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Elméleti háttér 
A koronavírus járvány a felsőoktatás minden részére jelentős hatással volt, amely a hallgatók életét, oktatásának 
színvonalát, az előrehaladásukat és a lemorzsolódást is érintette. Ez a globális folyamat a rendészeti hallgatókat is 
érintette. Jelen kutatás célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a járványhelyzet okozta digitális átállás hatásának 
bemutatása az oktatásra és a lemorzsolódásra. 

Módszer 
online kérdőív (N=95), a hallgatók az állításokkal szembeni egyetértésüket fejezték ki egy 1-7 likert skála. 

Eredményeink 
A hallgatókat nem, vagy alig befolyásolta a járvány a sportolási szokásaiban (76,8%), időgazdálkodásban (55,3%), a 
szorongás, valamint stressz (60,2%) és a lemorzsolódás (53,7%) területein. Ugyanakkor a járvány jelentős mértékben 
negatív irányba befolyásolta a tanulmányi előmenetelt (57,6%), gondot jelentett a fókuszált figyelem fenntartása 
(58,5%) és szerintük a felvételi rendszerre is negatívan hatott (82,1%). A jó és kevésbé jó tanulmányi eredménnyel 
rendelkezők (4,00 feletti és 4,00 alatti) közötti különbségek kizárólag az internet hozzáférés, az internet minőség és 
használat tekintetében mutatkoztak (p<0,05). A férfi és női hallgatók között csak a sportolási szokások, a szorongás 
és stressz, a motiváció és figyelem fenntartása között volt kimutatható szignifikáns különbség (p<0,05). 

Következtetések 
A járvány következményeit és annak mértékét érdemes szélesebb aspektusból tovább vizsgálni. A hosszútávú hatásai 
pedig még nem láthatóak.
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