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DÁNIEL BOTOND SZOCIOLÓGUS AZ ERDÉLYI MAGYAR HALLGATÓK JÖVŐKÉPÉT VIZSGÁLÓ NAGYSZABÁSÚ KUTATÁS ELSŐ EREDMÉNYEIRŐL

Továbbtanulással „védekezhetnek” az egyetemisták
Az erdélyi magyar egyetemistákat 
nem viselte meg jelentős mértékben 
a járványhelyzet okozta, a dolgozó 
társadalmat sújtó gazdasági válság – 
derül ki az Egyetemisták jövőképku-
tatása című felmérésből. Dániel Bo-
tond szociológus szerint a hallgatók 
továbbtanulással „válaszolhatnak” 
a munkaerőpiaci bizonytalanságra, 
miközben több pénzt takarítanak 
meg. Az otthontanulás pedig azt is 
eredményezheti, hogy a diákok ke-
vésbé fognak kötődni az egyetemi 
városukhoz.

 » OLÁH ESZTER

A z online oktatásra, a járvány idő-
szakában fennálló kultúrfogyasz-
tási igényekre és az erdélyi magyar 

egyetemisták jövőképére vonatkozó kuta-
tást végzett 2020 decemberében a Magyar 
Ifj úsági Központ YZ Intézete és az Országos 
Magyar Diákszövetség. A romániai felsőok-
tatásban részt vevő 1239 magyar hallgató 
bevonásával készített felmérés az Egye-
temisták jövőképkutatása címet kapta. A 
bemutató előadáson ismertetett előzetes 
eredményeket a tervek szerint további hat 
szaktanulmány követi, amelyek az egyes 
intézményekre és évfolyamokra vonatkozó, 
mélyebb elemzéseket is tartalmazzák majd.

Dániel Botond szociológus, a jövőkép-
kutatás projektvezetője a Krónikának 
elmondta, a kutatásban olyan témákat 
dolgoztak fel, amelyek az aktuális járvány-
helyzet miatt végbemenő, komoly kihívá-
sok és átalakulások közepette az ifj úsági 
szervezetek célcsoportját, azaz az egyete-
mista fi atalokat érinti. A rendezvényekhez 
való viszonyukra, a jövőképükre és az on-
line oktatásra vonatkozó adatgyűjtés so-
rán a szervezők meglehetősen széles kört 
mozgósítottak, hiszen a felmérés alapjául 
szolgáló kérdőívet tíz egyetemi város hu-
szonhét felsőoktatási intézményében ta-
nuló, 323 településről származó egyetemi 
hallgató töltötte ki. A válaszadók túlnyomó 
többségét a 19–24 évesek tették ki, de jelen-
tősnek mondható a 25–35 évesek aránya is, 
hangot adva így a teljes egyetemista kor-
osztálynak. Bár a mélyebb elemzések ez-
után következnek, az előzetes eredménye-
ket tartalmazó kutatási gyorsjelentés már 
önmagában beszédes képet fest az erdélyi 
magyar egyetemista diákok jövőképét és 
kultúrafogyasztási szokásait illetően.  

Óvakodnak a nagy rendezvényektől
A rendezvényekre vonatkozóan a kutatás 
során főként arra voltak kíváncsiak, ho-
gyan alakult át a fi atalok rendezvényekkel 
szembeni viszonya, milyen típusú rendez-
vényeket hiányolnak leginkább, milyen 
jellegű online eseményeken vettek részt, 
illetve hogy a járvány alatt mely biztonsági 
intézkedéseket tartják fontosnak a rendez-
vények kapcsán, és ez mennyire befolyá-
solta a nagy rendezvényekkel, fesztiválok-
kal szembeni viszonyulásukat.

A válaszok alapján a szociológus való-
színűnek tartja, hogy a rendezvények terén 
a járvány hosszabb távon is érezteti majd a 
hatását, ugyanis a válaszadók csupán har-
mada jelölte meg azt a válaszlehetőséget, 
hogy 500 főnél nagyobb rendezvényen is 
részt venne a járvány lejárta után. „Azt is 

látjuk, hogy a nagy rendezvényeken való 
részvétel szándéka erősen összefügg azzal, 
hogy a fi atalok mennyire tartják fontosnak 
a biztonsági intézkedéseket. Azok, akik a 
járvány alatt a rendezvények látogatásakor 
kiemelten fontosnak tartották a különböző 
biztonsági intézkedéseket, mint a maszkvi-
selés, a távolságtartás és résztvevők számá-
nak korlátozása, azok inkább távol marad-
nának a nagy rendezvényektől” – tudtuk 
meg a szakértőtől.

