyetemi 

diploma megszerzése készül, ezáltal a mi családunkban mindenki diplomás lesz. Meg-

felelő motivációt jelentett a gyermekeim számára, az, hogy látták a szüleiken, hogy 

munka mellett szerezték meg a diplomáikat.” (46 éves nő, humánszervező szak, leve-

lező tagozat, 2006. Dombóváron lakik; 
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– „Egyelőre nem tervezek, a jelenlegi élethelyzetemben nem ez az elsődleges. Ha valamit 

tanulni szeretnék, akkor az elsősorban a nyelv, hisz úgy érzem, hogy a közgazdász és HR 

diplomámmal elég jól állok a munkaerőpiacon, de nincs stabil nyelvtudásom. Tudok an-

golul, németül és oroszul, de egyiket sem tökéletesen, nem tudnék például tárgyalni egyi-

ken sem.” (32 éves nő, humánszervező szak, levelező tagozat, 2001. Lajosmizsén él) 

A mindennapokban hasznosítható képzési tartalmak 

Az oktatási folyamatban elsajátított tudás mérésének lehetőségeiről komoly módszertani 

irodalom halmozódott fel, és ezzel párhuzamosan számos vita alakult ki a nemzetközi és 

hazai szakirodalomban. A diplomások a képzésben szerzett tudásról több szintű nyelvi 

megfogalmazással nyilatkoztak. A tanulásról szóló tudományos megközelítések pontos 

diszciplináris lehatárolásától és nyelvezetétől meglehetősen távol esik a megkérdezettek 

fogalomhasználata. Láthatóan igen sokféle kifejezést, fogalmat használtak a konvertálható 

tudásuk leírására. A kép természeténél fogva torzít, hiszen több évtizeddel a tanulmányokat 

követően nem várható olyan taxonómia az egykori hallgatóinktól, amely a kutató számára 

elméleti megalapozottsággal átemelhető a vizsgálati eredmények sorába. Nemcsak a nyelvi 

megfogalmazások mássága, hanem a megszerzett tudásukról megfogalmazott tartalmak 

kontextusára is illik a színes, sokféle megfogalmazás. Az élethelyzet, az aktuális sorskér-

dések, továbbá a munkahelyi gondokra váró megoldások, a karrierút sikerei vagy kudarcai 

mind-mind befolyásolják és módosítják az elmúlt tanulmányokról és azok konvertálható-

ságáról alkotott képet, az értékelés szempontjait, és fókuszát. Egyesek a szaktudományok, 

a tantárgyak vagy egykori tananyagok témaköreivel, mások a megszerzett ismeretek hasz-

nossága, illetve a mozgósítható kompetenciák körének beazonosításával körvonalazták az 

egyetemen megszerzett és jól alkalmazható tudáselemeket. A fogalomhasználattal kapcso-

latos problémát árnyalja az a körülmény, hogy az iskolai tudásról korábban tanult tudomá-

nyos, illetve a mindennapokban használt megfogalmazások, a terminológiák a vizsgált kor-

osztályokban eltérőek. Az idősebb korosztály nagy valószínűséggel nem találkozhatott a 

mai tudományos kérdések középpontjában álló kompetencia-vitákkal. A korábbi pedagó-

giai, andragógiai, pszichológiai tanulmányaik során beépült és alkalmazott nyelvi kifeje-

zésekkel közelítették meg a hasznosítható tudásuk kérdéskörét. Éppen ezért a kutatás során 

a köznapi nyelvhez közelebb álló szóhasználat alkalmazása bizonyult a legcélszerűbb meg-

oldásnak, ezért kérdésünket a következő nyelvhasználattal fogalmaztuk meg: „Melyek 

azok az – intézményünkben szerzett – szakmai képességei, kompetenciái, amelyeket jól 

tudott hasznosítani munkája során?” 

A válaszok nyelvi és tartalmi változatossága és sokfélesége miatt az adatok feldolgozá-

sára és az elemzések elvégzésére két módszertani megoldás merült fel. Egyrészt a kapott 

válaszoknak az alapkompetenciákkal való beazonosításával számba vettük azt, hogy az 

egyes diplomás csoportokban a mindennapi munkájuk hasznosításának értékelésében mely 

képzési elemek előfordulási gyakorisága hangsúlyosabb. A kérdéskör vizsgálata során egy 

másik módszerrel, a Magyar Képesítési Keret Rendszer (a továbbiakban MKKR) 

deskriptorainak metodikai alapvetései szerint is megvizsgáltuk a diplomások által az egye-

temi oktatási folyamatban elsajátított, valamint a munkájukban hasznosítható képzési tar-

talmak elemeit. Kétségtelen, hogy a képzési követelmények legújabb – ám a képzéstől szá-

mított időtől a legtávolabb eső – rendszerét a nemzetközi és hazai kutatók nem az elsajátí-

tott képzési tartalmak mérésére fejlesztették ki, hanem az oktatási rendszer különböző 

szintjeinek, illetve azok kimeneteli követelményeinek beazonosítására és tételes rögzíté-

sére. Mit is mérünk? A metodikai eljárás alapját az a lehetőség kínálja fel, hogy mind az 

