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1. Vezetői összefoglaló 

A kutatásunk problémája, hogy a Miskolci Egyetem jelenleg több mint 100 külföldi 

egyetemmel áll aktív kapcsolatban, melyeknek egy része évről évre kihasználatlan marad. 

Ennek okai közt lehet megemlíteni azt, hogy a hallgatók pár éve elkezdték előnyben 

részesíteni a mediterrán országokat, így a régebbi kapcsolatok, könnyen hátrányba szorultak.  

Ennek a fő oka, hogy a diákok nem ismerik a lehetőségeiket, és hogy mit tudna nyújtani 

számukra egy-egy társegyetem, valamint nem tudják, hogy elképzeléseiknek, igényeiknek 

(pl. tengerparton elhelyezkedő, bizonyos kultúrát folytató) melyik ország, illetve egyetem 

tenne eleget leginkább. Fontos megemlíteni azt, hogy ez a folyamat kölcsönös, mert 

egyetemünk sincs teljes mértékben tisztában a hallgatók által képviselt kereslettel, ezért nem 

tudnak ehhez igazodva új virágozó kapcsolatokat létrehozni. 

Kutatásunk célja felmérni a hallgatók igényeit, megismerni döntési szempontjaikat, amelyek 

a későbbiekben segítségül szolgálhatnak a program fejlesztése során, hogy ezáltal biztosítsák 

a jelentkezőket a döntésükben, ösztönözve ezzel a hajlandósági szándékot is. Reméljük a 

későbbiek során lehetőségünk nyílhat a fejlesztési folyamatokban is közreműködni. 

A szekunder kutatás során elsősorban a belső forrásainkból származó tanárok által készített 

viszonylag friss kutatásokra támaszkodtunk. Külsőként egyéb magyarországi egyetemek 

Erasmus+ programmal kapcsolatos kutatásait és az Európai Unió tanácsának publikációit, 

illetve statisztikáit vettük figyelembe.  Primer kutatás tekintetében kvalitatív és kvantitatív 

kutatást egyaránt végre hajtottunk. A kvalitatív kutatás során mélyinterjúkat készítettünk, 

több, a programban vezető szerepet betöltő, egyetemi dolgozó és diák is hasznos szakmai 

válaszokkal szolgált nekünk, melyek segítették kutatásunkat és a felmerülő problémát egy 

másik szemszögből is megvizsgálni. Kvantitatív kutatás során pedig kérdőíves megkérdezést 

alkalmaztunk, melynek célja a hallgatók teljeskörű igényeinek felmérése és a reprezentatív 

adatok szolgáltatása volt.  

Kutatásunk fő akadálya volt a koronavírus okozta helyzet és az ezzel járó változások, emellett 

az idő és egyéb adatvédelmi korlátok. A járvány miatt alapvetően lassabban zajlott minden 

folyamat és sok esetben új megoldások felkutatására ösztönzött minket, hogy a lehető 

legeredményesebb kutatást végezzük. Azonban idő hiányában nem készítettünk 

fókuszcsoportos interjúkat. Továbbá adatvédelmi okokból kifolyólag nem állt 

rendelkezésünkre mintavételi keret sem, így anélkül, nem véletlen módon és kvóta alapján 

vettünk mintát az alapsokaságból.  

Körülbelül 10 héten át kutattunk témánkban és ezalatt folymatosan elemeztük a kapott 

információkat. A kutatási tervvel kezdve, a szekunder kutatáson és a primer kutatáson át, az 

Excel segítségével végig tanulmányozva jutottunk el a végső nem és karok alapján is 

reprezentatív eredményekig. Ezekből egyértelműen megállapítható, hogy a legkedveltebb 

országok közé sorolhatjuk egyetemi szinten, egységesen és karokra bontva is  

Spanyolországot, Olaszországot, Németországot és Hollandiát. A legkedveltebb városoknak a 

széleskörben ismert világvárosok bizonyultak (Barcelona, Amszterdam -  és Madrid) 

bizonyultak. Ezek mellett arra is fény derült, hogy mik azok a tényezők amik a legjobban 

befolyásolják a hallgatókat a döntésben, a kollégiumi elszállásolás, a külföldi megélhetési 

költségek, a hazaérkezést követő tantárgyak itthoni beszámításának lehetőségei, valamint 
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fontos szerepet játszik még a döntés során a hallgatók személyes környezetéből, ismerősök 

útján érkező ajánlások és élménybeszámolók. 

Amennyiben nincs mód a preferált országok intézményeivel új szerződések kötésére, a 

legjobb megoldást a meglévő, ám más irányú desztinációk fokozott promóciója jelentené, oly 

módon, hogy azok előnyeit az általunk feltárt szempontok alapján emelnék ki. 

2. Problémameghatározás 

A Miskolci Egyetem jelenleg több mint 100 külföldi egyetemmel áll aktív kapcsolatban, 

melyeknek egy része évről évre kihasználatlan marad. Ennek okai közt lehet megemlíteni azt 

is, hogy a hallgatók között kialakult egyfajta előny a mediterrán országok javára.  Azonban az 

országhatárokon belül is lehetnek, olyan különbségek, melyek megnehezítik a 

legmegfelelőbb egyetem kiválasztását. Ennek a fő oka, hogy a diákok nem ismerik a 

lehetőségeiket, és hogy mit tudna nyújtani egy-egy társegyetem, valamint nem tudják, hogy 

elképzeléseiknek, igényeiknek (pl. tengerparton elhelyezkedő, bizonyos kultúrát folytató) 

melyik ország, illetve egyetem tenne eleget leginkább. A Miskolci Egyetem számos 

partnerrel rendelkezik a programon belül, viszont ezekről pontos listához, melyeken a 

bizonyos egyetemek lehetőségei is szerepelnek, nincs lehetőség hozzájutni, így amennyiben 

egy hallgató elhatározza, hogy szeretne külföldön tanulni, minden egyes információt külön-

külön kell beszereznie az adott egyetemmel való kapcsolatfelvétel során. A partneregyetemek 

között több olyan kapcsolat is van, ahol már évek óta nem történt hallgatói utazás egyik 

irányba sem, mely szintén problémákat vet fel a rendszerben. A másik oldalt tekintve, az 

egyetemek sincsenek tisztában a hallgatók által képviselt kereslettel, ezért nem tudnak ehhez 

igazodva új, virágzó kapcsolatokat létrehozni. Nem tudják, hogy mely országokba utaznának 

szívesen, vagy hogy pontosan mit is várnak el az általuk választott úticéltól, így rengeteg az 

egyetemek számára nem kifizetődő partnerkapcsolatuk van.  

Kutatásunk elején felvettük a kapcsolatot Bartha Zoltánnal, aki a Miskolci Egyetem gazdász 

karának Erasmus+ koordinátora. Találkozónk során Tanár Úr alátámasztotta a már általunk is 

felvetett problémákat, valamint ajánlást tett egyfajta szempontrendszer kialakítására a kutatás 

eredményei alapján, amivel megkönnyíthetnénk a jelentkező hallgatók egyetemválasztását. 

Bartha Zoltán javasolta, hogy inkább az egyetemek oldaláról közelítsük meg kutatásunk 

során az érdeklődés növelésének lehetőségeit. 

