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Absztrakt: 

A hallgatók lemorzsolódása nagy kihívást jelent a felsőoktatási intézmények számára. Hazánkban ennek 

kockázata a felsőoktatás egészére jellemző probléma. Intézményünk, A Dunaújvárosi Főiskola több oldalról is 

igyekszik a problémát kezelni. Előadásunkban a témát 2 szempontból mutatjuk be: egy vizsgálatot és egy jó 

gyakorlatot ismertetünk.  

A vizsgálat hipotézise: A hallgatói lemorzsolódás elsődleges okának a nem mintatanterv szerinti tanulmányi 

előmenetelt és a szakdolgozatírást, annak körülményeit tarthatjuk. Másodlagos okokként a mögötte rejlő családi 

és munkahelyi problémák azonosíthatók.  

A vizsgálatot 2014 tavaszán online kérdőívvel végeztük. (N=171) 

Hipotézisünk igazolást nyert. A hallgatói lemorzsolódás elsődleges oka a nem-mintatanterv szerinti tanulmányi 

előmenetel és a szakdolgozatírás, valamint annak körülményei. 

Megállapítottuk, hogy a hallgatók összességében jól látják problémáik okát: nem tudják a teljesíteni 

vizsgáikat/megírni szakdolgozatukat, és a munkahelyi és családi problémákat kivéve a rossz időbeosztás, 

valamint saját hanyag hozzáállásuk az, ami hozzájárul a késedelmes záróvizsgájukhoz. A hallgatók javaslatokat 

is tettek a probléma megoldására. 

Intézményünk a tanárképzésben már régóta sikerrel használja mind a gyakorlatok, mind a szakdolgozatok 

adminisztrálására, azok nyomon követésére, s a szakdolgozatokhoz kapcsolódó egyéb feladatokra az általunk 

kifejlesztett rendszert. Itt hallgatóinknak lehetősége van konzulenst és témát választani, szakirodalmakat felölteni 

és azokban böngészni, valamint empirikus vizsgálatuk kérdőívét elkészíteni és lekérdezni. E rendszer és a 

vizsgálat együttesen - a más intézményekben is jól alkalmazható - „jó gyakorlatok” körét gyarapítja. 

Astract: 

Students’ drop-out is regarded to be a challange for higher educational institutes. In Hungary, the risk of drop-

out is an up-to-date problem in all institutes. The College of Dunaújváros wants to manage the problems with 

different ways. We are going to present this topic from two points of view introducing the results of a survey as 

well as a best pratcice. 

                                                           
1 A tanulmány a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 számú, Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés 

megújítása a Közép-dunántúli régióban című projekt keretében készült. 
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The hypothesis of the research is. The primary reason for students’ drop-out is considered to be the academic 

overrun compared to the standard curriculum, as well as writing the thesis and its circumstances. The secondary 

reasons are thought to be the background factors: family and work place problems. 

The online questionnaire survey was carried out in May 2014. (N=171) 

The hypothesis was proved: The primary reason for students’ drop-out is the academic overrun, as well as 

writing the thesis and its circumstances. 

It could be stated that student realize the causes of the problem: they cannot take their course exams, cannot 

write their thesis, and regardless their family and work problems they have wrong time management, as well as 

their lazy attitude contributes to postponig the state exam. Student gave recommendations to the possible 

solutions to the problem. 

The College has successfully been using a digital system in teacher training developed by our colleagues for 

semesters. The system is suitable for administrating and monitoring the internships and theses, as well as some 

other tasks in connection with thesis writing. On the platform of this software, students can choose a consultant 

professor and a topic, search for literature and upload their own ones, and make their digital questionnaire for the 

empirical reserach and carry out the survey. This system, together with the research, might increase the number 

of best practices that could be applied in other institutions as well. 
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Bevezetés, előzmények 

Az Európai Unió az „Európa 2020” stratégiájában célként fogalmazta meg a 30-34 

éves korosztály diplomásainak részarányát, amely a hallgatói létszámok expanziója és 

ugyanakkor a hallgatók lemorzsolódásának kettős hatása alatt nagy kihívást jelent, mind az 

egyes országok, mind azok felsőoktatási intézményei számára. Ezért azt állíthatjuk, hogy a 

felsőoktatási beiskolázás növekedésével párhuzamosan kiemelt figyelmet érdemel a 

rendszerbe már bekerült hallgatók előrehaladásának és diplomához jutásának elősegítése.  

A lemorzsolódás a felsőoktatásban többé-kevésbé mindenütt jelen van, mértéke 

azonban országonként eltérő. Hazánkban a lemorzsolódás kockázata a felsőoktatás egészére 

jellemző olyan aktuális probléma, amely több szempontból is megközelíthető (pedagógia, 

szociológia, oktatáspolitika). E téma súlya és jelentősége ellenére nem kapott kellő figyelmet 

az elmúlt évek felsőoktatás-politikájában (Molnár, 2011.) 

