
Inkluzivitás egyes dimenziói vidéki felsőoktatásban

Bevezetés
2019-ben a Wlislocki Henrik szakkollégium támogatásával önálló kutatásba

kezdtem. A kutatás témáját a 2015-ben megírt tanulmánykötet (Varga, 2015)

jelölte ki.

A tanulmány foglalkozik azzal a kérdéskörrel, hogy a méltányosság milyen

módon jelenik meg az akadémiai térben. A stratégiai fejlesztés egyik fő

kérdésének pedig azt jelölik meg, hogy a diverzitásról és az inkluzívról szóló

kutatások eredményei hogyan járulhatnak hozzá az egyetem fejlesztéshez

(Arató, Bigazzi, Trendl, Varga, 2015). Az inkluzív rendszer működési feltételei

között a szerző hangsúlyt helyez pl.: a befogadó szemléletre, a sokszínűség

értékelésére és a személyre szabott támogatási formák megvalósítására (Varga,

2015)

Előadásom arra keresi a választ, hogy egy vidéki felsőoktatási intézmény hol áll

az inkluzivitás folyamatában. Górcső alá vesszük az egyetemeken működő

szakkollégiumokat, és szórakozási lehetőségeket.

Pécsi Tudományegyetem

Orsós István

PTE Wlislocki Henrik szakkollégiuma, és a Pécsi Evangélikus szakkollégium támogatásával

Összegzés
A kutatás eredményei terveink szerinti hasznosulása az egyetemi térben, hogy
némileg rámutatnak azokra a területekre, melyek az inkluzív egyetemi környezet
kialakítását segítik majd elő. A fentiekben korábban idézett tanulmányból is kiderült,
hogy a méltányosság erősítése érdekében fontos az egyenlő hozzáférés, a részvétel
támogatása, az egyetemi környezet és klíma sokszínűségének támogatása, és az
inkluzív rendszer működési feltételeinek biztosítása. (Arató, Bigazzi, Trendl Varga,
2015)

Mindez hozzájárulhat a hallgatói lemorzsolódás csökkentéséhez is, és a hátrányos
helyzetű, és vagy cigány roma hallgatók sikeres egyetemi pályafutásához.

Az eredmények kimutatják, hogy a felsőoktatási intézmény jó úton halad az inkluzívvá
válás útján, viszont még sokat kell tenni ennek eléréséhez, és fenntartásához. Sok új,
és sokszínű rendezvényekre, és lehetőségekre lesz szükség, amik a kisebbségi
társadalomban élőket ismegszólítják.
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Eredmények
Az eredmények kimutatták., hogy a valamely kissebségi csoportba tartozó

egyetemista hallgatók szakkollégiumi részvételi aktivitása százalékban nem marad el

a többségi társadalomban élő egyetemistákéhoz képest, sőt, minden kissebségi

csoport mutatója meghaladja ezt az értéket. Számos tanulmányban olvashatjuk a

szakkollégiumok jelentőségét (Forray, 2015), és ezt ezek a számok is jól mutatják.

Kutatói kérdések és módszerek
Az egyetem által rendezett programok mindenki számára elérhetőek-e vagy a

társadalmi hátránnyal küzdő csoportok kirekesztődnek (Varga, 2019)?

A hátrányos helyzetű és/vagy cigány roma egyetemisták mennyire jelennek

meg az egyetemi élet különféle területein, a tudományos életben (igy pl.:

szakkollégiumokban) valamint különböző rendezvényeken?

A kutatás lebonyolításához egy online kérdőívet használtam. A potenciális

válaszadók elérését, ezzel a minta elemszámának növelését elősegítette az

egyetem tanulmányi rendszerében (neptun) való megjelenés.

A kutatás eredményeinek kimutatásához az SPSS programot használtam fel, a

változók közötti összefüggéseket kutatva, elsősorban a kisebbségi csoportok

és a többségi társadalmi csoport közötti különbségekre és hasonlóságokra

fókuszálva.

Kitöltők az egyetemisták körében  (N:809)

karok közötti megoszlás (fő)
kissebségi csoportok  közötti 

megoszlás (fő)

Állam- és Jogtudományi kar 30 Cigány/Roma 18

Általános Orvosi Kar 103
Hátrányos/Halmozottan 

hátrányos helyzetű
31

Bölcsészettudományi Kar 215 Cigány/Roma, 

Hátrányos/Halmozottan 

hátrányos helyzetű

9
Egészségtudományi kar 111

Gyógyszerésztudományi kar 24 Egyik se 754

Közgazdaságtudományi kar 109

KPVK 24

Műszaki Informatikai Kar 75

Művészeti Kar 12

Természettudományi Kar 106

Tudományos tevékenység végzése az egyetemen

Cigány/Roma Hátrányos/Hal

mozottan 

hátrányos 

helyzetű

Cigány/Roma, 

Hátrányos/Hal

mozottan 

hátrányos 

helyzetű

Egyik se

Fő 2 5 2 140

Százalék 11,1 16,1 33,3 18,6

Egyetemi bulik részvételi gyakorisága

Cigány/Roma Hátrányos/Halmo

zottan hátrányos 

helyzetű

Cigány/Roma, 

Hátrányos/Halmo

zottan hátrányos 

helyzetű

Egyik se

Hetente Havonta Hetente Havonta Hetente Havonta Hetente Havonta

Fő 1 3 2 8 0 3 67 183

Százalék 5,6 16,7 6,5 28,5 0 50 8,9 24,3

Tagja valamilyen szakkollégiumnak

Cigány/Roma Hátrányos/Hal

mozottan 

hátrányos 

helyzetű

Cigány/Roma, 

Hátrányos/Hal

mozottan 

hátrányos 

helyzetű

Egyik se

Fő 4 3 2 69

Százalék 22,2 9,7 33,3 9,2

Ha megvizsgáljuk a Tudományos tevékenyégek végzése az egyetemen című

táblázatot. Itt is azt tapasztalhatjuk, amit a fenti táblázatban, hogy a kisebbségi

csoportok aktivitása százalékban nem marad el a többségi csoporthoz képest.

Azonban meg kell jegyezni, hogy darabszám tekintetében igen jelentősen kevesebb

ez a mutató.

Az alábbi táblázat „Milyen gyakran jársz egyetemi bulikra” nevű kérdésre adott

válaszokat prezentálja. Válaszadási lehetőségek: soha, fél évente, havonta,

hetente, vagy hetente többször. Kiemeltem a hetente és a havonta

válaszlehetőségre adott válaszokat.

Szintén az látható, hogy a kisebbségi csoportba tartozók mutatói nem maradnak

el a többségi társadalmi réteghez képest.