Szekunder kutatásunk során több belső forrás is rendelkezésünkre állt, melyek a következők: 

1.     Bartha Zoltán, Sáfrányné Gubik Andrea: A hallgatók nemzetközi mobilitásának 

akadályai a Miskolci Egyetemen (2016, Miskolc) 

2.  Hallgatói beszámoló az Erasmus+-ról – Révész István 2015 

3.  Hallgatói beszámoló - Zoller Andrea 

4.  Egyetemi statisztika (2020/21 1. félév) 

Alapvetően 3 szempont teszi szükségessé a Miskolci Egyetem külföldi részképzési 

aktivitásának fokozását: 

1) Uniós-országos célkitűzések (2023-ra 10%-ról 20%-ra nőjön a tanulmányaik során 

külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton résztvevők aránya) 

2) Egyetemi fejlesztési stratégia (2016-ban elfogadott Intézményfejlesztési Terv) 

3) Erasmus programban rejlő lehetőségek (nemzetközi kapcsolatok létrehozása és ápolása) 
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Korábban már megállapítottak számos azonosított akadályt a diákok külföldi tanulmányainak 

megkezdését tekintve, valamint javaslatokat hoztak fel ezek leküzdésére, melyek alapul 

szolgáltak számunkra. (Bartha – Gubik, 2016) 

„... a részképzés kiváló lehetőség arra is, hogy megismerjük a különböző országok kultúráját. 

Elsősorban azon ország kultúráját, melyben a részképzésünket is töltjük, másrészt pedig 

azoknak az embereknek a kultúráját, akikkel találkozunk a részképzésünk során. Az eddig itt 

töltött idő alatt számtalan új emberrel ismerkedtem meg a világ minden pontjáról.” (Révész 

István, 2015)  

„Bár jelentős forrásaink állnak rendelkezésre, immár harmadik éve kevesebb hallgató 

jelentkezik külföldi ösztöndíjra, mint ahányat támogatni tudnánk.” (Bartha – Gubik, 2016) 

Az ebben a kutatásban felvetett probléma tehát majdhogynem megegyezik a mi kutatásunk 

problémakörével, mi viszont egy másik oldalról szeretnénk megközelíteni a megoldási 

lehetőségeket. 

A Bartha – Gubik (2016) kutatás kérdőívének kiértékelése során megfigyelhető volt néhány 

fontos információ, pl.: jellegzetes kari különbségek figyelhetők meg az aktivitásban, valamint 

a tájékozottságban. A GTK és az AJK hallgatói a legtájékozottabbak, legkevésbé pedig az 

EK és a GEIK hallgatói. Valamint az is megfigyelhető volt, hogy az állami finanszírozású 

hallgatók mobilitása meghaladja a költségtérítéses hallgatókét. 

Ez alapján a kutatás alapján a hallgatók által preferált célországok a következők: Egyesült 

Királyság, Olaszország, Németország és Spanyolország. Továbbá ilyen lenne még Hollandia, 

Norvégia, Dánia és Ausztria, de ezekkel az országokkal nincs, vagy csak nagyon kevés 

megállapodása van egyetemünknek (ide tartozik az Egyesült Királyság is). Romániával, 

Lengyelországgal, Szlovákiával és Törökországgal viszont lényegesen nagyobb az egyetem 

mobilitási kerete, mint a hallgatók érdeklődései mutatnak. 

 

1.ábra: Összeállítás arról, hogy hová utaznának szívesen a megkérdezett hallgatók, 

és hová utazhatnak az egyetem kétoldalú megállopodásai alapján (adatok az 

összes elemszám százalékában) Forrás: Bartha – Gubik, 2016 



 5 

A mi kutatásunkhoz egy lényeges alapot adtak ezek az adatok, mivel célunk, hogy az 

érdeklődés újbóli fellendítését a partneregyetemek/ partnerországok kiértékelésével, esetleges 

bővítésével segítsük elő. A jövőben terveink között szerepel egy hasonló kutatás elvégzése, 

így össze tudjuk majd hasonlítani a hallgatók igényeinek változásait az évek alatt. 

  

„Természetesen a tanulás és az ügyintézések mellett azért volt időnk beiktatni egy két 

városnézést és utazgatást.” ... „Bulikat, utazást, városnézést, nyelvtanfolyamokat. Így sikerült 

eljutnunk Portugáliába egy hétre, ami csodálatos volt. Láttuk az óceánt és gyönyörű helyeket, 

mint Coimbra, Lisszabon, Nazaré, Fatima és Porto. Mind nagyon szép volt és emlékezetes.” 

... „Egy másik Erasmus irodával sikerült elmennünk néhány környező településre is, mint 

például Requena, ahol finom helyi borokat kóstolhattunk, vagy Teruel-be, ahol részese 

lehettünk a középkori fesztivál hangulatának és eseményeinek.” (Zoller Andrea) 

„Valencia a tenger mellett fekszik. Nagyjából öt percre lakunk a tengertől, így elég gyakran 

lelátogatunk a partra, ahol most már rendkívül sok turista van. Valencia nagyon szép hely. Itt 

található Európa egyik legnagyobb Oceanográfiája, ami tényleg különleges élményt 

nyújtott.” (Zoller Andrea) 

  

Kutatásunk alapjának szolgál, hogy mennyire fontos a hallgatóknak az éghajlat, az országok 

fekvése, a víz közelsége, valamint az adott ország lehetőségei. 

  

Néhány változás, amivel segíthetnék a hallgatók érdeklődésének növelését a program felé: a 

kommunikáció egyes elemeinek erősítése, az Erasmus jelentkezőknek nyújtott szolgáltatások 

javítása (további segítség biztosítása a hallgatóknak). Továbbá fontos, hogy a kari Erasmus 

felelősök is javítsanak a kommunikációjukon, mivel a hallgatói tájékozatlanság jelentősen 

hátráltatja a program fellendülését. (Bartha – Gubik, 2016) 

  

Külső forrásaink a következők voltak  

1. Európai Bizottság sajtóközleménye - Brüsszel 2019.05.20. 

2.Tanulmány az Erasmus+ program felsőoktatásra gyakorolt hatásairól – 2019.05.17. 

  Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős biztos 

2019.05.20-án tett nyilatkozata alapján: 

’’... az Erasmus + programban részt vevő egyetemek nem csak nemzetközibbek, de jobb 

helyzetben vannak ahhoz is, hogy megfeleljenek a munkaerőpiaci igényeknek.” 

  

A sajtóközleményben olvashatunk továbbá az ekkor közzétett tanulmányok fő 

megállapításairól, amik a következők: 

1.     „Az Erasmus+ segíti a diákokat abban, hogy megtalálják a kívánt életpályát és 

gyorsabban állást találjanak” 

 2.     „Az Erasmus+ előmozdítja az európaiak összetartozásának érzését” 

 3.     „Az Erasmus+ támogatja a digitális átalakulást és a társadalmi befogadást” 

  

A kvalitatív kutatás megkezdésekor úgy döntöttünk, hogy a témánkhoz leginkább megfelelő 

módszer a szakértői mélyinterjú, melyhez Bartha Zoltánt és Szőke Editet, valamint Matisz 

Flórát kértük fel, hogy segítsék munkánkat. A helyszínek kiválasztásánál teljes mértékben 
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alkalmazkodtunk az interjúk alanyainak javaslatához, ezzel is elősegítve a számukra nyugodt, 

komfortos környezet megteremtését, hogy kiiktassuk az idegen helyszín adta esetleges zavaró 

tényezőket, melyek befolyásolhatják pillanatnyi állapotukat és így a feltett kérdésekre adott 

válaszaikat is. 