„Bármilyen intézményi lépés megtételének előfeltétele az lenne, ha az intézmények 

rendelkeznének a lemorzsolódás, a tanulmányi túlfutás, a tanulmány-megszakítás korrekt és 

pontos számszaki adataival, és az okok ismeretével. A felsőoktatási intézmények azonban 

nincsenek ezeknek az adatoknak a birtokában.”(Molnár, 201, 355.) 

A Dunaújvárosi Főiskola 2013-ban a hallgatói sikerességet állította középpontba, 

melynek során a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére irányuló kezdeményezések 

alapvetően a mennyiségi adatok és a kockázati faktorok összevetésén alapultak és leginkább 

az oktatói oldalra fókuszáltak. 

Az intézmény 2014-ben elindította a Hallgatói Sikerességet Támogató, azaz a HASIT 

projektet, melynek célja a hallgatói lemorzsolódás csökkentése volt. A bevezetett 

intézkedések eredményeként a kurzust elhagyók száma a műszaki, az informatikai és a 

természettudományi szakoknál 15%-kal csökkent.  

Az intézmény fő küldetése, hogy életrevaló hallgatókat neveljen, akik megállják 

helyüket a munkaerőpiacon. További cél, hogy a hallgatók felkészültek legyenek és bátran 

meg tudjanak felelni a kihívásoknak. A felsőoktatás ilyen irányú megközelítése azonban egy 

új nézőpontot, egy új intézményi rendszert is életre hív. 

A HASIT projekt során több alprogramban számos lemorzsolódáshoz vezető okot 

azonosítottunk és a probléma kezelését indítottuk el, ennek részeként kérdőíves vizsgálatot 

végeztük 2014. május-júniusában mindazon hallgatók körében, akiknek mintatantervük 
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szerint ebben az időszakban főiskolai tanulmányaikat szakdolgozattal és záróvizsgával kellett 

lezárniuk. 

1. A vizsgálat 

A tanulmányban ismertettet kutatás célja, hogy feltárjuk mindazokat az okokat, 

amelyek a hallgatói lemorzsolódásokhoz, hallgatói lemaradásokhoz (tanulmányok nem időben 

történő befejezéséhez, abszolutórium nem mintatanterv szerinti megszerzéséhez, szakdolgozat 

késedelmes megírásához vagy el nem készüléséhez) vezetnek. 

A vizsgálat hipotézise: A hallgató lemorzsolódás elsődleges okának a nem 

mintatanterv szerinti tanulmányi előmenetelt és a szakdolgozatírást, annak körülményeit 

tarthatjuk. Másodlagos okokként a mögötte rejlő családi és munkahelyi problémák 

azonosíthatók, amelyek csökkentésében vagy kiküszöbölésében a Főiskola szakmentori 

rendszere és felzárkóztatási programja segítséget nyújthat. 

A vizsgálat 2014. május közepétől június végéig tartott. A vizsgálat során egy online 

kérdőívvel kerestük meg valamennyi a 2013/2014-es tanév II. szemeszterében szakdolgozó 

(szakdolgozatot író) hallgatót, a DF hallgatói információs rendszerén (Neptunon) keresztül, 

függetlenül attól, hogy a hallgató a kurzust teljesítette, azaz írt és adott le szakdolgozatot vagy 

sem. 

1.1.  Alapadatok 

A kérdőívvel megkeresett hallgatók létszáma: 497 fő, a válaszadók teljes létszáma 171 

fő. A megkérdezésünk arányait tekintve 34,4%-os. 

Mivel valamennyi kitöltött kérdőív információit szerettük volna feldolgozni 

vizsgálatunkban, így szakok szerinti súlyozást nem végeztünk a megkérdezetti mintán. Ez 

utóbbit az is alátámasztja, hogy vizsgálatunk problémamegfogalmazó, felderítő célú 

vizsgálatnak tekinthető, hiszen ilyen jellegű (célú, témájú) megkérdezés még nem történt 

intézményünkben. Jelen vizsgálati eredményeinken alapulva tervezünk további vizsgálatokat, 

melyekben a szakok vagy képzési szintek szerinti specifikációknak is nagyobb jelentősége 

lehet. 

A megkérdezett hallgatók képzési forma szerinti megoszlását tekintve legtöbben BA 

/BSc képzésben tanulnak (63,31%). Kb. egyötödük felsőoktatási/felsőfokú szakképzés 

hallgatója volt (20,71%), de a szakirányú továbbképzési szakos hallgatók is nagyobb 
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létszámot képviseltek (8,28%); míg az MA/MSc (4,73%) és a hagyományos főiskolai 

képzésben (2,96%) résztvevők csekély arányt jelentettek. 

A megkérdezettek munkarend szerint valamennyivel többen (60,36%-ban) levelező 

tagozatos hallgatók voltak, míg 39, 64%-uk nappali tagozaton folytatta tanulmányait. 

Finanszírozási forma szerint vizsgálva a válaszadók 43,45%-a költségtérítéses formában, 

35,71%-a államilag támogatott formában és 20,83%-uk mindkét finanszírozási formában 

hallgatója intézményünknek. 

