
Andragógus diplomával a munkaerő-piacon

A képzés pályája és előzményei
- Az andragógia képzés nagy ívű pálya (rövid fellendülés + magas hallgatói létszámok →eltűnik)

- népművelés-művelődésszervező-andragógus szakok: szakmai + társadalmi + oktatáspol-i érdeklődés 

- bolognai folyamat => kultúraközvetítő szakokat gondozó intézmények: konzorcium =>andragógia BA 
személyügyi szervező + munkavállalási tanácsadó + művelődésszervező ∑ :szakirány + új szakirány: 
felnőttképzési szervező →„megszüntetve megőrzött szakok” - tartalmában andragógiai kérdések +új 
lehetőség: felnőttképzési szervező szakirány 

- Andragógia BA - MAB 2005 határozat – 2006: 4 szakirány - 18 felsőoktatási intézmény

Képzőhelyek:

- előzményszakokhoz köthető hagyományaik + szakkínálatuk + személyi és tárgyi feltételeik

helyi igények + hallgatói jelentkezéseket figyelembe vevő sajátos képzési struktúra 

a 20 legnépszerűbb szak közé került az első helyes jelentkezések között. 

2006 és 2011 között ̢↑;  2011-től ↓ (államilag  finanszírozott helyek + központi bekerülési 
pontszámok + emelt szintű érettségi)
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Erősség-gyengeség:
Pozitívumok - amire a leginkább emlékszik az
andragógia szakos képzésből, és amit fontosnak tart!

- Tanárok, oktatók, akár név szerint is

- Érdekes órák, tananyag tartalom

- Gyakorlat

- Emberek, társaság, környezet

- Személyes kompetenciák fejlődése

- A képzés teljesíthetősége

A képzés gyengeségei

- Tanárok, oktatók

- Gyakorlat kevés

- Tárgyakkal való problémák, hiányzó ismeretek

- Munkaerő piaci relevancia

A vizsgálat
Cél:

- nem pusztán pályakövetés => személyes életút - tanulmányaik hasznosulása
szempontjából

- A DF andragógia BA szak végzettjei - szakmai életét vizsgáltuk

- abszolutóriumot szerzett hallgatók elérése A vizsgálat alapsokasága: 232 fő: 180
fő (77,6%) L, míg 52 fő (22,4%) N

- DUE neptun adatbázisán alapul - online önkitöltős kérdőív

- 2020 január-februárban

- e-mailen keresztül → online kérdőív linkje + személyes e-mail és facebook-
„kampány”

- A megkérdezés eredményes: 27,9%-os kitöltöttség (72 fő)

Andragógia a Dunaújvárosi Főiskolán
- közvetlen előzmény:

- akkreditált felnőttoktatási szakértő szakirányú továbbképzési szak (2000-2004)

- művelődésszervező képzés (2003-2009)

A művelődésszervező szak:

- A hallgatók több mint 30 %-a - művelődésszervező gyakorlat - felnőttképzéssel összefüggésbe hozható intézményben

- Több mint 25 %-uk szakdolgozati témájában: a felnőttképzés problematikája + gyakorlati tapasztalatai

- Főiskola szerepének definiálása és megerősítése e területen:

- a helyi és a közvetlen térség intézményei,

- a városban és térségünkben lévő középiskolák,

- oktatással, felnőttképzéssel foglalkozó intézmények

- valamennyi kultúraközvetítő intézmény

- 2010 szept.: andragógia BA alapszak - két szakirány (felnőttképzési szervező és személyügyi szervező)

- 2010–2014: 258 hallgató (L 185, N 70)

Az andragógia alapszak nappali 
tagozatára jelentkezők és felvettek 
száma 2006–2013 között

(Farkas, 2013.)

Az andragógia alapszak levelező 
tagozatára jelentkezők és felvettek 
száma 2006–2013 között
(Farkas, 2013.)

Melyek voltak a fő kutatási kérdéseink?

❑ Tudatosan választották- e a hallgatók a jelentkezésnél az andragógia szakot?

❑ Milyen elvárásai voltak a szakkal kapcsolatban?

