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A stratégia megszületésének előzményei

A 2009 és 2012 között beiratkozók adatait 
vizsgálva megállapítható, hogy a képzést 
elhagyók aránya általában 40% fölött van, 
hiszen a 2012-ben kezdők közül még sokan a 
megkezdett képzésben vannak.

2009 2010 2011 2012

Összeg 46% 44% 40% 30%
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Képzést elhagyók aránya
2009-2012 között beiratkozott hallgatók

A lemorzsolódással kapcsolatos 
tevékenységek az Oktatási Igazgatóság 
koordinálásával már 2016 óta zajlanak 
a Pécsi Tudományegyetemen.

Felvételi és továbbtanulási adatok – a beiskolázás 
támogatása
• Beiratkozás

A felvettek 10-15%-a meg sem kezdi a képzését, 
azaz be sem iratkozik.

• Átlépés magasabb képzési szintre
Az alapszakon tanulók kevesebb, mint 50%-a 
folytatja tanulmányait a PTE mesterszakjain



A stratégia megszületésének előzményei

Projektek

• Adatalapú tervezéssel és elemzéssel információk nyújtása az Egyetem 
vezetése számára, valamint a fejlesztések előkészítésére.

• Passzív projekt: a passzíváló hallgatók megkeresése telefonon és 
online módon a kidolgozott módszertan alapján kortárs segítők 
bevonásával. 

• Kari programok, jó gyakorlatok feltérképezése.

• EFOP-3.4.3-16-2016-00005 „Korszerű egyetem a modern városban: 
Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi 
felsőoktatási modellben” – HABIT program.



A stratégia megszületésének előzményei -
EFOP-3.4.3 – HABIT program
• Cél

• Attitűdváltás elősegítése, jó szokások („habits”), új 
típusú viselkedésmódok meghonosítása a Pécsi 
Tudományegyetemen.

• Elvárt eredmények
• A hallgatói bennmaradást eredményesen támogató 

rendszer létrehozása.
• A szolgáltatások hatásának multiplikálása.

• Eszközök
• Kutatások kidolgozása és megvalósítása.
• Képzésfejlesztés, az oktatási programok megújítása.
• Oktatást támogató projektek megvalósítása.
• Szolgáltatási portfólió célszerűsítése, bővítése, 

összehangolása.
• Közösségépítés!

Képzési elem

Tantervkorszerűsítés

Tanulástámogató, felzárkóztató 

projektek

Soft skill képzések

Új műszaki és informatikai 

FOKSZ képzések

Humán elem

Kutatások, Kompetenciamérés

Mentor rendszer

Befogadó Egyetem koncepció

Sport

Informatikai elem

Elektronikus tanulástámogatási 

rendszer

Tanulmányi Visszajelző 

Szolgáltatás (TVSZ)

Ösztöndíj elem

Hátrányos helyzetűek 

támogatása

Tehetségek támogatása
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Lemorzsolódás 2017-2022

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Átlagos féléves lemorzsolódás 1035 1030 872 640 1148,5

Átlagos féléves lemorzsolódás aránya 5% 5% 4% 3% 5%
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Lemorzsolódás 2017-2022
• A lemorzsolódást képzési ciklusra vizsgálva megállapítható, hogy a megtett 

intézkedések, az odafigyelés hatással van a hallgatóvesztésre

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Bennmaradó/Egyéb 21% 29% 48% 66% 90%

Végzett 48% 42% 29% 17% 2%

Lemorzsolódott 30% 29% 23% 17% 8%
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Lemorzsolódás - képzési ciklusra



A lemorzsolódást megelőző stratégia készítése 2021-
22-ben 
Alapítványi előírás az indikátorok és a stratégia elkészítése

A stratégia átfogó célja egy komplex, támogató szellemiségű 
felsőoktatási rendszer kialakítása. 
Részcélok:

• a hallgatók lemorzsolódásának megelőzése,
• a hallgatók tantervi előrehaladásának segítése,

• Elvárt eredmény:

A megfogalmazott akciók megvalósulása esetén az Egyetem számára 
előírt, tanulmányokkal kapcsolatos indikátorok teljesíthetősége 
jelentősen javul, illetve a jelenleg is megfelelő mutatószámok 
fenntarthatóak lesznek, így jelentős forráshoz juthat hozzá a Pécsi 
Tudományegyetem.



TAVISZ, online adatbázisok

Tartalmi összefoglaló

Kutatások
• Felvételi pontszám hatása az 

indikátorokra
• Felvett, de jogviszonyt nem 

létesítők
• A jogviszonyt megszüntetők, 

lemorzsolódók kutatása

Személyes szolgáltatások
• hallgatói tanulmányi 
tanácsadás 
• tanulásmódszertan, 
tanulástámogatás
• felzárkóztatás, hallgatói 
személyes támogatás
• soft skill képzések
• mentálhigiénés 
támogatás

Tantervátalakítás

Oktatók támogatása, oktatók 
módszertani képzése
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CÉL: AZ INDIKÁTOROK TELJESÍTÉSE
lemorzsolódás csökkentése, tantervi előrehaladás támogatása

Szabályozás, eljárásrendek

Helyzetértékelés: SWOT

Oktatók

Hallgatók

Pénzügyi források



Akciók
• A hatékony beavatkozáshoz szükséges kutatások

• Felvett, de jogviszonyt nem létesítők kutatása.