A megkérdezettek nemek szerint többségében (57,25%) férfiak voltak, míg a nők a 

válaszadói minta 42,75%-át tették ki. A megkérdezettek életkor szerint 20 és 54 év közötti 

életkorúak voltak, a megkérdezetti csoport közel egyharmada 20-25 év közötti, míg 40 év 

felett igen alacsony volt arányuk a mintában. Az életkori számtani átlag: pontosan 30 év volt, 

míg a módusz a 24. év. 

A megkérdezettek családi állapotát tekintve valamivel több, mint 50%-uk (51,91%) 

házas /élettárssal élő, míg 46,56%-uk egyedülálló, elenyésző számban elváltak. E családi 

állapotra vonatkozó arányok az életkori megoszlásból, valamint a képzési forma szerinti 

megoszlásból (magas levelező tagozatos létszám) is következnek (r=-0,374; p=0,000). 

A válaszadók egynegyedének van gyermeke, s közöttük minden 5. megkérdezettre jut 

18 év alatti gyermek. Végül az alapinformációk közül utoljára az anyagi helyzetükre 

kérdeztünk, amely alapján a válaszadók 57,36%-a anyagi helyzetét átlagosnak tartja, míg kb. 

17%-uk attól rosszabbnak, 28%-uk pedig attól jobbnak érzi anyagi viszonyait. Összességében 

az átlagtól valamelyest jobbnak érzik hallgatóink gazdasági viszonyaikat saját bevallásuk 

szerint. 

1.2 Tanulmányokra vonatkozó információk 

A következő kérdéscsoport tanulmányaik megítélésére vonatkozott, amely 

elengedhetetlenül fontos a szakdolgozatírás és lemorzsolódás kérdéseinek vizsgálatához. 

Elsőkként nézzük meg a válaszadók átlagos eredményeit és annak viszonyulását a Főiskola 

azonos szakján tanuló diáktársakhoz képest. 

A hallgatók egyharmada közepesnek vagy attól rosszabbnak tartja saját tanulmányi 

eredményeit, míg kétharmaduk legalább jónak, de egynegyedük a jeles vagy kiváló 

tanulmányi eredményűek közé sorolta magát. 
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1. ábra: A hallgatók átlageredményeinek megoszlása 

A felsőoktatási/felsőfokú szakképzéseken és a szakirányú továbbképzéseken tanulók 

jobb átlagos tanulmányi eredményről számoltak be (r=0,191; p=0,014). Ugyanakkor azt is 

láthattuk, hogy a nappali tagozatosak átlagosan rosszabb eredményűek, mint a levelező 

tagozatosak (r=0,167; p=0,032) - ez utóbbi nem várt eredménye vizsgálatunknak. Az 

államilag támogatott képzésen tanulók is jobb átlageredménnyel rendelkeznek, nyilván 

szeretnék megtartani állami helyeiket és ösztöndíjukat (r=-0,180; p=0,021). 

 

2. ábra: A megkérdezettek tanulmányi eredményének viszonya a DF más, azonos szakú 

hallgatóihoz képest 
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A fenti jó átlagos tanulmányi értékeléseket is alátámasztja az, hogy a válaszadók 

60,37%-a a hallgatótársaival megegyezőnek érzi eredményét, de jelentős - kétharmados - 

arányuk attól valamivel vagy sokkal jobban ítéli meg saját tanulmányait. 

A záróvizsga időpontjának helye az abszolutórium megszerzéséhez képest a 

megkérdezett hallgatók 69,93%-ánál az abszolutórium megszerzésének időpontjára esik, míg 

a fennmaradó 30%-nak később, de ebből kb. 20%-uk egy éven belül, míg kb. 10%-uk két 

éven belül tesz záróvizsgát. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy ezek nem a tények, hanem 

a hallgatói tervek, hiszen a jelen félévtől távolabbi záróvizsgák csak jósolhatóak, nem 

igazolhatók előre. 

 

3. ábra: A megkérdezettek megoszlása a záróvizsga abszolutóriumhoz való viszonya alapján 

A záróvizsga abszolutóriumhoz viszonyított időpontját összevetettük sok más 

tényezővel, szignifikáns összefüggés található a tagozat tekintetében. Azaz levelezős 

hallgatóink az abszolutóriumhoz közelebbi, míg nappalis hallgatóink az abszolutóriumtól 

későbbi időpontban tesznek záróvizsgát (r=-0,189; p=0,019). Az abszolutóriumhoz képest 

később záróvizsgázók rosszabb átlagos eredményűek. (r=-0,228; p =0,004). 

