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ALTER EMESE  – KOCSIS ZSÓFIA  

HALLGATÓI MUNKAVÁLLALÁS A STEM TERÜLETEKEN 
A tanulmányok melletti munkavállalás perzisztenciára és tanulmányi 

előrehaladásra gyakorolt hatása 

A STEM képzések egyik közös jellemzője a hallgatók magas lemorzsolódási ará-

nya és az alacsony perzisztencia. A magas lemorzsolódást számos tényező ma-

gyarázhatja, ezek egyike a hallgatók tanulmányok melletti munkavállalása. A 

tanulmányban bemutatott kutatás célja annak feltárása, hogy alkalmazhatók-e 

a lemorzsolódással, a hallgatói munkavállalás perzisztenciára gyakorolt hatá-

sával kapcsolatos hagyományos elméletek egy olyan szuperdiszciplína hallga-

tóinak esetében (STEM területek), amely a korábbiaknál jóval erősebben fonó-

dik össze a munkaerőpiac igényeivel, és amely képzések fő célja nem a klasszi-

kus értelmiség, hanem a specifikus tudással rendelkező, a munkaerőpiac igé-

nyeit a legnagyobb eséllyel kielégítő szakemberek nevelése.  

Bevezetés 

A kilencvenes évek óta az expanzió, valamint az információs és technológiai fejlődés miatt a felső-

oktatási intézmények folyamatosan új kihívások előtt állnak. Az egyetemeknek már nem elég az 

elméleti, akadémiai tudást közvetíteni, hanem meg kell valósítaniuk a gyakorlati ismeretek átadá-

sát, melynek elengedhetetlen feltétele a munkaerőpiac igényeinek ismerete (Castro-Levy 2001, 

Teichler, 2011). Ettől kezdve a munkaerőpiac igényeinek feltárása nélkülözhetetlenné vált a hall-

gatók munkára való felkészítésében, ami a felsőoktatás egyik új feladata lett (Castro-Levy, 2001). 

Az expanzió utáni, piacosodó felsőoktatás jellemzője továbbá, hogy abban egyes, piacképesebb 

képzések előtérbe kerülnek, mások háttérbe szorulnak, ami az értelmiségképző funkciók gyengü-

léséhez vezethet (Bocsi, 2019, Castro-Levy, 2001). 

Az expanzió velejárója továbbá a heterogén hallgatói bázis és a korábbiaknál jelentősen magasabb 

lemorzsolódás, ami mind a hallgatók, mind az intézmények szempontjából komoly erőforrás-

veszteséggel jár együtt (Kocsis & Pusztai, 2020). Mivel a munkaerő-piaci igényekkel a korábbiak-

nál erősebb kapcsolatot mutató, az expanzió következtében nagyobb lemorzsolódási arányokkal 

jellemezhető felsőoktatásban jelent meg a STEM területek kutatásának igénye, így tanulmányunk-

ban a lemorzsolódás, hallgatói munkavállalás és tanulmányi előrehaladás kapcsolatát vizsgáljuk 

a STEM képzéseken.18 

STEM képzések az oktatáskutatás és szakpolitika fókuszában 

STEM képzések és lemorzsolódás 

A szakirodalom a STEM képzések egyik közös jellemzőjeként emelte ki a hallgatók magas lemor-

zsolódási arányát és az alacsony perzisztenciájukat (OECD, 2019). A perzisztenciát a szakiroda-

lom gyakran a lemorzsolódás ellentéteként definiálja, amely a hallgatók tanulmányok melletti el-

köteleződését, kitartását és a tanulásba befektetett erőfeszítését jelenti (Astin, 1975, Pusztai, 

 
 Alter Emese PhD hallgató, Debreceni Egyetem. 
 Kocsi Zsófia PhD hallgató, Debreceni Egyetem. 
18 STEM: Science + Technology + Engineering + Mathematics = Tudomány + Technológia + Mérnöki tudo-
mányok + Matematika. 
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2011).  A kutatások szerint a STEM képzések hallgatóinak lemorzsolódását egyrészt befolyásolják 

a demográfiai jellemzők, mint a diákok neme, életkora, lakhelye, családi állapota, valamint az, hogy 

a középiskola befejezése után közvetlenül tanultak tovább a felsőoktatásban vagy sem, illetve a 

motiváció hiánya (Belloc et al. 2011, Kinnunen−Malmi, 2006 Kori et al., 2015). A diplomaszerzést, 

a hallgatók eredményességét nemcsak egyéni jellemzők, hanem az intézményi környezet és az ott 

lezajló interakciók is jelentősen befolyásolják (Tinto, 1975), az intézmények tehát ezáltal támo-

gathatják a hallgatók fejlődését és eredményességét (Pusztai, 2011). Az egyetemen töltött idő, a 

különböző oktatói és hallgatói folytatott interakciók egyfajta védőfaktorként funkcionálnak, me-

lyek jelentősen csökkentik a lemorzsolódás kockázatát (Duque, 2014, Kori et al., 2015).  