MKKR, mind pedig a hallgatók a hasznosítható tudás képzési kimeneti tartalmait veszik 
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alapul, így tehát azt vizsgálhatjuk, hogy a volt hallgatóink által elsajátított aktuális egye-

temi követelmények miként hasznosultak a mindennapi életükben. Azt is rögzíthetjük, 

hogy a rendszertan alkalmazásával a vizsgálatunk megmutathatja, hogy a 35 év alatt okta-

tott tartalmak miként felelnek meg a jelenleg érvényes és legújabb képzési kimeneti köve-

telményrendszernek. Módszertani kísérletünk során tehát éltünk azzal a lehetőséggel, hogy 

az KMMR szintjeiben elhelyezzük a deskriptorok – ismeret, képesség, attitűd, szakmai 

autonómia –, által leírt azon kimeneti tartalmakat, amelyeket a diplomások az elsajátított 

és hasznosítható tudásukként jelöltek meg. 

Az elmúlt harminc évben az iskolai tudásról, az elsajátított képességek fogalmi köréről 

elterjedtebb – első körben az idősebb diplomások tapasztalataihoz és a tudásról alkotott 

fogalomhasználathoz közelebb álló – kompetencia-rendszert alkalmazva tipizáltuk a kér-

dőív kérdésére kapott válaszokat. Ennek megfelelően a képzésben elsajátított és minden-

napi munkájukban alkalmazott tartalmakról érkezett információkat – a válaszok nagy vál-

tozatossága, illetve erős szórása miatt – az alábbi, szűkítettebb kategóriák alkalmazásával 

dolgoztuk fel: 

− az általános műveltség tudáselemei; 

− a szaktudás és munkavégzés kompetenciái; 

− a kommunikáció, kapcsolatépítés kompetenciái; 

− a mindennapi életvitellel kapcsolatos kompetenciák (például számítógép használata, 

gépkocsivezetés). 

A diplomások körében a leginkább hasznosíthatónak gondolt tudás- és kompetenciaele-

mek sorrendje élén az általános műveltség, majd a szaktudás és munkavégzéshez szükséges 

képességek, továbbá a kommunikáció, kapcsolatépítés, végül a kisebb arányban említett 

mindennapi életvitelhez köthető kompetenciák állnak (8. táblázat). 

8. táblázat: A mindennapokban használható tudás (a megkérdezettek 69,3%-a alapján) 

mindennapi tudás 13% 

általános műveltség 15% 

szaktudás és képességek 39% 

kommunikáció, kapcsolatteremtés 33% 

 

Az egyes rétegcsoportok tagjai eltérően rangsorolták az egyetemen elsajátított tudás és 

képességelemek jelentőségét és a mindennapi életükben való konvertálhatóságát. A férfi-

akhoz képest a nők az egyetemi képzésben az általános műveltségük szintjének emelkedé-

sét és a tantárgyi tudásuk hasznosíthatóságát jobban értékelték. A férfiakhoz képest a nők 

nagyobb jelentőségűnek vélték a tanult szakmai kompetenciák hasznosítását, ettől remélve 

a jobb munkafajták elérését és a személyes mobilitási esélyeik javulását. A véleményalko-

tásban a nemek között megnyilvánuló különbségek egyik oka abban rejlik, hogy a diplomás 

nők között nagyobb arányban vannak azok, akik első lépéseiket tették meg az értelmiségi 

pályán, akiknek édesanyja általános iskolai végzettséggel vagy legfeljebb érettségivel ren-

delkezett, illetve fizikai munkát végzett. Kétségtelenül nehezebben érvényesülnek a nők a 

kisvárosi és vidéki munkaerőpiacon, mint az azonos végzettségű kortárs férfiak és ez a 

tudásszerkezetükről alkotott értékelésükben is érvényesül. 

Eltérés mutatkozik a – legfeljebb 30 éves – fiatal pályakezdők által hasznosítható kom-

petenciák fontossági sorrendje, illetve az érettebb korban lévő, több éves munkatapasz -

talattal rendelkezők véleménye között is. A pályakezdők által hasznosítható kompetenciák 

sorrendjében felértékelődtek az egyetem által nyújtott konkrét munkavégzéshez kötődő tu-

dáselemek. A tudás konvertálhatóságáról főként a végbizonyítványuk értéke, pontosabban 
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annak értékesíthetősége mentén alkottak véleményt.  Másodsorban említették a mindennapi 

kompetenciák hasznosíthatóságát. A számítástechnikai és idegennyelvi ismereteik bizo-

nyultak leginkább versenyképes tudásnak a munkaerőpiacon. A már nem pályakezdő egy-