Érdemesnek tartottuk megvizsgálni, hogy maguk a hallgatók milyen okokat 

tulajdonítanak a késedelmes záróvizsgának. A megadott szempontok közül legnagyobb 

számban a sikertelen vizsgákat és a szakdolgozatok be nem fejezését jelölték meg a 

megkérdezettek. A vizsga sikertelenségéről beszámoló hallgatók zömmel költségtérítésesek 

voltak (r=0,392; p=0,009), valamint rosszabb átlagos tanulmányi eredményűek (r=-0,393; 
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p=0,008). Míg a szakdolgozatot be nem fejezők között nem volt jellemző azon hallgatók 

megjelenése, akik a félévközi tantárgyi követelményeket ne teljesítették volna (r=-0,402; 

p=0,007). 

A késedelmes (nem a mintatanterv szerinti) záróvizsga háttérokaira is választ 

kerestünk. Arra kértük a megkérdezett hallgatóinkat, hogy egy 5 fokozatú skálán értékeljék a 

megadott tényezőket, annak nagyságrendje, mértéke alapján. A hallgatóink számára 

legnagyobb hátráltató tényezőként a munkahelyi és a családi problémák jelentek meg, bár 

ezek erősen szóródtak is; de a rossz időbeosztás is jelentősen hozzájárult a nem időbeni 

záróvizsga teljesítéséhez. Egyéb okként a hallgatók pl. tantárgyi problémákat, előfeltételeket, 

nem megvalósítható szakdolgozati témát, illetve a tanulási és a munkahelyi feladatok kettős 

nehézségét sorolták fel. 

Szempont Átlag Szórás 

munkahelyi okok, problémák 2,34 1,52 

családi okok, problémák 2,09 1,53 

rossz időbeosztás 2 1,28 

saját hozzáállásom, hanyagságom 1,7 1,22 

információ hiánya 1,7 1,25 

egyéb 1,68 1,41 

szakdolgozati konzulensem hozzáállása 1,39 0,98 

egészségügyi problémák 1,3 0,94 

kevés szakdolgozathoz kapcsolódó óra/konzultáció 1,25 0,57 

nem megfelelő kutatási téma 1,14 0,66 

1. táblázat 

Munkahelyi okokkal a házas/élettárssal élő és egyben idősebb hallgatóink érveltek (r=-

0,393; p=0,013). Saját hozzáállásukkal és hanyagságukkal magyarázták késedelmes 

záróvizsgájukat a költségtérítéses hallgatók nagyobb része (r=0,382; p=0,011), valamint azok, 

akik egy vagy több tárgyból nem tudtak sikeres vizsgát tenni (r=0,402; p=0,007). 

Információhiányra leginkább a levelező tagozatos hallgatók hivatkoztak (r=-0,324; p=0,032), 

illetve azon hallgatók is, akik kevésnek ítélték a szakdolgozathoz kapcsolódó órák számát 

(r=0,324; p=0,032). Azon hallgatók, akik háttér okként a szakdolgozati konzulens 

hozzáállását említették, többségében úgy ítélték, hogy nem megfelelő kutatási témát 

választottak szakdolgozatukhoz, és sikertelenségük legfőbb oka ez volt (r=0,397; p=0,008). 
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Míg a családi okok, problémák, a rossz időbeosztás és az egészségügyi problémák egy 

csoporttal sem mutattak szignifikáns összefüggést. 

1.3  Záróvizsgára vonatkozó információk 

Arra kértük a hallgatókat, hogy javasoljanak módosításokat, adjanak tanácsot a DF 

vezetése, oktatásszervezése és oktatásfejlesztési munkacsoportja részére, amelyekkel 

segíthetjük a sikeres záróvizsgához való eljutásban őket. 

Leginkább a szakdolgozat időben konzultálását, elkezdését és az ehhez kapcsolódó 

információszolgáltatást és több konzultációt javasolták megkérdezettjeink. Ezzel 

párhuzamosan azt is kérték, hogy az utolsó félév tantárgyi terhei könnyebbek legyenek, azaz 

kevesebb és könnyebben teljesíthető feltételekkel valósuljon meg. Az egyéb szempontok közé 

is fontos dolgokat említettek a hallgatók, pl. a záróvizsga tárgyakra való célzott felkészítést, 

ezt egyes szakokat gondozó intézetek már részben be is vezettek pl. elővédés, 

szakdolgozathoz kapcsolódó szakirodalmi szintvizsga formájában. 

Szignifikáns összefüggést találtunk az egyes változók között, amelyek a következők: 

 A hallgatók több, a szakdolgozathoz kapcsolódó központi konzultációt szeretnének 

és ezzel együtt több kötelező konzultációt is (r=0,513; p=0,000); szigorúbb 

ellenőrzéseket (r =0,256; p=0,002) és a szakdolgozat kötelező elkezdését is várják 

a központi konzultációkkal együtt (r=0,352; p=0,000).  

 A több, a szakdolgozathoz kapcsolódó központi konzultációt javasló hallgatók 

zömmel kevésnek ítélték a szakdolgozati órák számát (r=0,505; p=0,001) valamint 

ők voltak azok, akik nem megfelelő kutatási téma indokára hivatkozva nem 

záróvizsgázhattak időben (r=0,341; p=0,027). 

