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I. Bevezetés

Az országos szintű diplomás pályakövetés szinte minden európai országban a felsőoktatási rendszerek
működésének velejárója. A diplomás pályakövetés lényege, - és egyben a tényező, ami elválasztja az
oktatási rendszeren belüli előrehaladás követésétől - hogy az oktatási rendszerből kilépő hallgatók
helyzetét elsősorban munkaerőpiaci viszonylatokban igyekszik leírni. Ez számos nehézséget okoz,
melyet a két fő pályakövetési eljárás: a survey (kérdőív) alapú, és az adminisztratív alapú módszer
eltérő módon és mértékben képes kiküszöbölni. A survey módszer esetén szabadon alakítható
kérdések alapján részletes és személyes információ szerezhető az egyetemet végzett hallgatóktól,
viszont csak a friss diplomások egy része érhető el, ami a mintavételi eljárás buktatóit hozza magával.
Az adminisztratív módszer esetében mintavételi problémák nincsenek, hiszen a teljes sokaság adatai
rendelkezésre állnak, a különböző adatbázisok összekapcsolása azonban (ha az adminisztratív
rendszerek nincsenek kellően összehangolva) gyakran nehézkes és lassú, valamint a végzettek
helyzetét leíró adatok nem alakíthatóak, és csak annyira pontosak és informatívak, amennyire az azokat
rögzítő adminisztrációs rendszerek.
Azon felül, hogy két alapjaiban különböző módszerről van szó, a két módszer alkalmazásában is
jelentős eltérések mutatkoznak az európai országok között, ezen eltéréseket pedig a hazai rendszer
potenciális fejlesztése érdekében érdemes elemzés tárgyává tenni. Jelen tanulmány célja, hogy az
észak-európai országok közül1 Dánia, Svédország és Finnország adminisztratív adatbázisokra építő
diplomás pályakövetési rendszereit részletesen bemutassa.
A közelmúltban készült, európai pályakövetési rendszereket összegző elemzések 2, valamint jelen
tanulmány tanulságai alapján a kontinensen tíz országban: Csehországban, Észtországban,
Olaszországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Magyaroszágon, Norvégiában, Dániában,
Svédországban és Finnországban rendelkeznek aminisztratív alapú diplomás pályakövetési adatokkal.
A tanulmány fókuszának meghatározásához a választás az észak-európai országokra esett, mivel ezen
országok jellemzően rendkívül fejlett adminisztratív adatbázisrendszerekkel rendelkeznek, valamint
jelentős tapasztalattal és múlttal bírnak az adminisztratív dimplomás pályakövetés területén, így
potenciálisan a legtöbb tanulsággal szolgálhatnak a hazai rendszerrel való összehasonlítás során.
A vizsgált országokra jellemző, hogy nem csak a diplomás pályakövetés, hanem az oktatási rendszeren
belüli előrehaladás követése is rendkívül fejlett, továbbá az oktatási rendszerből kikerülő tanulók
helyzetét nem csak a felsőoktatás, hanem az oktatás minden szintjén nyomon követik. A
pályakövetéshez felhasznált adatbázisok sok esetben több évtizedes múltra tekintenek vissza, és a
pályakövetési módszerek alapján - bár folyamatos fejlesztés alatt állnak - sok esetben több évtizedre
visszamenőleg lehetséges az évente változó adatok összehasonlítása. További közös jellemzője a

1

Norvégia nem része a tanulmánynak, ugyanis adminisztratív alapon nem végez rendszeres diplomás
pályakövetési vizsgálatokat.
2

Gaebel, M., Hauschildt, K., Mühleck, K., & Smidt, H. (2012). Tracking learners' and graduates' progression paths
TRACKIT. Brussels: European University Association. http://www.eua.be/Libraries/publications-homepagelist/EUA_Trackit_web.pdf?sfvrsn=2 ;
Széll, K., Szemerszki, M., Veroszta, Zs., & Fehérvári, A. (2016). Diplomás pályakövetési rendszerek Európában.
Budapest:Tempus Közalapítvány. http://www.tka.hu/docs/palyazatok/dpr_kutatas.pdf
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vizsgált országok statisztikai rendszereinek, hogy az adatbázisok, változók és metaadatok
dokumentációja a legtöbb esetben részletes, átlátható, és a nyilvánosság számára könnyen
hozzáférhető.
A tanulmány forrásául a pályakövetésben érintett, döntően állami fenntartású intézmények (jellemzően
statisztikai hivatalok és kormányzati szervek) honlapjain keresztül elérhető dokumentumok és
elemzések, valamint a pályakövetési rendszereket bemutató információs honlapok szolgáltak. Abban
az esetben, ha a szükséges dokumentumok online nem voltak elérhetők, a statisztikai hivatalok
munkatársaitól e-mailes kapcsolatfelvétel útján érkeztek be a szükséges információk.
Dánia, Svédország és Finnország pályakövetési gyakorlatának leírása minden ország esetében az
intézményi háttér rövid áttekintésével kezdődik, melyet intézményekre bontva követ az
intézményenként eltérő pályakövetési eljárások bemutatása. Az eljárások leírása során a pályakövetési
vizsgálat ütemezését, a pályakövetési adatbázis összeállításához felhasznált forrás-adatbázisokat,
a friss diplomások státuszát leíró változókat, valamint a pályakövetési adatok felhasználását és
disszemincióját mutatom be részletesen.
***
II. Dánia

Áttekintés
A dán pályakövetési gyakorlat jelentős múltra tekint vissza, valamint rendkívül fejlett és összetett
adatbázis-struktúrával dolgozik. Összesen három, állami és nem-állami háttérrel bíró intézmény
foglalkozik az oktatásból és felsőoktatásból kikerülő fiatalok pályakövetésével. A dán pályakövetési
gyakorlat erőssége, hogy legalább akkora (egyes intézmények esetében sokkal nagyobb) hangsúlyt
helyez az oktatási rendszeren belüli előrehaladás követésére, mint az oktatásból kikerülők
elhelyezkedésének vizsgálatára3. Amellett, hogy a felsőoktatási intézmények önállóan és közösen is
végeznek survey-alapú pályakövetést4, az országos szintű pályakövetési rendszereken végigtekintve
azt találjuk, hogy azok tisztán adminisztratív alapon működnek. A dán rendszert mindezeken túl
tanulmányozásra az is kiemelten érdemessé teszi, hogy a különböző intézmények eltérő módon
próbálják megragadni a felsőoktatásból kikerülő fiatalok helyzetét, annak ellenére, hogy részben azonos
adatforrásokból dolgoznak.
Intézményi háttér
A dán adminisztratív pályakövetés központi szerve a Dán Statisztikai Hivatal (Danmarks Statistik 5), ahol
a szervezet oktatási, munkaerőpiaci és oktatási ügyekkel foglalkozó részlege kezeli a pályakövetés
szempontjából releváns adatokat. Ide fut be, és itt kerül feldolgozásra minden pályakövetési adat az
oktatási intézményektől, kormányzati szervektől és a szakszervezetektől is. Ugyan az adatok
feldolgozását a statisztikai hivatal végzi, maga a hivatal nem ír hosszas elemzéseket, hanem csupán

3

A hallgatók és intézmények által is használt információs rendszeren (STADS) keresztül részletesen követhető az
adott tanuló/hallgató előrehaladása, illetve feldeeríthető és megelőzhető a tanulói lemorzsolódás.
4

Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths TRACKIT (2012).
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_Trackit_web.pdf?sfvrsn=2
5

https://www.dst.dk/en
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adatokat közöl partner intézmények felé és a nyilvánosság számára is hozzáférhető adatbázisok 6,
valamint rövid jelentések útján.
Az egyetemet végzettek munkaerőpiaci elhelyezkedését két további szereplő is figyelemmel kíséri: a
Felsőoktatási és Tudományügyi Minisztérium7 alatt működő Dán Tudományos és Felsőoktatási
Ügynökség8, és az felsőfokú végzettséggel rendelkezőket tömörítő szakszervezeti szövetség
(Akademikerne9).
Az Felsőoktatási és Tudományügyi Minisztériumhoz tartozó Dán Tudományos és Felsőoktatási
Ügynökség jelenlegi formájában többszörös átalakítás után, 2017. január 1. óta működik. Az ügynökség
két korábbi intézmény feladatait egyesíti: a Dán Tudományos, Tehchnológiai és Innovációs Ügynökség
és a Dán Felsőoktatási Ügynökség összeolvasztásából jött létre. A szervezet feladata a felsőoktatási
intézmények monitorozása, a felsőoktatás minőségének biztosítása, adatgyűjtés, kutatás-elemzés a
felsőoktatás és a felsőoktatásban végzettek helyzetéről, de a dán űrügynökségként is funkcionál,
valamint és oktatás- és tudománypolitikai tervezési és tanácsadói szerepet is ellát a minisztérium felé.
Az Akademikerne egy ernyőszervezet, mely röviden a dán egyetemi végzettséget igénylő foglalkozások
szakszervezeteinek szövetségeként írható le. A szervezet a szokásos szakszervezeti tevékenységek
mellett a dán szociális háló részeként munkanélküli biztosítási alapokat működtet, valamint ezzel
összefüggésben statisztikát vezet és elemzéseket készít a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
munkaerőpiaci, munkahelyi és egészségügyi helyzetéről is. Adatszolgáltatóként szorosan
együttműködik a statisztikai hivatallal, és nyilvánosan hozzáférhető felületeken keresztül10 adatokat
szolgáltat a nyilvánosság és a döntéshozók felé. Az Akademikerne figyelemmel követi a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci helyzetét és körülményeit, saját adatai az alá tartozó
szervezetek által működtetett ún. “a-kasse” munkanélküli biztosítási alapok rendszereiből, és a
statisztikai hivataltól nyeri. A szervezet a statisztikai hivatallal és más állami intézényekkel
partnerségben adatszolgáltatóként is működik, a statisztikai hivatal például részben az “a-kasse” adatok
alapján állítja össze a “központi munkaerőpiaci adatbázist” (CRAM 11).

A Dán Statisztikai Hivatal pályakövetési tevékenysége
A pályakövetési vizsgálat rendszeressége, ütemezése
Az adatok frissítésének gyakorisága, és a pályakövetés során készített statisztikai “pillanatfelvételek”
ütemezése intézményenként eltérő. A statisztikai hivatal komplex adatbázis-összekapcsolások útján
állít elő pályakövetési adatokat. Az érintett adatbázisok egy része évente frissül (jellemzően az oktatási
6

www.statbank.dk

7

https://ufm.dk/en

8

https://ufm.dk/en/the-ministry/organisation/danish-agency-for-science-and-higher-education

9

http://www.ac.dk/

10

http://faktaunivers.dk/portfolio_category/fra-uddannelse-til-arbejdsmarked/

11

http://www.ac.dk/politik/beskaeftigelse-og-arbejdsmarked/akademikernes-ledighedsstatistik/omakademikernes-ledighedsstatistik.aspx
https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/cram
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adatok), míg más adatok naprakész adatbázisokből származnak (pl. népességi, munkaerőpiaci adatok).
Az adatok jellezően rendszerek közötti automatikus adattovábbítás útján érkeznek be, csupán néhány
oktatási intézmény tölt ki “manuálisan” online adatkérő űrlapokat.
A dán pályakövetés az oktatási rendszeren belüli előrehaladást és az oktatási rendszerből való kilépést
azonos módon követi figyelemmel. A rendszer nem csak a felsőoktatásban végzettek előrehaladását
követi, hanem az oktatás minden szintjén rendelkezik pályakövetési adatokkal. Az alkalmazott módszer
képzési kategóriákat (alapfokú oktatás, ifjúsági oktatás, felsősokú oktatás, PhD programok) és azokon
belül alkategóriákat különböztet meg. Két különböző regiszter segítségével a tanulók képzési kategóriák
közötti, és azokon belüli mozgását is követik. Egy adott képzési kategória elhagyása után 3, 9, 15
és 21 hónappal regisztrálják minden oktatásban résztvevő státuszát. Ez az ütemezés munkaerőpiaci
és tanulmányi rendszeren belüli utánkövetés esetében is azonos, vagyis akkor is érvényes, ha az adott
egyén folytatja a tanulányait más képzési kategóriában, és akkor is, ha kilép a munkaerőpiacra.
Mindezek alapján elmondható, hogy a dán pályakövetési rendszer az oktatási rendszeren belüli
előrehaladásra, és a munkaerőpiaci átmenet kezdeti időszakára van hangolva. Ezt a rendszeres
jelentések eredményei is alátámasztják, ugyanis az elemzésekben megjelenő statisztikák jellemzően
az oktatásból már kilépett, esetleg az oktatásba visszalépő, de jellemzően a munkaerőpiacon még nem
jelenlévő fiatalokról számolnak be.

1. ábra. Forrás: Danmarks Statistik - Uddannelsesstatistikkens manual12
(Magyarázat: kilépés “oktatási kategória 1”-ből teljesítéssel vagy tanulmányok megszakításával, és
átmenet “oktatási kategória 2”, vagy a munkaerőpiac felé. Státusz 3, 9, 15 és 21 hónappal a kilépést
követően.)

A pályakövetéshez felhasznált adatbázisok és változók jellemzése
A statisztikai hivatal oktatási rendszeren túlnyúló pályakövetési tevékenységének alapját négy fő
adatbázis adja: a tanulói regiszter (Elevregistret/ Student Register), az átmeneti regiszter
(Overgangsregistret/Transitional Register), a munkaerőpiaci jegyzék (Arbejdsmarkedregnskabet/
Labour Market Account), és a kimeneti regiszter (Afgangsregistret/ Exit Register). A tanulmány
szempontjából legfontosabb a sorban az utolsó: a kimeneti regiszterben kerül összekapcsolásra minden
12