kori hallgatóink a felsőoktatási tanulmányaik során szerzett tudás- és képességelemeik 

hasznosíthatóságát fordított sorrendbe rendezték el. Az idősebb diplomás csoport tagjai a 

leginkább mozgósítható tudáselemként az egyetemen elsajátított általános műveltségüket 

emelték ki. Másodsorban jelezték a munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciák konver -

tálhatóságának előnyeit, így a konkrét szakmai ismeretek munkaköri szintű beváltásának 

jó lehetőségét, továbbá hasonlóan pozitívan értékelték az egyetemen elsajátított tanulási 

képességeik alkalmazhatóságát is. Végül a kommunikációs és a mindennapi tudásele -

mekkel kapcsolatos kompetenciák jelentőségét emelték ki a már nem pályakezdő 

diplomások. 

A két korosztály – amelyek jelentős életformabeli különbséget mutatnak –, véle-

ményében szemmel látható eltérések tapasztalhatóak. A fiatalabbak a tudásuk 

konvertálhatóságának mérlegelése során a megszerzett felsőfokú oklevél munkaerőpiaci 

értékét, annak versenyelőnyeit helyezték előtérbe. Az idősebb korosztály értékmezejében 

az egyetemen elsajátított hasznosítható tudás kérdésköre más megítélést is kap. Számukra 

is fontos volt a diploma. Válaszaik azt tükrözik, hogy emlékezetük visszanyúlt az egyes 

tudáselemek, a tananyagok, az olvasott irodalmak részletességéig. Sokan több évtized 

távlatában az elsajátított tudáselemhez hozzákötötték azt a tanárt is, aki  oktatta őket. Az 

egyetemen elsajátított tudás az idősebb korosztályban személyes attitűdökkel párosul, ez 

különösen abban jelenik meg, hogy a tanultakat személyiségüket gazdagító folyamatként, 

magát a tanulást pedig élményként rögzítették az emlékeik között. 

Feltűnő jelenség, hogy a különböző korosztályoknak az elsajátított tudáselemek fontos-

sági sorrendjéről alkotott eltérő véleménye mögött nem csupán a tudás társadalmi haszno-

sulásában bekövetkezett változással kell számolnunk. A korosztályok eltérő véleménye 

mögött vélhetően szocializációs különbségek is meghúzódhatnak. A 35 évvel ezelőtt egye-

temi éveiket járók azt élték meg, hogy műveltségüket tankönyvek alapján, tananyagok el-

sajátításával szerezték meg, így ez a tananyagszerű tudás és elsajátító attitűd hozzátapadt 

a tudásról alkotott emlékképeikhez. Tény az is, hogy a korábban diplomázók bőségesen 

választhattak a munkahelyek között, illetve a mai fiatalok állandósult versenyhelyzetétől 

eltérően a felsőfokú oklevél védelmet nyújtott, így nem szorultak ki a munkahelyeikről. A 

diploma és az általa szerzett tudás egész életútjukra biztonságot nyújtott a munkaerő-pia-

con és egyben – különösen a nők körében – társadalmi mobilitási élményt és presztízsnö-

vekedést eredményezett közvetlen környezetükben. Ebből adódóan a fiatalabb korosztá-

lyokhoz képest az idősebbeknek az egyetemen szerzett tudásuk konvertálhatóságának ér-

tékelési szempontjai kevésbé fonódtak össze a hasznosság alapú tudásértékeléssel. Köze-

lebbről vizsgálva a megszerzett tudás konvertálhatóságát, az interjúk a statisztikai infor-

mációkat árnyalják: 

– „Olyan szinten naprakész volt, hogy a változásokat nyomon követték, amit fontosnak 

tartottam. A világ megértése, az eligazodás képessége volt a cél. A tudás magabiztossá 

tesz. Szerintem nagyon rossz, ha valaki nem érti, amit körülötte beszélnek. Ügyfelekkel 

foglalkozom naponta, … jól tudom hasznosítani a FEEFI-n tanultakat. A tudásanyaggal 

maximálisan meg voltam elégedve, a tantárgyak egymásra épültek és átfedték egymást. 

Pozitívumként említeném meg a közgazdasági-pénzügyi alapokat, a kommunikáció kü-

lönféle területeit, a pedagógia-andragógia elméletet, a jog, az informatika, a marketing, 

a vállalkozási ismeretek című tantárgyakat.” (46 éves nő, 2000-ben diplomázott, mű-

velődésszervező, Kaposváron lakik); 
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– „Különösen hasznosnak véltem a szociológia, a pszichológiai, a kommunikáció, vala-

mint a szakspecifikus tárgyak oktatását. Kevésbé szívesen emlékszem vissza a statisz-

tika, illetve a mikro- és makro ökonómia tantárgyakra (annak ellenére, hogy az ott ta-

nultakat a második diplomám megszerzése során is tudtam hasznosítani). Legpozití-

vabb vizsgaélményem a nyelvi egyetemi záróvizsgám spanyol nyelvből volt, valamint 

az államvizsga. Emberekkel foglalkozom, így a hasznos volt a munkaügyi területen 

megszerzett ismeretek is.” (32 éves nő, 2000-ben diplomázott, személyügyi szervező, 

Budapesten él); 

– „A pszichológiát tudom legjobban használni, a munkahelyemen, 14 fő van az osztá-

lyon, ebből 12 nő. Ezeket a munkahelyi helyzeteket kell kezelni, ehhez a pszichológia 

segítségemre van.” (32 éves nő, 2000-ben diplomázott, személyügyi szervező, Buda-

pesten él). 