 Több, pontosabb információt szeretnének a szakdolgozatról azon hallgatók, akik 

korábban megjelölték, hogy az információk hiánya miatt nem záróvizsgáztak 

időben (r=0,448; p=0,0003). Azok is, akik több központi konzultációt (r=0,593; 

p=0,000), több kötelező konzultációt (r=0,368; p=0,000) és szigorúbb ellenőrzést 

(r=0,338; p=0,000) választottak az információk mellé. 

 Azon hallgatók, akik az utolsó félévben kevesebb tárgyat javasoltak, azok 

könnyebben teljesíthető tárgyakat is szerettek volna a végzés félévében (r=0,560; 

p=0,000); ők azok, akik az abszolutóriumhoz képest későn tesznek záróvizsgát (r=-

0,220; p =0,008). 
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 A több, kötelező konzultáció a belső konzulenssel – javaslatot előnyben részesítő 

hallgatók elsősorban a rossz időbeosztásra hivatkozók (r=0,336; p=0,029); illetve a 

kevés szakdolgozati óra/konzultáció miatt (r=0,462; p=0,002) nem a mintatanterv 

szerint teljesítők  

 Azon hallgatók, akiknek javaslata szerint könnyebben teljesíthető tárgyakra lenne 

szükség az utolsó félévben leginkább BA/BSc és MA/MSc képzésben vesznek 

részt (r=0,189; p=0,024) és leginkább saját hozzáállásuk miatt nem teljesítették a 

záróvizsgára bocsátás feltételeit (r=0,305; p=0,049). 

 A szigorúbb konzulensi ellenőrzést javasló hallgatók szignifikánsan nappali 

tagozatosak (r=-0,232; p=0,006) voltak, s ők azok, akik a kevés szakdolgozati 

órával indokolták a nem időben történő záróvizsgájukat (r=0,450; p=0,003). 

A záróvizsga és diplomaszerzés témaköréből egy fontosabb kérdést emelünk ki csupán 

(bár a kérdőív ezt a témakört is részletesebben körüljárta), amely arra vonatkozott, hogy a 

záróvizsga sikeres teljesítésekor megkapja-e a hallgató diplomáját/bizonyítványát. A 

válaszadóink egy részének nincs nyelvi követelménye (olyan felsőfokú 

szakképzésen/felsőoktatási szakképzésen tanul - amelyhez nem követelmény), kb. 38%-uk 

pedig vagy rendelkezik nyelvvizsgával, vagy betöltötte a 40. életévét, s ez mentesíti a 

nyelvvizsga alól. Közel 15%-uk azonban nem kap oklevelet /bizonyítványt, ugyan sikeres 

záróvizsgát tett, de nem rendelkezik nyelvvizsgával, amely oklevelének kibocsátási feltétele. 

A záróvizsgájuk után diplomájukat megkapó hallgatók zömmel a jobb átlagos tanulmányi 

eredményekkel rendelkező hallgatók (r=-0,194; p=0,021), a már nyelvvizsgával rendelkező 

vagy nyelvi követelmények alól mentesülő felsőfokú/felsőoktatási szakképzés és szakirányú 

továbbképzési szakok hallgatói (r=-0,191; p=0,022).  

2. Szakdolgozati rendszer 

A kérdőíves vizsgálat eredményei megmutatták, hogy a hallgatók számára komoly 

kihívást jelent a szakdolgozat elkészítése és annak határidőre történő leadása. A BA és BSc 

szakos hallgatóknak életük első komoly tudományos munkáját kell megírniuk képzésük 

utolsó félévében. A hallgatók visszajelzése alapján egyértelmű, hogy a szakdolgozat 

elkészítésében a hallgatók több segítséget várnak a főiskola oktatóitól egyrészt ahhoz, hogy a 

dolgozat szakmai tartalam megfelelő legyen, másrészt ahhoz, hogy a munka egyes fázisait 

(szakirodalom olvasása, kutatás megtervezése és elvégzése, dolgozat írása) megfelelően 
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tervezzék, elegendő időt hagyva minden részfeladatra. Ebben segíti mind a hallgatók, mind az 

oktatók munkáját a Dunaújvárosi Főiskolán működő elektronikus rendszer, melyet több 

intézet is használ. 

A rendszer elérhetősége: komint.duf.hu, ahová mind a hallgatók, mind az oktatók a 

főiskolai azonosítójukkal és a jelszavukkal tudnak belépni. Ez az elektronikus felület 

számtalan lehetőséget biztosít mind a hallgatók, mind az oktatók számára, hogy az utolsó 

félévekben tanulmányaikat sikeresen befejezhessék. 

 

4. ábra: A komint elektronikus rendszer bejelentkezési felülete 

Amellett, hogy a hallgatók fel tudják tölteni az abszolutóriumhoz szükséges, de nem a 

főiskolán végzett szakmai gyakorlat igazoló dokumentumát, a komint a legtöbb segítséget a 

szakdolgozat írása során nyújtja mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak, illetve az intézetek 

és a Tanárképző Központ vezetésének.  