 A döntésünk azért esett erre a módszerre, mert célunk a hallgatók komplex döntési 

folyamatának, valamint annak lélektani magyarázatának a feltárása. Ezen kutatási módszer 

alkalmazásával a válaszadó saját gondolatait, érzéseit is közvetíti felénk, amik vizsgálatával 

sokkal pontosabb és részletesebb információk birtokába juthatunk. A beszélgetés menete és a 

kérdések vázlata adott, de az alany válaszai befolyásolhatják a kérdések megfogalmazását, 

sorrendjét és alkalom adtán a kérdéssor kibővítését is. A mélyinterjú eredményei nem 

reprezentatívak, nem lehet statisztikát készíteni belőlük, mivel a miért és hogyan kérdésekre 

keresik a választ.  

A kérdéssor kialakítása során törekedtünk a kérdések közti logikai kapcsolat megteremtésére. 

Különböző tematikák alapján fogalmaztuk meg a kérdéseket, melyek a következők: az első 

két kérdés az alanyra vonatkozik, az ő programot érintő meglátásáról, szemszögéről. A 

következő hat kérdés a hallgatókkal kapcsolatos, itt a jelentkezők anyagi, társadalmi 

hátterére, személyes jellemzőire vagyunk kíváncsiak általánosságban, az ő preferenciáikra, 

választási magatartásukra, lehetőségeikre. Az ezután olvasható 4 kérdés a partneregyetemi 

kapcsolatokról, azok kialakulásáról és értékeléséről szól. Az utolsó 3 kérdés, az interjú 

lezárása, általános információk, és az alany véleménye, javaslata kerül feltárásra. Az interjú 

végeztével, köszönetet nyilvánítunk megkérdezettjeinknek, majd kiértékeljük és összegezzük 

a hallottakat. 

 

3. A probléma megközelítése: 

Kutatásunk alapja tehát, hogy az Erasmus+ program iránti érdeklődés csökkenésében 

közrejátszanak a jelenlegi úticél-lehetőségek, valamint a hallgatók alacsony tájékozottsága 

ezzel kapcsolatban. Kutatásunk célja a jelenlegi partneregyetemek népszerűségi sorrendjének 

felállítása egyfajta pontozási rendszer alapján, amely a későbbiekben segíthetné a 

jelentkezőket a döntésben, mivel megmutatná, hogy melyik egyetem felel meg leginkább az 

elvárásaiknak. Ezt a pontrendszert a már Erasmus+ programban részt vett, valamint csupán 

érdeklődő hallgatók által egyaránt szeretnénk kialakítani. Továbbá az igények felmérése után 

esetleges jövőbeli partneregyetemek/ partnerországok felvetésével segítenénk az Erasmus+ 

egyetemi vezetőit a program fejlesztésében, hogy még több hallgató részesülhessen ebben az 

életre szóló lehetőségben. 

 Kutatásunk kérdései: 

·       Milyen szempontok fontosak a célegyetem kiválasztásánál? 

·       Melyek a hallgatók számára legvonzóbb országok? 

·       Tudatosan választanak-e a hallgatók? 

Kutatás módszerünk választásánál több tényezőt is figyelembe vettünk. Először is szekunder 

kutatásra mindenképp szükség volt, mivel hasonló témába történő kutatásról már tudtunk, 

melynek eredményei segítségre voltak számunkra az induláshoz. Mivel kutatásunk során 

elsősorban a Miskolci Egyetem hallgatóit vizsgáltuk, belső szekunder kutatásaink az egyetem 
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dolgozóitól, illetve hallgatóitól származtak. Külsőként egyéb magyarországi egyetemek 

Erasmus+ programmal kapcsolatos kutatásait vettük figyelembe.  Primer kutatás tekintetében 

kvalitatív és kvantitatív kutatást is terveztünk. Kvalitatívnak a mélyinterjút választottuk, 

ugyanis több, a programban vezetői szerepet képviselő, egyetemi dolgozó is hasznos szakmai 

válaszokkal szolgált nekünk, melyek segítették kutatásunk. Kvantitatív kutatás során pedig 

kérdőíves megkérdezést alkalmaztunk, hogy minél több választ tudjunk feldolgozni. 

Alapsokaságnak a Miskolci Egyetem hallgatóit tekintettük.   

A következő hipotézisek felállítása történt meg a kutatás megkezdésekor: 

H1: A  programra jelentkező hallgatók ¾-e szívesebben menne mediterrán országba. 

H2: A programban résztvevő hallgatók  80%-a visszamenne az országba, ahol megkezdte 

külföldi tanulmányait. 

 H3: A diákok 2/3-a hamarabb választ egy olyan országot, ahol már járt előző években közeli 

ismerőse. 

4. Kutatási módszer 

Kutatásunk során először egy kutatási tervet készítettünk, amiben összefoglaltuk és 

rendszereztük hogyan is fog zajlani a kutatás. Elsőként a probléma meghatározásával 

foglalkoztunk, majd kitűztük, hogy milyen elemeken keresztül szeretnénk elérni céljainkat, és 

mik is azok a célok amik a sikerességhez vezetnek. Megfogalmaztuk a kutatás kérdéseit és 

felállítottuk a hipotézisiket, amikre a kutatás végén választ szeretnénk kapni. 

A következő lépésünk a szekunder kutatás volt, ahol külső és belső forrásokat 

elemeztünk, hogy ezzel is még nagyobb betekintést nyerjünk a kutatás hátterébe és 

sikeresebb elemzést tudjunk létrehozni. 

Miután elemeztük a kiválasztott forrásokat a kvalitatív kutatás következett ahol a 

témánkban jártas szakértők segítettek minket egy szakértői interjú során, hogy az Erasmus+ 

programot illető kérdéseinkre megfelelő választ kapjunk. A kvalitatív kutatás megkezdésekor 

úgy döntöttünk, hogy a témánkhoz leginkább megfelelő módszer a szakértői mélyinterjú, 

melyhez Bartha Zoltánt és Szőke Editet kértük fel, hogy segítsék munkánkat. Egyeztettük 

megkérdezettjeinkkel a legközelebbi számukra is alkalmas időpontot. Bartha Zoltánnal 

2020.10.15-én a A/4 épület IV. em. 418- es irodájában készítettük el 13 órai kezdettel, Szőke 

Edittel pedig 2020.10.12-én a A/4, ép. 1.em. 108. számú irodában, valamint Matisz Flórával 

2020.10.15-én 15 órai kezdettel az egyetemi könyvtárban. A helyszínek kiválasztásánál teljes 

mértékben alkalmazkodtunk az interjúk alanyainak javaslatához, ezzel is elősegítve a 

számukra nyugodt, komfortos környezet megteremtését, hogy semmiképp ne érezzék 

magukat feszélyezve, illetve kiiktassuk az idegen helyszín adta esetleges zavaró tényezőket, 

melyek befolyásolhatják pillanatnyi állapotukat és így a feltett kérdésekre adott válaszaikat is. 

