
szektorról való gondolkodás egészére. Közvetlen hatása, hogy a minőségre 
fokozott figydem irányul (a tömegessé, már-már általánossá válás dszürkítő 
következményeinek kivédése gyakorlati szinten is napirendre kerül) . A sokféle
ség dfogadása, a kiválóság és a differenciálódás mérése sok elméleti és mód
szertani problémát vet fel, de az arról szóló viták közdebb visznek a fdsőokta
tásban történtek szubsztanrivabb megközelitéséhez. A nemzetközi megmérette
tés előt_ér_be kerülése hozz~járul_ a reálfolyamatok, a globalizálódás tényének 
elfoga?asához. A rnmdent athato verseny tudomásul vétele egyúttal kivál~a az 
ellensúlyok keresését. A legtöbbet használt fogalom a felelősség (a társadalom 
fddős~é_?e a felsőoktatás iránt, a felsőoktatás társadalmi fdelőssége, egészen az 
embenseg alapproblémáinak megoldásáig). Ebben a játszmában Európa fontos 
sz~epet ~öl~et b:·. A fels?o~ta~s-i intézmények közötti verseny és kooperáció 
egyuttes _e-'::en!.c:ttese :~opat_ ktserlet, és Európában van leginkább esély arra, 
hogy a külonbozo kulturák találkozzanak és kölcsönösen megértsék egymást. 
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GÁSPÁR GABRIElLA 

A hallgatói kreativitás szerepe a felsőoktatásban 

Az oktatás és a kreativitás összekapcsolásának aktualitását többek között 
,.A kreativitás és innováció éve 2009" adja, továbbá a bolognai folyamat 

során létrehozott BA szakok múködésének monitorozása. A tehetséggondozás 
a felsőoktatásban, szintén megfogalmazott kormányzati kívánalom, amelynek 
jelentősége az előírásoktól függetlenül is adott ~ötelesség, az ok~atás egyik s~e
repc ez. Mi lenne erre alkalmasabb terep a tarsadalomban, rnmt az oktatas? 
Különösen igaz ez a felsőoktatásra. 

A felsőoktatásba a tudományos tehetség kibontakoztatásának van kitüntetett 
szerepe, de nem szabad elfelejteni, hogy a különböző képcsségek egymással 
kapcsolatban állnak, azaz a tehetség más képességfajtikkal együtt is megjelen
het. Ezek egymást támogatha~ák az egyén alkotókészségének kibontakozásá
ban, de időben, az egyén életszakaszainak különbözó pon~ain is megjelenhet
nek. A kutatók általában négy képesség-csoportot különítenck el: intellektuális, 
múvészi, pszicho-motoros (kézügyesség, sport, tánc) és szociális képességet, 
amikor valaki jól kiismeri magát a társas viszonyok rendszerében, hatékonyan 
tud cselekedni, kommunikálni stb. A kutatók nagy része megegyezik abban is, 
hogy a tehetségnek három összetcvője van: a már emlitett átlag feletti képessé
gek, a kreativitás és a feladatelkötelezettség, vagy motiváló tényezők. Ez a 
Renzulli-modell, kisebb kiegészítésekkel (főként a környezeti tényezők vonat
kozásában), általánosan elfogadottnak mondható (Herskovits és Gefferth 1996: 
23-27). A modcll második elcmét, a kreativitást szeretném előadásom közép
pontjába állitani, aminek fejlesztése olyan képességeket is clőhivhat, amelyek 
megléte eddig nem volt nyilvánvaló. 