2.1 A komint hasznossága az oktatók számára 

Vizsgáljuk meg először az oktatói oldalt. Minden oktató látja saját szakdolgozóit; 

ebben a rendszerben tud jelezni az oktató kolléga, hogy a hallgatót elfogadja 

szakdolgozójának, ekkor válik teljesen hivatalossá a konzulens és a szakdolgozó 
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munkakapcsolata. Az oktatók azt is figyelemmel tudják kísérni, hogy a szakdolgozó hallgatók 

a megadott feladatokat feltöltötték-e a megadott határidőre, és milyen minőségben. Az 

oktatóknak jogosultságuk van arra, hogy saját szakdolgozóik által feltöltött anyagokat 

módosítsák, pontosítsák. 

Az intézetigazgatók, a Tanárképző Központ főigazgatója és az adminisztrátori 

jogkörrel rendelkező szakdolgozati felelősök nem csupán saját szakdolgozóikat, hanem 

valamennyi szakdolgozó hallgató adatait látják. Ezen kívül hasznos statisztikai adatokat is le 

tudnak kérdezni a rendszerből: a komint megmutatja a szakdolgozó hallgatók létszámát 

szakonként, illetve azt is, hogy az egyes oktató kollégáknak hány szakdolgozója van az adott 

félévben. Ebben a listában a rendszer felsorolja az összes olyan oktatót, akik belső konzulensi 

feladatokat látnak el – függetlenül attól, hogy az adott intézet oktaói-e, vagy a főiskola más 

részlegének dolgozói. Míg az első statisztika abban segít, hogy a különböző szakok 

záróvizsgáján hány hallgatóval kell kalkulálni, az oktatónkénti statisztika lehetőséget teremt 

arra, hogy a hallgatókat esetlegesen olyan oktatók felé áramoltassuk – amennyiben az oktató 

kollégák a témát vállalni tudják –, akik kevésbé leterheltek, kevesebb szakdolgozójuk van az 

adott félévben. 

2.2 A komint hasznossága a hallgatók számára 

A szakdolgozat témaválasztása általában komoly kihívást jelent a hallgatók számára – 

különösen azok számára, akik első diplomájuk megszerzésére készülnek. A komint már ebben 

a fázisban is segítséget nyújt a hallgatóknak: minden oktató felkínál néhány témát a hallgatók 

számára. Így a hallgatók ötleteket kaphatnak szakdolgozatuk témaválasztásához, és egyben 

azt is látják, hogy melyik témával melyik oktató kollégához lehet fordulni, kit, kiket lehet 

felkérni konzulensnek. 

A hallgatóknak a szakdolgozat írása során bizonyos adatokat, információkat 

meghatározott határidőre fel kell tölteniük a komint-ba. Ezekről a feladatokról azonnal 

tájékoztatást kapnak, amint belépnek az elektronikus felületnek a szakdolgozati részébe. A 

hallgatóknak először a szakdolgozat témáját, a belső és a belső konzulens nevét és a külső 

konzulens adatait, valamint a szakdolgozat 5 fő vázlatpontját kell feltölteniük. (Azok a 

hallgatók, akik csak portfóliót készítenek a képzésük befejezéseként, öt kompetenciát töltenek 

fel.) Két héttel később ugyancsak erre az elektronikus felületen adják meg a hallgatók a 

dolgozat pontos címét és ide töltik fel annak a tíz szakirodalomnak a listáját, pontos 

könyvészeti adatokkal, melyeket fel akarnak használni a szakdolgozatuk megírása során. 



13 

 

Tehát egy bizonyos határidőre a hallgatóknak el kell végezniük az első nagy 

kutatómunkát az elméleti háttér megírásához. Segítséget azonban ehhez is kapnak a hallgatók 

a komint-on keresztül, mivel a rendszerben találnak feltöltve elég sok szakirodalmat különféle 

szakdolgozati témához. A hallgatók az előre feltöltött szakirodalmat és e-könyveket a 

következő linken érhetik el: https://komint.duf.hu/?r=/ekonyv/index. A dolgozat írása során a 

hallgató természetesen egyéb szakirodalmat is felhasználhat a rendszerbe feltöltött 10 tételen 

kívül. 

Ugyancsak ezen a nyitóoldalon látják a hallgatók – már a félév elején –, hogy 

pontosan mikor kell leadniuk a kész szakdolgozatot, kb. mikorra várható az elővédé, és mettől 

meddig tat a záróvizsga-időszak. Így a hallgatók már a félév elején nagyon pontosan meg 

tudják tervezni a szakdolgozat írásának ütemezését, és különösen a levelező tagozatos 

hallgatók ehhez tudják igazítani munkahelyi és családi elfoglaltságaikat. 