Magyarországon a felsőoktatási hallgatók 36-39% szakítja meg a tanulmányait a végzettség meg-

szerzése előtt. A klasszikus STEM területek közül az informatika képzéseken a legmagasabb a le-

morzsolódási arány, 49-55%. Az informatikai terület után a legmagasabb lemorzsolódással a ter-

mészettudományi képzések jellemezhetőek (47-50%), a műszaki területeken pedig 40-44%, a le-

morzsolódók aránya (Ódor & Huszárik, 2020). A STEM képzéseken a lemorzsolódás előrejelzőjé-

nek bizonyul hallgatók közötti interakciók az oktatók tanácsadásának hiánya (Barker et al. 2009), 

a tantervi nehézségek, a tanítás színvonala (Marra et al., 2013), illetve a hallgatók alacsony jöve-

delme és ebből adódó munkavállalása (Kori et al., 2015).   

A hallgatói munkavállalás, mint a lemorzsolódás egyik tényezője 

Bár a STEM képzésekre jellemző magas lemorzsolódást számos tényező magyarázhatja, korábbi 

kutatási eredményeink szerint a hallgatók tanulmányok melletti munkavállalása is szignifikáns 

magyarázó erővel bírhat a lemorzsolódás vonatkozásában (Kocsis & Pusztai, 2020, Kovács et. al., 

2019). A munkavégzés csökkenti a tanulmányokra fordított időt, s távol tartja a hallgatókat az 

intézményi kultúrába való beágyazódástól, s ezáltal növeli a lemorzsolódási kockázatot (Kovács 

et al., 2019). A STEM képzésekre koncentrálva az EUROSTUDENT magyarországi adatai szerint a 

műszaki és informatikai képzések hallgatóinak legalább negyedét érinti a heti 20 óránál intenzí-

vebb munkavégzés. Ez magasabb arányú, mint a többi területen, de a hallgatók csaknem fele olyan 

munkát végez, ami kapcsolódik a tanulmányaihoz. Az informatikus hallgatók 70%-a jellemzően 

tapasztalatszerzés céljából dolgozik, gyakori, hogy már tanulmányaik alatt érvényesül a munka-

erőpiac vonzó hatása (Hámori, 2018). A tanulmányok melletti munkavégzés pozitívuma lehet a 

hallgatók soft skill-jeinek fejlődése (Pollard et al., 2013), melyek olyan képességek, melyeket a 

hallgatók egy hagyományos egyetemi képzés során kevésbé vagy egyáltalán nem tudnak megsze-

rezni.  Magyarországon jelentős probléma, hogy a munkaerő-piaci igények nem jelennek meg a 

kurrikulumban, ebből kifolyólag az alapkompetenciák fejlesztése sem megoldott, hiszen az okta-

tásban szerzett tapasztalatok távol esnek a problémamegoldástól és a munkahelyi helyzetektől 

(Óbudai Egyetem, STEM-Hungary jelentés, 2018). 

Kutatási kérdések és hipotézisek 

Feltételezésünk szerint a STEM területek jellemzőinek következtében elképzelhető, hogy a ma-

gyar STEM felsőoktatás egyes képzéseinek esetében nem használhatók a hallgatói munkavállalás 

lemorzsolódásra és perzisztenciára gyakorolt hatását leíró klasszikus elméletek. Kérdés továbbá, 

hogy a STEM képzéseken ugyanolyan súlyos karriertörésnek számít-e a diplomanélküliség, a ta-

nulmányok megszakítása, mint azokon a pályákon, ahol az elhelyezkedés kritériuma egyértel-

műen a diploma, mint az orvosi, jogi képzéseken (Lee & Ferrare, 2019). Előfordulhat, hogy egyes 

STEM területeken a munkavállaló hallgatók nem morzsolódnak le, tehát esetükben nem érvénye-

sül a munkavállalás negatív hatása. Ezek alapján két fő hipotézist fogalmaztunk meg.  
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H1: Mivel a STEM képzéseken specifikus szaktudást igénylő munkaerő-piaci pozíciókra kell felké-

szülniük a hallgatóknak, feltételezzük, hogy az elméleti felsőoktatás melletti munkavállalás ese-

tükben kevésbé hat negatívan a perzisztenciára és előrehaladásra. 

H2: Feltételezésünk szerint a munkavállalás a STEM képzéseken abban az esetben gyengíti a ta-

nulmányok iránti elkötelezettséget és hat negatívan a hallgatók előrehaladására, amennyiben 

nem illeszkedik a hallgatók tanulmányaihoz.  