Vizsgálatunk adatelemző szakaszában az MKKR szintjeibe sorolt deskriptorokat kód-

utasításként alkalmazva az elsajátított tudás hasznosításáról szóló kijelentéseket 170 

deskriptor szövegváltozattal hasonlítottuk össze. Az alkalmazott statisztikai eljárással a 

kapott válaszok 77,8%-a értékelhető volt. 

Megvizsgáltuk, hogy a mindennapi életében hasznosítható, tanult tartalmakról kapott 

válaszok miként helyezkednek el az MKKR 8 megfelelő szintjén. Az érvényes válaszok 

igen nagy szórása mellett – az 1. szint kivételével –, az összes többi szinten megjelentek. 

Az egyes szintek között a deskriptorok/válaszok említési gyakoriságát tekintve jelentős 

nagyságrendi különbségek észlelhetőek. Ez az eredmény várható volt, hiszen az MKKR 

alsó és középső szintjei az alapfokú és középfokú képzés kimeneti követelményeit rögzítik, 

ezért ezeken a szinteken kevés említést találtunk, ugyanis ezekre épülnek a felsőoktatás 

követelményrendszerét leíró deskriptorok felsőbb szintjei, ahol a kapott információk ki-

sebb szórással jelentek meg (8. ábra). A 8. szinten találhatóak a leggyakrabban megfogal-

mazott, hasznosítható képzési tartalmak deskriptorai (506), ezt követi a 2. szint (106), il-

letve a 7. szint (88) deskriptorainak gyakorisági sorrendje (8. ábra). 

A fentiek után a diplomások által megjelölt, hasznosítható képzési tartalmakat összeve-

tettük a tudástartamokat leíró deskriptorokkal. E vizsgálat eredményeként azt kaptok, hogy 

a diplomások leginkább a tudás-típusú (korábbi terminológia szerint: ismeret-típusú) ele-

meket ítélték hasznosíthatónak, mert a válaszaik 50,0%-ában bukkannak fel ismeret-típusú 

megfogalmazások. A meghatározó gyakorisággal előforduló, tudás-típusú, hasznosítható 

képzési tartalmak az elméleti tárgyi tudással azonosíthatóak, amelyeket mindennapi nyelvi 

megfogalmazásukban a diplomások a műveltséggel, tantárgyi tudással, szakmai ismeretekkel 

nevesítettek. A hasznosítható elemek egyharmadának (34%-ának) deskriptorai képesség-jel-

legűek, azaz olyan motoros és kognitív készségek, amelyek konkrét tevékenységekben, cse-

lekvésekben nyilvánulnak meg. A válaszokban megjelenő kijelentések 12%-a attitűdnek mi-

nősíthetőek, amelyek a tanuláshoz, a munkához, és az ezek során megnyilvánuló társas 

együttműködésekhez sorolhatóak. Az egyéni önállóság és felelősségvállalás deskriptoraihoz 

hasonló megfogalmazások a válaszoknak csupán 4%-ában fedezhetőek fel. (9. táblázat). 
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8. ábra. A „használható tudás” említéseinek száma MKKR-szintek szerinti bontásban 

9. táblázat: A „használható tudás” említéseinek arányai 

MKKR-deskriptorok szerinti bontásban 

attitűd 12% 

autonómia, felelősségvállalás 4% 

képesség 34% 

tudás (ismeret) 50% 

 

A használható tudással kapcsolatos válaszok a legnagyobb arányban az MKKR 8. szint-

jét érintették, amely a deklarált elvárások szerint: 

− „a szakterület tárgykörében a tudás elmélyülés[ér]e és gazdagodás[ár]a, egy-egy 

résztémának a teljesség igényével történő kutatás[ár]a, új ismeretek, összefüggések 

feltárás[ár]a; 

− a kutatásokhoz az ismeretszerzési és problémamegoldási módszerek kreatív alkalma-

zásának képesség[fejlesztésér]e, és új megközelítési módok kidolgozására irányul; 

− jellemző viszonyulás[a] a szilárd szakmai elköteleződés, az új utak keresésére való 

elhivatottság állandósulása, és a kitartó munkavégzés szükségességének elfogadása;  

− a szint az alkotó, kreatív önállóságot, a feladatvégzés során a kezdeményező, a ve-

zető szerep (szükség esetén a vitapartneri szerep) felelősségének vállalását követeli 

meg.” (Falus Iván – Imre Anna – Kotschy Beáta 2010:12) 

A fenti elvárásokhoz igazodóan azonosított, a 8. szintnek megfelelő válaszok legna-

gyobb arányban (74%) a tudás-típusú (ismeret-típusú) deskriptorhoz voltak sorolhatóak 

(10. táblázat). A legtöbb „hasznosítható tudás” az andragógia, a pszichológia, a közgazda-

ságtudomány, a szociológia és a pedagógia elméleti területeit érintette, illetve a személy-

ügyi- és humánszervezés tantárgyi keretein belül hangzott el. 

