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Felsőoktatási expanzió (INS)

2008-ban 260 000 végzős hallgató

 180 000 állami oktatási intézményekben

2009-ben: 109 626 végzős hallgató

 30 000 közgazdász

 9 000 jogász

 20 000 mérnök

 15 000 orvos és gyógyszerész

 6 000 IT informatikus

2014 – 190.000 végzős hallgató!!!!!



Felsőoktatási expanzió

Állami finanszírozás: 62.000 felsőoktatási hely 

évente, első éven: közgazdász, jogász, újságírás

2014-ben társadalomtudomány, jogtudomány és 

üzleti területen 53, 4% (35, 6% az EU-s átlag)

Informatika 4,4% (9,5% az EU-s átlag)

A végzettek 80%-a nem képzettségének 

megfelelő munkát végez

Évente kb. 3500 orvos végez és kb. 3000 megy 

külföldre dolgozni



Képzési költségek

Forrás: zf.ro

1600 EUR





Munkaerőpiaci kereslet ágazati 

vizsgálata

mérnökök

IT szakemberek

alkalmazott nyelvészek

Legjelentősebb munkaadók:

Adobe, Microsoft, Neogen, Syngenta, 

Provident, Henkel
Forrás:ANOFM



Munkaerőpiaci kereslet ágazati 

vizsgálata

2015 márciusában 1590 szabad állás 

diplomásoknak

ennek 80 %-a IT és mérnök

7,1%-os munkanélküliségi ráta

Forrás:ANOFM



A méret a lényeg?Top 20!



Állami szerepvállalás

76/2002 Törvény:

- vállalkozások ösztönzése friss diplomások 

alkalmazására

- 12 hónapig

- mentesülés egyes járulékok fizetése alól

- 1-1,5 x bruttó minimálbérnyi közvetlen 

állami támogatás

- munkanélküli segély: 250 Ron (57 EUR), 6 

hónapig



4. EU-s pályázatok

- Számos tapasztalat, hatástanulmány 

tanulmány hátán

- Központi forrást lehívni nekünk szinte 

lehetetlen

- Van elejük és végük



A LÉNYEG?KÖLTSÜK AZ EU-S PÉNZT?!

Keynes-i maradvány

EU sok pénzt ad az oktatás fejlesztésére - gyrorsan

használjuk fel a pénzt elv uralkodik, hatékonysági és reális

fenntarthatósági kérdések nélkül

Nincs önmagában jó vagy rossz oktatásfejlesztés, 

kontextusban dől el hogy hasznos vagy haszontalan

Érdemes meggondolni: 

HOL? MIT? MENNYIÉRT? MIKOR?



4. ERASMUS PLUS, EURES



Még, még, még…ennyi nem elég!

nagyobb hangsúlyt a kulcskompetenciákra: 

kommunikáció, problémamegoldás, saját tanulás 

megszervezése, kooperáció, nyelvismeret, kreatív 

gondolkodás, dötéshozatal

a humán tudástőke mellé know-how jellegű szakmai 

tudás, K+F+I (hozzáadott érték)

LifeLongLearning es LifeWide Learning

szorosabb együttműködés a nem-akadémiai szférával

karriertervezés, karrier-tanácsadás

tehetséggondozás, pályázatorientáció



Még, még, még…ennyi nem elég!

központi kommunikáció a munkaerőpiac és a képzési 

kínálat között

a képzéskínálat összehangolása egy adott térség 

munkaerő-szükségleteivel

szakmai gyakorlati rendszer kidolgozása

a piac által is elismert és elfogadott nyelvi- és egyéb 

kompetenciák fejlesztésére 

rugalmasabb át- és továbbképzési rendszert kiépítése

Határokat átívelő Kárpát-medencei össszefogás!!!! 

tehetségpont, mentorhálózat



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

kinter@innospectrum.hu