Módszerek 

Az adatok a 2018/19-es tanévben felvett, nagymintás PERSIST 2019 hallgatói adatbázisból szár-

maznak (N = 2199). Az adatfelvétel az Európai Felsőoktatási Térség egyik legkeletibb felsőokta-

tási régiójában történt. A kutatás Magyarország keleti régiójának felsőoktatási intézményeiben 

folyt. Jelen elemzés során a magyarországi minta (N = 1045) adatait használtuk fel, mely a karok, 

a képzés terület valamint a finanszírozási forma tekintetében az elemszámmal arányos és repre-

zentatív, a kérdezőbiztosok a karokra, képzésterületre és finanszírozási formára vonatkozó kvó-

ták figyelembevételével, de túlmenően véletlenszerűen választották ki a válaszadókat. A mintában 

nappali munkarendű másodéves BA/BSc képzéses és másod- vagy harmadéves osztatlan képzé-

ses hallgatók szerepeltek. Az adatokat az SPSS 22.0 programmal elemeztük. A minta releváns kép-

zési területek szerinti megoszlását az 1. táblázat mutatja be. 

1. TÁBLÁZAT: A MINTA KÉPZÉSI TERÜLET SZERINTI MEGOSZLÁSA 

Képzési terület N % 

Természettudományi 50 4,8 

Informatika 61 5,8 

Műszaki 119 11,4 

Más képzések 815 78 

Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés 
 

Kutatásunk során a hallgatókat munkavégzésük szerint két csoportba soroltuk: a nem vagy ritkán 

dolgozók, illetve a gyakran, rendszeresen dolgozók közé (0: nem dolgozik/évente egyszer dolgo-

zik; 1: hetente/havonta dolgozik). A munka és tanulmányok horizontális illeszkedését szintén két 

kategória mentén kódoltuk (0: a munka nem illeszkedik a hallgató tanulmányaihoz, 1: a munka 

többnyire/mindig illeszkedik a tanulmányokhoz).  

A lemorzsolódás rizikójának mutatójaként a perzisztenciát vizsgáltuk, melynek alacsony szintje 

utalhat a tanulmányok iránti elkötelezettség hiányára. A perzisztenciát az alábbi állítások segítsé-

gével mértük: 1. A tanulmányok, amelyeket folytatok, hasznosak lesznek számomra a szakmai 

karrierem során; 2. Nagyon elszánt vagyok a tanulmányaim befejezését illetően; 3. Szeretnék mi-

nél jobb tanulmányi eredményeket elérni; 4. Mindent megteszek annak érdekében, hogy részt ve-

hessek az előadásokon, szemináriumokon, gyakorlati órákon. Az állításokkal való egyetértésüket 

1-től 4-ig terjedő Likert-skálán jelölhették meg a hallgatók (Cronbach- = 0,74). A perzisztencia 

négy mutatója alapján főkomponens elemzést végeztünk a teljes mintán: Egy főkomponenst kap-

tunk, amelynek a sajátértéke nagyobb, mint egy, és az összes magyarázott szórás 56,7% (Pusztai 

& Szigeti, 2019). A későbbiek során a teljes mintán kapott főkomponens értékeit használtuk a ma-

gyar mintán.  

A tanulmányi előrehaladást a haladási utak segítségével vizsgáltuk. Ezt a változót klaszterelem-

zéssel hoztuk létre a passzív félévek száma, költségtérítéses félévek száma, időbeli túlfutás, intéz-

mény/szakváltás alapján (Pusztai & Szigeti, 2019). A kapott eredmények szerint a résztvevők 3 
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csoportba sorolódtak: sztenderd úton haladók (akik esetében nem beszélhetünk időbeli túlfutás-

ról, passziválásról vagy szak/intézményváltástól és államilag finanszírozott formában tanulnak), 

csúszó-passziválók és költségtérítéses-intézmény/szakváltók, akiket korrigálónak neveztünk. 

A vizsgált minta 32,8%-a (343 fő) dolgozik havi vagy heti rendszerességgel, míg 65,5% (684 fő) 

nem, vagy csak évente dolgozik. A dolgozó hallgatók 27,1%-a (93 fő) válaszolta azt, hogy munkája 

és tanulmányai mindig vagy többnyire illeszkednek, a többiek esetében a munka nem kapcsolódik 

a tanulmányokhoz. A vizsgált minta tanulmányi előrehaladásával kapcsolatban elmondható, hogy 

a többség (58,1%) sztenderd úton halad, 18,9% a korrigáló csoportba, 23% pedig a csúszó-passzi-

váló csoportba tartozik. A minta átlagos perzisztencia értéke -0,08 (SD = 0,03).  

Eredmények 

Munkavállalás és perzisztencia a STEM és nem-STEM képzéseken 

A képzési terület és munkaválallás perzisztenciára gyakorolt fő- és kereszthatását többszempon-

tos variancia-analízissel vizsgáltuk. A kapott eredmények szerint a képzési terület (F(3, 985) = 

4,81, MSE = 1,02, p = 0,002) szignifikáns főhatással bír, a munkavégzés főhatása azonban nem 

bizonyult jelentősnek (F(1, 985) = 1,46, MSE = 1,02, p = 0,23). A két változó kereszthatása tenden-

cia szintű (F(3, 985) = 2,33, MSE = 1,02, p = 0,07). Az egyes képzési területek hallgatóinak átlagait 

és szórását az 1. ábra, a két változó kereszthatását a 2. ábra mutatja be.  