Az előre összeállított kérdéseinket feltettük nekik, válaszaikat pedig hangrögzítővel 

rögzítettük.  A kérdéssor kialakítása során törekedtünk a kérdések közti logikai kapcsolat 

megteremtésére, elsősorban a sorrend meghatározásával, így különböző tematika alapján 

fogalmaztuk meg azokat a kérdő mondatokat, amelyek fontosak lehetnek kutatásunk 

szempontjából. Ezek a tematikák pedig a következők: az első két kérdés az alanyra 

vonatkozik, az ezekre adott válaszokból igyekszünk minél több információt megállapítani, az 

ő programot érintő meglátásáról, szemszögéről. A következő hat kérdés a hallgatókkal 
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kapcsolatos, itt a jelentkezők anyagi, társadalmi hátterére, személyes jellemzőire vagyunk 

kíváncsiak általánosságban, az ő preferenciáikra, választási magatartásukra, lehetőségeikre. 

Az ezután olvasható 4 kérdés a partneregyetemi kapcsolatokról, azok kialakulásáról és 

értékeléséről szól. Az utolsó 3 kérdés, az interjú lezárása, általános információk, és az alany 

véleménye, javaslata kerül feltárásra. Az interjú végeztével, köszönetet nyilvánítottunk 

megkérdezettjeinknek, majd kiértékeltük és összegeztük a hallottakat. A döntésünk azért esett 

erre a módszerre, mert célunk a hallgatók komplex döntési folyamatának, valamint annak, 

lélektani magyarázatának a feltárása. Ezen kutatási módszer alkalmazásával a válaszadó saját 

gondolatait, érzéseit is közvetíti felénk, amik vizsgálatával, sokkal pontosabb és részletesebb 

információk birtokába juthatunk. A beszélgetés menete és a kérdések vázlata adott, de az 

alany válaszai befolyásolhatják a kérdések megfogalmazását, sorrendjét és alkalom adtán a 

kérdéssor kibővítését is. A mélyinterjú eredményei nem reprezentatívak, nem lehet 

statisztikát készíteni belőlük, mivel a miért és hogyan kérdésekre keresik a választ. 

Ezután következett a kvantitatív kutatás melyben a Google kérdőív segítségével 

összeállítottunk egy kérdőívet, melyben a Miskolci Egyetem hallgatóinak válaszaira voltunk 

kíváncsiak. Azért választottuk ezt a formátumot a megkérdezés elvégzésére, mert ez az a 

felület, amiben könnyebben el tudjuk érni a megfelelő számú válaszadókat, személyes 

megkérdezés ebben az esetben nehezebbnek bizonyult volna, mint így online módon. A 

kérdőív összeállításakor is fokozottan figyeltünk a kérdések közötti logikai sorrendben való 

létrehozására. A 3 kezdőkérdés a programban való részvételről szól, ezeknél ragaszkodtunk a 

válaszlehetőségek megadásához is. Ezután lépünk tovább a válaszadó által preferált 

országokra (4.-8. kérdések). Ezeknél a kérdéseknél előre megadtunk 10 országot melyek 

szerepelnek a partneregyetemek listáján, emellett egy egyéb kategóriát is megadtuk, ezáltal 

olyan országot is megadhatnak számunkra a kitöltők, ami nem tartozik az egyetem 

kapcsolatai közé. A következő kérdések (8.-18.) az egyén döntési magatartásáról hivatottak 

információkat adni az általunk kiválasztott és a későbbiekben mérlegelni kívánt 8 választási 

szempont alapján, amelyet egy Likert-skálán adhatnak meg. Például jól ráláthatunk, majd 

mennyire racionálisan fontolják meg a hallgatók, hogy pontosan hová is szeretnének kiutazni 

az Erasmus+ program keretin belül, illetve, hogy az élvezeti vagy éppen a praktikai faktorok 

a meghatározóbbak ebben a folyamatban. Azért választottuk ezt a skálázási módszert, hiszen 

ezeknél a kérdéseknél nem összehasonlításról van szó, hanem tételesen kell értékelni a 

szempontokat. A 19. és 20. kérdések során a válaszadók megadott képek közül döntik el, 

melyik desztináció a legszimpatikusabb számukra. Ezeket gondosan válogattuk ki, amihez 

legfőbb támpontjaink a kvalitatív és a szekunder kutatások eredményei voltak. Így 

igyekszünk felmérni, hogy pusztán érzelmi alapon a hallgatók milyen reakciókat adnak és 

ezek mennyiben térnek el a korábbi erősebben megfontolt válaszaiktól. 

A 3 zárókérdés a kitöltők demográfiai adatainak megismerésére irányul, majd a 

későbbiekben ezek szolgálnak alapul a mintavételezés, valamint a kvóta alapján történő 

esetleges szelektálás során. 

Egy mintavételi tervet is meghatároztunk, amelyből kiderül, hogy a kutatásunk 

célsokasága a 18 és 25 év közötti miskolci egyetemi hallgatók. Kutatásunk során nem 

rendelkezünk mintavételi kerettel, melynek hátterében adatvédelmi akadályok állnak, az 

egyetem nem szolgáltathat, ilyen adatokat hallgatóiról. Visszatevés nélküli, nem véletlen 

kvótás mintavételt alkalmaztunk, hiszen ez a legmegfelelőbb a kutatásunkhoz és nincs 
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mintavételi keretünk, így mindenképp a nem véletlen mintavételi technikák közül kellett 

választanunk. Az online kérdőíves megkérdezés során 400 fő véleményét igyekeztünk 

kideríteni, egy meghatározott kvóta alapján. Ebben a kvótában karonként és nemenként 

csoportosítottuk a hallgatókat. Ennek megfelelőlen reprezentatív lett a kérdőívünk ugyanis 

teljesítettük a meghatározott számok lebontva a megfelelő kategóriába. 

Miután megkaptunk a válaszokat egy excelben először letisztítottuk a nem megfelelő 

válaszokat valamint azokat a válaszokat, amik feleslegesnek bizonyultak. Miután a 437 

kitöltést leredukáltuk a megfelelő 400-ra, hogy arányos legyen, átkódoltuk és mindegyik 

kérdést egy külön munkalapon elemeztünk. Százalékos formátumban a kapott adatokat egy 

diagramm segítségével ábrázoltuk ezzel is szemléltetve a hallgatók válaszait. Ezután a kapott 

eredményeket összegezzük. 

A legutolsó feladatunk pedig hogy, a  kvalitatív és kvantitatív kutatás alapján összevetjük a 

kapott eredményeket és számba vesszük az optimális megoldási alternatívákat. Megállapítjuk 

a hipotézisek valósságát, vagy elutasítjuk őket, valamint megválaszoljuk az általunk feltett 

kutatási kérdéseket. 