A fejlődéspszichológia szerint, tehetség nemcsak az, amivel születünk, ha
nem egész életünk során fejlődik, újabb és újabb ágakat hoz, ahogy készségeink 
alakulnak, gyarapodnak. Ez a fejlődés nem független a környezettől és a kulturá
lis elvárásoktóL Csíkszentmihályi és Robinson szerint, a tehetség négyféle idő
vonal mentén alakul. Az első az a vonal, amelyet az egyén élete során változó 
fdadatai jelölnek ki, a másodikat a kognitív fejlődés, a harmadik az egyes adott
ságak konkrét területein történő előrehaladása (a készség kifejlődése), a negye
dik a társadalmi szerkezetben történő elhelyezkedés adta lehetőségek függvé
nyében alakul (Stemberg és Davidsan 1999: 38). A tehetséges egyének egy vagy 
több tárgykörben is kiváló teljesítményt nyújthatnak, mert a tehetségek össze
kapcsolódnak. Pl. az intellektuális képességekhez, ha szociális tehetség is társul, 
viszonylag jó karrier lehetőségek várnak az egyénre, dc a szociális képesség 
ki:Uakulhat az élettörténet során adódó, nehéz dön téseket igénylő feladatok 
során is. Az intellektuális képességek művészi képességekkel történő társulására 
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pL a matematikusok és a zene viszonya, szinte már közhelyszerú példa. Saját 
tapasztalatom szerint, a jó intellektuális képességű hallgatók gyakran valamilyen 
múvészeti ágban is otthonosan mozognak. A tehetség azonosítása ugyanakkor 
nem könnyú feladat. Ha, a tehetség nem kirobbanó, és nincsenek egészen nyil
vánvaló _jelei, általában a kt:eativitás, illetve az ehhez kapcsolódó személyiségje
gyek felismerése segítheti az eligazodást. Amikor- a kt:eativitást emlege~ük nem 
feltédenül ugyanazt értjük alatta. 

A kt:eativitás legegyszerubben alkotóképességét jelent, de még sem ilyen 
egyszerű a definiálása, mert a fogalom tcrjedelme ennél szélesebb. Meghatároz
ható a létrejött pt:oduktummal, s valóban joggal mondha~uk kt:eatívnak azt, aki 
önálló, er-edeti tárgyakat, dolgokat hoz létre. Meghatározha~uk a kt:eativitást 
magá;al a kt:eativitás_ fo~yamatával, e folyamat mozzanataival. E folyamat vég
ten:n~e oem _les: _rrundig egy, vagy több olyan konkrét tárgy, amely esztétikai, 
logikai, funkoooális vagy bármely más szempont alapján pontosan, egzakt mó
don elbírálható, leírható. Esedeg, alig lesz nyomon követhető, azaz csak hosszú 
távon hat majd, vagy mások cselekedeteibeo fog t:ealizálódni. A jó tanárok kt:ea
tivitása is gyakotta ilyen. A kt:eativitás körébe tar-tozik az is amikor- valaki a 
mások által szet:vezett, vezetett kt:eatív folyamatokba kapcs~lódik be, dc ott 
felha~ználva saját képességét, er-edeti, ödetes, t:ugalmas módon tud abban r-észt 
venru. 

Az egyetemi hallgatóktól a felsőoktatás elsősorban intellektuális képességeik 
gyakor-lását várja el. A kiemelkedő képességű hallgatók számára a külöobözó 
szakkollégiumok és a tudományos diákköti munka, valamint külföldi ösztöndíj 
lehet~ségek biztosí~~ intellektuális képességeik továbbfejlesztését. Gyaktan a 
~ans~ekek kooferenoákon és saját folyóiratukban (ilyen a Szociológia Tanszék 
ts) b~tosítanru:- hallgatóik számára megnyilatkozási, publikációs lehetőséget A 
tanszeki kutatasokba történő bekapcsolódás szintén az intellektuális tehetség 
megmutatk_ozásának egy formája, különösen így volt ez az asztadan képzésben. 
A balognat pt:ogramhoz történt csadakozás következtében átformált képzési 
prograrnak BA szakos diákjai esetében prioritása a gyakot:lati képzésnek és nem 
az _elméleti-kutatói elmélyülésnek van. A hallgatók épphogy megszer-zik azokat 
az lsmet:eteket, amelyek a szakmai minimumhoz szükségesek, majd ezt a féléves 
terepgyakorlat sot:án megpróbálják alkalmazni A BA képzések nem teszik ké
p~ssé a hallgatókat kutató munkára,__erre csak a mestcr szakokon nyílik lehetó
seg. A_ ~estet:szakos képzésben r-észtvevő hallgatók egy r-észe azonban olyan BA 
sz~ol erkezik, ahol a megszetzett ismeretek csak bizonyos hányada illeszkedik 
az ep~en hallgatott aktuális mesterszakhoz. A mcsterszakos hallgatóknak csak 
az a tesze lesz képes a tanszéki kutatásokban ér-demben részt venni, aki az adott 
szak BA_k~pzéséb~n vett r-észt, így tudása, szakmai ismeretei elegendők hozzá. 