1. ÁBRA: A KÉPZÉSI TERÜLET ÉS A PERZISZTENCIA KAPCSOLATA (N = 1045) 

 
Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés.  

 

Az 1. ábra adatai alapján látható, hogy jelentős eltérés jelentkezett a vizsgált képzési területek 

hallgatóinak perzisztenciájában. A kapott eredmények szerint minden STEM képzés hallgatóinak 

perzisztenciája alacsonyabb volt a nem-STEM képzésekre járókéhoz képest, azonban a műszaki 

területekre járók helyzete ebben a tekintetben valamelyest kedvezőbb volt az informatikai és ter-

mészettudományos képzések hallgatóihoz képest.  
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2. ÁBRA: A KÉPZÉSI TERÜLET ÉS MUNKAVÉGZÉS PERZISZTENCIÁRA GYAKOROLT KERESZTHATÁSA 

(N= 1045) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés 
 

Amint a 2. ábrán látható, a hallgatói munkavállalás nem minden képzési területen gyakorol azonos 

hatást a perzisztenciára. Míg a nem-STEM képzéseken és a műszaki képzéseken a szakirodalom-

nak megfelelő mechanizmusok érvényesültek, vagyis a munkavállaló hallgatók perzisztenciája 

alacsonyabb volt azokénál, akik nem dolgoznak tanulmányaik mellett, addig az informatikai és 

természettudományos képzések hallgatói esetében a dolgozó és nem dolgozó hallgatók perzisz-

tenciája hasonlóan alakult. 

A munka és tanulmányok horizontális illeszkedésének perzisztenciával való kapcsolata a 

STEM és nem-STEM képzéseken 

A munka és tanulmányok illeszkedésének perzisztenciára gyakorolt hatását kizárólag a dolgozó 

hallgatók körében vizsgáltuk (N = 343). Hipotézisünk tesztelésére ismét többszempontos varian-

cia-analízist használtunk, ahol a független változók a képzési terület, valamint a munka és tanul-

mányok illeszkedése (igen/nem) voltak. A kapott eredmények szerint a képzési terület főhatása a 

munkavállaló hallgatók körében tendencia szintűnek bizonyult (F(3, 316) = 2,32, MSE = 1,06, p = 

0,075), a munka és tanulmányok horizontális illeszkedése azonban szignifikáns főhatással bírt 

(F(1, 316) = 5,07, MSE = 1,06, p = 0,025). A két változó kereszthatása nem volt jelentős (F(3, 316) 

= 0,03, MSE = 1,06, p = 0,99). A képzési terület, valamint a munka és tanulmányok illeszkedésének 

főhatását a 3. és 4. ábra mutatja be. (következő oldal) 
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3. ÁBRA: A KÉPZÉSI TERÜLET FŐHATÁSA A PERZISZTENCIÁRA A DOLGOZÓ HALLGATÓK ESETÉBEN 

(N = 343) 

 
Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés 
 

Amint a 3. ábrán látható, csak a munkavállaló hallgatókat vizsgálva azt láthatjuk, hogy a teljes 

mintán kapottakkal ellentétben a műszaki területre járók perzisztenciája a legalacsonyabb, ese-

tükben tehát feltehetően nagyobb mértékű negatív hatással van a munkavállalás, mint más kép-

zéseken. 

A munka és tanulmányok horizontális illeszkedésének főhatását bemutató 4. ábra alapján láthat-

juk, hogy azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaikhoz kapcsolódó munkát végeznek, képzési 

területtől függetlenül jelentősen nagyobb a perzisztenciája, mint azoké, akiknek munkája nem 

kapcsolódik tanulmányaikhoz.  

4. ÁBRA: A MUNKA ÉS TANULMÁNYOK ILLESZKEDÉSÉNEK PERZISZTENCIÁRA GYAKOROLT 

FŐHATÁSA (N = 343) 

 
Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés 

Hallgatói munkavállalás és tanulmányi előrehaladás a STEM és nem-STEM képzéseken 

A hallgatói munkavállalás és haladási utak (sztenderd úton haladó, csúszó-passziváló,korrigáló) 

kapcsolatát a STEM és nem-STEM képzéseken háromdimenziós kereszttáblaelemzés és 2 statisz-

tika segítségével vizsgáltuk. A kapott eredmények szerint a képzési terület és a haladási utak a 
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nem dolgozó (2(6) = 25,06, p < 0,001) és munkavállaló (2(6) = 29,35, p < 0,001) hallgatók cso-

portjában egyaránt szignifikáns kapcsolatot mutattak. Az egyes haladási utakkal jellemezhető 

hallgatók képzési területenként megfigyelt arányait a két csoportban az 5. és 6. ábrák szemlélte-

tik.  

