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1. A témaválasztás indoklása 

 

A tudás szerepe mindig is meghatározó volt a gazdaság és a társadalom életében, és napjaink 

felgyorsult fejlődési, ,,új" gazdasági, "tudásgazdasági"
1
 folyamatai ezt a szerepet 

folyamatosan átértékelik. De vajon mi az a tudás? Melyek azok a tudás elemek, amire ma 

valóban szükségünk van a munkakörünkben, magánéletünkben - vagy szervezeti szinten 

gondolkodva - a piacon maradáshoz? Hol és hogyan jön létre a tudás? 

 

A tudás, a képességek fejlesztése legmagasabb szinten a felsőoktatási intézményekben
2
 

történik, vagy kellene, hogy történjen.  Az egyetem gazdasági szereplőként a felsőoktatásból 

kikerülőknek elhelyezkedést segítő tudást, kompetenciákat és szakmákat kínál, összehangolja 

a szakma struktúrát. A felsőoktatás a diplomások kibocsátása révén nagymértékben 

befolyásolja a munkaerő-piaci kínálat minőségét és mennyiségét. A munkába való belépés 

sikerét meghatározza, hogy az oktatás hogyan készíti fel a hallgatókat a munkaerő-piaci 

beilleszkedésre. Az egyetem a kutatási tevékenységével, vállalatokkal, vállalkozásokkal, 

szakmai képviseletekkel, kamarákkal együttműködve jelentősen hozzájárul a gazdaság 

versenyképességéhez. Végül, de nem utolsósorban kulturális központként és munkaadóként is 

értelmezhetjük az egyetemeket, főiskolákat. Az oktatási intézmény, mint rendszer 

működéséhez, az alaptevékenységek ellátásához a képzések szintje és szakmai iránya 

határozza meg az intézményi infrastruktúra tárgyi feltételeit. Az intézményben munkálkodó 

oktatók, kutatók, hallgatók, a tananyagok, az oktatási formák alkotják a személyi feltételeket 

– ők a tudás előállítói, használói, hasznosítói, terjesztői. A felsőoktatás tehát nem egy 

önmagában, elszigetelten működő intézményrendszer. A gazdaság és a társadalom szerves 

részeként, kapcsolódásai révén az egymástól való tanulás kutatása, megismerése további 

tanulással szolgálhat. 

 

A felsőoktatás többször jelentős, többszintű változásokon ment keresztül az elmúlt években, 

évtizedekben megfigyelhető tömegesedésre adott strukturális válaszadási kísérletre a – célok 

                                                 
1
 A tudásgazdaságra utal a megtermelt többletérték, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők növekvő aránya, K+F 

költségek általános emelkedése, szabadalmak, cégek közötti együttműködések növekvő száma. 
2
 A felsőoktatás egységes definíciója – tudomásom szerint  –  sem a magyar, sem a külföldi szakirodalomban 

nem található. Az uniós dokumentumok utalása szerint felsőoktatás minden olyan intézmény, amelyben alap- és 

mesterszak képzést folytatnak. Ezt a megközelítést fogadom el én is, így a dolgozatban amikor felsőoktatásról 

beszélek, ide értem a főiskolákat csakúgy, mint az egyetemeket, az általam vizsgált tényezők szempontjából 

nincs jelentősége a megkülönböztetésnek. 
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és a feladatok folyamatos módosulásával jellemezhető - bolognai folyamatban került sor. A 

középkorban az universitas szó eredetileg a „közös érdekű és jogi státusú emberek” testületét 

jelentette. A „studium” a tanulmányok folytatására alkalmas helyet és közeget fejezte ki, a 

generale pedig azt mutatta, hogy vonzáskörzete meghaladta az adott régiót.  Az „új” egyetem, 

mint a modern társadalom funkcionális képződménye, egy régió igényeire és szükségleteire 

megtestesült válasz. A válasszal vagy funkció gyakorlásával kialakul a munkamegosztás, és az 

állandósult munkamegosztás alakítja ki a felsőoktatási szervezetet. Ebben a funkcionális 

felfogásban az intézmény ott és úgy jön létre, ahol a társadalom adott közösségének igénye 

van rá. Az utóbbi évtizedek intézményeinek gomba módra történő születése tömeges képzési 

igényeket elégített ki, a változások a bolognai folyamattal követhetők. A megnövekedett 

létszámnak a tudás- és kompetencia formálását meghatározza, hogy milyen motivációval 

érkezik a felsőoktatásba. Kérdés, hogy van-e pontos képe a tanulni vágyóknak a felsőoktatás 

elvárásairól, a szakok értékéről és a betölthető munkakörökről?  Vajon milyen oktatói 

szerepek betöltésével, oktatási módszerekkel, hallgatói teljesítményértékeléssel és milyen 

képzési modellben történik. Vajon az intézmény a hallgatók tanítását vagy a tanulási folyamat 

feltételeinek megteremtését tűzi ki céljául? Az oktatók oktatási és nevelési feladatain túl 

felmerül a hallgatói felelősség meghatározó szerepe is a tanulási folyamatokban. 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bolognai folyamatban sem jött létre a munka világa és a 

felsőoktatás tervezése közötti kapcsolat.  

 

Felgyorsult világunkban tehát egyre nagyobb figyelem irányul a munkát végző „szervezeti 

emberre” (Csepeli, 2001) és tudására. A tudásmenedzsment a vállalatirányítási 

tevékenységnek az alrendszere, amelynek célja, hogy a modern vállalatelméletek, 

menedzsmenttechnikák információtechnológia és módszerek alkalmazása mellett a 

rendelkezésre álló tudást úgy értelmezzék, rendszerezzék, fejlesszék és hasznosítsák, hogy a 

lehető legmagasabb hozzáadott értéket teremthessék elő. Ezekben a folyamatokban 

csoportképződésre, csoportban történő együttműködésre, kommunikációra, bizalomra, 

szervezeti tanulásra van szükség. A munkára való felkészülés hosszú szocializációs és 

nevelési folyamatában a felsőoktatás fontos szerepet tölt be. A felsőoktatásból a munka 

világába kerülő munkavállalónak szüksége van a fenti közösségi értékekre és képességekre, 