5. Adatelemzés 

Az adatelemzés során a kérdéseinkre kapott válaszokat elemezzük a Microsoft Excel program 

segítségével. Miután letisztítottuk a nem megfelelő és szükségtelen kitöltéseket, 

megkezdődik a kódolás. Ebben a folyamatban a válaszokat számokra cseréljük, hogy 

könnyebb legyen az adatokkal dolgozni. Ennek befejezése után a kérdéseket egyesével 

elemezzük, meghatározzuk, hogy milyen arányban hogyan válaszoltak a kitöltők és ez milyen 

következtetést mutat meg számunkra. A kérdőívünkbe megjelentek egyválasztós, 

többválasztós, Liter-skálás és saját válaszos kérdések is. Az egyválasztós kérdések esetében 

egyértelműen megállapíthattuk, hogy melyik válasz milyen mértékben van jelen a kitöltések 

között, ezeket egy kör diagramm segítségével ábrázoltuk, ami tökéletesen megmutatja 

számunkra az eredményeket. A többválasztós kérdéseket miután kiválogattuk, összegeztük és 

egy oszlop diagramm segítségével megfelelő ábrázolást kaptunk a válaszok mértékéről. Ilyen 

volt például az országok esete is, hiszen megjelenítette számunkra hogy melyik ország hány 

voksot kapott a hallgatóktól. Majd a Likert-skálás válaszoknál, a válaszadók 1-8-ig 

értékelhették hogy a egy külföldi kiutazás során az egyes tényezők milyen mértékben 

lennének számukra fontosak. Ezt is sáv diagramm mutatta meg nekünk a leginkább, azok 

után, hogy a válaszokat átlagoltuk. A saját válaszok kategória nagyon bonyolultnak 

bizonyult, hiszen sok kitöltő nem adott rá választ, és a válaszok nagyon különbözőek voltak, 

ezért nehezebb volt értékelni ezeket a véleményeket. Az elemzésünk során leginkább összeg 

és esetszám mutatókat használtunk a kiértékeléshez, más mutató nem merült fel.  

6. Eredmények 

6.1 A kutatás kérdései  
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 Milyen szempontok fontosak a célegyetem kiválasztásánál? 

 Melyek a hallgatók számára legvonzóbb országok? 

Tudatosan választanak-e a hallgatók? 

A kiválasztás során mérlegelendő legfontosabb szempontok rendre, a partneregyetem 

biztosította kollégiumi szállás megléte, az adott úticélra jellemző megélhetési költségek és a 

külföldön tanult tantárgyak hazatérést követő beszámításának lehetőségei. 

A legvonzóbb országok: Spanyolország, Németország, Hollandia, Olaszország és 

Franciaország. 

Megállapítható az elvégzett kutatásokból, hogy azok a hallgatók akiknek komoly 

szándékukban áll külföldön tölteni egy félévet, viszonylag tudatosan választanak, hiszen 

előtte jól átgondolják a lehetőségeket, valamint mérlegelik az esetleges előnyöket és 

hátrányokat. Viszont azokról a hallgatókról akik még csak barátkoznak az ötlettel nem 

mondható el hogy tudatában lennének lehetőségeiknek és pontos elképzeléseiknek.  

6.2 A hipotézisek 

 

H1: A  programra jelentkező hallgatók ¾-e szívesebben menne mediterrán országba. 

H2: A programban résztvevő hallgatók  80%-a visszamenne az országba, ahol megkezdte 

külföldi tanulmányait. 

 H3: A diákok 2/3-a hamarabb választ egy olyan országot, ahol már járt előző években közeli 

ismerőse. 

A kutatásunk elején felállítottunk 3 hipotézist, melyeket a kutatásunk elvégzése után értékelni 

tudunk aszerint, hogy igazak-e az állítások vagy sem.  

Az első hipotézis igaznak bizonyult, hiszen Spanyol és Olaszországot jelölte meg a legtöbb 

hallgató. 

A második hipotézisre nem kaptunk egyértelmű választ, hiszen a koronavírus okozta helyzet 

miatt nem adódott lehetőségünk fókuszcsoportos interjút készíteni (online időpontegyeztetés 

közbeni váratlan problémák miatt, ilyen módon sem valósulhatott meg) az Erasmus+ 

programban már résztvett hallgatókkal.  

Az utolsó hipotézis nem igaz, hiszen a kérdőívekből kiderült hogy a megkérdezettek 

többségét nem befolyásolja az ismerősének ajánlása, választási szempontok közül is 

mindössze a 4. helyen végzett az ismerős élménybeszámolója 

6.3  Kvalitatív kutatás 

6.3.1Bartha Zoltán 

Az interjú során kiderült, hogy Bartha Zoltán a Miskolci Egyetem intézményi Erasmus+ 

program koordinátora. Tanár Úr röviden így jellemezte a programot: külföldi ösztöndíj 

lehetőség, amely lehet tanulmányi célú, vagy akár szakmai gyakorlat is (ezzel a kötelező 

szakmai gyakorlat is kiváltható). Ez egy jó lehetőség bárki számára, mivel külföldi 

tapasztalathoz jut, valamint egy önéletrajzban is jól mutat.A jelentkezőkről általánosságban azt 

tudtuk meg, hogy kiemelkedően önállóak, beszélik az angol nyelvet, melynek további 
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fejlesztése a cél sokuk számára. A jelentkezők száma alacsony, de az egyetemünkről leginkább 

a gépész, valamint gazdász karról vesznek részt a programban. A kiutazók elsősorban déli 

országokba utaznak (Olaszország, Spanyolország), valamint Németországba. A döntést 

befolyásolhatják a lehetőségek, hogy hol vannak az egyetemnek partneregyetemei, a tanterv 

hasonlósága (kreditbeszámítási szempontból), különböző éghajlati, természeti tényezők, és 

megélhetési körülmények. Néhány partnernél meg van határozva egy elvárt idegen nyelvtudási 

szint, ami akadályozó tényező lehet. A koordinátor nincs kifejezetten tudatában annak, hogy 

mennyire befolyásoló egy hallgató számára egy adott ország elhelyezkedése (pl.: tengerparti 

ország), de meghatározónak  gondolja a nagyvárosok vonzerejét.Hallgatóként Bartha Zoltán 

kiutazási döntésének egyik meghatározó szempontja az lenne, hogy mit kínál egy adott 

egyetem (tantárgylista, kollégiumi hely hozzáférése), valamint megemlítette még az egyetem 

nemzetköziségét (külföldi hallgatók száma), ismertségét (egyetemi rangsor). Tanár Úr 

választása Franciaország lenne, annak szépsége, és rengeteg lehetősége miatt.Megfigyelései 

alapján, mikor egy hallgató eljut a jelentkezésig, ő már elég időt és energiát fektetett abba, hogy 

döntése és hozzáállása tudatosan legyen. Arra viszont a választ, hogy ezt a tudatosságot mik 

befolyásolják, mik irányítják, kutatásunktól várná, de a tájékozottságukat teljes mértékben 

alátámasztja. Szerinte fontos szempont lehet, hogy a programban már korábban résztvevőktől 

milyen információkhoz jutnak. A korábban kiutazók célországai alapján azt állapítaná meg, 

hogy a megélhetési költségek súlya kisebb mértékben vesz részt a választásban.A hallgatók 

támogatásának anyagi oldalát tekintve, főleg más országokkal összehasonlítva, elmondható, 

hogy nálunk ezek az összegek elég jelentősek. A programon belül majdhogynem kétszeres 

