
A közösségszervezés szakos hallgatók bemeneti kompetenciamérésének 
eredményei 2017-2019

Célok
Poszterünkön a közösségszervezés szakos hallgatók 2017 óta
zajló többcélú felmérésének egyes eredményeit kívánjuk
bemutatni.

A kérdőíves vizsgálat célja az, hogy az elsőéves, képzésbe lépő
hallgatókat jobban megismerjék a felsőoktatási intézmények.

A vizsgálat a hallgatók képzési motivációit, érdeklődését,
munkaértékeit, jövőképét tárja fel. Valamint a hallgatók korábbi
tanulmányi életútjára, eredményességére, szociokulturális
hátterére vonatkozóan tartalmaz kérdéseket. Ezen túl a
hallgatók szövegértési és számolási készségeinek felmérésére
törekszik.

Előzmények
Az egyetemi hallgatók kompetenciáit, valamint a
pályaválasztásukkal kapcsolatos elvárásokat számos aspektusból
vizsgálja a szakirodalom

A hazai kutatások egy része a belépő hallgatók kompetenciáinak
felmérésére fókuszál (pl. Kocsis 2015. Reisz 2018.), az egyetemre
jutás sikertényezőit is boncolgatva

A kutatások másik fő csoport kimeneti oldalra helyezi a
hangsúlyt, gyakran longitudinális mérésekkel is összekapcsolva
vizsgálatot a hallgatói pályaképekről, munkaerő-piaci
elvárásokról (pl. Fónai 2018. Fónai-Márton, 2018.). Ide tartozik a
kutatások azon csoportja, amelyek az egyetem értékére és
presztízsére vonatkozó attitűdöket és az egyetem / egyetemi
diploma értékét veszi górcső alá (Fábri, 2012. Fábri, 2016.)

A kutatások fókusza a kutatócsoportok méretétől függően
változik, gyakoribbak az egy intézményre fókuszálok, az országos
felmérések ritkák.

Módszertan
A kutatási eszközként szolgáló kérdőívet a Közművelődési
Szakmafejlesztési Munkacsoport készítette, amely a szakot
indító intézmények szakfelelőseit és a Nemzeti Művelődési
Intézet szakmafejlesztési munkatársait tömöríti.

A kutatás épített a szakmai előzménynek tekintet andragógia
szakos bemeneti kompetencia mérésére, amelyet regionális
szinten a Pécsi Tudományegyetem hallgatói körében zajlott
(Kocsis, 2015. Kocsis-Mátrai-Zsolnai, 2007.).

A kutatás elindítása összekapcsolódott a Közösségszervezés BA
szak 2017.évi indításával

A Közművelődési Szakmafejlesztési Munkacsoport a felmérést a
képzést elindító 13 egyetem részvételével tervezte, országos
szinten, a hallgatóság reprezentatív lefedettségével

A felmérés adatfelvétele éves gyakoriságú (őszi félév), így
középtávon a változások mérésére is alkalmas lehet.
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A kutatás mintája – az országos Közösségszervezés BA hallgatói létszám tükrében

A kutatási eszköz felépítése

A komplex mérőeszköz két nagyobb blokkból áll: az első részben a hallgató hátterére, eredményeire, terveire, és nézeteire 
kérdezünk rá (55 kérdés), míg a második szakaszban következik a bemeneti kompetenciák készség jellegű felmérése 
A kitöltés időtartama megközelítőleg 90 percet vesz igénybe.
Az első blokk fontosabb témái:

 Szociológiai háttérváltozók, középiskolai tanulási eredményessége, és tanulmányi tervek

 A szak/szakmaválasztás motivációi

 Szocio-ökonómiai státusz és családi háttér

 Szabadidő felhasználási szokások, gondolkodás jellegzetességei (demokrácia, tolerancia) és (szakmai) jövőkép

 A tanuláshoz való attitűd és tapasztalat

A kompetencia mérés fókuszába az olvasott szövegértés (24 kérdés), a matematikai-logikai készségek (15 kérdés),amit a 80

állítást tartalmazó Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív zár le (Oláh, 1999. Oláh 2002).

A matematikai-logikai gondolkodás aktuális szintjét feltáró, nemzetközi feladatbankból válogatott,15 részfeladatot tartalmazó 
összeállítás és a szövegértés elemzésére készült, összesen 24 elemét érintő feladatsor az andragógia szakra belépő hallgatók 
akadémiai képességeinek megismerésében is helyet kapott. (Kocsis, Mátrai, Zsolnai 2007).

Néhány egyéb összefüggés

A nők 38%-a válaszolta azt, hogy igen, közösségszervezős szeretett volna lenni, míg a
férfiaknak csupán 21%-a.
A férfiak 15%-a válaszolta azt, hogy szükséges a jelenlegi munkájához, míg a nőknek csupán
8%-a.
Azok, akik szinte minden nap végeznek művészeti tevékenységet, nagyobb arányban (18%)
mondták azt, hogy szükséges a munkájukhoz, mint azok, aki nem végeznek ilyen
tevékenységet napi szinten.
A községekben, falvakban lakók 41%-a válaszolta azt, hogy igen, mindenképpen
közösségszervezős szeretett volna lenni. Ez az arány, pedig pozitívan tér el az általánostól.
Arányukat tekintve a fővárosiak kevésbé látják olyan szélsőségesnek a szakmát, mint a többi
településen élők. Inkább középre sorolódnak, a vidékiek pedig sokkalta inkább
szélsőségesen gondolkoznak a témában. Ez nem azt jelenti, hogy szélsőségesek az adatok, a
többség piacképesnek tartja mindenhol a szakmát.

Eredmények 1. – Szakválasztás és elkötelezettség

Miért jelentkezett a szakra/szakpárra? 3 év válaszai egyben (fő)

KÉP, TÁBLÁZAT 

vagy GRAFIKON

Felvételi éve Felvettek száma 

országos szinten

Vizsgálatban 

résztvevők 

száma

Kitöltési arány

2017 346 fő 151 fő 43 %

2018 565 fő 329 fő 58 %

20019 599 fő 250 fő 42 %

A válaszadók életkora

nappali levelező
2017 21,21 30,33

2018 20,49 29,51

2019 19,87 31,75
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Eredmények 2. - A kiválóság, illetve a művészeti affinitás megjelenése

Különböző versenyeken résztvevők száma (fő)

1. Szakválasztás és 
elköteleződés

2. 
Munkatapasztalatok 

és nyelvtudás

3. Kiválóság 
megjelenése

4. A szak 
piacképességének 

megítélése

5. Tanulással töltött 
idő

Eredmények 3. – Nyelvtudás, munkatapasztalat Eredmények 4. – A szak piacképességének megítélése Miért jelentkezett

Eredmények 5. – Tanulással töltött idő és eredmények
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A szak piacképességének átlagos 
megítélése ötfokú skálán (1-5) A szak 

piacképességének 

megítélése (1-5)

Év Átlag Szórás

2017 4.15 0.81

2018 4.17 0.77

2019 4.19 0.75
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Érettségi vizsga átlagos eredménye 
(érdemjegy)

Tanulással eltöltött idő 

naponta (a 

középiskolában)

Év Átlag Szórás
2017 2,70 1,70

2018 2,47 1,64

2019 2,53 2,00
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