“Oktatási statisztikák kézikönyve” http://www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsesmanual--pdf
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adat, amely ahhoz szükséges, hogy az oktatási rendszerből kikerülő tanulók (az oktatás minden
szintjén) munkaerőpiaci beilleszkedését nyomon lehessen követni. Ezek az adatok mind a tanulói, az
átmeneti és a munkaerőpiaci adatbázisból származnak, ezért először előbbiek, majd kimeneti regiszter
kerül bemutatásra.
1. Tanulói regiszter
A pályakövetési rendszer alapját az 1970 óta működő tanulói regiszter 13 alkotja, amely évente frissül,
és az oktatási intézményektől származó adatokból áll össze, a statisztikai hivatal által végrehajtott
ellenőrzés és tisztítás után. Az adatbázis az általános iskolától (2007 óta az első iskolai osztálytól)
kezdve a PhD tanulmányok befejezéséig követi az ország oktatási intézményeiben tanulókat, és bár a
felnőttképzésekre és külföldön végzett képzésekre nem terjed ki, 2007 óta a magánintézményekben
állami ösztöndíjjal tanulók adatait is tartalmazza. Az adatbázis demográfiai adatok mellett az oktatási
rendszerbe való belépés, képzés sikeres elvégzése, képzés félbehagyása, és a rendszeren belüli
előrehaladás rögzítésére alkalmas, de egyes alváltozatai (pl. a kimondottan alapfokú oktatásról szóló
regiszter) mélyebb részletességű adatokat is magukban foglalnak (pl. tanulók óraszáma, speciális
képzést igénylők...).
A (fő) tanulói regiszterben minden oktatási rendszeren keresztülhaladó személyről a következő változók
kerülnek rögzítésre és éves frissítésre:
- egyéni azonosító szám
- aktuális és korábbi képzések kódja14
- képzési rész kódja15 (pl. alap- és középfokú oktatásban évfolyam, egyetemi képzés esetén
BSc/MSc stb.)
- képzési forma (bizonyos képzéstípusok esetén van jelentősége16)
- képzés kezdete
- képzés vége
- végzettség kódja
- intézményi kód
A tanulói adatbázisnak több verziója (Elev1, Elev2, Elev3) is létezik, melyek különböző célokra
használhatók. Aszerint, hogy az oktatási rendszer nagyobb egységei között előrehaladást, egységeken
(pl. felsőfokú képzésen) belüli előrehaladást, vagy a teljes oktatási időszakot megszakításokkal együtt
szeretnék vizsgálni, különböző változókat szűrnek ki a teljes adatbázisból. Az adatbázis éves
frissítéséhez a referenciaidőpont minden év szeptember 30 - október 1. A frissített adatok minden
évben ehhez képest négy hónappal később kerülnek nyilvánosságra.
A beérkező adatok kétszeresen is ellenőrzésre kerülnek. A makroszintű hibakeresés még az adatok
beküldése előtt, az oktatási intézményeknél lezajlik (a statisztikai hivatal útmutatása alapján), ennek
során bizonyos változók összesítve kerülnek összehasonlításra korábbi évek adataival, és abban az
esetben kerülnek felülvizsgálatra, ha valószínűtlenül nagy eltérést mutatnak. Mikroszintű ellenőrzésre,
vagyis az egyéni szintű adatsorok validálására a statisztikai hivatalnál kerül sor, ennek során duplikált
adatokat, érvénytelen vagy ellentmondó intézményi kódokat, ellentmondó dátumokat keresnek és
javítanak ki.

13

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/elevregistret

14

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/uddannelseregister/udd

15

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/uddannelseregister/udel

16

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/uddannelseregister/uform
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2. Átmeneti regiszter
Az oktatási rendszeren belüli pályakövetés fő eszköze az átmeneti regiszter, mely a tanulói regiszter
feldolgozott változata. Az adatbázis alapját a tanulói regiszterben rögzített személyek évente
bekövetkező státuszváltozásai adják, például változás abban, hogy egy tanuló melyik osztályba, milyen
képzésre, melyik intézménybe jár. Az adatbázis a tanulmányok közbeni előrehaladást mutatja,
kronológiai sorrendben, figyelve a lemorzsolódást, haladási irányokat, tendenciákat. Az oktatási
rendszeren belüli előrehaladás tendenciáit éves jelentésekben teszik közzé 17. A rendszer a már említett
módon az azonos szintű képzéseket azonos kóddal ellátott négy kategóriába osztja (alapfokú oktatás,
ifjúsági oktatás, felsősokú oktatás, PhD programok), és az ezeken belüli és ezek közötti mozgást rögzíti.
A képzési kategóriák és alkategóriák18:
1. Alapfokú oktatás: (DISCED 10)
● 1-11. osztály
2. Ifjúsági oktatás:
● előészítő képzések (DISCED 15)
● általános és szakosodott középfokú oktatás (DISCED 20; 3510; 3520
● szakkképzés (alapfokú és teljes szakképzés is, DISCED 29; 30; 3530)
3. Felsőoktatás:
● rövid felsőoktatási képzések (KVU, DISCED 40)
● közepes hosszúságú felsőoktatási képzések (MVU, DISCED 50)
● Alapfokú egyetemi képzés (Bachelor, DISCED 60)
● hosszú felsőoktatási képzés (LVU, kandidátus, mesterszakok, DISCED 70)
4. PhD (DISCED 80)

Az átmeneti regiszter alapján személyenként, és általános tendenciák szintjén is részletes
folyamatábrák hozhatók létre. A képzési kategóriák közötti mozgás során a következő szempontok
alapján vizsgálják az oktatási rendszeren belül mozgó tanulókat:
- egy adott váltás esetén milyen képzés felől érkezik a tanuló és milyen képzést kezd el;
- tanulmányai során hányszor váltott képzést;
- hányszor váltott intézményt;
- mennyi idő alatt végzett el egy adott képzést kihagyásokkal együtt, illetve kihagyásokat nem
számítva;
- teljesítette az adott képzést vagy félbehagyta, esetleg részben teljesítette.
A tanulói pályakövetés két szinten zajlik. Az adatbázis két verziója alapján (Elev1 ill. Elev2) a képzési
kategóriákon belüli mozgást, és a képzési kategóriák közötti mozgást is nyomonkövetik .

A) Az oktatási rendszer képzési kategóriái közötti mozgást ábrázoló folyamatábra
17

https://dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25586

18

Folyamatban lévő képzésre vonatkozó kódok:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/disced-15--main-area--igangvaerendeuddannelser#
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2. ábra. Forrás: Danmarks Statistik - Uddannelsesstatistikkens manual

B) Az oktatási rendszer képzési kategórián belüli mozgást ábrázoló, részletes folyamatábra

3. ábra. Forrás: Danmarks Statistik - Uddannelsesstatistikkens manual
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3. Munkaerőpiaci jegyzék
A munkaerőpiaci jegyzék (Arbejdsmarkedsregnskab, AMR 19) 2008 óta szolgál adatforrásként az
oktatásból munkaerőpiacra kilépők pályakövetéséhez. A jegyzék elsődleges célja természetesen nem
a pályakövetés, hanem elsősorban munkaerőpiaci és jövedelmi statisztikák összesítő adatbázisaként
funkciónál, és számos adatbázis összekapcsolása útján jön létre. Egyéb munkaerőpiacra koncentráló
népességi adatbázisoktól eltérően az AMR a teljes népességre kiterjed, és nem csak az alkalmazotti
státuszból származó jövedelmeket tartalmazza. Korábbi munkaerőpiaci adatbázisoktól eltérően az AMR
alapján bármilyen időszakra vonatkozóan, akár napi szinten is kiszámítható a lakosság
munkaerőpiaci státusza. További sajátossága, hogy egyénenként nem csak egy jövedelmi státuszt
képes kezelni, hanem párhuzamos tevékenységek (pl. tanulmányok és munka, vagy több munkahely)
követésére is alkalmas. Az AMR számos adatforrásból épül fel: az elektronikus jövedelem regiszter, a
tanulói regiszter, a központi vállalati regiszter, a népességi regiszter, és több társadalombiztosítási
regiszter is forrásaként szolgál. Az AMR-ben összesített adatok alapján a teljes népességet nem,
életkor, származás, iskolai végzettség és lakóhely szerint is csoportosítják, és hat kategória alapján
állapítanak meg munkaerőpiaci státuszt:
- foglalkoztatottak,
- tanulók,
- munkanélküliek,
- közalkalmazottak,
- kiskorúak és
- munkaerőpiacon kívül esők.
A munkaerőpiaci jegyzéknek két változata van, (AMR és AMR-UN) amelyek közül az előbbi a teljes
munkaidőt (37 óra) veszi számítási alapul (pl. akit 18 órában foglalkoztatnak, az 50%-ban
foglalkoztatottként jelenik meg az adatbázisban). Az AMR-UN verzióban ezzel szemben nem 37 óra a
számítási alap, hanem a munkaórák száma kerül bejegyzésre, valamint további munkahely-specifikus
adatokat kapcsolnak az adatbázishoz (pl. szektor, beosztás, korábbi munkahelyek, jövedelem).
4. Kimeneti regiszter
A kimeneti regiszter az oktatási rendszer minden szintjén rögzíti a képzési kategóriából kilépők
státuszát. A dán pályakövetési rendszer ezáltal nem csak a felsőoktatásban végzettek, hanem az
oktatás bármelyik szintjéről kilépő tanuló helyzetét képes nyomon követni, vagyis az alapfokú oktatásból
és az “ifjúsági oktatásból” kilépő tanulók helyzete ugyanúgy rögzítésre kerül, mint a felsőoktatásban
végzett hallgatóké. Ezáltal egy olyan rendszer jön létre, mely az oktatást érintő változások hatását
minden szintre kiterjedően képes kimutatni. A regisztert visszamenőleg hozzák létre, minden évben a
három évvel ezelőtt kilépők státuszát állapítják meg, négy időpontban.
A kimeneti regiszter az eddig bemutatott adatbázisok összekapcsolásából jön létre, és megmutatja,
hogy az oktatásból - képzés teljesítésével vagy félbehagyásával - kilépő fiatalok milyen státusszal
rendelkeznek 3, 9, 15 és 21 hónappal a képzés elhagyása után. A regiszter az oktatásból a
munkaerőpiacra való átmenetet annak komplexitásában képes követni, számolva azzal, hogy ebben az
időszakban sokan gyorsan változó döntéseket hoznak, ami miatt helyzetük akár hónapról hónapra
változhat (például egy év szünetet tartanak, vagy rövid munkavállalás után visszatérnek az oktatásba,
melyet esetleg ismét megszakítanak és mégis visszatérnek a munkaerőpiacra...).
A kimeneti regiszter jelenlegi formájában 2012 óta működik, és évente kerül frissítésre. A státuszok
megállapításának referenciaidőpontja a képzési kategóriából (lásd 1. Ábra) való kilépés éve. A
tanulmányi adatok a tanulói regiszterből, illetve az átmeneti regiszterből származnak, utóbbi rögzíti,
amikor egy tanuló elhagy egy képzési kategóriát. Ugyan a tanulói és átmeneti regiszter évente frissül,
a munkaerőpiaci jegyzék naprakész adatokkal rendelkezik, így lehetséges a kilépést követő, fent leírt