A járvány idején szervezett események 
tekintetében elmondható, hogy az életkor 
előrehaladtával a résztvevőknek egyre fon-
tosabbá válik a biztonsági ajánlások betar-
tása. A nemek szerinti adatelemzésből az is 
kitűnik, hogy a lányok nagyobb arányban 
tartják lényegesnek a biztonsági intézke-
déseket és azok betartását. A szocioló-
gus szerint ez abban nyilvánul meg, hogy 
tartózkodóbbak a nagy rendezvényekkel 
szemben, több garanciát várnak el – példá-
ul jegyvisszafi zetési jótállást –, és ők azok, 
akik hajlandóbbak lennének magasabb 
jegyárakat is fi zetni, ha a szervezők több 
energiát fordítanak a rendezvények bizton-
ságossá tételére.

Megterhelőbb az online 
órákon való aktív részvétel
Az online oktatás témakörét illetően azt 
járták körül, hogyan alakult az órákon 
való aktív részvétel, milyen eszközökkel 
és milyen környezetből kapcsolódnak be 
a fi atalok az órákba, illetve hogyan érzé-
kelik az oktatással kapcsolatos terhelésük 

változását. Az adatok alapján elmondható, 
hogy bár nem jelentős mértékben, de ki-
mutathatóan (négy százalékkal) csökkent 
az órákon való részvétel aránya az online 
oktatás bevezetése óta. A kép árnyalása 
érdekében Dániel Botond azonban hozzá-
tette, hogy azok aránya, akik szinte minden 
órán részt vesznek, még nőtt is – a csök-
kenés elsősorban azokat érintette, akik a 
hagyományos oktatás idején sem voltak 
gyakori óralátogatók. Ugyanakkor felmerül 
a kérdés, mennyire jelent aktív részvételt az 
órán való jelenlét.

A biztonsági intézkedésekkel szembe-
ni viszonyuláshoz hasonlóan, az online 
oktatás terén is kitüremkedni látszanak a 
nemek és a képzési szintek közti különb-
ségek. A felmérés adatai ugyanis azt tük-
rözik, hogy a lányok – az alapképzéses 
diákokhoz hasonlóan – nagyobb arányban 
vesznek részt és aktívabbak is, mint a fi úk, 
ami szorosan összefügg azzal, hogy a ha-
gyományossal szemben az online oktatást 
megterhelőbbnek érzik. Az órán történő 

részvétel szempontjából fontos, milyen 
arányban hajlandóak a diákok bekapcsol-
ni a kamerát, ami a mesteris hallgatók kö-
rében gyakoribbnak mondható. „A lányok 
jelentősen nagyobb arányban válaszolták 
azt, hogy nagymértékben csökkent a sza-
badidejük az online oktatás bevezetése óta 
és az óraanyag mennyiségét is többnek ér-
zik. Ugyanígy az alapképzéses diákok is na-
gyobbnak érzik a terhelést a mesterisekhez 
képest, sőt a mesterisek például nagyobb 
arányban érzik úgy az alapképzésesekhez 
képest, hogy valamelyest vagy erősen meg-
nőtt a szabadidejük: 29,2 százalékuk, míg 
az alapképzéses diákok csupán 22,9 száza-
léka” – fejtette ki a szociológus.

Lehetőség a megtakarításra
A jövőképpel kapcsolatosan a szakem-
berek elsősorban arra kérdeztek rá, hogy 
melyik a legmagasabb iskolai végzettségi 
szint, amelyet el szeretnének érni, hogy 
milyen típusú munkahelyen dolgoznának 
szívesebben, és hogy hol képzelik el az 
életüket a tanulmányaik befejezése után, 
illetve hosszabb távon, ugyanakkor a kér-
dőívben a családalapításra vonatkozó kér-
dések is szerepeltek. Emellett olyan gaz-
dasági kérdések is terítékre kerültek, mint 
a járványidőszak alatti pénzgazdálkodás 
megváltozása, a megtakarítások lehetősé-
ge, illetve a munkavállalással kapcsolatos 
szokások.

A válaszok alapján úgy tűnik, a dolgozó 
társadalmat sújtó jövedelemcsökkenés és 
a munkahelyek megszűnése nem érintette 

hátrányosan az egyetemistákat. „Annak el-
lenére, hogy összességében körülbelül hat 
százalékkal csökkent azok aránya, akik dol-
goznak, ez szinte kizárólag az alkalmi mun-
kavégzés visszaszorulásából ered. Azon 
egyetemisták aránya, akik részmunkaidős 
állásokban vagy főállásban dolgoznak, még 
nőtt is a járvány alatt” – részletezte Dániel 
Botond. A növekedés főleg a mesteris hall-
gatóknál látszik, ahol 21,5 százalékról 29,1 
százalékra emelkedett azok aránya, akik 
főállású munkahelyen dolgoznak, ami 
magyarázat lehet az online órákon való 
alacsonyabb részvételi arányra. A szocioló-
gus szerint a meglévő adatok alapján a kö-
vetkezőkben azt is meg szeretnék vizsgálni, 
hogy az alkalmi munkalehetőségek beszű-
külése miatt költöztek-e haza a diákok, vagy 
inkább azért hagyták abba az alkalmi mun-
kavégzést, mert hazaköltöztek.

