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Az előadás tartalma:

•Miért fontos gazdasági tényező a tanulás?

•A tanulás munkaerő-piaci jelentősége, az egész életen át tartó tanulás korszerű tartalma

•Kompetenciafejlesztés a képzésen keresztül, képzéseink tartalmának fejlesztése

•Hallgatói elégedettségmérés a képzések  során szerzett tudás munkaerő-piaci 
hasznosulásáról

•Hallgatói elégedettségmérés végzett hallgatóink munkaerő-piaci életútjáról

•Záróvizsgán részt vevő partnereink tapasztalatai 

•Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
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Emberi tőke fogalma 1. Theodore Schultz 
Tudás: mely az őt birtokló individuumhoz kapcsolódik, ezt a munkáltató 
csak bérbe veheti 
Ez emberi képességet növelő teljesítmények: egészségügyi szolgáltatások, 
munka közbeni képzés, formális képzés, felnőttképzési programok, 
munkaerő-piaci mobilitás  

Emberi tőke fogalma 2. Pierre Bourdieu:
gazdasági (anyagi) tőke, amely közvetlenül pénzzé alakítható és a 
tulajdonban objektiválódik,
kulturális tőke, amely gazdasági tőkévé alakítható és az iskolai 
végzettségben mérhető, az iskolarendszerben intézményesül. Eredménye 
tudás, viselkedésmód, egyénhez kötött.  Megjelenési formája tárgyiasult is 
lehet (pl. képek, eszközök, könyvek), kulturális javak formájában adható át, 
de fogyasztásához is kulturális tőkére van szükség,
társadalmi (szociális) tőke, mely szintén átváltható gazdasági tőkévé, a 
kapcsolatokban jelenik meg, szintén egyénhez kötött. 
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A felsőoktatás feladatrendszere (LLL)

•Munkavégzési és szakmai alkalmasság biztosítása
•Elvárt, piacképes szakmai képességek kialakítása
•Szakmai alkalmassághoz szükséges képességek egyéni 
megértése
•Tudásbeszámítás, a képesítések összehasonlíthatósága 

•Általános műveltség szélesítése

•Munka világának ismeretei és készségei (Pályakorrekció, 

álláskeresés, munkahelymegtartás)

•Tanulási képesség fejlesztése

•IKT és nyelvi kompetenciák fejlesztése 
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Képzésfejlesztés-kompetenciafejlesztés az alábbiak figyelembevételével 
történik: 

•Képesítési Követelmények ismeret és kompetenciakövetelményei,

•Nemzeti Képesítési keretrendszer kompetenciaszintjei                                        
(6 szint BA) adott terület magas szintű ismerete, szakmai magabiztosság, 
innováció, vezetés, felelősségvállalás, 

•Külső partnerek (gyakorlóhelyek, vizsgabizottsági tagok, végzett hallgatóink 
munkáltatói) által jelzett munkaerő-piaci kompetenciák

•Hallgatói felmérések (DPR, aktív hallgatók elégedettségmérése)  



6 Mócz Dóra
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –

a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3
3,2
3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5

T F T F T F T F T F T F T F T F T F

Andragógia Anglisztika Előadóművészet Gazdász Kommunikáció NeTa Pedagógia Szociális munka Turizmus

Aktív hallgatók felmérése 
Úgy érzem a főiskolán megszerzett ismeretek tanulmányaim végeztével jól 

használhatók

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.
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Végzett hallgatók felmérése

Hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt a végzettség megszerzése óta a

jelenlegivel együtt?
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Záróvizsga külső tagok véleménye 2009-2013

2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

1.A hallgatók elméleti felkészültsége

2.A hallgatók jártassága a témában

3.A hallgatók kommunikációs készsége

4.A hallgatók attitűdje a vizsga iránt

5.A hallgatók attitűdje a szakma iránt

6.A hallgatók munka iránti attitűdje

7.Témaválasztások hasznossága

8.A szakdolgozatok színvonala

9.A szakdolgozatok kidolgozottsága

10.A tanuló szakdolgozathoz kapcsolódó tudása

11.A bírálók igényessége

12.A vizsgán mutatott szakmai színvonal

13.A tanárok felkészültsége

14.A tanárok kérdéskultúrája

15.A vizsga légköre

16.A hallgatók problémamegoldó képessége
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Partnerségi kapcsolatok menedzselésének szintjei:

1. Intézményi  szint: 

• Stratégiai partnerek – kapcsolattartó a menedzsment 

• Külső megkeresések,  munkáltatók,  gyakorlóhelyek,  állásközvetítők, 

diákszövetkezetek –kapcsolattartó a Karrieriroda

Alkalmazott eszközök és hallgatói szolgáltatások:

•Egyéni és csoportos tanácsadások, tréningek (tanulási és karrier tanácsadás), 

•rendszeres hírlevél 

•Karrier rendezvények

•Honlap 

•Munkaerő-piaci kompetenciát fejlesztő specializáció 

•Tanirodai szolgáltatás, demonstrátori hely meghirdetése 

•Hallgatói  felmérések, utánkövetés

2. Intézeti / tanszéki szint – képzési, kutatási partnerségek kapcsolattartó a 

tanszék 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés,
és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának
komplex fejlesztése.
TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007