A masik ptoblema a tanszéki kutatások szúkülésének kér-dése. A növekvő 
oktatási tetbek mcllctt, a kutatási források a bölcsész- és társadalomtudományi 
szakok esetében szúkülnek. A hazai kutatási források nagy része Uniós forrás, 

16 2010 -tavasz 

d ek kemény feltételt:endszere a bölcsész- és társadalomtudományok eseté
arn Y , ·lb~, , '1 Mi ert' ek alatt;:. ben csak közvetett modon teszi e etov~ ~ r~szv_et~ t; t , ez_ _·, 

A kutatás-fejlesztés gazdasági és politikat pnontas az Europat Uruoban. Az 
E:KT (Eut:ópai Kutatási Térség) létrehozása a kohéziós_ politiká! _sz~lgálja, s 

k kiemeit része a kutatások támogatása. 2007-2013-tg tetjedo 1doszakt:a a 
~turális alapok mintegy 25%-a az innov~ció~ é~ a kutatá_s~~a for-dítódik, 
összegszerúen 86 milliárd eur~. ~agyar-o:s~,ag _szamar-a re~~vül ~ontos, hogy 
Budapesten hoz~ák létre E~opat ~ova~~~ ~s Technolo~at Intezete~- m~y
nek célja a kutatas, az oktatas es az 100ovaoo osszekapcsolasa. A kutatomteze-

k 
a vállalatok és a felsőoktatás képviselői, egyar-ánt részt vesznek a munkában, 

te , S · 
rndynek célja a három szektor össz~apcsolása. (A PTE által tervezett oence 
Building is ebbe a folyamatba tartozik, mel~~ legfontosa~,b f~ladata : O:d~
mány és az innováció összekapcsolása, 6,5 ~at:d euro Uruos ~oga_~s~ol :s 
e milliárd euro saját erőból épül.) A megmdult folyamat kereteben aJanlast es 
gyakorlati útmutatót fogadtak el az egyetemek és más állami kutatóhelyeknek a 

?z'e11emi tulajdon tudásátadás során történő kezeléséról, továbbá az állami kuta-

tási program ok köz ös ter-vezéséről. (Európa S zerver) , _ .. 
Az egyeternekte elsősorban az oktatás és a kutatas mmd szatosabb ossze-

kapcsolása vár mint feladat, azzal a kiegészítéssel, ~ogy a jogszabál~i _keret,ek 
megengedte határok között lehetőleg legyenek tekintettel a gazdasagt szfe~a 
szakember igényeire. Ebben a folyamatban azok az egyetemek, s ezeken belül 
karok indulnak nagyobb sikerrel, ahol az innováció a kutatással hatékonyabban 
összekapcsolható, ezek a természettudományi, múszaki, or-vostudományi _és 
gazdasági képzések. A bölcsész- és társadalomtudományi karok hátránnyal 10-

dulnak ebben a versenyben, az oktatott diszciplinák tudáskészletének természe
te miatt. Ugyanakkor, a humántudományok által múvelt ter-ületek, beleértve ~ 
különbözó művészeti karok által nyújtott tudást is, rendkívül fontosak a fenti 
szempontoknak megfelelóen is, ha kt:eativitásra és innovációra képezik a hallga-

tókat 
A múvészeti képzések kapcsolata a kreativitással és az innovációval evide~s, 