A szociológus felvázolta, az egyetemis-
ták relatív többsége úgy véli, változatlan 
maradt az anyagi helyzete, ugyanakkor a 
diákok nagyobb arányban válaszolták azt, 

hogy romlott a helyzetük, mint azok, akik 
szerint javult. A megkérdezettek 25,8 szá-
zaléka észlelt anyagi helyzetére vonatko-
zó javulást, ami a szociológus véleménye 
szerint annak tudható be, hogy az online 
oktatásban olyan jelentős összegeket taka-
ríthattak meg a hallgatók, mint a lakbér és 
a létfenntartási költségek. Ehhez kapcsoló-
dik a megtakarításokra vonatkozó adat is, 

miszerint a diákok mintegy 31,6 százalé-
ka többet takarékoskodott a járvány ideje 
alatt, mint előtte. Ennek okát a kutatás kö-
vetkező szakaszaiban tervezik feltárni.

Körvonalazódni látszó feltételezések
Az adatgyűjtés feldolgozására vonatkozóan 
Dániel Botond elmondta, a jövőtervek kap-
csán még nagyon sok háttérelemzést kell 
végezniük, mivel a kutatás nagyon összetett 
kérdésekre keresi a választ. A jelentősebb 
kérdésfelvetésekre, mint például hogy mi-
lyen különbségek észlelhetők az egyete-
misták járvány előtti, illetve járványhelyzeti 
életvitelében, a következő hónapokra terve-
zett tanulmányok fognak részletesebb vá-
laszt adni. Bár további hat szaktanulmány 
elkészítése várat még magára, a jelenlegi 
elemzés alapján is körvonalazódni látszik a 
szakértők néhány sejtése.

„A válaszok alapján úgy tűnik, megtör-
ténhet, hogy valamivel magasabb arány-
ban szeretnének továbbtanulni a diákok, 
mint korábban. A hivatalos egyetemi sta-
tisztikákból úgy látjuk, hogy jelenleg az 
alapképzést végzettek mintegy 40 százalé-
ka tanul tovább mesterin, míg a válaszadó-
ink 45 százaléka jelezte azt, hogy a jelenle-
gi képzés befejezése után mesterképzésen 
folytatná tanulmányait” – osztotta meg 
a kutatás adatait elemző szakember. Az 
előrejelzés eredményei októberben válnak 
igazán láthatóvá, a szociológus azonban 
nem tartaná váratlannak, ugyanis elmon-
dása szerint a megváltozott munkaerőpiaci 
változásokra a fi atalok hajlamosak azzal 
válaszolni, hogy tovább maradnak az okta-
tási rendszerben.

A jövőtervekkel kapcsolatos további hi-
potézis – amely még megvizsgálásra vár 
– arra vonatkozik, hogy azok a diákok, 
akik kevesebbet tartózkodnak az egyetemi 
városukban, és egyre több félévet töltenek 
otthon, online oktatásban, kevésbé fognak 
kötődni az egyetemi városukhoz. A szocio-
lógus szerint a kevesebb élmény, a szemé-
lyes és az intézményes kapcsolat hatására 
kisebb mértékben képzelik el a jövőjüket az 
egyetemi városban, és kevésbé terveznek 
tanulmányaik befejezése után vagy hosszú 
távon az egyetemi városban maradni.

A kutatást bemutató előadás egyéb-
ként visszanézhető a Magyar Ifj úsági Köz-
pont Facebook-oldalán, illetve a kutatási 
gyorsjelentés az YZ Intézet kiadványai közt 
elérhető az érdeklődők számára.

 »  „A válaszok alapján úgy tű-
nik, megtörténhet, hogy valami-
vel magasabb arányban szeretné-
nek továbbtanulni a diákok, mint 
korábban. A hivatalos egyetemi 
statisztikákból úgy látjuk, hogy 
jelenleg az alapképzést végzet-
tek mintegy 40 százaléka tanul 
tovább mesterin, míg a válaszadó-
ink 45 százaléka jelezte azt, hogy 
a jelenlegi képzés befejezése 
után mesterképzésen folytatná 
tanulmányait” – közölte a kutatás 
adatait elemző Dániel Botond. 

Nem úgy, mint régen. Gyengülhet a hallgatók kapcsolata az egyetemi várossal
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