összeget kapnak, mint amennyire máshol lenne lehetőség, valamint a Magyar Kormány által 

szponzorált ösztöndíjak pályázására is van lehetőség. Természetesen ez nem fedezi 100%-osan 

a külföldön töltött félévet/ évet, de egy itthon eltöltött egyetemi félév/ év költségeit tekintve 

nem lesz kifejezetten extra teher. Megtudtuk, hogy a már kialakult partneregyetemi kör főleg 

az oktatók kapcsolatrendszerén alapul. Egy másik opcióként szolgál, hogy testvéregyetemi 

kapcsolatból alakult ki a partnerség. Új kapcsolatok kialakításának az egyik útja, hogy a frissen 

csatlakozott egyetemek jelentkeznek a programban már régebb óta résztvevőknél, hogy 

szeretnének Erasmus kapcsolatot. Ebből akkor alakul ki partnerség, ha az adott egyetem úgy 

gondolja, hogy a hallgatói a későbbiekben szívesen utaznának abba az országba. Nincs olyan 

szempontrendszere az egyetemnek, ami alapján meg lehetne állapítani, hogy melyik 

egyetemeket lenne érdemes felkeresni kapcsolatalkotási céllal. A kapcsolat kialakításának fő 

akadályozó tényezője a korábban említett a mérlegelés, miszerint szükséges-e az a kapcsolat, 

mindkét egyetem hallgatói szívesen utaznának-e a másik országba. Az elvárások miatt is 

kudarcba fulladhat egy ilyen folyamat; pl.: Hollandiában nagyon magas szintű angol 

nyelvtudást várnak el a kiutazó hallgatóktól. A tanrendek hasonlósága előnynek számít; 

hasonló tanrendű egyetemekkel fontosak a kapcsolatok. Az egyik legszorosabb kapcsolatunk 

egy olaszországi egyetemmel van. Évente körülbelül 4-5 új kapcsolat jön létre, így a legújabbak 

közé a következő országok közül sorolhatunk néhányat: Csehország, Románia, Hollandia. Az 

új kapcsolatok általában egyetemeket jelentenek, ritka, hogy olyan országban lévő egyetemmel 

jön létre, ahol még eddig nem volt.A hallgatóknak a program által nyújtott előnyökről rengeteg 

korábbi felmérés számol be, ezek közé tartoznak például: interkulturális tapasztalat, 

nyelvkészségek fejlesztése, tapasztalatok, munkavállalás esélyét növeli. A program számos 

intézményi előnnyel is jár, például: a kiutazó, vagy az ide érkező hallgatók új nézeteket hoznak 
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az egyetem köreibe (ez érintheti a tantárgyakat, angol nyelvű tanítást). Már számtalan 

próbálkozás történt afelé, hogy hogyan lehetne elérni, hogy megnöveljék a hallgatók 

érdeklődését a program felé, de mindeddig nem sikerült olyan megoldást találni, ami tényleges 

emelte volna a jelentkezők számát. Egyetemi szinten Bartha Zoltán szerint az egyik olyan dolog 

a rendszerben, ami mihamarabbi orvosolást igényelne, az a külföldön megszerzett kreditek 

beszámítása az itthoni rendszerbe (ez a probléma egész Magyarországon jelen van a különböző 

egyetemeknél). Megoldására többféle ötlet merült már fel, de Tanár Úr szerint a közeljövőben 

sajnos nem lesz rá a gyakorlatban is használt opció. Felmerült még, hogy a partnerek 

vonzerejének növelésével akár az érdeklődés is növelhető lehetne, valamint az egyetem 

nyújtott szolgáltatások javítása (pl.: segítségnyújtás a hallgatóknak) is szolgálhatna 

hasonlóképpen. 

 

6.3.2 Szőke Edit 

 

Szőke Edit már több mint 20 éve, a kezdetektől jelen van az Erasmus+ program 

tevékenységeiben. A programot a következő gondolatokkal jellemezte: kinyílik a hallgató 

számára a világ, de nehézségekkel is jár, ami önállóságra tanítja. A program nem feltétlenül 

csak a szakmai oldalról jár rengeteg előnnyel, hanem egyfajta önismereti kurzusként is szolgál. 

Tanárnőtől is visszajelzést kapunk afelől, hogy egy ideje nagyon alacsony a jelentkezők száma. 

Nagyrészt Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Nógrád megyéből jönnek a Miskolci Egyetemről 

jelentkezők, a többség nehezebb családi, anyagi háttérből. Azok a hallgatók, akik a pályázásig 

már eljutnak, ők általában már beleélik magukat a külföldön töltött félévbe/ évbe, mégis vannak 

olyanok, akik visszalépnek (nagyjából 20%).Korábban Németország, Finnország, tehát 

Nyugat-,valamint Észak-Európa volt az egyértelmű cél, de mára már a D-i országok vannak az 

első helyen a pályázóknál (Spanyolország, Olaszország). Tanárnő szerint a már korábban ott 

járt hallgatók beszámolói hozták meg ezt a változást. Túljelentkezésről nem tudott beszámolni 

nekünk, de az egyik spanyolországi egyetemre rendszeresen többen is jelentkeznek minden 

évben.Ha egy hallgató helyében lenne, akkor érzelmi alapon több ország is szóba jöhetne nála, 

de racionálisan gondolkodva a kurzusok lennének meghatározók számára (a déli országokban 

nem gyakori az angol nyelvű oktatás). Szerinte a jelentkezők döntése egyáltalán nem tudatos, 

abszolút érzelmi alapú, valamint a már korábban kiutazott hallgatók véleménye befolyásoló 

számukra. Úgy gondolja, hogy nem szeretnek a hallgatók belemerülni a részletekbe, így 

próbálják kerülni a hosszabb útmutatók elolvasását.Az oktatók felöli, támogatást nem tartja 

jelentősnek, mivel sokukat nem igazán érdekli a programban résztvevők száma, érdeklődése. 

Anyagi szempontból nálunk az ösztöndíj nagysága eléri a maximálisan meghatározott összeget. 

Erasmus Szociális Kisegítő támogatás igénylésére is van lehetősége a hallgatóknak (havi 200 

€), valamint jelentkezhetnek Rendkívüli Szociális Ösztöndíjra is.Partnerkapcsolat kialakítása 

többféle módon is történhet, de általában valamilyen személyes kapcsolaton alapszik . Amikor 

a Miskolci Egyetem egy másik egyetemmel felveszi a kapcsolatot, különböző kérdések 

egyeztetésére kerül sor; mely karok, hány fő, mindkét irányba működjön-e az utazás 

lehetősége, stb. Egy másik opció, hogy egy külföldi egyetem mindenféle előzmény nélkül 

felkérést küld, hogy szeretne partner lenni. Ekkor az adott kar koordinátorát értesítik, és 

mérlegelés után döntés születik. Szőke Edit szerint szakmai szempontból a környező 

országokkal lévő kapcsolataink a legjelentősebbek (pl.: Románia). Ritka, hogy új partnerek 
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alakulnak ki, mivel már rengeteg partnere van a programban résztvevő összes országnak, 

viszont olyan előfordul, hogy már egy meglévő partneregyetemmel új szakterületeket érintve 

szerződnek (például a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet újonnan került kapcsolatba 

Olaszországgal).Az egyetem számára is fontos, hogy minél többen részt vegyenek a 

programban, mivel ez egy az EU által, valamint a magyar kormány által is kitűzött cél a 

mobilitás fejlődése miatt. Szerinte segítene a program népszerűsítésében, ha több elkötelezett 

oktató lenne, aki bátorítaná, támogatná a hallgatókat. Folyamatosan próbálják hirdetni a 

programot, viszont a mostani digitális lehetőségek kihasználásával lehetne ezen javítani, és 

esetleges további programokat szervezni. Tanárnő is megemlítette a kreditek beszámítását, 

mint megoldandó problémát a program keretein belül. 