10. táblázat. A „használható tudás” említéseinek arányai 

a 8. szinten, deskriptorok szerint 

attitűd 9% 

autonómia 5% 

képesség 12% 

tudés, ismeret 74% 
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A két elemzési módszer alkalmazásának tanulságaként megállapítható, hogy a felnőtt 

tanulók mindennapi munkában hasznosítható oktatási tartalmairól végzett elemzés során 

megjelenített deskriptorok gyakorisági sorrendje, illetve a szerzett tudáselemek típusa egy 

ponton feltűnő hasonlóságot mutatnak. A hallgatók válaszainak a hagyományosabb kom-

petencia-fogalomrendszer szerinti elemzése, illetve az adatoknak az MKKR 

deskriptoraival való megfeleltetésen alapuló vizsgálata szerint is elsődlegesen a tudás-tí-

pusú (ismeret-típusú), hasznosítható egyetemi képzési tartalmak sorolódnak előre a diplo-

mások értékelésében. 

Az elsajátított tudás egy része közvetlenül hasznosulhat a munkavállaló aktuális feladat-

végzése során, más része – az adott kontextusban nem funkcionálva –, feleslegesnek tűn-

het. A válaszadók egyharmada szerint …”a munkahelyük nem hasznosította kellő módon 

a megszerzett kompetenciáikat.” Ezen belül a mindennapi tudás, illetve a személyes képes-

ségek egy részének kihasználatlanságát érzékelték a legtöbben (11. táblázat). A pályakez-

dők és nem pályakezdők egyaránt úgy ítélték meg, hogy kenyéradójuk tanulási képességü-

ket a mindennapi munkában nem kellő mértékben hasznosította.  

Az egyéni tudással kapcsolatban több válaszadó által tapasztalt munkahelyi közömbös-

ség ellenére viszonylag sokan úgy látták, hogy a képző intézményt érdemes ellátni olyan 

tanácsokkal, amelyek az esetleges hiátusokra irányíthatják az oktatók figyelmét. Ezek kö-

zül kiemelkedik az a javaslat-csokor, amely a hallgatók tanulni tudásának a megtanítására 

– a tanulás-módszertan programba vételére –, az értelmes, eredményes és hatékony tanulási 

folyamatok támogatására irányul (12. táblázat).  

11. táblázat: A munkahely által „fölöslegesnek tartott” tudástartalmak köre 

diploma 9% 

mindennapi tudás 38% 

műveltség 7% 

személyes képességek 27% 

vezetői képességek 19% 

12. táblázat: A képzésbe beépítésre javasolt tudástartalmak 

a válaszadók véleménye alapján 

mindennapi tudás 33% 

szaktudás 6% 

tanulás, tanulástámogatás 61% 

 

A képzés megújítására és azokra a kompetenciaelemekre is javaslatot tettek, amelyekkel 

találkozni szeretnének a képzési tartalmak között, ilyenek a gyakorlati jellegű és tréning-

kurzusok, a speciális szakmai ismeretek, az idegen nyelvek, valamint az informatika okta-

tása (13. ábra). 
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13. ábra. A képzésbe beépítendő ismeret- és tevékenységkörök (említések száma) 

A felnőtt tanulók elhelyezkedése végzettségük tükrében 

A felsőfokú oklevél átvételekor a felnőttek 55,3%-a nem a tanult szakmájában dolgozott, 

illetve többségük jelenlegi munkakörének szakmai tartalma sem egyezett meg a felsőfokú 

intézményben tanult képzési program szakmai jellegével . A jelentős eltérés mögött az 

egyéni élethelyzetekből és az eltérő egyetemi tanulmányi utakból fakadó indokok húzód-

nak meg. Más szakterületen dolgozott már a diploma megszerzése előtt 29%-uk, illetve 

nem talált munkát a végzett szakterületen 20,3%-uk. 

