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_1  A felsőoktatás szerepei, funkciói, termékei 

_2  A felsőoktatás környezete és változásai 

_3  Környezeti igényekre adható válaszok, 

 megoldások 

_4  Magyarországi törekvések, megoldások 

_5  A duális képzés mint válasz 

_6  A duális képzés értékelésének lehetősége 

 

Miért, hogyan jelenik meg a duális 

képzés modellje a felsőoktatásban? 
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Funkciók: kutatás, oktatás, társadalmi  

 felelősség (3. misszió)  

 

Társadalmi hasznosság (?) 

 

Mire jó a felsőoktatás? 

– A hallgató nézőpontja 

– A társadalom nézőpontja 

 

A felsőoktatás szerepei,  

funkciói, termékei 

_1 Szerepek,   

 funkciók 

_2 Környezet 

_3 Válaszok 

_4 Hazai 

 megoldások 

_5 Duális  

 képzés 

_6 Értékelés  

 

Grubb – Lazerson: 

Education Gospel 

tudás | kapcsolati tőke | 

szórakozás |  munkanélkü-

liség elkerülése | szakma | 

befektetés | … 

innováció | mobilitás | közösségi  

befektetés | gazdasági versenyképesség 
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A felsőoktatás szerepei,  

funkciói, termékei 

_1 Szerepek,   

 funkciók 

_2 Környezet 

_3 Válaszok 

_4 Hazai 

 megoldások 

_5 Duális  

 képzés 

_6 Értékelés  

 

EU közösségi szakpolitikák 

 

– versenyképesség 

– munkaerőpiac (mobilitás)  

– képzési rendszerek kibocsátása 

 (inkongruencia csökkentése)  

– skill reforms (megfelelő skillek fejlesztése) 

Melyek ezek? 
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A felsőoktatás környezetének 

változásai 

_1 Szerepek,   

 funkciók 

_2 Környezet 

_3 Válaszok 

_4 Hazai 

 megoldások 

_5 Duális  

 képzés 

_6 Értékelés  

 

új tudományos felfedezések 

gyorsuló technológiai változások (ciklusidő) 

új termékek elterjedésének felpörgése 

gazdaság és munka világa átalakul (ipar 4.0; 

robotizáció; új szakmák) 

 
felkészülés idejének meghosszabbodása  

- 8 helyett 9 általános évfolyam 

- szakmaválasztás, munkába állás kitolódik 

- tanulási és karrier út feltöredezik, keveredik  
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Környezeti igényekre adható 

válaszok,  megoldások 

_1 Szerepek,   

 funkciók 

_2 Környezet 

_3 Válaszok 

_4 Hazai 

 megoldások 

_5 Duális  

 képzés 

_6 Értékelés  

 

(A) Általános (generikus) és személyes 

kompetenciák fejlesztése 

- későbbi ismeretlen munka- vagy tanulási 

szituációkhoz való könnyebb alkalmazkodás  

(a munkáltatónak kell beillesztenie a 

munkakörnyezetbe, ami jelentős költség) 

(B) Szak(ma)specifikus skillek fejlesztése 

- melyik csoport számára (nagyvállalat | kkv)? 

- milyen szak(ma)specifikus skilleket? 

- hogyan?  
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Környezeti igényekre adható 

válaszok,  megoldások 

_1 Szerepek,   

 funkciók 

_2 Környezet 

_3 Válaszok 

_4 Hazai 

 megoldások 

_5 Duális  

 képzés 

_6 Értékelés  

 

Az általános vagy a szak(ma)specifikus 

fejlesztés a célravezetőbb?  

- egy reform végigvitele évtizedes folyamat, 

- egy életkori kohorsz a munkaerőpiac 2,5%-a 

- átfogó hatásvizsgálatokból kevés van 

 

- a szak(ma)specifikus skillfejlesztés hatása [?] 

- az általános kompetenciafejlesztés hatása [?] 