❑ Hogyan ítéli meg - jelen helyzetéből visszaemlékezve - a képzés egészét, a tanulmányokat, a
gyakorlatot, a követelmények teljesíthetőségét, a társakkal egymáshoz való viszonyukat, a képzés
színvonalát és azt is, hogy a képzés megfelelt várakozásaiknak vagy sem?

❑ Hogyan hatott a képzés a hallgatók személyiségére, szakmai és egyéni életére, további tanulási
ambícióira?

Feltételeztük:

▪ általános elégedettségüknek adnak hangot az intézmény képzésével kapcsolatban,

▪ véleményeikben kifejeződik, hogy a képzés során felkészültek a szakma gyakorlására

▪ elhivatottságuk pályájuk iránt a diplomaszerzés után fokozódott, vagy változatlan maradt.
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Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

Megismertem a felnőttkori tanulás jellemzőit ,775   

Gyakoroltam az együttműködést (team-munkát) társaimmal ,750   

A képzőintézmény jó személyi és tárgyi feltételeket biztosított a képzéshez ,739   

Javult a problémamegoldó képességem és a kreativitásom ,738   

Fontosnak tartom az andragógus képzést ,735   

Új ismereteket szereztem pedagógiából ,732   

Megtanultam szakirodalmat keresni ,720   

Megszereztem a szükséges tudást ahhoz, hogy felnőttekkel foglalkozzam 

(képzés szervezés, oktatás, tananyagkészítés, tréningek vezetése, stb.) 
,713   

Sokat tanultam pszichológiából ,709   

Jobban megismertem önmagam ,690   

Jártasságot szereztem a kutatásban ,669   

Bővült az általános műveltségem ,660   

Javult az előadó képességem ,560   

Felkészültem a személyügyi feladatok végrehajtására egy munkahelyen  ,609  

Elegendő tapasztalatot szereztem a gyakorlatok során  ,592  

Megerősödött bennem az élethosszig tartó tanulás igénye   ,295 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

Magabiztosabb lettem ,781     

Példát mutatok a családomnak és a környezetemnek ,656     

Még nem volt hatása semmire -,640     

 Új munkakörbe helyeztek  ,856    

Magasabb fizetés/jövedelem  ,754    

Személyes jellegű „haszon” (új emberekkel találkoztam, 

élveztem a tapasztalatszerzést, stb.) 
  ,728   

A jelenlegi munkában jobb teljesítményt érek el   ,576   

Egyéb kedvező hatás, mégpedig:…   ,564   

Új munkát találtam   -,498   

Új feladatok, kihívások várnak/vártak rám    ,739  

Jobb előrejutási lehetőségeim vannak    ,464  

A diplomámat nem tudom semmire használni    -,417  

Újabb képzésekre jártam/járok     ,859 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
 

Munkaerő-piacról való visszajelzés:
• Jelenleg részt vesz-e felsőfokú képzésben - 18,6%-vesz részt (53,8% 

mesterképzés, FOSZK 23,1%, SZT 15,4%)
• A képzés témájában kapcsolódik az andragógus szakhoz => 66,7% 

hasonló szakterület, 33,3% egészen más.
• Közel 1/3-uk szerzett másik diplomát a képzés befejezése óta.
• A megszerzett végzettségük 85,7%-ban az andragógiához hasonló 

szakterületről származik.
• Munkaerő-piaci státuszukat tekintve 40%-uk diplomás beosztott, 

minden 5. válaszadó vezető beosztásban dolgozik, közel 17%-uk
beosztott nem diplomás foglalkozást folytat.

• Munkahelyüket tekintve közel azonos: piaci - állami szférában, 
elenyésző számban - nem dolgozók, vagy a nonprofit szféra 
alkalmazottai.

• A 72 főből 55-en adták meg munkakörük megnevezését →legalább 
25-en andragógiai területen dolgoznak.

Konklúzió:
- volt hallgatóink megszerzett tudása több 

területen hasznosul: 
- sokan maradtak a pályán és jól hasznosították 

az ismereteket, 
- kaptak a végzettségükkel kapcsolatos szakmai 

feladatot, 
- többen szakmai pályájukon előreléptek vele.

Összességében képzésünk eredményességéről
mérleget vontunk, hallgatóink beválásáról színes és
jól hasznosítható ismereteket szereztünk.

Hogyan hatott Önre a képzés? Változott-e valami az életében az andragógus diploma megszerzése óta?