különösen a tudás megosztásának képességére. Ezért fontosnak tartom annak vizsgálatát, 

hogy az oktató és a hallgató hogyan viszonyul a csoportmunka kérdéséhez, milyen érzésekkel, 

beállítódásokkal és tapasztalatokkal viseltetik a csoportmunka iránt. A hallgatók a 
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csoportmunka, a szocializáció révén sajátítják el az együttműködés, az alkalmazkodás, a 

véleménykifejtés, a mások elfogadásának képességét. A csoportmunka – úgy gondolom – 

minden szervezet egyik legfontosabb munkaszervezési módszere, ily módon a társas 

kapcsolatok megjelenése. Ezért a csoportmunkával kapcsolatos beállítódások, hozzáállások 

nagyon fontos tényezők minden – akár oktatási, akár gazdasági – szervezet és az egyén 

számára is. Én a csoportmunkát, a csoportos együttműködést a tudásmegosztás és 

tudásfejlesztés módszereként értelmezem és ezért vizsgálom, hogyan viszonyulnak hozzá a 

szervezetek és az egyének.  

 

Gondolkodásomat és így munkámat jelentős mértékben befolyásolja és rányomja a bélyegét 

az, hogy tanulmányaimat társadalomtudományi területen folytattam, a munkámat a gazdasági 

felsőoktatás területén végzem, így következtetéseimet is elsősorban e területekre fogalmazom 

meg. 

 

2. A dolgozat felépítése 

 

 

A kutatási terület lehatárolásaként vizsgálatomat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, 

kutatók, valamint a gazdasági oldalon a vállalkozások körében végeztem. Kérdéseimet a 

tudásmenedzsment említett központi hármas tevékenységéhez kapcsolódóan tettem fel, 

mindegyik vizsgált sokaságban közös elemként a felsőoktatással kapcsolatos általános 

vélemények és a csoportmunkával kapcsolatos attitűdök szerepeltek. Egymáshoz illeszkedően 

tettem fel kérdéseket a hallgatók és a vállalkozások körében a munkavállalói kompetenciákkal 

kapcsolatosan, a szakmai gyakorlatokat illetően és vizsgáltam az oktatási módszereket, 

oktatói szerepeket két oldalról: a hallgatói és az oktatói kérdőívekben. 

 

Munkámat – a „Bevezetés” c. fejezetet követően – sokoldalú, szerteágazó szakirodalom 

feldolgozásával alapoztam meg. A szakirodalmi területek – meg kell jegyeznem, hogy 

mindegyik külön-külön is önálló értekezés témája lehetne, ám véleményem szerint a téma 

komplexitásához vizsgálatukat szükségesnek tartottam – a következők (a dolgozat II. 

fejezete): 

 

Dolgozatomban az egyéni és a szervezeti tudásalkotás, -létrehozás és tanulási modelleket 

vettem sorra, amelyek közül a kutatásban a Bencsik-Lőre (2009) informális tanulás modelljét 
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használtam fel, amely a csoportban történő tanulást köti össze a szervezetek tudástőkéjével. 

Ezt a gondolatot kutatásomban a vállalkozások és a felsőoktatás együttműködéseinek típusai 

vizsgálatában használtam fel. Részletesen bemutattam a csoportok jellemzőit, hogyan alakul a 

tudás a csoportmunka során. Figyelemmel voltam a nemzeti kultúra és a szervezeti kultúra 

tudásmegosztást és az együttműködéseket meghatározó szerepére. 

 

Szemügyre vettem a felsőoktatás területét, az egyetemek tudásalkotásban, áramoltatásában és 

fejlesztésében betöltött szerepét, megváltozott funkcióit, kihívásait. Rámutattam, hogy a 

tudásmenedzsment céljai korrelálnak az Egységes Európai Felsőoktatási Térség 

követelményeivel és mindkettő a versenyképes tudáshoz szükséges ismeretek, tudás 

létrehozását kívánja elérni. A felsőoktatás expanziójára és a bolognai folyamatra alapozva 

felvetettem az oktatás-tanulás paradigma váltásának szükségességét, az oktatói szerepek és 

oktatási, tanulási módszerek bemutatásával. A felsőoktatási pedagógiai folyamatban is az 

oktatás elválaszthatatlan a neveléstől. 

 

Tekintettel arra, hogy a tudással kapcsolatos kérdéseket nem elég csak a felsőoktatásban 

vizsgálni, elméleti és empirikus kutatásaim során vizsgáltam a tudás áramlásának jellemzőit a 

felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködéseiben, ahol a felsőoktatás és a gazdaság 

együttműködéseinek tudásáramoltatási jellemzőit feltártam, illetve a munkaerőpiac 

elvárásaiban. 

 

Kutatómunkámban szekunder (KSH, Eurostat) és primer adatokat (kérdőívek és mélyinterjúk) 

dolgoztam fel. Az információk feldolgozásával felállítottam kutatási modellemet, amelyek 

alapján megfogalmaztam hipotéziseimet) és azokat a statisztikai módszertan széles 

eszköztárának felhasználásával igazoltam. 

 

Eredményeimet a hipotézisek logikai sorrendje alapján rendeztem. A szekunder adatforrások 

információit felhasználva a felsőoktatás expanzióját vettem szemügyre és a bolognai folyamat 

súlypontjainak alakulását követtem. A munkaerő-piaci helyzet vizsgálata, a foglalkoztatottak 

és a munkanélküliek (álláskeresők) adatai alapján ismét megerősítést nyert, hogy érdemes 

tanulni, mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők nagyobb valószínűséggel tudnak 

elhelyezkedni, mint az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők. A téma szűkítése miatt a 

béreket nem elemeztem. 

 

A dolgozatom III. fejezetében az alkalmazott primer kutatás módszertanát és a minták 
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specifikációját ismertetem. Az ezt követő fejezetben a felállított hipotézisek vizsgálatára és az 

eredmények bemutatására, majd a következtetések, javaslatok megfogalmazására kerül sor. 

Feltárom a kutatás hiányosságait, illetve megjelölöm azokat az irányokat, amelyek mentén a 

kutatás kiterjeszthető és/vagy folytatásra érdemes a jövőben. 