Amint az 5. ábrán látható, a nem dolgozók körében a sztenderd úton haladók a természettudomá-

nyos képzéseken jelennek meg a legmagasabb arányban, és köztük nincsenek korrigálók. A mű-

szaki területen az informatikához képest relatíve magas a sztenderd úton haladók aránya – a nem-

STEM képzésekhez hasonlóan alakul -, azonban nagyobb százalékban vannak jelen korrigáló hall-

gatók. Az informatikai képzésen a sztenderd úton haladók a hallgatóknak csupán felét teszik ki, 

ezen a területen ezért elsősorban a csúszó-passziválók kiemelkedően magas aránya felel, a nem-

STEM képzéseken viszont a hallgatóknak közel negyede került a korrigáló csoportba. 

5. ÁBRA: A TUDOMÁNYTERÜLET ÉS A HALADÁSI UTAK KAPCSOLATA A NEM DOLGOZÓ 

HALLGATÓK CSOPORTJÁBAN (N = 684) 

 
Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés 
Az adjusztált sztenderd reziduálisok alapján felülreprezentált csoportokat félkövérrel, az 
alulreprezentáltakat dőlttel jelöltük. 

6. ÁBRA: A TUDOMÁNYTERÜLET ÉS A HALADÁSI UTAK KAPCSOLATA A DOLGOZÓ HALLGATÓK 

CSOPORTJÁBAN (N = 343) 

 
Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés 
Az adjusztált sztenderd reziduálisok alapján felülreprezentált csoportokat félkövérrel, az 
alulreprezentáltakat dőlttel jelöltük. 
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A 6. ábrán látható, hogy a munkavállalók csoportjában az informatika kivételével minden képzés-

területen alacsonyabb a sztenderd úton haladók aránya, mint a nem dolgozók esetében volt. A 

munkavállalók esetében eltérés továbbá, hogy a műszaki hallgatók körében felülreprezentáltak a 

csúszó-passziváló hallgatók, akiknek a nem-STEM képzéseken is magasabb az aránya, mint a nem 

dolgozók esetében volt. Ezzel szemben az informatikai képzéseken a dolgozók és nem dolgozók 

csoportjában azonos arányokat kaptunk, esetükben tehát a munkavállalás feltételezhetően ke-

véssé befolyásolja a tanulmányi előrehaladást. 

A munkavállalás és haladási utak kapcsolatát a munka és tanulmányok horizontális illeszkedésé-

nek tekintetében is megvizsgáltuk a dolgozó hallgatók körében (n = 343), ekkor szintén háromdi-

menziós kereszttábla-elemzést végeztünk, χ2 statisztikával. A képzési terület és a haladási utak 

kapcsolata mind a tanulmányaikhoz kapcsolódó (χ2(6) = 20,94, p = 0,002), mind a tanulmányaik-

hoz nem köthető munkát végzők (χ2(6) = 12,75, p = 0,05) körében szignifikánsnak bizonyult. Az 

egyes haladási utakkal jellemezhető hallgatók képzési területenként megfigyelt arányait a két cso-

portban a 7. és 8. ábrák szemléltetik. 

7. ÁBRA: A KÉPZÉSI TERÜLET ÉS A HALADÁSI UTAK KAPCSOLATA A TANULMÁNYAIKHOZ NEM 

KAPCSOLÓDÓ MUNKÁT VÉGZŐK KÖRÉBEN (N = 247) 

 
Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés 
Az adjusztált sztenderd reziduálisok alapján felülreprezentált csoportokat félkövérrel, az alul-
reprezentáltakat dőlttel jelöltük. 

 
Amint a 7. ábrán láthatjuk, a tanulmányaikhoz nem kapcsolódó munkát végzők körében 56-64% 

között alakul a sztenderd úton haladók aránya, mely az informatikai képzésen a legmagasabb, a 

nem-STEM képzéseken pedig a legalacsonyabb. Mind az informatikai, mind a műszaki területen 

közel 40%-ot tesznek ki a csúszó-passziválók, míg a nem-STEM képzéseken a korrigálók aránya 

alakult magasan. 

A 8. ábrán (következő oldal) látható, hogy a tanulmányaikhoz kapcsolódó munkát végzők esetében 

némileg eltérő tendenciákat figyelhetünk meg. A természettudományos képzéseken az eredmé-

nyek szerint jelentős előny lehet a szakmához kapcsolódó munkavégzés, itt ugyanis 75% volt a 

sztenderd úton haladók aránya. Más képzéseken ez a pozitív hatás már nem jelent meg. A műszaki 

területen a tanulmányaikhoz kapcsolódó munkát végzők fele csúszó-passziváló, másik fele szten-

derd úton haladó. Az informatikai területen ezesetben is igen magas (47%) a csúszó passziválók 

aránya, a nem-STEM képzéseken tanulóknak viszont közel 40%-a korrigáló ebben a csoportban. 
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8. ÁBRA: A KÉPZÉSI TERÜLET ÉS A HALADÁSI UTAK KAPCSOLATA A TANULMÁNYAIKHOZ  

KAPCSOLÓDÓ MUNKÁT VÉGZŐK KÖRÉBEN (N = 93) 

 
Forrás: PERSIST 2019, saját szerkesztés.  
Az adjusztált sztenderd reziduálisok alapján felülreprezentált csoportokat félkövér-
rel, az alulreprezentáltakat dőlttel jelöltük. 