s ennek megfelelóen az Európai Par-lament állásfoglalásában (2008) ezeke~ ki 1s 
emeli. Az Európa Par-lament kulturális iparról szóló állásfoglalása lefekteti azo
kat az alapelveket, amelyekben az unió gondolkodik. Az állásfoglalás 2. old~án 
a C pontban megfogalmazott kulturális ipar defmícószerúen ma~ba foglalp _a 
hagyományos múvészeti ágakat (zene, ülm stb.), és a nem hagyomanyos kreativ 
ipar-ágakat, mint a média, a divat, a turizmus, informatika. A 3. oldal M ponqa 
hangsúlyozza, hogy "a kulturális ágazat produktív és kt:eatív kapacitásW:ak 
megerősítéséhez a kultúrát szarosan össze kell kapcsalni az oktatással és a kep

zéssel." (Európa Par-lament állásfoglalása 2008) 
A fentiekból látható, hogy a kutatás-oktatás-innovációs tengely mentén a 

bölcsész- és társadalomtudományok a legkevésbé támogatottak, mivel ezekben 
a diszciplinákban kicsi az esélye a kulturális ipat:hoz sorolt szellemi termékek 
előállításának, azaz "gazdasági jellegű többletértéket" ezek a tudományok nem 
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adnak hozzá az előállitott termékhez. Ezeknek a tudományoknak a hátránya 
elsősorban a lrutatási támogatásokban látszik majd meg. A társadalom- és böl
csésztudományok ezért külön hangsúlyt kell, hogy fektessenek a hallgatóik kép
zése során a kreatív képességek fejlesztésére, mind a Bachelor, mind a Master 
szakokon. Erre nem csak azért van szükség, hogy hallgatóik létszámát emeljék, 
hanem azért is, hogy ezek a képzések jól összeilleszthetók legyenek, akár alap-, 
akár mesterszakként más, innovatívként elfogadott képzésekkeL Az innovációs 
fejlesztésekbe történő más bekapcsolódási lehetőséget nem látok, hacsak nem 
magának a folyamatnak az elemzését, monitorozását, amely szintén nem idegen 
a Tanszékünkön oktatott diszciplinák természetétóL 

A társadalomtudományi szakok - és itt már beszéljünk inkább a saját szakja
inkról -, a mcsterképzésben sem lezártak, sót kifejezetten nyitottak más BA 
szakon végzettek felé. Elsősorban a társadalomtudományi, de bölcsészettudo
mányi, sót pL az idegenforgalmi BA-t végzettek felé is. Ez a nyitottság helyes, 
de még fokozható, s talán éppen a művészeti alapképzést végzettek felé. A tár
sadalom- és bölcsészettudományi szakok humántudományokban jártas, a ha
gyományos európai műveltség, kultúra elméleti ismereteiben képzett hallgatókat 
bocsátanak ki, akik rendelkeznek azzal a képességgel és műveltségi iránytűvel, 
amivel el tudnak igazodni a kulturális életszinte minden ágában. Érdeklődésük, 
nyitottságuk, kíváncsiságuk a világ eddig meg nem ismert dolgai iránt fokozód
hat a képzés során. Elvileg semmi akadálya nincs annak, hogy kiművelt, alkotó
emberként keriiijenek ki a felsőoktatásbóL A szociológia és a társadalomtudo
mányi BA szakok szerteágazó ismeretanyaga elősegíti - megfelelő mariváltság 
esetén - , hogy a hallgató innovatív szakemberré váljon, bárhol is helyezkedik el. 
Bár a BA képzés egyetlen diszciplínában sem teszi lehetóvé a szakma teljes 
elsajátítását- ez a hátránya-, de az átadott ismeretanyag természete olyan, hogy 
elég széles mozgáslehetóséget biztosít a végzett hallgatóknak. Ez a szociológiát 
és a tanrendet dicséri, nem magát a bolognai rendszert. A bolognai képzésnek, 
ha van előnye, az nem más, mint az, hogy lehetóvé teszi a más szakmák felé 
történő továbblépést, illetve több képzés abszolválását különféle szinteken. A 
hallgató választási lehetősége nagyobb, s ez mindenképpen előny. 