6.3.3 Matisz Flóra & Polonkai Ádám 

Matisz Flóra az Erasmus Student Network (ESN) Miskolci szekciójának pénzügyese, 

Polonkai Ádám az ESM Miskolc általános elnöke. Ők fogadják a Miskolci Egyetemre 

Erasmus+ program keretein belül érkező hallgatókat, mentorokat adnak nekik, segítenek 

nekik és programokat szerveznek nekik. Az Erasmus+ program egy európai mobilitási 

program, ami az egész európai felsőoktatási területre kiterjed. A külföldi hallgatók 1, vagy 

akár 2 szemesztert tölthetnek egyetemünkön, amit az Európia Unió költségvetéséből 

támogatnak, ösztöndíjprogramban vesznek részt. Az alapvető különbség az Erasmus és az 

Erasmus+ programban, hogy ez egy kibővítettebb változat, már mesterhallgatók is részt 

vehetnek benne, valamint ezen keresztül szakmai gyakorlat is végezhető külföldön. A 

programban résztvevő hallgatókat jellemezve elmondható, hogy nyitottak, például akár 

vallási kérdésekben is. Az ESN irányítói törekszenek arra, hogy a nálunk levő külföldi 

hallgatók ne csak azonos nemzetiségű hallgatókkal legyenek, programokat szerveznek nekik, 

hogy minél több mindenkit megismerhessenek, minél több mindent megtudjanak 

Miskolcról.A miskolci hallgatók közüli csekély érdeklődést újra megemlítették,melynek 

okaként a kreditbeszámítási problémákat, és az ezzel járó csúszást tették szóvá, valamint az 

ösztöndíj összege sem minden esetben segíti a megélhetést, mivel bizonyos országokban ez 

alapvetően drágább. A különböző programokon kapott kérdések alapján arra következtetnek, 

hogy az érdeklődők nem nagyon tájékozottak, viszont a kiutazók tudatos döntéseket hoznak 

(utánanéznek az alapvető dolgoknak). Felmerült bennük egy olyan gondolat, hogy az 

érdeklődőknek egy a Miskolci Egyetemen lévő cserediákokkal közös programot 

szerveznének, ahol feltehetnék kérdéseiket, választ kaphatnának kételyeikre, ugyanis nagy 

esély lenne rá, hogy egy bizonyos külföldi hallgató pont arról az egyetemről jött, ahova ő 

kiutazni tervez. Szerintük jobban ösztönözhetnék a hallgatókat, ha nem is minden szakon, de 

bizonyos szakokon kötelezővé tennék a külföldön töltött félévet, mint bizonyos külföldi 

egyetemeken, ahol ez beletartozik a követelményekbe. Úgy tapasztalják, hogy az oktatók 

felöli támogatás abban a szakaszban erősebb, mikor ez még nem lenne annyira fontos, 

viszont mikor eljut egy hallgató a jelentkezésig, vagy akár kiutazásig, akkor már egyre 

inkább önállóságra van kényszerülve. Az előnyöket tekintve, akár csak magukat nézve, 

kiemelték a nemzetközi kapcsolatokat, pedig ők nem utaztak a program keretein belül 

külföldre, viszont az ismertségeket szerezve lehetőségük nyílt utazni. A másik amit 

kiemeltek, az a világlátás, a különböző modern egyetemek lehetőségeit is megismerik, 
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melyekkel itthon nem találkozhattak volna. Részükről a már korábban említett újítással 

próbálnák felhívni a hallgatók figyelmét a programra, miszerint külföldi hallgatókkal közös 

programokat szerveznének, hogy találkozzanak velük, válaszokat kapjanak a kérdéseikre. A 

programmal kapcsolatos változtatásokra olyan példát említettek, hogy a különböző országok 

megélhetésének, kiadásainak összehasonlítása alapján legyenek meghatározva az ösztöndíjak 

összegei, vagy esetleg mindenhol biztosítsanak kollégiumot (például a mediterrán 

országokban egyáltalán nem jellemző).  

  

6.4 Kvantitatív Kutatás  

Eredményeinket a megtisztított, 400 elemesre csökkentett minta alapján készítettük el, 

ügyelve arra, hogy azok száma karonként és nemenként is reprezentatív értékekkel 

szolgáljon. 

 

Ezek közlésekor fokozott figyelmet fordítunk egy ésszerű logikai sorrend felállítására. 

  

Ennek értelmében kezdetben a hallgatók preferenciáiról kell szót ejtenünk. Kérdőívünkben a 

8.-20. kérdésig terjedő szakaszra adott válaszok összesítésével kaptunk releváns válaszokat. 

2.ábra: A hallgatók számára mérlegelendő döntési szempontok a fontosság függvényében súlyozva 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az ábrán szereplő adatokból jól kivehető, hogy a 3 legfontosabb mérlegelési szempont egy 

partneregyetem választása előtt elsősorban technikai tényező, amely a hallgató költségvetését 

és a tanulmányaiban elmulasztott időt vizsgálja. Magasan első helyen áll, hogy az adott 

partner biztosít-e kollégiumi férőhelyet a kiérkező Erasmus ösztöndíjas hallgatók számára. 

Habár ez meglehetősen ritka, főleg azokban az országokban (későbbiekben részletesen 
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kifejtve), amelyeket a legszívesebben keresnének fel a Miskolci Egyetem diákjai. A második 

legfontosabb mérlegelendő tényező az országra, illetve városra számított átlagos megélhetési 

költségek. Fontos megjegyezni, hogy a kapott ösztöndíjak mértéke is ez alapján kerül 

kiszámításra. A hazaérkezést követő tantárgy beszámítás a hallgatók válaszai alapján a 

harmadik helyre került. Ahogy az már a szekunder kutatás és a mélyinterjúk alkalmával is 

többször szóba került ennek a folyamata nehézkes lehet, sok esetben a rendszer és az oktatók 

rugalmatlansága végett. Kiemelendő a 4. helyen álló tényező, vagyis az ismerősök 

élménybeszámolóinak befolyásoló hatása, ami alig öt százados lemaradással áll a tantárgyak 

beszámítása mögött.  

3.ábra: A hallgatók által preferált országcsoportok, tájegységek szerinti bontásban 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A diagram kérdőívünk hetedik kérdésére érkezett válaszok alapján került összeállításra. 

Kiugróan magas értékkel (161 válasz) a hallgatók legszívesebben a mediterrán fekvésű 

országokba utaznának szívesen. Ezt követik a nyugati (120 válasz) és az északi (113 válasz) 



 16 

országcsoportok viszonylag kis mennyiségű eltéréssel.

 
4.ábra: A legnépszerűbb országok a karok függvényében bontva 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 A következő diagram a kérdőívben feltett 4. kérdéshez készült. A megkérdezettek egyszerre 

több országot is kiválaszthattak. Az eredmények nem túl meglepőek. Az első két helyen déli, 

mediterrán országok állnak. Spanyolország és Olaszország 185, illetve 178 említéssel, tehát a 

válaszadók közel fele eltöltene az említett helyek valamelyikén egy félévet. Harmadik és 

negyedik helyen Németország (133) és Hollandia (128) van, melyek közül, az utóbbi 

államban, alig vannak a Miskolci Egyetemnek partnerei. 