Megvitatás 

Kutatásunkban a munkavállalás és tanulmányok kapcsolatát vizsgáltuk, különös tekintettel a 

munkaerő-piaccal erőteljes összefonódást mutató STEM területekre. Az említett képzések eseté-

ben a felsőoktatás újabb, az expanzióval előtérbe kerülő funkcióin van a hangsúly, vagyis a képzé-

sek kiemelten fontos részévé vált a munkaerő-piacon hasznosítható ismeretek átadása és piaci 

szemlélet. Ezek alapján azt feltételeztük, hogy a munkavállalás és tanulmányi előrehaladás kap-

csolatára vonatkozó hagyományos elméletek a STEM képzések esetében kevésbé lesznek helytál-

lók. Mivel a szakirodalom szerint egyes STEM szakokon az átlagosnál magasabb arányban jelenik 

meg a hallgatói munkavállalás (Hámori, 2018; Masevičiūtė et al., 2018), valamint tekintve, hogy 

ezek a szakok gyakran a nem-STEM képzéseknél gyakorlatiasabb, specifikusabb szaktudás elsajá-

títását célozzák, arra számítottunk, hogy ezek esetében a hallgatók munkavállalása az átlagosan 

megfigyelt tendenciákkal szemben (Kocsis & Pusztai, 2020) nem hátráltatja a hallgatókat tanul-

mányi előrehaladásukban. 

Az informatikai képzésen tanulók esetében azt találtuk, hogy sem a perzisztencia, sem a haladási 

utak tekintetében nem volt jelentős eltérés a dolgozó és nem dolgozó hallgatók között. Ezt némileg 

árnyalták a képzésükhöz kapcsolódó és nem kapcsolódó munkát végzők esetében kapott eredmé-

nyek, az informatikai képzésre járók esetében ugyanis a tanulmányaikhoz nem kapcsolódó mun-

kát végzők körében magasabb volt a sztenderd úton haladók aránya, mint azok esetében, akik a 

képzéshez köthető munkakört töltenek be, így utóbbi esetben feltételezhetjük, hogy a munkaerő-

piac elszívó ereje érvényesül (Hámori, 2018). Mivel ez a negatív hatás a perzisztencia tekintetében 

nem jelentkezett, elképzelhető, hogy a szakmán belüli munkavállalás nagyobb mértékű idő- 

és/vagy energiabefektetést igényel a tanulók részéről, mint a tanulmányokhoz nem kapcsolódó 

diákmunkák, és ezáltal fejt ki negatív hatást a tanulmányi előrehaladásra. Mivel Hámori (2020) 

szerint a magyarországi informatikai képzésen tanulók elégedetlenek a képzésük minőségével, 

illetve kevésbé tapasztalják meg az oktatóik részéről a támogatást, inspirációt és bizonytalanok a 

tanulmányaikkal kapcsolatban, elképzelhető, hogy ezeket a hallgatókat a kevéssé gyakorlatias fel-

sőoktatásból való kiábrándulás tereli a munkaerő-piaci tapasztalatszerzés felé, ami a felsőokta-

tásból kifelé húzó ,,pull” mechanizmusként működhet (Doll et al., 2013). 
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A természettudományi képzések esetében szintén érdekes eredményeket találtunk. Ezen a terü-

leten ismét arra mutattak rá az adatok, hogy a munkavállalás önmagában nem fejt ki jelentős ha-

tást a hallgatók perzisztenciájára, ehhez képest némileg ellentmondásosak a haladási utak eseté-

ben kapottak, melyek szerint a természettudományi képzésre járók munkavállaló tagjai között 

9%-kal magasabb a nem sztenderd úton haladók aránya a nem dolgozókhoz képest. A tanulmá-

nyaikhoz kapcsolódó munkát végző hallgatók körében a sztenderd úton haladók aránya (75%) 

viszont a nem dolgozókét is meghaladta, így ezesetben elmondható, hogy a munka és tanulmá-

nyok horizontális illeszkedése jelentősen ellensúlyozhatja a munkavállalás negatív hatásait. Mivel 

a természettudományos képzések a STEM diszciplína elméleti komponensei, melyek a műszaki és 

informatikai területhez képest kevésbé azonosíthatók egyértelműen konkrét munkakörökkel, el-

képzelhető, hogy a munkaerő-piaci tapasztalat a pályaszocializációt és elköteleződést erősítő ha-

tással bír ezen a területen. 