19

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/arbejdsmarkedsregnskabet
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négy időpontban az adatbázishoz kapcsolni minden érintett fiatal státuszát. Mindezek alapján a négy
időpontban ötféle státusz kerülhet rögzítésre:
-

Foglalkoztatott (Beskæftigede/Employed)
Munkanélküli (Arbejdsløse/Unemployed)
munkaerőpiacon kívül20 (Uden for arbejdsstyrken/Outside the workforce)
tanuló (Under uddannelse/in education)
nincs
információ
(Uoplyst/undisclosed)

Az adatbázis egyénenként összesen 43 változót tartalmaz21, melyek egy része egy interaktív online
keresőmotoron keresztül22 bárki által lekérhető:
1. képzési kategória
alapfokú oktatástól (H10) - egészségtudomány PhD-ig (H808090)
2. származás
dán/bevándorló/második generációs bevándorló/ismeretlen származás
3. nem
4. képzés teljesítése
teljesített / megszakított / részben teljesített
5. képzési kategória elhagyását követő státusz
tanuló/foglalkoztatott/munkanélküli/munkaerőpiacon kívül/nincs információ
6. képzési kategóriából való kilépés óta eltelt idő
3/9/15/21 hónap
7. képzési kategória elhagyásakor betöltött életkor
14 év alattiaktól 50 év felettiekig, éves lebontásban
8. végzés (oktatási csoportból való kilépés) éve
2012 vagy 2013 (a legfrissebb nyilvánosan elérhető adatok)
A kimeneti regiszter a nyilvánosság számára közvetlenül nem hozzáférhető (külön kérésre, illetve csak
az éves jelentéseken keresztül megismerhető) változói a fentieknél részletesebbek. A fent leírt
változókon túl rögzítésre kerül23:
-

egyéni azonosítószám
utolsó intézményi kód
képzésből való kilépés időpontja
legmagasabb végzettség
intézményi kód (oktatásba való visszalépés esetén)
szektor (iparág)
munkakör kód (ARB_NR, azonosítókód )

20

Munkaerőpiacon kívüli személynek számít, akinek nincsen bejelentett munkahelye, de nem részesül
munkanélküliek számára biztosított támogatásban, és nem tanuló, vagy kiskorú. Ide tartoznak például a szülési
szabadságon vagy betegszabadságon lévők, korai- vagy rokkantsági nyugdíjban részesülők, külföldön
tartózkodók, és azok, akiket családja, szülei tartanak el.
21

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/uddannelsesdata/afgangsregistret

22

Angol nyelven:
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=OVGARB10&PLanguage=1 ;
Eredeti nyelven: www.statistikbanken.dk/OVGARB10
23

Az első négy változón kívül az összes változó négyszer jelenik meg, a négy időpontban (3, 9, 15 és 21 hónappal
a végzés után) aktuális értékkel rögzítve.
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-

támogatott foglalkoztatás (állam által támogatott munkahely)
foglalkoztatási forma.

Pályakövetési adatok disszeminációja és felhasználása
Ahogy az oktatási, munkaerőpiaci és más adatokat, úgy a pályakövetési adatokat is számos csatornán
keresztül hozza nyilvánosságra a statisztikai hivatal.
A hivatal “Az oktatásból a munkaerőpiacra” címmel24 minden évben rövid jelentést tesz közzé,
ismertetve az aktuális statisztikákat az aktuálisan elemzett évről: a 2015-ös, legfrissebben elérhető
jelentés az oktatásból 2013-ban kilépett tanulók helyzetét mutatja be. Eltérően más országok
pályakövetési gyakorlatától, a jelentés az oktatás minden szintjére kiterjed, így az összesített
eredmények szerint a vizsgált sokaság jelentős hányada nincs jelen a munkaerőpiacon. A
felsőoktatásban végzettek munkaerőiacai elhelyezkedése csak a vizsgálat egy részét teszi ki,
nem a pályakövetés kizárólagos, vagy akár hangsúlyos területe. A jelentés, és annak korábbi
változatai 2002-ig visszamenőleg elérhetők a statisztikai hivatal statisztikai híreket közlő felületén 25.
A disszemináció további formáját a mindenki számára hozzférhető adatbank26 adja, melyen keresztül a
statisztikai hivatal által vezetett adatbázisok jelentős részébőlt lehet interaktív módon adatokat lekérni.
A 12 fő statisztikai terület közül az “oktatás és tudás” témakörébe eső “oktatásból további oktatásba
vagy a munkaerőpiacra…” c. felületen keresztül szabadon szűrhető és formázható adatokat kérhet le
bárki az oktatásból kilépő fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedéséről, a fent már ismertetett szempontok
szerint.
A dán statisztikai hivatal honlapján “TIMES” néven egy metaadat és információs rendszer27 is
működik, melyből minden adatbázis minden változójának kódja és magyarázata, illetve többek között a
tanulói regiszter összetételét leíró metaadat dokumentáció28 is elérhető (vesszővel tagolt .csv
formátumban).
Mindezeken felül az adatbázisok mikroadatai kutatók számára csak engedéllyel rendelkező intézeteken
keresztül férhetők hozzá.

Az Akademikerne pályakövetési tevékenysége
Pályakövetési vizsgálat rendszeressége, ütemezése
A szakszervezeti szövetség (Akademikerne) saját társadalombiztosítási adatai alapján havonta frissített
adatokat29 tesz közzé, amely minden felsőfokú végzettséggel rendelkező személy aktuális
munkaerőpiaci helyzetét tükrözi. Ez a tevékenysége a már említett biztosítási alapoktól (a-kasse)
származó adatokra épít, és nem tekinthető pályakövetésnek.