A Tanárképző Központ és a Társadalomtudományi Intézet hallgatói –mind a bachelor, 

mind a master képzési szinten – többnyire olyan szakdolgozatot írnak, amelynek részét képezi 

egy társadalomtudományi, pedagógiai kutatás. Tapasztalataink szerint a hallgatók általában a 

kérdőíves módszert vagy az interjúzást választják kutatási módszerként. Ha kérdőívvel 

szeretnének kutatni, a komint ebben is segítséget nyújt a hallgatóknak – de ezt a funkcióját, 

természetesen, az oktatók is használhatják és használják is. A komint felületén digitális 

kérdőívet lehet létrehozni, melynek a linkjét a hallgatók széles körben elküldhetik, 

megoszthatják. 

Amíg a kitöltés tart, a kérdőív gazdája folyamatosan nyomon tudja követni, hogy 

hányan töltötték ki a kérdőívet – pontosan részletezve a teljes, a részleges és az össz-

kitöltések számát. A komint-ban létrehozott kérdőív nagy előnye a többi kérdőívszerkesztő 

programmal szemben, hogy a rendszer a kapott adatokból azonnal SPSS adatbázist generál, 

amelyben gyakorlatilag csak adatfajtákat kell utólag megadni a felhasználónak. A hallgatók 

ugyan még ritkán használják a komint-nak ezt a funkcióját, mert többen úgy gondolják, hogy 

valamivel bonyolultabb, mint más kérdőívszerkesztő programok. A 16. ábra egy jelenleg 

(2014-2015. tanév I. félév) szakdolgozó hallgató kérdőívét mutatja. 

A kész szakdolgozat feltöltése szintén a komint-ba történik, ez azonban nem 

közvetlenül a hallgató feladata. A hallgatók a szakdolgozatukat kötelesek digitális formában, 

CD-n is leadni. A szakdolgozatokat az intézeti adminisztrátorok töltik fel a komint-ba a 

digitális adathordozókról a szakdolgozat leadásakor. 

https://komint.duf.hu/?r=/ekonyv/index
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2.3 Szakdolgozatok bírálata 

A szakdolgozatok digitális elérhetősége már a bírálóknak nyújt segítséget. A 

Főiskolának nem kell kipostázni a szakdolgozatokat és ezért magas postaköltséget fizetni, 

hanem a bírálók azonnal hozzáférnek a bírálandó dokumentumhoz az elektronikus rendszeren 

keresztül. A bírálónak is a komint-ban kell megcsinálni a bírálatot. A bírálói felület 

lehetőséget ad szöveges és számokkal történő értékelésre is, valamint a jegy megadására is. 

De ezen a felület teszi fel a bíráló a kérdéseit is, melyeket a szakdolgozónak a záróvizsgán 

meg kell válaszolnia. A hallgatók és a belső konzulensek a komin-ból tölthetik le a bírálatot, 

valamint az intézeti adminisztrátorok is a komint-ból nyomtatják ki azokat a záróvizsgára. 

 

5. ábra: Elektronikus bírálat a komint-ban 

2.4 Elővédés és védés 

A Dunaújvárosi Főiskolán a záróvizsga részét képezi a szakdolgozathoz kapcsolódó 

védési prezentáció bemutatása. Ezt a prezentációt a hallgatók a szakdolgozatuk legfontosabb 

részei alapján állítják össze, különösen koncentrálva saját kutatásuk eredményeire. A 

prezentációba általában beleépítik a bíráló által feltett kérdéseket is. A védés során újra 

előkerül a komint, a hallgatók ugyanis a védési prezentációt a komint-ba töltik fel néhány 

nappal a záróvizsga előtt. A komint-ból a rendszergazda annak a tanteremnek a számítógépére 
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tölti, amely teremben az adott záróvizsga zajlik. Így a hallgatók a záróvizsga során egyből a 

számítógépről nyitják meg a prezentációjukat, nem kell a pendrive-ok betöltésére várni. 

A záróvizsga minden hallgató életében mérföldkőnek és komoly megmérettetésnek 

számít. A Dunaújvárosi Főiskola abban is támogatja hallgatóit, hogy a záróvizsgák a lehető 

legjobban sikerüljenek. A záróvizsga – a hallgatók sok korábbi vizsgájával ellentétben – 

szóbeli részekből áll, melynek részét képezi a szakdolgozta (vagy portfólió) rövid bemutatása 

egy prezentáció kíséretében, valamint a szóbeli felelt a záróvizsga tételekből. Az idő 

rövidsége miatt a záróvizsgán a szakdolgozat bemutatására kb. 10 percet kapnak a hallgatók. 

Több hallgatónak problémát jelent, hogy hogyan foglalja össze az akár 50 oldalnál is 

hosszabb szakdolgozatát 10 percben, milyen részeket emeljen ki, hogyan tervezze meg a 

diákat, hogy azok összességükben a legteljesebb képet mutassák a dolgozatáról, és végül mi 

és hogyan hangozzék el a prezentációban. 