A műszaki képzések vizsgálata a másik két STEM területhez képest jelentősen eltérő eredménye-

ket hozott. Ezen a területen azt találtuk, hogy a munkavállaló hallgatók perzisztenciája nagymér-

tékben elmaradt a nem dolgozókhoz képest. A haladási utakkal kapcsolatban elmondható, hogy a 

munkavállaló csoportban 7%-kal volt alacsonyabb a sztenderd úton haladók aránya, mint a nem 

dolgozók között, azonban jelentősen (közel 20%-kal) magasabb volt a lemorzsolódás által legin-

kább veszélyeztetett csúszó-passziváló hallgatók százalékos aránya (41%). A munka és tanulmá-

nyok horizontális illeszkedése esetében (az informatikai területhez hasonlóan) a várt tendenciák-

kal ellentétes mintázatokat találtunk. A tanulmányaikhoz nem kapcsolódó és kapcsolódó munkát 

végzők körében azonos volt a sztenderd úton haladók aránya (50%), a képzéshez kötődő munka-

kört betöltők között azonban 13%-kal magasabb volt a csúszó-passziválók hányada, mint azok 

körében, akik tanulmányaikhoz nem kapcsolódó munkát végeznek, így ezen a területen feltétele-

zésként fogalmazható meg, hogy a szakmában való elhelyezkedés jelentősen negatív hatást fejt ki 

a tanulmányokra. 

A Frissdiplomás kutatás eredményei alapján, melyek szerint a műszaki területen végzettséget 

nem szerzett hallgatók 65%-a, az informatikai területen diploma nélkül végzetteknek pedig 44%-

a érezte a diploma hiányát a munkaerő-piacra kikerülve (Keresztszeghy, 2018), feltételezhetjük, 

hogy a két területen eltérő okok magyarázhatják a munka és tanulmányok horizontális illeszke-

dése esetében feltárt hasonló tendenciákat. Mivel Keresztszeghy (2018) eredményei arra utalnak, 

hogy a műszaki területen erőteljesebb professzionalizáció jellemző, feltételezhetjük, hogy itt az 

informatikához képest erőteljesebben érvényesül a báránybőr-hatás, vagyis, hogy diploma hiá-

nyában a szakmában való munkavállalás hallgatóként csak az adott terület alacsonyabb státusú 

pozícióinak betöltését teszi lehetővé, aminek következtében negatívabb kép alakulhat ki a hallga-

tókban választott szakmájukról. A munkavállalás továbbá feltehetően csökkenti az egyetemen, 

kurzuson töltött időt, gátolja a hallgatói integrációt, ami tovább erősíti a munka negatív következ-

ményeit. 

A felsőoktatás hagyományosabb funkcióit előtérbe helyező nem-STEM képzések esetében azt vár-

tuk, hogy a szakirodalomban leírtaknak megfelelő eredményeket találunk. A perzisztencia eseté-

ben ezt az adatok igazolták, eredményeink szerint ugyanis a munkavállaló nem-STEM képzésekre 

járó hallgatók perzisztenciája jelentősen elmaradt azokétól, akik nem dolgoznak. A haladási utak 

esetében kapott eredmények szerint ez a negatív hatás a sztenderd úton haladók arányaiban is 

megmutatkozik, amely 8%-kal alacsonyabb a dolgozók, mint a nem dolgozók körében, ezt azon-

ban a STEM képzésekkel szemben elsősorban a költségtérítéses-intézmény/szakváltók, tehát kor-

rigáló hallgatók, semmint a lemorzsolódás nagyobb rizikója által fenyegetett csúszó-passziválók 

magasabb aránya okozta. A tanulmányok és munka horizontális illeszkedése a nem-STEM képzé-

seken a sztenderd úton haladók arányának tekintetében semlegesnek bizonyult, a tanulmányaik-

hoz kapcsolódó munkát végzők között azonban közel 15%-kal magasabb volt a költségtérítéses-
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intézmény/szakváltók, tehát a korrigálók aránya, ezzel egyidőben pedig jelentősen kevesebb csú-

szó-passziváló hallgató volt ebben a csoportban. Utóbbi eredmény alapján elmondható, hogy a 

tanulmányokhoz kapcsolódó munkavégzés a képzéshez nem köthető munkához képest a nem-

STEM képzéseken is pozitív hatással lehet a haladási utakra, ez azonban nem a sztenderd úton 

haladók, hanem a nem sztenderd úton haladók arányainak eltéréseiben mutatkozik.  

Limitációk és konklúzió 

Kutatásunk eredményei bizonyos limitációk figyelembevétele mellett értelmezhetők. Bár fontos 

különbségekre mutattunk rá a STEM diszciplínán belül, illetve a STEM és nem-STEM képzések 

között is, a munkavállalás, illetve annak tanulmányokkal való horizontális illeszkedésének hatását 

leghatékonyabban longitudinális elrendezésben lehetne vizsgálni, így ugyanazon hallgatók eseté-

ben láthatnánk, hogy adott perzisztencia és képességek mellett milyen hatást fejt ki előrehaladá-

sukra a tanulmányaik melletti munkavállalás.  