24

“Fra uddannelse til arbejdsmarked” http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24098

25

http://dst.dk/da/Statistik/nyt

26

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536

27

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times

28

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/uddannelsesregistret

29

http://www.ac.dk/politik/beskaeftigelse-og-arbejdsmarked/akademikernes-ledighedsstatistik.aspx
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Ezen túlmenően azonban, eltérő forrásokra építve, a szövetség éves statisztikát vezet a felsőoktatásban
frissen végzettek munkaerőpiacon való elhelyezkedéséről. A frissen végzettek helyzetét bemutató
elemzésekben30 - a statisztikai hivatallal ellentétben - végzés után egy és két évvel vizsgálja31 a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők helyzetét, felsőfokú képzési szintek közötti összahasonlítást is
végezve. Az egy, illetve két évvel későbbi státusz számításához a referenciaidőpont a tanulói
regiszterhez igazodik, vagyis minden év szeptember 30.

4. ábra. Forrás: az Akademikerne pályakövetési információs honlapja 32. Felsőoktatásban végzettek,
friss diplomás munkanélküliség és felsőfokú végzettséggel rendelkezők általános munkanélküliségi
mutatója
(Magyarázat: zöld oszlopdiagramok: adott évben a felsőoktatásban végzettek száma, 1000 fő; piros
vonaldiagram: felsőfoú végzettséggel rendelkezők mukanélküliségi rátája; kék vonal: friss diplomások
munkanélküliségi rátája, egy évvel végzést követően.)

30

http://www.ac.dk/analyse-og-statistik/ledighed-for-nyuddannede.aspx ;

http://www.ac.dk/media/725230/ledighed-for-nyuddannede_1.pdf
31

A tanulmány készítésekor legfrissebb, 2017-ben publikált jelentés a 2014-es évben végzettek munkaerőpiaci
helyzetét vizsgálta 2015-ben, és 2016-ban.
32

http://faktaunivers.dk/portfolio/akademikere-bliver-laengst-pa-arbejdsmarkedet-copy-copy-copy-copycopy-copy-copy/
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A pályakövetéshez felhasznált adatbázisok és változók jellemzése
A felsőoktatásban frissen végzettek pályakövetéséhez a szakszervezeti szövetség kutatói saját
számításokat végeznek, két adatbázis összekapcsolása alapján. A felhasznált adatbázisok egyike a
már említett tanulói regiszter, ahonnan végzettekre vonatkozó oktatási információk származnak, így a
végzés éve, és a megszerzett végzettség szintje.
A második adatbázis a dán Munkaügyi Minisztérium, pontosabban az alá tartozó “Munkaerőpiaci és
Rekrutációs Ügynökség” (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 33) által működetetett “DREAM”
elnevezéső adatbázis, amelyet a munkaerőpiaci státusz megállapításához használnak fel.
A DREAM adatbázist34 1991 óta működik, és az állami támogatásban (valaha) részesülő személyeket
jegyzi (nagyjából 5,6 millió személyről tartalmaz adatokat). 2008 óta foglalkoztatási adatokat is
tartalmaz, de eredeti felhasználása az állami forrásokban részesülők hosszú távú követése (társadalmi
csoportok marginalizációjának, állami intézkedések hatásainak és a munkanélküliség alakulásának
elemzésére használható).
A DREAM adatbázis adatforrásai: a tanulói regiszter (lásd fent), a Munkaerőpiaci Ügynökség saját
államigazgatási adatai, a központi népességi adatbázis és az adóhivatal (SKAT) adatbázisaiból
származó adatok.
A DREAM adatbázisban rögzített változók:
- tartózkodási hely,
- származás,
- családi állapot,
- oktatási és végzettségre vonatkozó információk,
- munkanélküli biztosítási adatok (ún. “a-kasse” tagságra vonatkozóan, mely információ a
szakszervezeti szövetségtől származik),
- információ a különböző szociális és egyéb támogatásokból való részesülésről.
A szakszervezeti szövetség elemzéseiben a felsőoktatásban frissen végzettek elsődlegesen az alapján
kerülnek kategorizálásra, hogy a “DREAM”-ből származó információk szerint az éves
referenciaidőszakra eső hét során részesülnek-e munkanélküliek számára nyújtott
támogatásban.
Ennek megfelelően az Akademikerne a felsőoktatásban végzetteket a következő státusz-kategóriák
egyikébe sorolja (teljes sokaság vizsgálata esetén, szűrés nélkül):
●
●
●
●
●
●
●

munkanélküli (támogatásban részesül)
vállalkozó, vagy jövedelemmel rendelkező
tanuló (beleértve SU támogatásban részesülők)
csökkentett munkaidejű munkából élők és korai nyugdíjazottak
szülési szabadságon
betegszabadságon
külföldön tartózkodó/ nyugdíjas/ elhunyt

A felsőoktatásban végzetteket a képzés szintje szerint a következő képzési kategóriákba sorolja:
- felsőfokú szakképzés
- rövid felsőoktatási képzés (KVU)
- közepes hosszúságú felsőoktatási képzés (MVU)
- hosszú felsőoktatási képzés (LVU)
33

http://star.dk/da/English.aspx

34

https://www.dst.dk/-/media/Kontorer/13-Forskning-og-Metode/DREAM-koder-version-39.pdf?la=da
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Pályakövetési adatok disszeminációja és felhasználása
A szakszervezeti szövetség rendszeres jelentéseket tesz közzé saját honlapján 35, és az általa
működtetett információs honlapon36 keresztül, mely egyebek között “Oktatásból a munkaerőpiacra”
témában közöl infografikákat és rövid elemzéseket. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők
munkaerőpiaci helyzetére vonatkozó összesített, havonta frissített adattáblák a szövetség honlapján
érhetők el37, de ezek csupán a munkanélküli biztosítási alapokat igénybevevőkről tartalmaznak
információt (bár a tagsági arány 80% feletti), és nem pályakövetési célokat szolgálnak.

A Felsőoktatási és Tudományügyi Minisztérium pályakövetési tevékenysége
Pályakövetési vizsgálat rendszeressége, ütemezése
A minisztérium38, pontosan a minisztérium alatt működő Dán Tudományos és Felsőoktatási
Ügynökség39 aktuális munnkaerőpiaci állapotokat rögzítő40, és a frissen végzetteket évfolyamonként
figyelemmel kísérő diplomás pályakövetési statisztikát 41 is vezet. A tanulmány céljának
megfelelően az utóbbi részletei42 kerülnek kifejtésre a következőkben.
Az minisztérium számításában minden évfolyamól és szakról készül pályakövetési statisztika,
méghozzá a végzést követő 4-19 hónapos időszakra vonatkozóan. A vizsgált időszak hosszúságát
két tényező indokolja. Az első, hogy ezzel a módszerrel egy munkakeresési időszakot (6-18 hónap)
iktatnak a vizsgálatba, a második pedig, hogy a munkaerőpiaci és oktatási státuszokat különböző
refernciaidőpontokban rögzítik.
Példaképpen, a 2013-ban végzettek státuszát a következő szempontok szerint állapítják meg:
- A vizsgált sokaság a 2012. június 1. és 2013. május 31. között felsőfokú képzésen végző
hallgatók.
- A továbbtanulás ténye 2013. okt. 1-jén kerül megállapításra, a tanulói regiszter alapján.
- A munkaerőpiaci státusz 2013. év 48. hete alapján kerül megállapításra.
- A Dániában való tartózkodás ténye 2014. jan. 1-jén kerül rögzítésre.