- a kezdeti tanulási környezet minőségének 

hatása [?] 
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Környezeti igényekre adható 

válaszok,  megoldások 

_1 Szerepek,   

 funkciók 

_2 Környezet 

_3 Válaszok 

_4 Hazai 

 megoldások 

_5 Duális  

 képzés 

_6 Értékelés  

 

Sokféle válaszkísérlet 

Felsőoktatás: intézményi és program diverzifikáció 

pl. szakfőiskola; gyakorlati szituációk modelle-
zése, szakmai gyakorlatok, kihelyezett vállalati 
képzések (szendvics, kooperatív, duális) 

Vállalatok: együttműködés, corporate universities 

Ma már több mint 4000! Kb. 1 %-uk ad ki 
felsőoktatási fokozatot, ám sokuk kooperál 
egyetemekkel  

(pl. General Motors Institute (1919), GE’s Crotonville 
(1956), Hamburger University by McDonalds (1962), 
Unilever University, Hilton Worldwide University, 
openSAP, Ernst & Young Brazil, Sberbank CU, Beeline 
University (Russia), Groupama University (France)) 
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Hazai megoldások, válaszok 

_1 Szerepek,   

 funkciók 

_2 Környezet 

_3 Válaszok 

_4 Hazai 

 megoldások 

_5 Duális  

 képzés 

_6 Értékelés  

 

Korábban: duális képzési rendszer duális 
intézményrendszerben (előnyök, hátrányok) 

Majd megjelenik az FSZ (aztán 2011-ben a FOSzK) 
képzés (kudarcos) 

2006-ban ciklusos képzési szerkezetre való átállás 
(employability  | helytállási potenciál) 

több területen a képzés után + 1 félév külső szakmai 
gyakorlat 

2000-es évek végétől kettős piacszűkülés > 
gazdasági szereplőkkel kapcsolatépítés  

Sokféle innováció, kísérletek együttműködésekre: 
rövidebb idejű szakmai gyakorlatok, ipari 
szakemberek oktatásba vonása, duális képzés 
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Duális képzés Magyarországon 

_1 Szerepek,   

 funkciók 

_2 Környezet 

_3 Válaszok 

_4 Hazai 

 megoldások 

_5 Duális  

 képzés 

_6 Értékelés  

 

Egyetlen (kecskeméti) pilot 

Országosan szakpolitikai kezdeményezésre 

Jelentős pénzügyi ösztönzők (kb. +10 MFt/hallgató) 

Brand, kemény kritériumokkal 

Egyelőre sok kezdeti bizonytalansággal 

19 intézmény, 193 vállalati partnerrel 4 (+2) 

területen (agrár, gazdasági, informatikai, műszaki 

+ társadalomtudományi, természettudományi),  

44 (+2) szakon (ebből 5 [+1] mesterszintű),  

440 hallgató számára (47%-a műszaki területen) 
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A duális képzés értékelésének 

lehetősége 

_1 Szerepek,   

 funkciók 

_2 Környezet 

_3 Válaszok 

_4 Hazai 

 megoldások 

_5 Duális  

 képzés 

_6 Értékelés  

 

Nagy figyelmet kelt 

Sokaknak van közelebbi / távolabbi tapasztalata, 

véleménye 

A modellt, a működés egészét korai értékelni 

 majd 3-4 év múlva, amikor legalább két 

 évfolyam végzett már  |    most ismert tünetek 

A kezdeti tapasztalatok vizsgálata indokolt 

  sok szereplő és jelentős ráfordított erőforrás; 

 szükséges-e beavatkozni, és ha igen, hol, miben? 

Fenntarthatóság (?) 

 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

DERÉNYI ANDRÁS 
 

OKTATÁSKUTATÓ 

TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 

ANDRAS@DERENYI.NET 

 

 

 

mailto:andras@derenyi.net
mailto:andras@derenyi.net
mailto:andras@derenyi.net
mailto:andras@derenyi.net
mailto:andras@derenyi.net