Kutatásunk további limitációja, hogy az elemszámok az egyes alcsoportokban elaprózódtak, a ta-

nulmányaikhoz kapcsolódó munkát végző hallgatók csoportját összesen 93 fő alkotta, így az ese-

tükben kapott eredmények nem általánosíthatók, azokból nem célunk következtetéseket levonni, 

mindemellett azt gondoljuk, hogy eredményeink a téma további kutatásának jó alapjaként, kiin-

dulópontjaként szolgáltathatnak.  Az eredmények értelmezését limitálja továbbá, hogy a munka-

vállalás mögött meghúzódó motivációk (pl.: munkatapasztalatszerzés, kedvezőtlen anyagi hely-

zet) vizsgálatára jelen kutatás keretei között nem volt lehetőségünk, a szakirodalom (Ko-

csis−Pusztai, 2020) alapján azonban ezek a változók is szignifikánsan befolyásolhatták az általunk 

kapottakat.  

A STEM területek közötti eltérések arra mutattak rá, hogy a téma további kutatása során érdemes 

lehet a nem-STEM képzéseket is külön-külön vizsgálni, ugyanis nem-STEM képzések sokszínűsé-

gük miatt (bölcsészettudományi, jogi, gazdasági, orvosi képzések stb.) eltérő képzési struktúrával, 

curriculummal rendelkeznek. Azonban ennek feltárására az elemzés kifejezett STEM-fókusza mi-

att kutatásunkban nem volt lehetőségünk kitérni. 

Összességében elmondható, hogy az oktatáspolitikai és intézményi döntéshozás támogatására is 

alkalmas eredményeket kaptunk. Adataink megmutatták, hogy a hallgatói munkavállalás össze-

tett mechanizmusok révén befolyásolhatja a tanulmányi előre haladást, amelyben jelentős kép-

zésterületi különbségeket találtunk. Míg az informatikai képzések vizsgálata arra mutatott rá, 

hogy ez a terület mind a perzisztencia, mind a tanulmányi előrehaladás tekintetében ellenálló a 

munkavállalás negatív hatásaival szemben, addig a természettudományos képzéseken azt láttuk, 

hogy a munkavállaló hallgatók hasonló perzisztencia mellett kedvezőtlenebb haladási utakkal jel-

lemezhetők társaikhoz képest. A műszaki és nem-STEM képzéseken egyértelműen megmutatko-

zott a munkavállalás negatív hatása, az ugyanis a perzisztenciát és a hallgatók haladási útjait is 

negatívan befolyásolta. A munka és tanulmányok horizontális illeszkedésének kompenzáló hatá-

sában szintén jelentős képzésterületi eltérések mutatkoztak. Míg az informatikai és műszaki kép-

zéseken a szakmában való elhelyezkedés kedvezőtlen hatását feltételezhetjük, addig a nem-STEM 

és természettudományos képzéseken bebizonyosodott, hogy a tanulmányokhoz kapcsolódó mun-

kavégzés jelentősen csökkentheti a lemorzsolódás rizikóját.  

Eredményeink további kutatási irányok kijelölésére és szakpolitikai döntéshozás támogatására 

egyaránt alkalmasak. A munkavállalás és annak tanulmányokhoz való kapcsolatának képzésen-

ként eltérő hatásait magyarázó változók feltárása a téma további kutatásának fontos területe le-

het. Ilyen, jelen kutatás keretei között nem vizsgált változó lehet az egyes tudományterületek 
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professzionalizációja, a hallgatók által munkával töltött órák száma az egyes csoportokban, vala-

mint a munkavállalás célja is.  

Mivel eredményeink szerint a munkavállalás szerteágazó és rendkívül eltérő hatásokat fejthet ki, 

a negatív következmények csökkentésének legjobb módja a duális képzések nagyobb mértékű el-

terjedése, a vállalati együttműködések és gyakorlati helyek elérhetőségének erősítése lehet, hi-

szen így a képzőhelyek biztosíthatnák, hogy a hallgatók olyan kondíciók mellett vállaljanak mun-

kát, hogy az ezzel járó idő-és energiabefektetés ne befolyásolja szignifikánsan a tanulmányi előre 

haladást. Véleményünk szerint fontos lenne továbbá, hogy azok a hallgatók, akik kedvezőtlen 

anyagi helyzetük miatt kényszerülnek arra, hogy munkát vállaljanak, megfelelő mértékű ösztön-

díjban, hallgatói támogatásban részesülhessenek, illetve, hogy a tapasztalatszerzés miatt dolgo-

zók is számára is megfelelő alternatívát nyújtsanak a képzőhelyek azáltal, hogy akár kurzusaik 

keretein belül teszik lehetővé a gyakorlatias ismeretek megszerzését.   
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