35

http://www.ac.dk/analyse-og-statistik/ledighed-for-nyuddannede.aspx

http://www.ac.dk/media/725230/ledighed-for-nyuddannede_1.pdf
36

http://faktaunivers.dk/portfolio_category/fra-uddannelse-til-arbejdsmarked/

37

http://www.ac.dk/politik/beskaeftigelse-og-arbejdsmarked/akademikernes-ledighedsstatistik.aspx

38

https://ufm.dk/en

39

https://ufm.dk/en/the-ministry/organisation/danish-agency-for-science-and-higher-education

40

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/aktuel-ledighed

41

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/nyuddannedes-beskaeftigelse

42

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/nyuddannedesbeskaeftigelse/definitioner-og-data-anvendt-i-malingen-af-nyuddannedes-aktivitet-4-1.pdf
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A pályakövetés tehát nem longitudinális, hanem tulajdonképpen egy státuszt rögzít, de nem egy
időpontban.
A pályakövetéshez felhasznált adatbázisok és változók jellemzése
Az ügynökség által felhasznált adatok a statisztikai hivataltól származnak, két forrásból:
1. tanulói regiszter (illetve a PhD hallgatók esetében külön PhD regiszter)
2. A népesség iskolai végzettségét és foglalkozását jegyző regiszter (Register of Population
Education and Occupation, BUE)
Ebben a több adatbázis összekapcsolása alapján létrejövő, évente frissülő regiszterben minden év 48.
hetében rögzítik az iskolai végzettségre, demográfiai háttérre, foglalkoztatottságra 43, foglalkozásra,
jövedelemre, és dániai tartózkodásra vonatkozó adatokat.
A fenti adatbázisok felhasználásával, a felsőoktatásban végzett hallgatókat (beleértve a felsőfokú
szakképzést és PhD képzéseket) a következő kategóriákba sorolják be44:
● hallgatók, akik továbbra is oktatásban vesznek részt,
● külföldön tartózkodók,
● foglalkoztatottak,
(alkalmazottak, részmunkaidőben dolgozók, vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, sorkatonai szoláglatot
teljesítők, foglalkoztatott státuszról szülési szabadságra távozók, munkanélküli támogatásban részesülő
foglalkoztatottak pl. gyakornokok)
● munkanélküliek,
(regisztrált munkakeresők)
● munkaerőpiacon kívüliek
(nem regisztrált munkanélküliek, különböző típusú nyugdíjban részesülők, jövedelemmel nem járó
munkanélküli támogatásban részesülők, illetve szülési szabadságra munkanélküliként távozók, akik
anyasági támogatásban részesülnek).

43

Foglalkoztatottságra vonatkozó statisztikákat a már említett AMR és RAS munkaügyi regiszterekkel azonos
források alapján, és azonos módszertannal veszik számításba.
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-indkomst-og-formue/tilknytning-til-arbejdsmarkedet
Nagyobb részletességgel:

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/moduldata-for-arbejdsmarked/soc-statuskode
44

Ha valaki több kategóriába is tartozik, státuszát priorizálják a következő sorrend szerint: 1. munkanélküli, 2.
foglalkoztatott, 3. munkaerőpiacon kívül.
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Pályakövetési adatok disszeminációja és felhasználása
A már említett módon a minisztérium honlapján rendszeresen frissített adatokat közöl a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci helyzetéről 45, és ettől eltérő módszertannal statisztikát vezet
minden felsőoktatásban frissen végzett évfolyam munkaerőpiaci elhelyezkedéséről 46.
A minisztérium a pályakövetési adatokat sajátos módon hallgatói keretszámok csökkentésére is
felhasználja. A 2014-ben, a minisztérium által bevezetett rendszer célja - hivatalos kormányzati
kommunikáció szerint - hogy a fiatalokat az átlagnál magasabb friss diplomás munkanélküliséggel
érintett szakok felől a jobb elhelyezkedési adatokat mutató szakok felé terelje. A keretszámcsökkentési
rendszert egy időszakban jelentették be az oktatást és kutatásokat érintő költségvetési megszorítással,
melyet öt év alatt hajtanak végre, és korábbi évekhez képest 2%-os csökkenést irányoz elő (csak
felsőfokú oktatásra Dánia 2014-ben a GDP 1,7%-át költötte, Magyarország ugyanebben az időszakban
a GDP 0,95%-át)47.
A keretszácsökkentés a felsőfokú szakképzésekre és az egyetemi képzésekre egyaránt vonatkozik, a
2013-ban felvett halgatók számához (65 ezer) viszonyítva az egyetemi képzési helyek kb. 6%-át érinti.
Az egyetemekkel való hosszas tárgyalás eredményeként létrehozott rendszer48 azokat a szakokat
jelöli ki keretszámcsökkentésre, amelyek a vizsgálat előtti 10 évből legalább 7 évben a minisztérium
számítási módszere alapján az átlagosnál 2 %-al nagyobb friss diplomás munkanélküliségi mutatóval
rendelkeznek. A kritériumnak megfelelő szakokat “rendszerszintű, átlagosnál nagyobb diplomás
munkanélküliséggel érintett szaknak” nyilvánítják, és kijelölik keretszámcsökkentésre.
A keretszámcsökkentést az egyetemek maguk hajtják végre, a csökkentést a célzott szakok között
maguk osztják szét. Az egyes intézményeknek a keretszámcsökkentés végrehajtásában van némi
mozgásterük (kb 10%), illetve a keretszámcsökkentés egy részét (15%) átirányíthatják olyan
képzésekre, amelyeket nem jelöltek ki a megállapodásban, de csak akkor, ha ezzel az eredeti
célkitűzést szolgálják. Az intézkedést fokozatosan, három év alatt hajtják végre, a harmadik év
végén felülvizsgálva az intézkedés hatásait. A célzott szakokon a keretszámcsökkentést első körben az
alapfokú (bachelor) képzéseknél 2015-2018. között; majd felsőfokú (master) képzéseknél, 2018-2020.
között hajtják végre. A csökkentést felmenő rendszerben, oly módon hajtják végre, hogy minden
alapképzést végző számára még legyen lehetőség tanulmányait folytatni azonos keretszám feltételek
mellett. További szempont, hogy az átmeneti regiszter alapján ismert fontos továbbtanulási utak ne
törjenek meg.
A képzési szakok keretszámcsökkentésre történő kijelölése, illetve a csökkentés mértékének számítása
a következőképpen történik. A már említett módon, 10 éven átívelő, évfolyamonként lebontott
statisztikák alapján megállapítják, hogy mely szakokat végzők között állapítható meg “rendszerszintű,
átlagosánál nagyobb mértékű munkanélküliség” (azon szakok esetében, ahol vizsgálatot megelőző tíz
évből hétben az átlagosnál 2 %-al nagyobb mértékű volt). Az így kijelölt képzések keretszámait az előző
öt évfolyam munkanélküliségi adatait és az előző öt év átlagos keretszámait alapul véve
maximum 30%-al, a következő összefüggés alapján csökkentik:

45

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/aktuel-ledighed

46

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/nyuddannedes-beskaeftigelse

47

https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm#indicator-chart

48

https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/dimensionering;
https://ufm.dk/uddannelse/videregaendeuddannelse/dimensionering/dimensioneringsmodellen/dimensioneringsmodel-efter-justeringer.pdf ;
Rövidített, angol nyelvű leírás: https://ufm.dk/en/education/higher-education/adjustment-of-student-intakein-higher-education-programmes?set_language=en&cl=en
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Keretszámcsökkentés mértéke az elmúlt 5 év
átlagos keretszámaihoz képest
10%

Megelőző 5 év átlagos diplomás
munkanélküliségi mutatótól való eltérés mértéke
(pozitív irányban)
2-5%

20%
30%

5-7,5%
7,5% felett

A kiszámított csökkentést 3 éven keresztül, fokozatosan hajtják végre. Az országos szinten kiszámított
csökkentést az egyetemek között arányosan osztják szét, aszerint, hogy az adott típusú képzésre az
országban felvett összes hallgató közül az adott egyetem hányat képez (vagyis nem számít a különböző
egyetemeken végzett hallgatók esetleges teljesítménykülönbsége).
A keretszámcsökkentésben érintett szakok listáját évente teszik közzé, a következő évre vonatkotóan,
indoklással együtt. Indoklásként 10 évre kiterjedő munkaerőpiaci statisztikák szolgálnak. A 2017-es
direktívában49 például a kétéves felsőfokú szakképzések közül az energetikai szakértő és adminisztratív
gazdasági képzések, alapfokú egyetemi képzések szakosodási irányzatai közül a digitális tervező és
technológiai termékfejlesztő képzések, mesterszakok közül pedig a formatervezés-menedzsment és
számítógépes játéktervező szakokat érintette a keretszámcsökkentés (szakonként jellemzően 30-50
hallgatói helyről van szó, egyik szak keretszáma sem csökkent nullára).