 

Disszertációm utolsó fejezetében összefoglalom az eredményeket, rendszerezem a 

hipotézisvizsgálatok eredményeit és fogalmazom meg a téziseimet. 

3. A kutatás célja és modellje 

A disszertáció célja, hogy a tudásmenedzsment három központi tevékenységét: a tudás 

értelmezését (az egyéni és a szervezeti tudás beazonosítása, feltérképezése, felmérése és 

értékelése), a tudás áramoltatását (megosztás, hozzáférhetőség biztosítása és felhasználás), 

valamint a tudás fejlesztését (tudásalkotás, szervezeti tanulás) a felsőoktatásra vizsgálja. A 

felsőoktatásnak a tudás menedzselésében betöltött óriási szerepe adja az alapot arra nézve, 

miért is fontos ezzel a témával foglalkozni. 

A dolgozatban a szakirodalom összefoglalása után a felsőoktatásban és a gazdasági szereplők 

körében folytatott empirikus vizsgálataim eredményét mutatom be. A vizsgálatokban az alábbi 

kérdések vezéreltek: 

1) Hogyan értelmezi a tudást a felsőoktatás (hallgatók és oktatók), illetve a munkaerőpiac? 

Mit jelent a cégeknek a tudás? Milyen kompetenciákra van szüksége a gazdaságnak? 

Rendelkezik-e ezekkel a kompetenciákkal a diplomás munkavállaló? Felkészíti-e a 

diplomásokat a felsőoktatás ezekre a kompetenciákra?  Figyelembe veszi-e a munkaerő-

piaci igényeket a felsőoktatás? 

2) Mi jellemzi a tudás áramlását a (felső)oktatásban? 

Az oktatási-tanulási módszerek vizsgálata azért lényeges, mert a szakmai tartalom, 

ismeret, tudás, a képzési feladatok felvetik a MIT?, a HOGYAN? és a MIÉRT? 

kérdéseket. 

3) Mi jellemzi a tudás áramlását a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti 

együttműködésekben? 

Mennyire fontos a vállalkozások számára a tudás, és egyáltalán milyen tudásra van 

szükségük? Hogyan, milyen úton szerzik be a szükséges tudást? Mi jellemző a 

szervezetek tanulására? Milyen együttműködési sajátosságok jellemzik a felsőoktatás és a 

vállalkozások kapcsolatát? 
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4) Hogyan írható le a hallgatóknak, az oktatóknak és a vállalkozásoknak a tudás 

fejlesztésének (egyik) módszeréhez, a csoportmunkához való hozzáállása? A nemzeti 

kultúra individualizmus-kollektivizmus dimenziójának, valamint a csoportkohézió és a 

csoportteljesítmény tényezőkkel kapcsolatos vélemények, beállítódások vizsgálata. 

 

Az elméleti kutatások, a releváns szakirodalom áttekintése alapján megfogalmazott 

kérdéseimet követően alkottam meg az alkalmazott kutatási modellemet. A 

tudásmenedzsment három központi tevékenysége együttesen vizsgálható, így a modell 

összeállításánál az összefüggések és a kérdéskör összetettségének és sokrétűségének 

megjelenítésére törekedtem.  

 

A modellem megalkotásánál abból indultam ki, hogy az egyetem a szakmai oktatás mellett a 

munkaerő-piaci beilleszkedést segíti. Emellett ez a tudásalkotás és -fejlesztés nem csak a 

felsőoktatásban valósul meg. Hallgatóként és munkavállalóként érinti az egyént és érintett 

maga a gazdaság és a munkaerőpiac is. Ezek a szereplők egyrészt egymástól függetlenül is 

léteznek, ugyanakkor különböző tényezők révén kapcsolód(hat)nak egymással, illetve egy-

egy szereplő több szerepben is megjelenhet. Például az egyén a szervezettel fennálló 

munkajogviszonya révén megjelenik munkavállalóként, illetve a felsőoktatás piacán, mint a 

kurzusok fogyasztója képviselteti magát. Ugyanakkor a vállalkozások is megjelennek egyik 

oldalon munkaadói szerepben, másrészt a felsőoktatás piacán megrendelőként vagy a 

kurzusok és egyéb szolgáltatások fogyasztóiként.  

 

Megközelítésemben a tudásalkotásnak és -fejlesztésnek a helyszíne a felsőoktatás, ezért nem 

tekinthetek el a tudás menedzselésétől sem: a felsőoktatásnak is menedzselnie kell a tudást. 

Az MTA Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottsága 

konszenzusos meghatározása szerint a tudásmenedzsment olyan menedzsment alrendszer, 

folyamat és kultúra, amelyben a tudástőke feltárását, összegyűjtését, létrehozását, 

számontartását, megőrzését, megosztását és állandó gyarapítását integráltan kezelik és 

információtechnológiával támogatják.  A tudásmenedzsment három központi tevékenysége a 

tudás értelmezése, áramlása és fejlesztése, amely tényezők összefüggéseit együttesen 

vizsgálom. A három tényező tartalmi jellemzőit az 1. ábrában különböző árnyalatokkal 

jelölöm. Az egyes tényezők közötti kapcsolatokat és hatásmechanizmusokat, összefüggéseket 

nyilakkal érzékeltetem. A tudásmenedzsment központi tevékenységeket, a tényezőket és a 

kapcsolódásokat a következőkben értelmezem: 
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1. ábra A tudásmenedzsment központi hármas tevékenységének felsőoktatási modellje 

 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A tudás értelmezése területen a rendszer már említett szereplőit jelenítem meg: a gazdasági 

szervezeteket, az egyént és a felsőoktatást. Ezeknek a szereplőknek egyrészt különböző 

elgondolásuk, véleményük van arról, hogy mi is az a tudás, illetve a kompetencia. A tudás és a 

kompetencia fogalmak egymástól el nem választhatóak, valamint a tudás több szinten is 

(egyén, csoport, szervezet) értelmezhető és jellemezhető. Szintén itt jelenítem meg a 

munkaerő-piaci elvárásokat, mivel a munkáltatók fogadják az oktatásból kikerülő hallgatókat, 

mégpedig saját szempontrendszer, ismérv alapján megszűrik a jelentkezőket. 