A kreativitás támogatása tehát megtörténik, mind a magyar kormányzat, 
mind az uniós politika részéről, de a források pályázatokhoz kötöttek, azokon 
keresztül szabályozzák a kutatási irányokat. A fentiekben láthattuk, hogy az 
Unió és a kutatásfejlesztés hazai politikája a kreativitást elsősorban az új szelle
mi termék értelemben használja, ráadásul ezeknek a termékeknek gazdasági 
értelemben is innovatívnak kell minósülnie. Kérdés, hogy a jogszabályi keretek 
között milyen lehetáségei vannak az egyetemeknek, ezen belül is a társadalom
tudományi szakoknak arra, hogy magukat "kreatívként" aposztrofálják? Való
szinűleg nincs más lehetóségük, mint saját diákjaik - épp a gyakorlati elvárások 
miatt - kreatív készségeit fejleszteni, függetlenül attól, hogy ezt maga a képzés 
mennyire teszi lehetővé, vagy az ezzel kapcsolatos központi elvárás valós-e. 
Ehhez persze maguknak az oktatóknak a kreativitását is fejleszteni kell, mert 
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csak a kreatív oktatók alkalmasak a hallgatók ez irányú képességeinek fejleszté

sére. 
A:z emberek általában valamilyen szintű kreativitással születnek. Azonban, 

rnint láttuk, ahogy a tehetség sem azonos a születéskor adattal, a kreativitás is 
fejleszthető. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen az iskola gyakran inkább 
csak ront, azaz feláldozza a világról szóló elfogadott ismeretek átadásának és 
számonkérésének az oltárán. Az iskolai oktatás negatívuma-mint azt tudjuk-, 
hogy feladatmegoldási-rendszere alapvetóen diszkur.dv, így háttérbe szoritja az 
intuitív módszereket. A jelenségeket változatlan alaptermészetűeknek mutatják 
be, a törvényszerűségek feltárása a cél, a jelenségek dinamikája, változékonysága 
gyakran még az ér.lékeltetés szintjén sem jelenik meg a tananyagokban. Elmon
dok egy példát arra, hogy az iskola már egészen kis korban, hogy teszi tönkre a 
kreativitást. Egy kislány bekerül az iskolába, és nagyon megszereti a tanitó nénit. 
Rajzol neki egy rajzot, amin két zöld nap süt a tanitó nénire. Azért kettő, mert 
nagyon szereti a tanitó nénit. Az iskolában hamar helyreigazítják, mert a napot 
sárgának ábrázoljuk, és csak egy van belőle. Többet nem rajzol ilyet, hanem 
igyekszik alkalmazkodni az elvárásokhoz. Egyébként nem csak az iskolában van 
ez így, hanem a mindennapi életben is az emberek szeretnek az úgynevezett 
realitásokhoz alkalmazkodni, mások elvárásainak megfelelni, mert a spontanei
tás vagy bármilyen extrérnitás ahhoz vezethet, hogy az egyén perifériára szarul. 
A leegyszerűsítések, az ésszerűsítések, a sablonos megoldások, mások utánzása, 
a biztonság igénye, az észrevétlenség mindennapjaink részei. 

Kreatívnak tartjuk az újszerű, eredeti, bátor gondolkodást. A kreativitásnak 
három alkotóeleme van a kutatók szerint: intellektuális (gondolkodás ötletek 

' ' 
elképzelések, stb.), motivációs (az a késztetés, hogy legyenek), és érzelmi (a 
gondolkodás bátorsága, ellenállás az alkalmazkodás kényszerével szemben, 
kockázatvállalás stb.). Ezek összejátszásából jön létre a kreativitás. A gondolko
dás és a cselekvés kreativitása is megkülönböztethető, bár nyilvánvalóan össze
függ, hiszen a gyors és sajátos reagálás közös bennük. 

Az alkotó gondolkodású embereket megfigyelve megállapítható - függetle
nül attól, hogy művészek, vagy tudósok-, hogy szinte mindannyian rendelkez
nek bizonyos, jól elkülöníthető személyiségjegyekkel. 