Az idősebb korosztály esetében a népművelő szak és valamely tanári szak párosa azt 

eredményezte, hogy előszeretettel helyezkedte el a pedagóguspályán. A népművelő hivatás 

– főként vidéken – többnyire a másodállású tevékenységre, vagy a nyugdíjas évek aktivi-

tására szorult ki. A középkorú diplomások – a 45 év feletti korosztály beszűkült mozgástere 

miatt – kevés munkahely között választhatnak. A munkatapasztalat és gyakorlati kompe-

tenciák meglétének munkahelyi követelménye a pályakezdőket arra készteti, hogy az ága-

zatok és a területi munakerőpiac széles választékából merítsenek és akár pályát is módo-

sítsanak annak érdekében, hogy munkához jussanak. A munkahelyek szakmai jellege és a 

diploma szakiránya közötti eltérés jelensége már nem csupán a vidéki kis településeken, 

hanem az urbanizáltabb településeken is jelen van, szinte minden szakmai területen dol-

gozó diplomás csoportban megfigyelhető ez a jelenség (13. táblázat). 

13. táblázat: Nem a befejezett szaknak megfelelő elhelyezkedés okai  

Nem a szakmai végzettségnek megfelelő elhelyezkedés okai % 

más szakterületen dolgozott már a diploma megszerzése előtt  29,0 

nem talál(t) munkát a végzettséggel 20,3 

tapasztalatok hiányában nem vették fel végzett szakmájába  7,9 

másik diplomája irányában helyezkedett el 6,5 

a végzettség megszerzése előtt is kapcsolódó szakmában dolgozott 6,2 

GYES-en van, családot alapított 5,5 

jobb lehetőséghez jutott, mintha a FEEK-es diplomáját használná 3,0 

csak a diplomáért járt a FEEK-re 3,2 
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tanult továbbra is, nem dolgozott 1,2 

vállalkozásba fogott 2,2 

egyéb 9,0 

nem válaszolt 6,0 

összes 100,0 

 

A diplomások többsége rugalmasan viszonyul ehhez a jelenséghez. Képzettségüket, 

szakképesítéseiket és tanulási képességeiket többségük ma is lehetőségként éli meg, de 

vannak, akik deficitként tartják számon a tanultakhoz nem igazodó elhelyezkedésüket. 

Ugyanakkor számításba veendő tényként kezelik a munkaerő-piac beszűkülését, a rurális 

térségekben az állandósult munkanélküliséget és a megélhetés elnehezülését. Tény az is, 

hogy ezek a negatív körülmények főként a női karrier-utak alakulásában játszanak közre. 

Az itt említett diszkrepancia figyelembe vételét illusztrálja a következő idézet:  

– „Mindenképpen előnyös nekem ez a plusz végzettség, hiszen, ha egyszer mégsem foly-

tathatnám jelenlegi munkámat, segítene a továbblépésben. Nagyon sok olyan ismeretre 

tesz szert az ember, amit nem is tud mindig számba venni, hogy ez innen, az onnan van, 

de a háttértár benne van az emberben.” (52 éves férfi, 1994-ben 2003-ban humánszervező 

szakon, 2003. kulturális menedzser szakon végzett, jelenleg népművelő, Pécs) 

Az egyetemet követő tanulási tervek és a tanulás motívumai 

A diplomások a pályaalakításukban és a karrierépítésükben rendre újabb tanulási tervekkel 

számolnak. Az egyetemi tanulmányi utak és munkahelyi életpályák hosszabb-rövidebb cik-

lusú váltakozása mögött új és egyre újszerűbb tanulási motivációk húzódnak meg. Az in-

terjúk egész életútra visszatekintő adatai azt tükrözik, hogy a tanulás az élettervek megva-

lósításának fontos kísérő eszközévé vált. A munka melletti  tanuláshoz és a rendszeres mun-

kahelyi továbbképzéshez fűződő beállítódások újszerű tőkebefektetésként is értelmezhe-

tőek. A vizsgálat tapasztalatai szerint a tanulás beépült a diplomás nők életformájába, több 

mint egyharmaduknak az az életélménye, hogy munka mellett folytatott felsőfokú tanul-

mányaik révén sikerült a munkahelyüket és/vagy pozíciójukat megőrizniük.  Kétségtelen az 

is, hogy ez az attitűd nem tűnik minden esetben autonóm döntésnek, mert sokszor a mun-

kahelyváltásokat, az újabb beiskolázásukat egzisztenciális nyomásra, valamilyen külső kö-

rülmény hatására lépték meg. Ám az is megállapítható, hogy a tanulóévek, a munkát ide-

iglenesen szüneteltető gyes és gyed ideje alatti képzési erőfeszítéseik utólagos értékelései 

alapvetően pozitív véleményezést kaptak. 

14. ábra: Diplomaszerzést követő képzések számának alakulása 

1 képzés 26% 

2 képzés 10% 

3 képzés 5% 

4. képzés 2% 

5 képzés 1% 

nem vett részt 56% 

A diplomaszerzést követően 35%-uk részt vett valamilyen képzésben, legtöbben a mun-

kájukhoz kapcsolódóan ültek újra és újra iskolapadba. Egy részük a munkahelyi képzéseken 

konkrét munkakör betöltéséhez kapcsolódó ismereteket sajátítottak el, vagy ezek elvégzésé-

vel korszerűsítették a meglévő tudásukat. Mások a PTE FEEK-en vagy további hazai felső-

oktatási és középfokú közoktatási intézmény képzéseire jártak (14. táblázat). 