***
III. Svédország

Áttekintés
Ugyan a felsőoktatási intézmények végeznek survey alapú pályakövetési felméréseket, és a Svéd
Statisztikai Hivatal is alkalmanként közzétesz survey-alapú kutatásokat, az uralkodó pályakövetési
módszer Svédországban az adatbázis alapú pályakövetés. A svéd pályakövetési gyakorlat erőssége,
hogy a hallgatói adatok többsége egységes tanulmányi adminisztrációs rendszerből származik, illetve,
hogy viszonylag hosszú idő óta azonos módszer alapján kerül feljegyzésre a felsőoktatásban végzettek
helyzete. A korábban bemutatott dán gyakorlathoz képest eltérés, hogy csak két intézmény, a
felsőoktatás ellenőrzésével és monitorozásával megbízott Svéd Felsőoktatási Hatóság (UKÄ) és a Svéd
Statisztikai Hivatal (SCB) vezet pályakövetési statisztikákat. Svédország esetében is elmondható, hogy
az azonos források ellenére a két intézmény némileg eltérő módszerrel írja le a felsőoktatásból kikerülők
helyzetét.

49

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/dimensionering/dimensioneringsmodellen/bilag-1oversigt-over-nye-uddannelser-udtrukket-til-dimensionering-tilgang-dimittendledighed-samt-udvikling-ioptag.pdf
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Intézményi háttér
Svédországban két állami intézmény, elsősorban a Svéd Felsőoktatási Hatóság50, másodsorban pedig
a Svéd Statisztikai Hivatal (SCB) foglalkozik adminisztratív alapokon nyugvó diplomás pályakövetéssel.
A Svéd Felsőoktatási Hatóság (UKÄ/Universitetskanslersämbetet) jelenlegi formájában 2013. óta látja
el funkcióját. A hatóság feladata a svéd felsőoktatás és minden tudományos kutatás törvényes és
színvonalas működésének ellenőrzése, a felsőoktatás helyzetének statisztikai nyilvántartása, a
felsőoktatás tendenciáinak elemzése és a hallgatói jogok érvényesülésének ellenőrzése. Elsősorban
az UKÄ felel minden felsőoktatással kapcsolatos adat összegyűjtéséért, elemzéséért, és
nyilvánossá tételéért. Az UKÄ a Statisztikai Hivatallal (SCB) együttműködésben, és önállóan is gyűjt
adatokat, vagyis részben a felsőoktatási intézményektől közvetlenül, részben pedig a statisztikai
hivatalon keresztül szerzi be a pályakövetéshez szükséges információkat. A felsőoktatási
intézményektől hallgatói adatok érkeznek, a statisztikai hivatalon és más állami intézményeken
keresztül pedig olyan adatok érkeznek, amelyeket a felsőoktatási intézmények nem kezelhetnek (pl.
nemzetiségi, családi, jövedelmi stb. adatok).
A Statikai Hivatal tehát elsősorban együttműködő partnerként és adatszolgáltatóként működik közre a
svéd diplomás pályakövetési gyakorlatban, emellett azonban - némileg eltérő módszertannal - önálló
adminisztratív statisztikát is vezet a svéd oktatási rendszerből kilépők munkaerőpiaci helyzetéről.

A Svéd Felsőoktatási Hatóság pályakövetési tevékenysége
Pályakövetési vizsgálat rendszeressége, ütemezése
Az UKÄ éves felsőoktatási jelentése, amely a felsőoktatásban résztvevőkről, az intézményekről, az
oktatási költségvetésról,és felsőoktatásban dolgozókról szól, mindig tartalmaz egy pályakövetési
adatokat bemutató szakaszt is. A jelentés ezen részében az aktuális munkaerőpiaci viszonyok
kontextusában kerülnek bemutatásra a felsőoktatásban végzettek elhelyezkedésének arányai. A
vizsgált szempontok, hogy a munkaerőpiaci kereslet hogyan találkozik az oktatásból kikerülők jelentette
munkaerőpiaci “kínálattal”, illetve, hogy különböző változók szerinti bontásban milyen arányban
helyezkedtek el az elmúlt években végzett hallgatók. A hatóság 2003 óta azonos módszerrel elemzi a
felsőoktatásban végzettek munkaerőpiaci helyzetét. A “munkaerőpiaci beilleszkedés” mutató alapján a
felsőoktatásból kilépők státuszát végzés után 1, 3 és 5 évvel vizsgálják.

50

http://www.uka.se/
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5. ábra. Munkaerőpiacra “beilleszkedettek” aránya egy évvel felsőoktatási képzés elvégzését követően.
Forrás: 2017 évi felsőoktatási jelentés rövidített, angol változata 51 (Magyarázat: világosbarna: férfiak,
sötétbarna: nők, szaggatott lila: összesen)

51

http://english.uka.se/about-us/publications/reports--guidelines/reports--guidelines/2017-06-21-highereducation-in-sweden---2017-status-report.html
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6. ábra. Munkaerőpiacra “beilleszkedettek” aránya három évvel felsőoktatási képzés elvégzését
követően. Forrás: 2017 évi felsőoktatási jelentés teljes, svéd változata 52 (Magyarázat: világoszöld:
férfiak, sötétzöld: nők, szaggatott szürke: összesen)

52

http://www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2017-06-01-arsrapport-2017-foruniversitet-och-hogskolor.html
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7. ábra. Munkaerőpiacra “beilleszkedettek” aránya öt évvel felsőoktatási képzés elvégzését követően.
Forrás: 2017 évi felsőoktatási jelentés teljes, svéd változata (Magyarázat: világoszöld: férfiak, sötétzöld:
nők, szaggatott szürke: összesen)

A pályakövetéshez felhasznált adatbázisok és változók jellemzése
Az UKÄ 2003 óta azonos módszerrel vizsgálja a friss diplomások elhelyezkedését a munkaerőpiacon.
A módszer bevezetésekor a korábbi évek adtait 1994-ig visszamenőleg újra feldolgozták, hogy
összehasonlíthatók legyenek a 2000-től számított friss statisztikákkal. A módszer a “munkaerőpiaci
beilleszkedés” (etablering på arbetsmarknaden/ labour market establishment) nevet viseli. A
módszer célja, hogy minél árnyaltabb képet adjon a felsőoktatásban végzettek munkaerőpiaci
helyzetéről, ennek érdekében a más országokban bevett módszerekhez képest összetettebb
szempontrendszert, és több kategóriát alkalmaz a munkaerőpiaci státusz megállapításához.
A módszerhez összegyűjtött adatok forrása hasonlóan összetett 53. Az adatok többsége egy eleve több
regiszter összekapcsolásából létrehozott adatbázisból származik, melyhez további adatbázisokból
kapcsol hozzá adatokat a Felsőoktatási Hatóság. A következőkben a legfontosabb adatbázisok
kerülnek bemutatásra.