Megközelítésemben ezt a szükséges vagy helyes tudást (a MIT?) a felsőoktatásban „állítjuk 

elő”, amely elvezet a tudás áramlásának igen összetett területére (a HOGYAN? kérdéséhez).  

 

A tudásáramlásban a felsőoktatás és a munkaerő-piaci elvárások közötti kapcsolatokat a 

(diplomás) foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok tükrözik vissza. Milyen a képzés 

szerkezete, megfelel-e a munkaerőpiac szakma keresletének? A kérdés azért fontos, mert a 
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képzésszerkezet egyrészt hatással van az adott ország foglalkoztatáspolitikájára és 

versenyképességére. Másrészt felvetődik annak kérdése, hogy az oktatásba fektetett idő- és 

energia hasznosul-e, hasznosítható-e a diplomával megszerzett tudás? Minden szereplő nyer, 

vagy lesznek vesztesek is a rendszerben? A szakmai gyakorlat szintén megjelenik 

tudásáramlási tényezőként, mert a képzést lehet vele javítani, tehát javára szolgál az 

intézménynek és hasznos a hallgatónak is, mert segíti a (vele szembeni) munkaerő-piaci 

elvárások megismerését. Az egyének és a szervezetek közötti tudásáramlást az emberek 

foglalkoztatása, az emberi tőke megszerzése és a „tudásvagyon” gondozása jelenti. A 

tanulószervezeti működés biztosítja, hogy a szervezetek a csoportokon keresztül  képesek  új 

tudást, új ismeretet létrehozni.   

Az oktatóktól a hallgatók felé történő tudásáramlását a pedagógiai folyamatok: az oktatás és a 

nevelés biztosítja. Ezt befolyásolja, hogy az oktatók milyen szerepeket (tanár-tudós-

hivatalnok) (Kozma, 2004) milyen arányban töltenek be ezekben a folyamatokban. A hallgatói 

szerepek is meghatározóak, hiszen ők az oktatási folyamat dolgozóiként vagy a kurzusok és 

egyéb szolgáltatások fogyasztóiként tekintenek magukra. A tudás megszerzése szempontjából 

jelentősége van a motivációnak is, mert az befolyásolja az aktivitást, a szakmai tudásra 

nyitottságot és az ismeretek elsajátítását, a tudás megszerzését, a tanulmányok elvégzését, 

majd a munkaerő-piaci sikerességet. A tudás áramlásának alakítását befolyásolja, hogy ezek a 

folyamatok milyen képzési modellben valósulnak meg. Azaz hatással van rá az intézményi 

struktúra, maga a tananyag, a know-how, milyen tanulási folyamatok zajlanak, explicit vagy 

tacit tudás vagy azok sajátos keveréke hangsúlyos. Az sem mellékes, hogy milyen az 

akadémiai és szakmai képzés integrációja, hogyan határozzák meg a know-how 

sztenderdeket, ki viseli a szakmai gyakorlat felelősségét, és végül az oktatáspolitika 

orientációja. 

A tudás fejlesztése alatt azt a tudás alkotást értem, amely tanulási folyamat a másokkal való 

együttműködést igényli (a hallgató társakkal, az oktatókkal, a munkatársakkal, a vezetővel) 

éppúgy, mint szervezeti szinten a vállalkozásokkal és az intézményekkel. Ennek a másokkal 

való együttműködésnek a bizalom az alapja. A közös célokért együtt cselekvő, együttműködő, 

csoport tagjai az interakciók, a tudás „összerakása”, megosztása, a problémák megbeszélése, 

elemzése és visszacsatolás révén tanulnak, azaz fejlesztik az egyéni és a csoport, illetve annak 

révén a szervezeti tudást. Azt, hogy hogyan viszonyulunk (a MIÉRT? fontossága) a 

csoportmunkához, azt a szervezeti kultúra befolyásolja a szocializációs folyamatai révén, 

másrészt a nemzeti kultúra hat viselkedésünkre, átszövi életünket. 
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4. Hipotézisek megfogalmazása, rendszerezése és a kutatás módszertana 

Az előzőekben ismertetett kutatási céloknak megfelelően rendszereztem – a téma 

összetettségéből adódóan – viszonylag nagyszámú hipotéziseimet, amelyek fő csoportjai:  

1. a tudás értelmezése körben a munkavállalóval szembeni, valamint a képzéssel szembeni 

elvárásokra irányuló hipotézisek; 

2. a tudás áramoltatásával kapcsolatban a felsőoktatás és a vállalati szektor 

együttműködésére vonatkozó hipotézisek; 

3. a tudás áramoltatásával kapcsolatban az oktatásra vonatkozó hipotézisek; végül  

4. a tudás fejlesztése szempontból a csoportmunkával kapcsolatos hipotézisek. 

  

1. táblázat A hipotézisek rendszere 

TM 

központi 

tevékenység 

Hipotézisek 

 

A tudás  

értelmezése 

1. A tudással kapcsolatos várakozások 

H1 A hallgatók és a vállalkozások a munkavállalói kompetenciákról jelentősen eltérő 

elképzelésekkel rendelkeznek. 

H2 A szervezetek a munkaerővel szemben a szakmai felkészültség mellett egyéb, a csoportos 

munkavégzéssel kapcsolatos kompetenciákat is elvárnak. 

H3 A hallgatók felsőoktatásba való belépését elsősorban munkaerő-piaci megfontolások vezérlik.  

Tudás  

áramoltatás 

2. A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata 

H4a A felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti kapcsolatok elsősorban a 

nagyvállalatok körében valósulnak meg. 

H4b A felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti kapcsolatok típusa összefüggésben 

van a cégek tőkeösszetételével. 

H4c A felsőoktatási intézmények és a vállalati szektor közötti kapcsolatot befolyásolja, hogy a 

vállalati szféra milyen mértékben kap/vállal szerepet a felsőoktatási intézményekkel való 

együttműködés különböző területén. 