• Lemorzsolódók kutatása.

• Kutatócsoport létrehozása az eredményes hallgatói életút követésére.

• Felvételi bekerülési pontszámok áttekintése

• Az alacsony pontszámmal bekerülők között nagyobb a lemorzsolódás –

megfontolandó a pontszámok emelése (minőségcél is).

• Felvettek támogatási rendszere

• Az anyagi nehézséggel küzdők részére lakhatási támogatás biztosítása.



Akciók
• Tantervátalakítás

• Tanulás és kimenet vezérelt, a nemzetközi felsőoktatással kompatibilis, 

nagyobb kreditszámú tantervek

• Jogszabályi és MAB megfelelés (pl. 3-5 évenkénti kötelező tanterv 

felülvizsgálat, ESG alapú intézményakkreditáció).

• Módszertani megújulás (oktatók képzése)



Akciók
• A tantervi előrehaladás támogatása

• A tantervi előrehaladás támogatása oktatásszervezési eszközökkel –
NEPTUN fejlesztések 

• oktatásszervezés teljeskörű elektronizálása

• adminisztratív feladatok online térbe helyezése (Hallgatói teendők beépítése a 
hallgatói adminisztrációba: tárgyjelentkezési folyamat, kérvénykezelési folyamat, 
értékelési folyamat [képzés elégedettség monitorozása])

• az adminisztráció folyamatos képzése

• Oktatói óraterhelés optimalizálása (óraszámcsökkentés), támogató rendszerek 
számára oktatói és segítői személyzet biztosítása

• Tantervek, oktatásszervezés „áramvonalasítása”
• Első két-három félévben kötött órarend
• Gyakori tudásellenőrzés (középiskolai rendszerhez hasonló), akár negyedéves oktatási rend 

kidolgozása



Akciók

Tanulmányi előrejelző
rendszer (TAVISZ)

A lemorzsolódás megelőzése és a 
tantervi előrehaladás támogatása 
NEPTUN adatok alapján.

Eszköz: előrejelzés NEPTUN adatok 
alapján

Hatás:
A hallgató, az oktatók, az 
adminisztrációban, valamint a 
hallgatókat segítő-támogató 
szolgáltatásokban dolgozók számára 
előrejelző figyelmeztetés, majd 
ennek hatására lehetséges akciók

A PTE által fejlesztett TAVISZ modul a fejlesztés lezárását 
követően minden felsőoktatási intézmény számára elérhető lesz!



Akciók
• Tanulástámogatás 

• Tanulásmódszertani és soft skill képzések kidolgozása és bevezetése (EFOP 
343), jelenléti, online és blended learning oktatási anyagok formájában

• Felzárkóztatás - A kötelező elméleti tárgyakból szintfelmérés, különösen a 
„buktató” tárgyakból, csoportos felzárkóztató kurzusrendszer kidolgozása, 
egyéni felzárkóztató lehetőség biztosítása

• Oktatók módszertani képzése
• Oktatásmódszertani, didaktikai, digitális módszertani képzések kidolgozása

• Oktatók módszertani képzése
• Mentorok, tutorok, diáktanácsadók folyamatos képzése
• Szupervízió biztosítása



Akciók
• Hallgatók személyes támogatása, szolgáltatások összekapcsolása, 

ügyfélirányítás
• Mentorhálózat teljeskörű kialakítása

• Személyes hallgatói tanulmányi tanácsadás

• Kompetenciafejlesztés (soft skill képzések)

• Mentálhigiénés támogatás

• Karriertámogatás (gólyatréning, szakmaszocializáció, 
karrier tervezés, stb.)

• Kari stratégiai javaslatok
• Jó gyakorlatok, tervezett és már megvalósított stratégiák

• Szabályozás
• Az akciók megvalósításához szükséges szabályzatok korszerűsítése

Cél: 
• széleskörű szolgáltatási 

rendszer
• ügyfélirányítás és 

szolgáltatások
• nyomon követés és 

visszajelző rendszer
• oktatók, hallgatók és 

adminisztráció 
együttműködése



Összefoglalás
• A cél egy komplex, támogató szellemiségű felsőoktatási rendszer kialakítása

• A hallgatók és az oktatók személyes támogatása, képzése.
• A képzések modernizációjának támogatása
• A szolgáltatások fejlesztése, korszerűsítése, összekapcsolása, a személyesség növelése.
• Adatalapú tervezés és előrejelzés rendszerének fejlesztése, integrálása.

• Elvárt eredmény
• a hallgatók, az oktatók, és így az Egyetem eredményességének hatékony támogatása, 

valamint
• a tanulmányokkal kapcsolatos indikátorok teljesítése.

• Várható hatás
• Hallgatói és oktatói elégedettség növekedése.
• Társadalmi elfogadottság növekedése.
• Az elérhető források maximalizálása.

A modellváltás óta elsőként elfogadott stratégia a PTE-n. 



Köszönöm a figyelmet!

Lengvárszky Attila oktatási igazgató

lengvarszky.attila@pte.hu