  

Csak a megkérdezettek által leginkább preferált, fejenként 1 választható országot ismertető 

diagram esetében sorrend szinte kicsit sem változott. 

  

  

Kar 1. legnépszerűbb 2. legnépszerűbb 

ÁJK Spanyolország (13 – 

21,6%) 

Franciaország (7 – 11,6%) 

BBZI Olaszország (5 – 62,5%) Finnország (2 – 25%) 

BTK Hollandia (9 – 18,3%) Olaszország (6 – 12,2%) 

EK Spanyolország (5 – 12,2%) 

Németország (5 – 12,2%) 

Hollandia (4 – 9,7%) 
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GTK Spanyolország (24 – 

26,3%) 

Hollandia (9 – 9,8%) 

GÉIK Németország (17- 14,7%) Hollandia (12 – 10,4%) 

MAK Spanyolország (3 – 17,6%) 

Németország (3 – 17,6%) 

Dánia (2 – 11,7%) 

Finnország (2 – 11,7%) 

Lengyelország (2 – 11,7%) 

MFK Hollandia (5 – 26,3%) Spanyolország (3 – 15,7%) 

5.ábra: A legnészerűbb országok karonkénti bontásban. 

 Forrás: Saját szerkesztés 

 

A korábban már ismertetett adatokat karonkénti csoportosításban vizsgálva egyértelmű, hogy 

Spanyolország, Németország és Hollandia a 3 legnépszerűbb desztináció. A százalékos 

adatok  a válaszadók a karról összesen megkérdezett hallgatók arányában lett feltüntetve. 

 

 

 
6.ábra: Forrás: Saját szerkesztés 

 

Nagyobbtól a kisebb felé haladó tendenciát folytatva a továbbiakban megállapítható, hogy a 

kitöltőket a korábbi eredmények ellenére kép alapján leginkább egy nyugati kisváros 

hangulata fogta meg, 158-an (, azaz 39,5%) választották ezt. A második legkedveltebb a 

mediterrán kisváros képe volt 101 válasszal (25,3%). Majd sorban ezután jönnek a mediterrán 

és nyugati nagyvárosok. 
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7.ábra: A hallgatók számára legszimpatikusabb városok 

Forrás: Saját szerkesztés 

Végül feltárjuk, melyek azok az városok, ahol a legtöbb megkérdezett hallgató szívesen 

eltöltene pár hónapot, vagy esetleg egy félévet az Erasmus+ program keretein belül. A 

megjelölt nagyvárosok jól ábrázolják, hogy a leginkább preferált országok körébe még 

mindig Spanyolország, Németország és Hollandia tartozik. 

7. Korlátok és ellenvetések 

Kutatásunk során alapvető korlát volt az idő, mivel a bizonyos részeket adott időpontra kellett 

teljesíteni. További korlát volt, hogy kérdőíves megkérdezés során a reprezentativitás miatt 

min. 400 fő válasza volt szükséges. Amennyiben több időnk lett volna válaszok gyűjtésére, 

kitűzhettünk volna egy magasabb számot is, hogy kutatásunk még inkább felmérhesse a 

hallgatók véleményét a témában, így viszont csak a minimális elérésére törekedtünk. 

Egy másik akadályba ütköztünk a mintavételi technika megállapításakor, mivel a Miskolci 

Egyetem nem szolgálhatott nekünk olyan adatokkal, melyekre szükségünk lett volna, ezért 

nincs mintavételi keretünk.  

  

8. Következtetések és ajánlások 

  

A mintából vett eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a diákok választási folyamatára 

legfőképpen a felmerülő költségek és az itthoni tanulmányaikban történő kellemetlenségek, 

esetleges időkiesések vannak hatással. Vagyis azok a tényezők, melyek a legnagyobb 

bizonytalansági faktorokat jelentik az egyén életében, megszokott környezetében is. Ennek 
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mérséklésére ajánlott lenne egy egyszerű, átlátható szempontrendszer, a korábban 

meghatározott preferenciák alapján. Esetleg külön egy a felmerülő költségek kiszámításához 

felhasználható segédlet, vagy ilyen témában tartott előadás is segítheti a diákokat, félelmeik, 

gátlásaik feloldásában.  Reméljük a továbbiakban lesz módunk és lehetőségünk 

megvalósítani ezt, az Erasmus+ koordinátorokkal közösen kialakított célt. 

  

Az eredmények felvázolásának sorrendjét követve az égtájak szerinti felmérésből jól látszik, 

melyek is azok a területek amerre szívesen utaznának a hallgatók és ezt előzetes kutatási 

adatainkkal összevetve azt tapasztalhatjuk, hogy az egyetemünk jelen esetben nem (csak) a 

legoptimálisabb partneregyetemekkel köt szerződést, melyek nagy része valószínűleg 

kihasználatlan marad. Sok olyan egyetem is van ahova szívesen utaznának a hallgatók, de 

nincs rá lehetőség. Ilyen lehetőséget rejtenek például a Skandináv országok intézményei is.  

Ezért célszerű lenne a kapcsolatokat átnézni, és csak a potencionálisan népszerűeket 

megtartani, annak érdekében, hogy a jelentkezők száma növekedni tudjon. Ezen túlmenően 

megoldás lehet még a Keleten fekvő országok kiemelt promóciója is, legsikeresebb módon 

előnyeiket a korábbiakban részletezett szempontok alapján kiemelve. 

 

A preferált országok karonkénti bontásából könnyen levonhatunk arra irányuló 

következtetéseket, hogy merre érdemes jövedelmező kapcsolatokat keresni. Megfigyelhető, 

hogy a túlnyomóan nők alkotta karok hallgatói szívesebben választják (emelik első helyre)  a 

mediterrán országokat, közülük is kiemelkednek a gazdászok, a férfiak által alkotott karokon 

mint például a gépészeknél nagy százalékban Németország ( Lengyelország és Skandinávia) 

irányába vannak érdeklődők. Ennek okai között megemlíthetjük, a nyelvtanulást mint 

tényezőt, hiszen a gépész tanulók nagy többségének első vagy második nyelve a német nyelv 

valamit szakmájukban is nagy szerepet játszik a közeli ország. Kiemelendő Hollandia szerepe 

a hallgatók tervei között. Elsősoron azért, mivel egyedül a Gazdaságtudományi kar esetében 

van lehetőség ebbe az irányba is utazni, azonban tisztán látszik, hogy a magas szintű 

nyelvtudási kritériumok ellenére is sok érdeklődő van az ország iránt, ez később a hallgatók 

által kiválasztott városok elemzésének tekintetében is észrevehető.  

 

Érdekes tény, hogy kép alapján a hallgatók mind a nyugati, mind a mediterrán térségek esetén 

a kisvárosokat részesítették előnyben, azonban maguktól inkább nagyvárosokat neveztek meg 

kívánt úticélként. Érdemes lenne az előnyben részesített országokra specializálódva más egy 

átlagos hallgató számára talán (még) ismeretlen városokat is bemutatni. Jó ötlet lehet a 

Neptun rendszeren a jelentkezési időszak lezárulta előtt pár héttel kiküldött információs 

üzenet, melyben 2-3 lehetséges partneregyetem leírását kapják meg a hallgatók. 
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