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•  rövid történeti áttekintés 

•  jelenlegi helyzet 

•  a bolognai oktatási rendszer lényege 

•  hallgatóközpontú oktatás 

• milyen ma a tudomány ? 

• mit akarnak a hallgatók, mit a munkáltatók ? 

• összefoglalás 

Miről lesz szó? 



Történeti áttekintés 

1975: 14 165 felvett hallgató (egyetem + főiskola)   



Történeti áttekintés 

2017: 72 578 felvett hallgató (egyetem + főiskola) 
   doktori hallgató: 7 153 (összesen) 
  felvettek aránya:   68,6 % 
 

Teljes létszám Nappali tagozatosok 



Történeti áttekintés 

1975: 14 165 felvett hallgató (egyetem + főiskola) 
  felvettek aránya:   41,5 % 
 

A végzettek többsége ugyanabban a szakmában  

2017: 72 578 felvett hallgató (egyetem + főiskola) 
    + doktori hallgató: 7 153 (összesen) 

  felvettek aránya:   68,6 % 

 

Sok hallgató már képzés közben szakmát vált 

Elhelyezkedés után gyakori a munkahelyváltás 

Egyre gyakoribb a diplomások „újraképzése” 



A bolognai oktatási rendszer 

Nem összefüggő (5 éves) képzés: 
 

 3 + 2 + 4 (+ …)   —  a hallgatók közben váltanak 

Nagy intézményközi mobilitás  

Kisebb tárgyi tudás, alacsonyabb szintű „írástudóság”  

Hatalmas információbőség 

 — nagyobb forrásbizonytalanság 

 — kisebb függés a lexikai tudástól 

Sok hallgató túlzottan alacsonyan motivált  



Hallgatóközpontú oktatás 

3 + 2 + 4 (+ …)   —  a hallgatók közben váltanak 

3: motiváció, szintrehozás, szocializáció a tudományra 

2: felkészülés tudományos (mérnöki) munkára 

+ : (elsősorban doktori) − tudósképzés 

Hatalmas információbőség 

  — meg kell tanítani a források helyes használatát 

  — kisebb hangsúly a lexikai tudáson („érteni kell”) 

Gyakori intézményváltás: 

 — alkalmazkodni kell a minőségi konkurenciához  



Mit akarnak a hallgatók, mit a munkáltatók? 

Vélemények a következő megállapításról: 
 

„A felsőoktatásban végzők képességei és a gazdaság 
képességigényei megfelelően illeszkednek egymáshoz” 

minisztérium oktató munkáltató hallgató 



Mit akarnak a munkáltatók? 

formális végzettség 

  vs. tényleges képességek 

 
 „we need skills, not qualifications”  



Néhány adat (Genfi Egyetem TTK) 

2610 hallgató / 135 főállású oktató 
  + 785 kutató és részfoglalkozású oktató 
 400 kurzus 
 760 doktorandusz 

Genfi Egyetem TTK kémia alapszak  

1 óra előadás = 1,8 kredit 

1 óra gyakorlat = 1 kredit 

1 óra labor = 0,3−0,6 kredit 

20−25 kontaktóra/hét 

20 folyamatos számonkérés 

12 írásbeli vizsga 

3 csak szóbeli; +6 szóbeli lehetőség (folyamatos számonkérés esetén) 

6 írásbeli beszámoló 



A Genfi Egyetem a sanghaji ARWU rangsorban 



A kioltás (angolul: quenching) olyan ütközéses folyamat, mely energiaátadás 
során vagy kémiai reakcióban a gerjesztett szingulett vagy triplett állapot 
energiáját csökkenti. 

A PS optimális koncentrációját úgy kell megadni, hogy annak túl nagy 
elnyelése ne akadályozza a fény behatolását a reakciótérbe. 

A szimuláció ezen kívül tartalmazza a fenti komponensek triplett és szingulett 
gerjesztett állapotú molekuláit. 

A dolgozatban oldószernek vett toluol viszkozitása a két viszkozitásérték közé 
(0,5542 cP) esik, ezért a két viszkozitáson vett arányossági érték középértéke 
között interpolálva számolom ki, hogy a toluol esetében hogyan függ a 
triplettek bomlása a viszkozitástól. 

Oldószerként a toluol viszkozitásával számolunk 25°C hőmérsékleten. 

A reakció sebességi együtthatóját szakirodalmi eredményekből adtam meg. 

A nagyenergiájú fotokémiai gerjesztések jelenleg legáltalánosabb eljárása a 
kétfoton-abszorpció. 



Folyamatos módszerek használatával a reaktorból kiáramló gázelegy 

összetétele folyamatosan követhető. 

Az izociánsav oxigénnel történő közvetlen reakcióját Glarborg és munkatársai 

[3] javasolták. 

Előfordulhat, hogy egy adott reakciólépés kétféle úton is végbemehet. 

Reakciómechanizmusukat a szakirodalomban korábban megjelent, a 

szintézisgáz oxidációját áramlási reaktorban, illetve laminárisan előkevert 

lángokban vizsgált cikkek vizsgálatával hozták létre. 

Összetett reakciómechanizmusok vizsgálata   (cím) 

Az program több nap után sem adott eredményt. 

A szakdolgozat készítése során a feladatom az volt, hogy izociánsav (HNCO) 

magas hőmérsékletű gázfázisú reakcióival kapcsolatos kísérleti cikkeket 

találjak, … 



Fedezzék fel kérem azt a világot, 
         amiről nem is sejtették, hogy egyáltalán létezik!... 