A legfontosabb személyiségjegyek: 
Divergens gondolkodás a konvergens helyett többféle lehetséges helyes válaszra 
törekszik a problémamegoldás során, s ehhez a legkülönbözőbb, a témához 
nem tartozó ismereteit is felhasználja. Ez a gondolkodás teszi lehetóvé, hogy 
~lyan összefüggéseket vagy problémákat ismerjenek fel, amiket mások nem 
la tn ak. 

Bredetiség: egy megoldás, ötlet, gondolat, amely ritka, nem szokványos. Az 
e~edetiség fojtható el legjobban, és legkorábban. Már az óvodában elkezdő
dik, s az iskolában sikeresen tovább folyik ez a rombolási folyamat, amikor 
azt ~jazzuk, hogy a diákok a sémákhoz alkalmazkodjanak gondolkodásuk
ban ls. Az eredetiség fennmaradásához elég sok bátorságra van szükség! 
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Fluencia vagy kömryedség, ahogy a gondolatok, ödetek, asszociációk előtörnek 
A fluencia nagyon jól fejleszthető, különösen a flexibilitással együtt. 
Flexibilitás: a szellemi rugalmasság, a szempontváltás képessége, amely segít 
az egyik témáról a másikra történő átváltás ban, illetve az ismeretek más ösz
szefüggésben történő felhasználásában. 
Létryeglátás: az a képesség, hogy rögtön a dolog lényegéig hatolnak, és nern 
vesznek el a részletekben. 
Elemző és sifntetizáló képesség: nagy rátermettséggel bontják elemeikre a külön
böző kétdéskomple:xumokat, és mind az így keletkezett részproblémák, 
mind pedig a távolabb eső tapasztalati tetületek között könnyen teremtenek 
kapcsolatot, felismerik az összefüggéseket. 

A krr:atív diákok jel/emzóit (majd később felnőtteket) vizsgálva D avis és Ritrun 
(1999: 58-59) azt találták, hogy az egyéni sajátosságok a következőképpen ala
kulnak: 

1. Magabiztos, független, aki vállalja a kockázatot. 
2. Magas energiaszint, spontaneitás, kalandvágy. 
3. Kíváncsiság, felfedező, kutatói képesség 
4. Tudatosan vállalt nonkonformizmus. 
5. Játékosság, hmnorérzék, a dolgoknak a fonák oldaláról történő megraga-

dása. 
6. Idealizmus, elmélkedés. 
7. Misztikumhoz vaJó vonzódás, hit a metaftzikai jelenségekben. 
8. Művészi, esztétikai érdeklődésük erősebb az átlagosnál. 
A pozitiv vonásokon túl, a kreativ egyének gyakran makacsok, tolakodók, 

egocentrikusak, sértódékenyek, követelőzók, udvariatlanok, nem működnek 
együtt. Nem könnyú velük boldogulni, gyakran kitüntetett figyelmet követelnek 
maguknak, és cserébe hálátlanul viselkednek 

Az egyetemi oktatók gyakran találkoznak olyan diákokkal, akik a fenti pozi
tiv és negatív személyiségjegyekkel tészben vagy teljes mértékben rendelkeznek. 
A tanórákon, főként a szemináriumokon, a figyelmes tanár észre veszi azokat a 
hallgatókat, akik rendelkeznek a fenti személyiségjegyek közül bármelyikkel, 
persze ehhez az is kell, hogy legyen valamilyen kommunikáció a hallgatók és az 
oktatók között. Ezek a személyiségvonások társulnak és felismerhetők, de csak 
akkor, ha erre szeme van a tanárnak, és fontosnak tartja maga is a kreativ diá
kok felismerését. Maga az egyetemi oktatás kevéssé teszi lehetóvé a tanórákon a 
kreativitás fejlesztését vagy a kiemeit bánásmódot. Ugyanakkor vegyük észre, 
hogy a lehetőség mégis adott. A tanárok számára nem tilos, hogy külön prog
ramokat, feladatokat találjanak ki az arra alkalmas hallgatóknak, külön kutatáso
kat indítsanak, amelyben a hallgatók kipróbálhatják magukat. Az elsődleges 
módja a tehetséges hallgatókkal való foglalkozásnak a Tudományos Diákköri 
munka és a Szakkollégiumokban folyó tevékenység. Ez a tudósképzés elfoga
dott módja, amelynek során a szakmai segítségen kívül hihetetlenül fontos, hogY 
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a hallgatók önbizalmát növeljük, hogy elhiggyék, hogy bármire képesek. A krea
tivitás a problémamegoldó folyamat része, a tudományban nélkülözhetetlen. 
Fontos, hogy a hallgatóinknak legyen ilyen jellegű ambíciója, még akkor is, ha 
nem ér el vele semmit. El kell érni, hogy elfogadja, nem a siket, hanem a telje
sítmény, az alkotás a fontos. Ha ezt megérti, mindent megért, és egész életében 
alkotó ember lesz, akkor is, ha nincs is ebből közveclen haszna. Persze, alkotó
ernbet csak abból lesz, akinek erre igénye és képessége van. Ugyanakkor nem 
szabad lemondani arról sem, hogy azokból a diákokból is kihozzuk a legjobbat, 
akikben csak szunnyad a kreativitás. 