Hogy a záróvizsgán jól sikerüljön a szakdolgozat prezentációja, a Főiskola ún. 

elővédést szervez a hallgatók számára. Az elővédésen azok a hallgatók, akik leadták 

szakdolgozatukat, bemutatják a védési prezentációjukat egy oktatókból álló kétfős „bizottság” 

előtt. Az elővédésnek semmiféle tétje nincs, egyetlen célja, hogy amely hallgatóknak 

szükséges, javaslatokat fogalmazzon meg, jobbító kritikával éljen a védési prezentációval 

kapcsolatban. Az oktatók a véleményeket, javaslatokat rögtön az előadás elhangzása után 

szóban fogalmazzák meg. Ezek az észrevételek nagyon széles körűek lehetnek: gyakran 

fogalmazunk meg javaslatot az előadás hosszával, a diák elrendezésével vagy akár az előadás 

minőségével kapcsolatban. Az elővédést kb. 3-4 héttel a záróvizsga előtt tartjuk, így a 

hallgatóknak elegendő ideje és lehetősége van újra gondolni és átdolgozni a prezentációt. 

Tapasztalataink szerint a hallgatók örömmel vesznek részt az elővédésen, sőt igénylik is a 

támogatást a záróvizsgára való felkészülésben. 

3. Összegzés 

A tanulmány elején bemutattuk egy, a Dunaújvárosi Főiskola végzős hallgatói körében 

végzett a hallgatói lemorzsolódásra vonatkozó kérdőíves felmérés eredményeit, melyek 

rávilágítottak a hallgatók problémáira, illetve javaslatokat fogalmaztak meg ezen problémák 

lehetséges kezelése és megoldási módjaira. Jelen vizsgálatunkban a lemorzsolódás okai közül 

a következőket tudtuk beazonosítani: 

 háttérváltozók: családi viszonyok, jövedelem 

 akadémiai tényezők: kurzusok 
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 attitűdök, szándékok: diák hatékonysága. 

Ezek közül leginkább az akadémiai tényezőket jártuk körül: a záróvizsga, a 

szakdolgozatírás és a tanulmányok teljesítése szempontjából. Hipotézisünk igazolást nyert: A 

hallgatói lemorzsolódás elsődleges oka a nem-mintatanterv szerinti tanulmányi 

előmenetel és a szakdolgozatírás, valamint annak körülményei. 

Megállapítottuk, hogy a hallgatók összességében jól látják problémáik okát: nem 

tudják a teljesíteni vizsgáikat vagy nem tudják megírni szakdolgozatukat, és a munkahelyi és 

családi problémákat kivéve a rossz időbeosztás, valamint saját nem megfelelő (hanyag) 

hozzáállásuk az, ami hozzájárul a késedelmes záróvizsgájukhoz. A hallgatók javaslatokat is 

tettek a probléma megoldására. Az általuk javaslatok némelyike nem vagy nagyon nehezen 

megoldható, hiszen érinti a mintatantervet. Voltak azonban olyan javaslatokat, melyeket a 

Főiskola vezetése figyelembe tud venni, és saját határkörén belül tenni is annak gyakorlati 

megvalósulásáért. Ezek közé tartozik: több központi és a konzulenssel történő személyes 

konzultáció, több és pontosabb információ a záróvizsgával és a szakdolgozattal kapcsolatban, 

a szakdolgozat kötelező elkezdése az utolsó előtti félévben. 

A Főiskola szenátusa több olyan intézkedést is elfogadott és bevezetett, amelyeknek 

célja a hallgatói sikeresség támogatása, pontosabban az, hogy minél több hallgatói befejezze 

tanulmányait a mintatanterv szerint, hogy minél több hallgató tegyen sikeres záróvizsgát az 

abszolutórium félévében, és végül hogy minél több hallgató vehesse át a diplomáját. 

Mindezek teljesülése érdekében a Főiskola egy komplex rendszert működtet. E komplex 

rendszer része a fent bemutatott komint.duf.hu elektronikus rendszer, mely a szakmai 

gyakorlatok és szakdolgozatok kezelésére szolgál, és folyamatos monitorozást biztosít a 

szakdolgozat témaválasztásától a záróvizsgáig. Ugyancsak ennek a rendszernek a részét 

képezi az elővédés megszervezése. 

A tanulmányban részletesen nem tértünk ki a komplex rendszer egyéb elemeire, de 

mindenképpen meg kell említeni a rendszer szerves részét képező szakmentori hálózatot. A 

hallgatók egy-egy csoportját az oktatók közül kiválasztott szakmentorok segítik. A 

szakmentori támogatás célja többek között, hogy a hallgatók pontosan tudják a feladataikat, a 

szakmai gyakorlattal kapcsolatos információkat, hogy átlássák a teljes képzésüket, hogy 

megfelelően felkészüljenek a nehezebb megmérettetésekre, vagyis az, hogy minél 

sikeresebben vehessék az akadályokat a főiskolás éveik alatt, és a lehető legjobb eredménnyel 

szerezhessenek diplomát. A rendszert ilyen komplex módon még egy-két félévvel ezelőtt 
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vezették be a Főiskolán, így annak sikereiről számottevően csak egy-két év múlva lehet 

pontosan beszámolni. 
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