3. Oktatás  

H5 A felsőoktatásban elsősorban a tanári dominanciához kapcsolódó oktatói szerepek, oktatási és 

tanulási módszerek jellemzők. 

H6 A bolognai folyamat ellenére, a szakmai képzések esetében centralizált képzési modell 

jellemző. 

A tudás  

fejlesztése 

4. Csoportmunka beállítódások 

H7 A felsőoktatásban alkalmazott oktatási módszerek nem befolyásolják a hallgatók 

csoportmunkához való hozzáállását. 

H8 A hallgatók csoportmunkához való hozzáállása eltér mind a munkaadók, mind az oktatók 

csoportmunkához való hozzáállásától. 

Forrás: saját szerkesztés 
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A megfogalmazott hipotézisek teszteléséhez több kutatási módszert alkalmaztam. A kutatási 

probléma körülhatárolásához a szakirodalmi feldolgozáson túl szekunder adatforrásokat 

(statisztikai adatbázisok, kutatási jelentések, nyilatkozatok) használtam fel. A kvalitatív 

elemzés időrendben megelőzi a kvantitatív elemzést, azaz a téma megértése érdekében 

először az oktatók és a gazdasági szervezetek vezetői körében egy kötetlenebb beszélgetés 

keretében törekedtem a fogalomrendszer és a közös nyelv kialakítására. Ezt követően került 

sor a kvantitatív kutatásra, azaz az oktatók, kutatók, a hallgatók és a gazdasági szervezetek 

képviselői töltötték ki a rájuk szabott kérdőíveket. Ezt a felmérést kiegészítettem további 

személyes interjúkkal a folyamatok, kapcsolódások jobb megértése érdekében. 

 

2. táblázat A kutatásban felhasznált információforrások rendszerezése 

Kutatási 

módszertan 
Információ forrás Információ 

Interjú készítés  Oktatók  A kérdőíves felmérést megelőző kötetlenebb adatfelvétel, a 

fogalomrendszer, a közös nyelv használatára.   

A kérdőíves felmérést követően a kapott adatok, eredmények, 

összefüggések alátámasztására, kiegészítésére, megerősítésére, 

visszaigazolására. 

Vállalkozás 

vezetők 

Kérdőíves 

felmérés 

Oktatók, kutatók Általános információk a felsőoktatásról, hallgatói munka értékelése, 

oktatási módszerek, vélemények a csoportmunkáról. 

Hallgatók  Általános információk az intézmény- és szakválasztásról, vélemények a 

munkaerő-piaci elvárásokról, a tanulás jellemzői, a hallgatói munka 

értékelése, oktatási módszerek, vélemények a csoportmunkáról. 

Vállalkozások  Vélemények a felsőoktatásról, a munkaerő-piaci elvárásokról,  

kapcsolatok a felsőoktatási intézményekkel, vélemények a 

csoportmunkáról. 

Dokumentum 

elemzés 

Statisztikai 

adatbázisok, 

jelentések, 

nyilatkozatok 

A gazdasági és felsőoktatási folyamatok számokkal való alátámasztása, 

politikák, témában folyó kutatások  megismerése. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kérdőíves felmérés teszi ki a kutatás jelentős részét. Mindhárom vizsgált körre (hallgatók, 

oktatók és vállalatok) külön, de egymáshoz illeszkedő kérdőívet állítottam össze az 

információk gyűjtésére, mindegyik kérdőív több fejezetből áll, amelyeket a 3. táblázat foglal 

össze. 
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3. táblázat A kutatásban alkalmazott kérdőívek felépítése 

Hallgatói kérdőív Oktatói kérdőív Vállalati kérdőív 

I. Általános kérdések a 

tanulmányokkal kapcsolatosan 

 

II. Oktatási módszerek 

 

III. Kérdések a csoportmunkával 

kapcsolatban 

 

IV. Saját gondolatok 

megfogalmazása a 

csoportmunkáról 

 

V. Háttérinformáció 

I. Általános kérdések a 

felsőoktatással kapcsolatosan 

 

II. Oktatási módszerek és 

elképzelések 

 

III. Munkáltatók elvárásai 

(kompetenciák) 

 

IV. A hallgatók 

teljesítményértékelése 

 

V. Kérdések a csoportmunkával 

kapcsolatban 

 

VI. Saját gondolatok 

megfogalmazása a 

csoportmunkáról 

 

VII. Háttérinformáció 

I. A munkaerővel szembeni 

elvárások és az oktatással 

kapcsolatos vélemények 

 

II. A szervezetnél található 

csoportmunka jellemzői 

 

III. Kérdések a csoportmunkával 

kapcsolatban 

 

IV. Saját gondolatok 

megfogalmazása a 

csoportmunkáról 

 

V. Háttérinformáció 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kérdőíves adatfelvételre 2008. júniustól 2009. novemberig terjedő időszakban került sor. 

399 db hallgatói, 95 db oktatói és 486 db vállalati kérdőívet dolgoztam fel. Vizsgálatomban 

alkalmaztam egyszerű leíró statisztikákat, hiszen ezek az adatok megismeréséhez 

nélkülözhetetlenek (pl. gyakoriság, összeg, számtani átlag, szórás stb.), valamint a további 

elemzések alapját adják. A következő, mélyebb összefüggés feltárására alkalmas 

többváltozós, adatredukciós elemzési módszereket több hipotézis igazolásánál is 

alkalmaztam: a főkomponens analízis, a faktoranalízist és a varianciaanalízist. Ezeken 

túlmenően a klaszterképzés technikát is alkalmaztam. A megkérdezetteknek 1-től (egyáltalán 

nem értek egyet) 7-ig (teljes mértékben egyetértek) terjedő Likert-féle intervallum skálán 

kellett kifejteniük a megfogalmazott állítással kapcsolatos véleményüket/attitűdjüket. 

