
Az értelmiségképzés lehetőségei
oktatói szemmel

Kutatás célja, kutatási kérdések

Cél: A vizsgálat célja, hogy az oktatói nézőpontból 

felvázolja a hallgatói szocializáció folyamatát.

Kutatási kérdések: 
- hogyan jellemzik az oktatók a hallgatói bázist, és látnak-
e olyan változásokat, amelyek a szakmai és 
személyiségkomponensekre irányuló formáló hatásokat 
megváltoztatták az utóbbi évtizedekben

- milyennek írják le az adott intézményben a hallgatói 
szocializációt

- változtak-e, s ha igen, hogyan a szakmai ismeretek 
átadásának lehetőségei, milyenek az intézmények 
reakciói. Milyen változások jellemzik a tanulási 
szokásokat?

- hogyan reflektálnak a megkérdezettek saját oktatói 
munkájukra, milyen szerepüket tartják hangsúlyosnak. 

- elkülöníthetők-e bizonyos szegmensei a hallgatói 
szocializációnak bizonyos háttérváltozók mentén (képzési 
terület, városok nagysága, intézményi policy-k alapján 
stb.).
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Az előadás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíjával készült. Az előadás 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-05 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának szakmai támogatásával készült.

Az elméleti keretek kiindulópontjai

A hallgatói szocializáció modelljei: Weidman (2006), Pusztai (2015).
A modellek arra hívják fel a figyelmet, hogy a szocializáció folyamata számtalan intézményen belüli és kívüli tényezőbe beágyazott. Pusztai (2015)
hangsúlyozza a szocializáció nem egyirányú és teleologikus jellegét, illetve az intézményi mikroklímák vizsgálatának fontossággát.

Szakmai szerepek átadása, szaktudás átadása: Polónyi (2013), Hirschi (2011), Veroszta (2010).
A felsőoktatás szakemberképző jellegét mind a törvényi keretek, mind pedig a hallgatói elvárások alátámasztják. Az előbb említett modellek végpontja
sok esetben a szakmai identitás kialakulása, a szakemberré válás.

Személyiség-komponsenek átadása: Bocsi (2020), Reuben (1996), Tiele et al. (2017)
A hallgatói lét során kibomló változások azonban ettől jóval összetettebbek, egy komplex értelmiség fogalom irányába mutatnak. A hatások forrásai
lehetnek az oktatók, az intézmények, de kiemelten fontosak a hallgatói közösségek, ahol érték- és normaképződés zajlik.

Intézményen kívüli és belüli változások: piacosodás, művelődési szokások változása, mediatizáció stb. Mind az egyetemen belüli, mind azon kívüli
folyamatok aktuálissá teszik a vizsgálatot.

képzési terület település

művészeti „A” város

művészeti „A” város

orvosi „B” város

orvosi „B” város

agrártudományi „C” város

agrártudományi „C” város

társadalomtudomány, jog „A” város

társadalomtudomány, jog „A” város

műszaki képzés „B” város

műszaki képzés „C” város

társadalomtudomány, gazdaság „D” város

társadalomtudomány, gazdaság „D” város

bölcsészettudomány „E” város

bölcsészettudomány „E” város

bölcsészettudomány „F” város

természettudomány „G” város

természettudomány „G” város

műszaki tudományterület, informatika „A” város

műszaki tudományterület, informatika „A” város

egyházi intézmény „B” város
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Kutatás jellemzői
Kvalitatív kutatás, melynek során eddig 21 félig strukturált interjút rögzítettünk 
Időtartam: 2019. szeptemberétől (további négy folyamatban)
Interjúk felvétele: 18 személyesen, 3 telefonon
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