A képzésekhez kötődő oklevelek és képesítések 31%-a új, középfokú szakképesítés, 

35%-a szakképesítő oklevél, 25%-a konkrét munkakörre képesítő oklevél. (A megkérde-
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zettek 10%-ának a diploma utáni képzéséről nincs információnk.) A továbbtanulást meg-

előző elhatározásokról, a tanulás részletes motivációiról sajnos nincs az egyes képzésekhez 

köthető pontos adatunk. E körülményt mérlegelve felvetődik, hogy miként értékelhető a 

diplomaszerzést követő oktatási részvétel motivációs hátterét? A továbbképzéseket kiváltó 

motivációkról, konkrét okokról többet tudhatunk meg, amennyiben a képzés hatásait, pon-

tosabban a tanulási formák befejezését követő megtapasztalt változásokat elemezzük. Erre 

vonatkozóan már részletes információk állnak rendelkezésünkre. E vizsgálati módszerrel 

– ugyan csupán áttételesen, de mégis – képet kaphatunk arról, hogy az egyetemi évek le-

zárását követően, a további képzési formák elvégzése előtt milyen céljaik lehettek, mi mo-

tiválta a diplomásokat az újabb tanulásra. 

Az államvizsga óta befejezett különféle tanulmányok magasabb fizetést, új munkakört 

vagy magasabb beosztás elérését eredményezték. Megemlítették azt is, hogy a továbbkép-

zéseik után a munkakörükben bekövetkezett változás könnyebb napi munkavégzést bizto-

sított, vagy új foglalkozáshoz, esetleg új munkahelyhez segítette a diplomásokat. Napja-

inkban a felsőfokú oklevelük szakképesítését nem hasznosító nők kiterjedt tovább - és át-

képzési gyakorlata mögött az a szándék húzódik meg, hogy jobb munkahelyhez juthassa-

nak. Ezek az oktatási formák konkrét munkaköri feladatokra képeznek, főként olyan beta-

nító és átképző tanfolyamok, amelyek 2-3 hónapos rövid tanulási időre korlátozódnak. A 

pozitív változásokat a tanulás hatásaként értékelték. 

A megkérdezettek 8,5%-a az adatfelvétel időpontjában is tanult, illetve 59,6%-uk to-

vábbi tanulmányok megkezdését tervezi. A tanulni vágyó nők aránya meghatározóan ma-

gas. Az alacsony nyelvi képességeket birtoklók egy része idegen nyelvi tudását pótolná 

(17,1%), vagy a gazdasági ismereteit bővítené (5,4%), mások a humán szakirányú tanul-

mányok elvégzését tervezik (3,8%), további elképzelések között szerepel a tudományos-, 

doktori tanulmányok megkezdése (5,5%), valamint újabb diploma megszerzése (3%). Az 

újabb egyetemi tanulmányokat tervezők 25%-a a FEEK-et választaná, ez pontosan 354 fő 

egykori hallgatónk. 

Megkérdeztük egykori hallgatóinkat arról is, hogy „Tanácsolná-e hozzátartozójának a 

szakot?” Nem válaszolt valamely okból a kérdésünkre 4,4%-uk, azonban háromnegyed ré-

szük (75,5%) számos indokot sorolt fel amellett, hogy hozzátartozójának is ajánlaná a 

FEEK-en megismert képzéseket (15. táblázat). 

15. táblázat. A szak ajánlása mellett és az ellen érvelők indokai 

Ajánlaná a szakot Nem ajánlaná a szakot 

Érvek % Érvek % 

Széleskörű ismereteket nyújt, jó tananyag 20,8 FEEK diplomának nincs rangja  13,3 

Jók az oktatók, színvonalas előadások 15,8 Elméleti, nem elég gyakorlatias 10,0 

Gyakorlatias, életszerű, felhasználható 5,5 
A végzettségek társadalmilag 

nem elismertek 
10,0 

Továbbképzésre motivál, alapműveltséget ad 5,1 
Önmagában kevés, 

további tanulmány kell 
6,7 

A tanultak fontosak az élet más területein is 4,4 Túl sok energiát követel 6,7 

Szakmában elkötelezetteknek javasolná 4,8 Javasolná megszorítással 6,7 

A felsőfokú végzettség megszerzéséért 

érte meg 
3 

A képzés a várhatónál 

kevésbé tartalmas  
3,3 

Jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít 10,3 Oktatók egy része gyengén tanít 3,3 

Egyéb ok 24,7 Egyéb ok 10,0 

Nem válaszolt 5,6 Nem válaszolt 30,0 

Összesen 100 Összesen 100 
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Akik csalódtak a képzésben (19,6%), azok azt nem tanácsolnák az ismerőseiknek, hogy 

a PTE FEEK-re jelentkezzenek. Többek között azzal érvelnek, hogy véleményük szerint 

nincs rangja az oktatott szakoknak, hangsúlyosabb az oktatásban az elmélet, nem elég gya-

korlatias a képzés, illetve úgy ítélik meg, hogy társadalmilag nem elismert a diploma által 

nyújtott végzettség. 