Szaktudományi hipotéziseim helytállóságának empirikus ellenőrzéséhez kereszttáblázatos 

elemzéseket, varianciaanalízist, illetve korrelációelemzést végeztem. Az adatok előzetes 

vizsgálatára, ezek javítására különös figyelmet fordítottam vizsgálataim során, hiszen az 

egyes statisztikai módszerek, próbák alkalmazása szigorú feltételekhez van kötve. Például a t-

próba, az ANOVA alkalmazása a változók normális eloszlását tételezi fel. A minták 

megfelelően nagy empirikus nagyságúak lévén a változók normál eloszlását a Kolmogorov-

Szmirnov próbával vizsgáltam. 
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A kérdőíves felmérésem alapján kapott válaszok, eredmények alátámasztására kutatásomat 

kiegészítettem a kvalitatív kutatások körébe tartozó interjúkkal. A 7 db oktatói és 18 db 

vállalati interjú felvételére 2010. nyarán került sor. Az interjúk során a kérdéseimet a 

kutatásom szempontjából fontos négy fő kérdéscsoport köré rendeztem: 

1) A tudás értelmezése, a tudás megjelenési formái; 

2) a tudás áramlásának jellemzői a szervezeten belül (eszközök és támogatások); 

3) együttműködések révén történő tanulás (kiktől tanulnak a szervezetek); 

4)  tapasztalatok, vélemények a csoportmunka általi tanulásról. 

 

Vizsgálati eredményeim alapján a 4. sz. táblázatban foglaltam össze a hipotézisekre 

vonatkozó döntésemet: 

4. táblázat A disszertáció hipotézisei és az azokra vonatkozó döntések 

TM 

központi 

tevé-

kenység 

Hipotézisek Státusz 

 

A  

tudás  

értel-

mezése 

1. A tudással kapcsolatos várakozások 

H1 A hallgatók és a vállalkozások a munkavállalói kompetenciákról jelentősen 

eltérő elképzelésekkel rendelkeznek. 
el- 

fogadva 

H2 A szervezetek a munkaerővel szemben a szakmai felkészültség mellett egyéb, 

a csoportos munkavégzéssel kapcsolatos kompetenciákat is elvárnak. 
el- 

fogadva 

H3 A hallgatók felsőoktatásba való belépését elsősorban munkaerő-piaci 

megfontolások befolyásolják. 
el- 

fogadva 

Tudás-  

áramol-

tatás 

2. A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata 

H4a A felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti kapcsolatok 

elsősorban a nagyvállalatok körében valósulnak meg. 
el- 

fogadva 

H4b A felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti kapcsolatok típusa 

összefüggésben van a cégek tőke-összetételével. 
el- 

utasítva 

H4c A felsőoktatási intézmények és a vállalati szektor közötti kapcsolatot 

befolyásolja, hogy a vállalati szféra milyen mértékben kap/vállal szerepet a 

felsőoktatási intézményekkel való együttműködés különböző területén. 

el- 

fogadva 

3. Oktatás  

H5 A felsőoktatásban a tanári dominanciához kapcsolódó oktatói szerepek, 

oktatási és tanulási módszerek jellemzők. 
el- 

fogadva 

H6 A bolognai folyamat ellenére, a szakmai képzések esetében centralizált 

képzési modell jellemző. 
el- 

fogadva 

A  

tudás 

fejlesz-

tése 

4 . Csoportmunka beállítódások 

H7 A felsőoktatásban alkalmazott oktatási módszerek nem befolyásolják a 

hallgatók csoportmunkához való hozzáállását. 
el- 

fogadva 

H8 A hallgatók csoportmunkához való hozzáállása lényegesen eltér mind a 

munkaadók, mind az oktatók csoportmunkához való hozzáállásától. 
részben 

 elfogadva 

Forrás: saját szerkesztés 
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5. A kutatás eredményei, tézisek 

 

T1. A hallgatók és a vállalkozások a munkavállalói kompetenciákról jelentősen eltérő 

elképzelésekkel rendelkeznek, amely elvárásokat a felsőoktatásnak figyelembe kell 

vennie. 

 

Kimutattam, hogy a vizsgált mintában a hallgatók (leendő munkavállalók) és a gazdasági 

szereplők (munkáltatók) a munkavállalói kompetenciákról eltérő elképzelésekkel és 

elvárásokkal rendelkeznek. Eltérést tapasztaltam abban is, hogy az érintettek szerint ezek az 

elvárt kompetenciák kialakulnak-e, és ha igen, milyen szinten találhatók meg a 

munkavállalóknál. Feltártam, hogy a hallgatók szerint leginkább a szakmai tudást, a 

nyelvtudást, az alkalmazkodást, a kommunikációs készséget, valamint a kreativitást várják 

tőlük a munkáltatók. A cégek oldaláról is fontos a tudás és az alkalmazkodóképesség, ám az 

együttműködő készség, a rugalmasság és a csoportmunka is elsők között szerepelnek. 

Beazonosítottam, hogy a szakmai tudás, alkalmazkodás, rugalmasság, együttműködési 

készség, csoportmunka alkalmasság és a gyakorlati tapasztalatok tekintetében magasabbak a 

céges elvárások, mint a meglévő kompetencia szintek, azaz a felsőoktatás ezeknek az 

elvárásoknak csak részben tud megfelelni. Eredményeim szerint a hallgatók munkaerő-piaci 

ismeretei és a valóság között eltérés van, sem felkészülve, sem felkészítve nincsenek a 

munkáltatói elvárásokat illetően. Rávilágítottam a vállalati oldal szakmai gyakorlatra irányuló 

ellentmondásos hozzáállására: miközben hiányolja vagy nem elégséges szintűnek érzik a 

cégek a munkavállalói gyakorlati tapasztalatokat, a szakmai gyakorlat és a gyakorlat tartása 

kevésbé fontos, tehát vagy mástól várják a szakmai gyakorlat tartását, vagy kevésbé hisznek a 

fontosságában, illetve hasznosságában. Ennek hátterében a költségigény állhat (pl. 

próbadarabokhoz alapanyag biztosítása, időigényesség, pl. betanítás, magyarázatok, a cég, a 

folyamatok megismertetése, energiaszükséglet, oda kell figyelni a hallgatóra, felelősség stb.), 

mindez további vizsgálatok lehetőségét veti fel. 

 

T2. A szervezetek a munkaerőtől a szakmai felkészültség mellett szocializációs, 

kommunikációs és etikai kompetencia elemeket is elvárnak. 