Korábban már említettem, hogy a BA szakok tantervi programja nem teszi 
Iehetóvé a diákok számára a tanszéki kutatásokba történő bekapcsalódást Erre 
nincs idő a hároméves képzésben, továbbá a BA szakok gyakorlatorientáltak a 
bolognai elképzelés alapján, legalábbis a társadalomtudományokban. A Szocio
lógia BA tantervi programban egyedül a "Készségtárgyak" képzési blokk lehet
ne terepe a hallgatói kreativitás fejlesztésének A készségtantárgyak blokkjában 
meghirdetésre kerülő tantárgyak közül több - a Kommunikációs technikák, a 
Prezentációs technikák, Pályázatítás, Tudományos írásmű- alkalmas arra, hogy 
a kurzusok tematikájába beépítéste kerüljön a kreativitás fejlesztéséte vonatko
zó koncepció, illetve az alkalmazott tanítási módszerek irányuljanak e cél felé. A 
terepgyakorlat is végiggondolható ebből a szempontból: a gyakorlat terepének 
kiválasztása után sort kell keriteni a munka menetének pontosabb tervezésére, 
illetve bizonyos kreativ probléma-vázlat, ötlet stb. irányába történő elmozdulás
ra. A terepgyakorlat 20 kreditjébe (14+3+3) kellene beilleszteni egyfajta innova
tív felkészítést. 

Az elméleti, szaktárgyi órák keretében meg kellene találni annak a lehetósé
gét, hogy a különbözó tantárgyak ismetetanyagát valamilyen módon megtanít
suk összekapcsolni, hogy a hallgatók szintetizálni tudják a tanultakat. Az új 
kérdések, problémák felvetésének, vagy a felmerülők megoldási alternatíváinak 
megtalálása ezzel is elősegíthetó voh1a. Az 5. szemeszterben kerül sor a pályá
zatírás és projektmenedzsment, valamint a tudományos írásmű tantárgyakra - a 
fentebb említett "Készségtárgyak" egyik csoportjának - oktatására. Ezek kere
tében van esély arra, hogy a tanultak szintetizálása ismételten megtörténjen. 
Természetesen a szakdolgozat készítése során a konzulens, mintegy folytathatja 
a ~egkezdett munkát egy jól körülhatárolt téma kteativ megközelítésére történő 
onentálással. 