Összegzés 

A hetvenes évek óta a professzió tartalma jelentősen megváltozott. A kilencvenes évekig 

az egyes (népművelő, felnőttoktatás, humánerőforrás fejlesztés) szakmák meghatározóan 

a monolitikus állami irányításba ágyazottan és a művelődéspolitikának megfelelően for-

málódott. Ezt követő időszakban felerősödtek a piaci hatások, amelyre a képzés változatos 

specializációkkal válaszolt. A rendszerváltás és a privatizáció jelentős szerkezeti átalaku-

lást eredményezett a gazdaságban, ennek nyomán az egyes ágazatok munkaerő-piacain a 

munkahelyek szerkezete is átrendeződött. A diplomások többsége az új struktúrában kezdte 

meg felnőtt életét és integrálódott a munka világába. Ebben az elbizonytalanodott társa-

dalmi és gazdasági környezetben a diploma legnagyobb értéke az volt, hogy megtanította 

a diplomásokat a változásokhoz való alkalmazkodásra. A pályájuk elején vagy pályakez-

dőként munkahelyükön beilleszkedők, éppen családot alapítók úgy emlékeznek vissza 

egyetemi tanulmányaik megkezdésére, mint a középiskolai diákélet folytatására. A felső-

fokú tanulmányaik megkezdése egyben a pályaválasztás első nagy lépése volt, amely szak-

mai és egzisztenciális várakozásokkal párosult. A tanulmányok elvégzésétől a nappali ta-

gozatosok és a fiatalabb korosztály tagjai jól konvertálható diploma megszerzését várták, 

ez volt a tanulásuk fő motivációja. Az idősebb korosztály felnőtt tanulói is a végbizonyít-

vány megszerzésére fókuszáltak, de a diplomával kapcsolatos várakozásaik és a tanulási 

motivációik a fiatalabb társaikhoz képest szemmel látható eltérést mutattak. Meghatározó 

volt a tanulás ösztönzői között az a várakozásuk, hogy a munkahelyüket megtartsák, pozí-

ciójukat erősítsék és középvezetői, felsővezetői beosztásukkal jövedelmük is emelkedjék. A 

megtanult tudás- (ismeret-) és képességtartalmakat a személyiségüket gazdagító értékként, 

magát a tanulást pedig meghatározó életélményként vésték be emlékezetükbe. A nők számára 

a tanulás motivációja nem csupán ismeretszerzésre buzdított, hanem olyan életstratégiát for-

máló tevékenység volt, amely tudatos eszközévé vált a jobb és könnyebb munkafajták, ma-

gasabb jövedelem és nagyobb biztonság, önállóság, öntudatosság elnyerésére. 

A felnőtt tanulók által hasznosítható tudás tartalmáról és szerkezetéről összegezhető, 

hogy a diplomások a képzést folytató karon a legmagasabb követelményeket, vagyis az 

MKKR 7. illetve meghatározóan a 8. szint deskriptorainak megfelelő képzési követelmé-

nyeket teljesítették. A kutatás adataiból az is kitűnt, hogy az évtizedek óta a munkaerőpiac 

különböző ágazataiban dolgozó szakemberek főként a tudás-típusú, illetve részben a ké-

pesség-típusú deskriptorok által azonosítható tartalmakat konvertálták a munkájukban. Az 

egyetemen elsajátítottak körében kevésbé voltak hasznosíthatóak, az attitűd, autonómia és 

felelősségvállalás tartalmak. További kutatás derítheti ki annak nyomait, hogy a képzésből 

hiányoztak-e ezek a képzési elemek, vagy újabb megközelítésekkel, más módszertani ap-

parátussal érdemes-e vizsgálódni e témában. 

Az elsajátított kompetenciák, a tanuláshoz kötődő pozitív beállítódások még akkor is 

sikeres karrier-utakra terelte a diplomásokat, ha az szakmai váltásokkal, illetve területi mo-

bilitással járt együtt. A felsőfokú végzettséggel rendelkező réteg alkalmazkodott a munka-

erő-piaci és társadalmi változásokhoz. Jó mobilitási lehetőséget biztosított a FEEK -es dip-

loma. Munkahelyi betagolódásuk növekedő munkahelyi beosztáshoz, javuló egzisztencia 

mellett a jövedelmük szolid emelkedéséhez vezetett. A diplomások a stabilabb helyzetű 
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középrétegbe tartoznak, akik jó képzettségbeli tartalékokkal, pozitív munka- és tanulási 

attitűdökkel rendelkeznek. 
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