 

Empirikus tapasztalatokra alapozva bizonyítottam, hogy a vizsgált szervezeteknél a tudás 

mellett egyéb, a csoportos munkavégzéssel kapcsolatos szocializációs, kommunikációs és 

etikai kompetencia elemek is megjelennek elvárásként. Ennek keretében létrehozott 

faktorokkal igazoltam, hogy a cégeknek fontos a szakmai tudás. A munkavállaló személyes 
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érettsége még annál is fontosabbá válik: a munkáltatók elsődleges elvárása a munkavállaló a 

munkával, a munkahellyel (fizikai környezet) és a fizetéssel kapcsolatos értékrendje. 

Rámutattam, hogy az együttműködéshez, a közös tanuláshoz fontos csoportmunka képesség és 

segítőkészség szempontoknak is meghatározó szerepük van a munkaerővel szembeni 

elvárásokban. Mindezek arra hívják fel a figyelmet, hogy az oktatóknak az oktatással 

egyenértékűnek kell, hogy tekintsék a nevelést és az erkölcsi ismeretek átadását. 

 

T3. A hallgatók felsőoktatásba való belépését elsősorban munkaerő-piaci megfontolások 

befolyásolják. 

 

Szekunder adatbázisok elemzésével igazoltam, hogy az iskolai végzettség emelkedésével a 

foglalkoztatási arány is emelkedik. Ugyanakkor az alacsony diplomás aktivitási rátát is 

figyelembe véve, ehhez kapcsolódóan két szempont alapján vizsgáltam, hogy a hallgatók 

milyen motivációval érkeznek a felsőoktatásba. Mivel a hallgató legkésőbb a tanulmányok 

elvégzése után kikerül a munkaerőpiacra, a hallgatónak az intézménybe érkezése 

meghatározza a munkaerő-piaci sikerességet. A hallgatók intézményválasztását egyértelműen 

intézményi jellemzők és szak-orientáció határozzák meg. Faktorelemzéssel rámutattam, hogy 

a jelentkezők szakválasztásában (és egyúttal a szakmaválasztásában) pedig leginkább a 

munkaerő-piaci tényezők, a tudatos karrierépítés szempontjai az elsődlegesek. A racionális, 

számszerűsíthető, „kemény” elem: az elérhető felvételi pontszám mellett számítanak a 

beállítódási, érzelmi, hangulati elemek is, mint a közösségi hangulat, jó légkör, a személyes 

érdeklődéshez illeszkedő szakmai képzési elemek. A munkaerő-piaci elhelyezkedés igénye a 

választott kurzus legfontosabb tényezőjeként is megjelenik 

 

T4/1. A felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti kapcsolatokban a cégek 

mérethatása érvényesül, ám a kapcsolatok típusa nincs összefüggésben a vállalati tőke 

összetételével. 

 

A cégek ún. „mérethatása” statisztikailag igazolhatóan összefüggésbe hozható a felsőoktatási 

intézmények és a gazdasági szereplők közötti kapcsolattal, így a tacit tudás explicitté 

formálásával és a tudástranszferrel. A mérethatás tényezőjeként a vállalkozás létszám szerinti 

nagyságstruktúráját alkalmaztam, a kapcsolatokat illetően pedig öt különböző együttműködési 

területet vizsgáltam: munkatársak szakmai képzése, kutatási együttműködések, 

vizsgafeladatok ellátása, rendezvények támogatása és végül az állásbörzéken történő 

megjelenés. Bebizonyítottam, hogy a szervezeti méret és az együttműködések típusa között 
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szignifikáns kapcsolat van, tehát attól függően, hogy mekkora szervezetről van szó, más-más 

kapcsolat fűzi a céget az intézményhez. Rámutattam, hogy a kisebb vállalkozások kevésbé 

kooperálnak, illetve kevésbé tervezik az együttműködést az egyetemmel/főiskolával. 

Ugyancsak ezt az összefüggést tártam fel a tudásnak a vállalati oldalról a felsőoktatás 

irányába a szakemberek előadásra történő meghívásával célzott áramoltatása vizsgálatában. 

Bármely együttműködési formáról beszélünk is, bebizonyosodott, hogy a kapcsolatok nagyon 

szerények, azaz a gazdasági szereplők és a felsőoktatási intézmények együttműködési rutinjai 

még nem alakultak ki. Kiegészítő kvalitatív vizsgálataim azt sugallják, hogy a felsőoktatási 

intézmények is elsősorban a nagyvállalatokkal való együttműködéseket keresik, különös 

tekintettel a szakképzési hozzájárulás és egyéb anyagi forrásszerzés lehetőségének 

reményében. 

 

T4/2. A felsőoktatási intézmények és a vállalati szektor közötti kapcsolatot befolyásolja, 

hogy a vállalati szféra milyen mértékben kap/vállal szerepet a felsőoktatási 

intézményekkel való együttműködés különböző területén. 

 

A kapcsolatok irányát célzó elemzésem igazolta, hogy a céges, a munkavégzéssel kapcsolatos 

szakmai és személyes kompetencia elvárásoknak az egyetem felé történő jelzése, illetve a 

cégeknek a képzések felépítésében való részvétele, ezek sikere vagy kudarca megalapozza az 

együttműködéseket. Ebből levonható az a következtetés, hogy a kooperációk, a tudás 

áramoltatásának alapja a személyes kapcsolatok és az ennek révén kialakuló bizalom. 

Emellett rámutattam, hogy valamennyi együttműködési területre hatással bír a 

főiskola/egyetem által indított szak kínálatáról kialakult vélemény. Megállapítottam, hogy az 

oktatási színvonal, illetve a kikerülő hallgatók felkészültségét illetően megoszlanak a 

vélemények. Megállapítottam azt is, hogy a kapcsolatok a cégek oldaláról piaci alapúak. 

 

T5. A bolognai folyamat ellenére, a szakmai képzések esetében centralizált képzési 

modell és a tanári dominanciához kapcsolódó oktatói szerepek, oktatási és tanulási 

módszerek jellemzőek. 