A diszciplínán belüli tudományos gondolkodás megújulására folyamatosan 
s~ükség van; új tárgykörök, megközelítések, különbözó, egymástól látszólag 
tavalálló kérdések és válaszok összekapcsolásával. A szociológia kinyitása m:.í.s 
~dományok, valamint a művészetek felé segítheti a kreativ gondolkodást. Erre 
t~bb kísérletet is tettünk az elmúlt években a tanszéken. Támogattuk, sót inspi
ráltuk a hallgatók önálló kezdeményezéseit, ami saját írásbeli, illetve vizuális 
megnyilatkozásaik bemutatására irányult. Példa volt erre a Szoc.reál c. lap létre
hozása, amit szociológus hallgatók indítottak a tanszék hatékony támogatásávaJ, 
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vagy a Vizuális Múhely múködtetése az elmúlt években. A Vizuális Műhely 
keretében a hallgatók kisfilmet készítettek egy problémás önkormányzati döntés 
fogadtatásáról, matrica kiállítást rendeztünk több helyen a városban stb. A mű
vészetekkel való kapcsolat fejleszti a gondolkodás szépségét és az oldalirányúsá
got - De Bono (1997) kifejezésével élve -, ami letérést jelent a sztereotip gon
dolkodás főútvonaláróL A vizuális múvészetekkel való foglalkozás, vagy az 
azokra történő szociológiai reflexió olyan út lehet, amely nemcsak a hallgatóink 
kreativitását fejlesztheti, hanem a szociológiát is bekapcsolha~a az Uniós elvárá
soknak megfelelő kreatív ipar társadalmi-kulturális hátterének vizsgálatán ke
resztül a támogatási fósodorba. 
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MARTON MELINDA 

Végzős BA/BSc-s hallgatók munkaerőpiaci attitűdjei 

A
z Európai Unióban a felsőfokú képzések országok közötti összehangolása 
már évekkel ezelőtt megkezdődött (Bologna-folyamat), mely válasz az 

1960-as években meginduló a felsőoktatási intézményeket érintő strukturális 
átalakulásokra. A Bologna Nyilatkozat (1999) egyik fő kérdése a képzés szerke
zetének átalakítása. Magyarországon a lépcsős képzési rendszerre való áttérés 
2006-ban indult el. Ez egyben az Európai Felsőoktatási Térséghez való kapcsa
lódást is jelentette Magyarország számára. A lineáris képzés bevezetése (s persze 
maga a Bologna-folyamat) a tömegesedó felsőoktatás problémáira hivatott vá-

laszt adni. 
Az alapképzés (BA/BSc) a célkitűzés szerint kevésbé specializált, általáno-

sabb tudást ad, mely alkalmazkodik a munkaerópiaci igényekhez, a munkaválla
láshoz szükséges szélesebb gyakorlati alapokat nyújt a hallgatók számára, és 
megalapozza amester szakokra való továbbtanulást. 

Kutatásom célja a végzős BA/BSc hallgatók munkaerópiaci attitűdjeinek 
feltárása. A felsőoktatás funkciói1 közül a munkaerópiacra való felkészítést ve
szem górcsó alá a hallgatói vélemények alapján. 

A kutatás 

Jelen tanulmány egy 2008 decembere és 2009 januárja között a Pécsi Tudo
mányegyetemen végzett kutatás eredményeit közli, a BA/BSc képzésben részt
vevő végzős hallgatók munkaerópiaccal kapcsolatos attitúdjeire, elvárásaira, 
jövőbeni terveire fókuszálva. A kutatás kérdezőbiztossal felvett kérdőíves vizs
gálaton alapul. 2 A válaszadók között minden olyan pécsi kar hallgatói reprezen
tálva voltak, amelyeken osztott képzés van, és amelyeken vannak már harmadik 
évfolyamos, végzős hallgatók. Tehát a bölcsész, a természettudományi, a mű
szaki, az egészségügyi, a közgazdaságtudományi karok, valamint a Felnőttkép
zési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (hallgatói révén) képviseli magát a 
tnintában. 

A PTE hallgatóiközüla véletlen sétás módszerrel vettünk mintát, ftx minta
vételi helyeken. Azért ezt a módszert választottam, mivel teljes listához - adat
védelmi okokból - nem lehet hozzáférni a pécsi egyetemen tanulókról, s így a 
~életlen sétás módszer tűnt a legjobbnak. Kérdezőbiztosaim az egyes karok 
ep_ületei elé küldtem (ahol több épületben is vannak óráik a hallgatóknak, ott 
ffilndegyik épülethez kimentek), ott végezték az adatfelvételt A kérdezőbiztos
ok tehát a véletlen séta módszerével választották ki azokat, akik válaszoltak a 
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