 

A hallgatói, az oktatói és a vállalati mintában több aspektusban statisztikai eszközökkel 

igazoltam, hogy a bolognai folyamat ellenére a felsőoktatásban a (Raviola-féle) centralizált 

képzési modell jellemző. Ennek keretében sikerült kimutatnom, hogy az oktatást inkább 

elméletorientáltnak és kevésbé gyakorlatorientáltnak látják a cégek.  Igazoltam azt is, hogy a 

hallgatóknak sem döntési szempont a képzés választásában a gyakorlati tárgyak mennyisége. 



20 

 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a gyakorlati szakember meghívása, előadásaik útján történő 

tudástranszfer sem általános gyakorlat. A tanulási kontextus vizsgálatával megállapítottam, 

hogy a vizsgált körben a hallgatói aktivitás többnyire kimerül az előadásokon, 

szemináriumokon való részvételben, és a diákok a további tudás- és élményszerzésben kevésbé 

érdekeltek. Az oktatási kontextus elemzésével kimutattam, hogy az oktatók előnyben 

részesítik az elméleti és specifikus szakismeretek átadását, és az előadást mint oktatási 

módszert irányadónak tekintik. Ezt a hallgatói vélemények is alátámasztják. Feltártam a 

hallgatók által leginkább érzékelt tanulásszervezői és döntéshozói (Óhidy-féle) tanári 

szerepek és az oktatók által leginkább alkalmazott tanári kommunikáció oktatási módszerei (a 

szóbeli ismeretközlés és a bemutatás, szemléltetés) közötti kapcsolatokat. Rámutattam a 

megfigyelő és beavatkozó, valamint az evalváció és értékelő oktatói szerepeknek a beszélgetés 

és a felfedezéses tanulás közötti kapcsolatára, ám a hallgatók szerint ezeket az oktatási 

módszereket alkalmazzák a legkevésbé az oktatók.   

 

Kimutattam, hogy a felmérésbe bevont hallgatók leginkább azokat az oktatási (ami egyben az 

ő munkamódszerük) módszereket kedvelik, amelyek a csoport- és a teammunkát, a bemutatást, 

beszélgetést ölelik fel, vagyis ahol ők is tevékenyen részt vehetnek a folyamatokban, és 

megoszthatják a feladatot és a felelősséget, ám ez mégsem követel tőlük túl nagy energiát.  

 

T6. A felsőoktatásban alkalmazott oktatási módszerek nem befolyásolják a hallgatók 

csoportmunkához való hozzáállását. A hallgatóknak és az oktatóknak különböző a 

csoport teljesítményével kapcsolatos beállítódása, amelyet a szervezethez fűződő 

jogviszony magyaráz. 

 

Adatredukciós eljárást alkalmazva újra megerősítést nyert, hogy a csoportmunka iránti 

érzelmek és szemléletek már jóval a felsőoktatásba érkezés előtt kialakulnak. Azt is 

megállapítottam, hogy az együttműködések teljesítményére irányuló beállítódások hátterében 

sokkal inkább a szervezethez tartozás jellege áll. A csoportmunka preferálására 

(individualizmus/kollektivizmus) és a csoportkohézióra irányuló befolyásoló tényező a 

szervezeti kultúra. Azaz a munkaszerződéssel rendelkező szervezeti tagok (oktatók, illetve a 

vállalkozások szereplői) sokkal inkább elkötelezettek a csoportmunkával kapcsolatos 

együttműködés (individualizmus/kollektivizmus), a teljesítmény és az összetartozás iránt, 

mint a hallgatók, akiket elsősorban a kurzusok és egyéb szolgáltatások fogyasztóinak és az 

oktatási folyamat termékeinek tekintek. 
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6. A kutatás korlátai és lehetséges irányai 

 

Hármas irányú kutatásommal arra vállalkoztam, hogy képet rajzoljak a tudás értékeléséről, 

tudás áramoltatásáról és a tudás fejlesztéséről a felsőoktatásban.  Empirikus kutatásomban 

leginkább a Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókból gyűjtöttem 

adatokat, amely egyik oldalon a szűkítés lehetőségét adta, másik oldalon a kutatás korlátait is 

jelenti. Izgalmas lenne a későbbiekben a kutatást országos vagy nemzetközi szinten folytatni. 

 

A másik korlátot a pénzforrás szűkössége és az ismertség, hírnév hiánya jelentette, amelyek 

miatt nagyobb körben nem tudtam elvégezni a kutatást, illetve a válaszadási hajlandóságot is 

befolyásolták. Nagyon nagy munkát és időráfordítást igényelt a beérkezett adatok 

feldolgozása, amelyet személyesen végeztem.   

 

Azt gondolom, hogy munkám és eredményeim „pilot” programként adhatnak alapot a 

felsőoktatási intézmények belső szereplőinek együttműködésére; a felsőoktatás és a gazdaság, 

a munkaerőpiac kapcsolatának új típusú, részletes megismerésére és összefüggések 

feltárására. Számos további lehetséges kutatási irányt tudok elképzelni folytatásként, mint 

például a vállalkozások és a felsőoktatási intézmények együttműködései vagy annak 

hiányosságai mögött rejlő okok feltárása és javaslatok kidolgozása. További kutatást igényel 

az együttműködések egyéb területeinek beazonosítása, jellemzőik feltárása. Izgalmas kutatási 

terület a vállalkozások tőkeösszetétele és a tudásmenedzsment összefüggéseinek vizsgálata a 

tudás megszerzése, felmérése, beazonosítása, megosztása, áramoltatása, fejlesztése, rögzítése 

és megőrzése kérdésekben. 

 

A tudás és szervezeti tanulás témakörében mélyinterjúk alapján a vizsgálatok folytatása 

szélesebb körben a tudás és annak fejlesztésére irányuló szervezeti feltételek vizsgálatára. A 

tanulószervezeti jellemzők felmérése a vállalkozások és különösen a felsőoktatási 

intézmények körében, akár nemzetközi kiterjesztéssel. Végül, de nem utolsó sorban a 

hallgatói tanulási szokások és a hallgatók egymás közötti kapcsolatainak további vizsgálata, a 

„hallgatói kultúra” definíciójának felállítása vagy elvetése. 
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