53

A Svéd Statisztikai Hivatal, és más állami intézmények által működtetett, kutatásokhoz felhasználható
adatbázisok teljes listája:
https://www.registerforskning.se/register-i-sverige/nationella-myndighetsregister/att-bestalla-data/ ;
https://www.scb.se/Grupp/Tjanster/SCBs-data-for-forskning.pdf
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A “munkaerőpiaci beilleszkedés” megállapításához az adatok többsége az ún. LISA adatbázisból54
származik, melynek teljes neve: “Longitudinális intergációs adatbázis, egészségbiztosítási és
munkaerőpiaci vizsgálatokhoz” (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och
arbetsmarknadsstudier/ Longitudinal integration database for health insurance and labour market
studies). A tanulmányi és foglalkozási információk teljessége érdekében ehhez további adatokat
kapcsolnak a foglalkozási adatbázisból (Yrkesregistret/Swedish Occupational Register), és a hallgatói
adatokat tartalmazó felsőoktatási adatbázisból (Universitets- och högskoleregistret).

Adatforrások:
1. LISA (Longitudinális intergációs adatbázis, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci
vizsgálatokhoz) és forrás-adatbázisai
A LISA-t 1990 óta, évente frissíti az adatbázis működtetője, a Svéd Statisztikai Hivatal. Amellett, hogy
a regiszter elsősorban személyekre vonatkozik, családi, munkahelyi és vállalatokra vonatkozó
adatokat is tartalmaz. Az adatbázis számos telüretről egyesít információkat: demográfiai, mukaerőpiaci,
munkahelyi/foglalkozási, jövedelmi, oktatási, társadalombiztosítási, szociális(családtámogatási),
egészségi és családi állapotra vonatkozó adatokat gyűjt össze. A LISA összesen 8 másik regiszterből
egyesít személyekre vonatkozó adatokat (és 3 további adatbázisból cégadatokat), mely adatbázisok
között minden személy egyedi sorszám alapján azonosítható.
Az egyesített változók többége éves referenciaidőponttal (december 31.) kerül rögzítésre, kivételt
képez ez alól a foglalkoztatottsági adat (november hónap), a legmagasabb végzettségre vonatkozó
adat (tavaszi félév), és az aktív tanulói jogviszonyra vonatkozó adat (őszi félév). Az adatbázisban
megtalálható minden Svédországban regisztrált, 15. életévét betöltött személy.
A LISA adatbázisból aggregált formában, vagy pedig anonimizált adatsorokkal (anonymised object
data) kérhető le adat. A Statisztikai Hivatal minden adatszolgáltatást ellenőriz, az adatok csak etikai és
adatvédelmi vizsgálat után kerülnek kiadásra, ennek során meggyőződnek arról, hogy valóban kutatási
céllal történik az adatkérés (http://www.forskningsetikprovning.se/). A LISA SQL adatbázis. A kért
adatok szükség esetén összeköthetők más, a Statisztikai Hivataltól származó adatfájlokkal. Az adatok
kérhetők SPSS, SAS, ACCESS, EXCEL és ASCII formátumban is.
Személyekre vonatkozó adatok köre:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

foglalkoztatottság (az adott év novemberében)
Munkajövedelem (első, második, és harmadik legnagyobb)
Foglalkozás (szektor, illetve vállalkozó/munkavállaló/vegyes státusz)
Egyéb jövedelmek (munkából származó, vállalkozásból származó, tanulmányi támogatás,
katonai szolgálat, betegségi támogatás, gyes/gyed-szülői szabadság, nyugdíj, szociális
támogatás, magánnyugdíj)
rendelkezésre álló jövedelem
születési hely, szülők születési helye
bevándorlás időpontja (legutóbbi)
lakóhely
munkahely helyszíne
legmagasabb iskolai végzettség.

A LISA adatforrásai (félkövérrel kiemelve a később részletesen kifejtettek):

54

https://www.scb.se/contentassets/f0bc88c852364b6ea5c1654a0cc90234/dokumentation-av-lisa.pdf
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●
●
●
●
●
●
●
●

I.

Jövedelmi és adóregiszter (IoT, Inkomst- och Taxeringsregistret, az adóhatóság adatbázisa)
Társadalombiztosítási adatbázis (STORE, a svéd Társadalombiztosítási Alap
“Försäkringskassan, FK” adatbázisa)
Népességi regiszter (RTB, Registret över totalbefolkningen/ Total Population Register)
1990. népszámlálás adatai - népességi és lakásadatok (Folk- och bostadsräkningen 1990)
Regisztrált munkanélküliek adatbázisa (Datalagret: Arbetsförmedlingens sökanderegister, a
Svéd Foglalkoztatási Hivatal adatbázisa)
Regiszter
alapú
munkaerőpiaci
statisztikák
(RAMS)
Registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik)
Iskolai végzettség adatbázis (UREG, Befolkningens utbildning/Utbildningsregistret)
Oktatásban részesülők adatbázisa (Befolkningens studiedeltagande/ Population study
participation)

Iskolai végzettség adatbázis (UREG)

Az UREG évente frissített adatbázis, amely a Svédországban regisztrált lakosság legmagasabb iskolai
végzettségét rögzíti, 1985 óta. A referenciaidőpont minden év december 31. Az adatbázissal
párhuzamosan került kifejlesztésre a svéd oktatási nómenklatúra 55 (SUN, Svensk
utbildningsnomenklatur), ennek legaktuálisabb verziója (SUN 2000) alapján kerül osztályozásra a
lakosság végzettségi szintje. Az UREG adatforrásai az oktatási intézmények információs rendszerei
(LADOK), illetve a népességi regiszter (RTB). A bevándorlók oktatási hátteréről a hivatal kérdőivek útján
szerez információt. Az oktatási intézményektől az egész év folyamán érkeznek adatok, melyek aztán a
fenti referenciaidőpontban kerülnek összekapcsolásra a népességi regiszterből származó adatokkal. Az
UREG számos más adatbázisnak szolgál forrásként, és széles körben kerül felhasználásra.
Oktatáspolitikai és munkaerőpiaci tervezéshez, nemzetközi összehasonlításokhoz, helyi és országos
kormányzati szervek számára és kutatóintézetek számára is rendelkezésre áll.
Az adatbázisban foglalt változók:
● legmagasabb iskolai végzettség (SUN 2000),
● végzés éve (ha elérhető),
● végzés helyszíne (ha elérhető),
● nem,életkor,lakóhely,
● születési hely.

II.

Oktatásban részesülők adatbázisa (Befolkningens studiedeltagande)

Oktatásban résztvevők adatbázisának56 célja, hogy nyilvántartsa a 16 és 74 év közötti svéd lakosság
azon részét, amelyik aktívan részt vesz valamilyen képzésben, az oktatás bármely területén. Az
adatbázis 1993 óta működik, és évente kerül frissítésre.
Az adatbázis változói, és refernciaidőpontjai a következők 57:

55

https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/svensk-utbildningsnomenklatur-sun/

56

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningensutbildning/befolkningens-studiedeltagande/
57

Részletes dokumentáció:
https://www.scb.se/contentassets/7c4cd0db6b1c481cbe7ad7194d7eda80/uf0507_do_2015_tw_161220.pdf
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svédországi tartózkodás

december 31.

nem

december 31.

életkor

december 31.

származás/nemzetiség

december 31.

lakóhely

december 31.

oktatási intézmény helyszíne

őszi félév

ösztöndíjben való részesülés

őszi félév

legmagasabb iskolai végzettség

tavaszi félév

szülők legmagasabb iskolai végzettsége

tavaszi félév

munkaerőpiaci státusz

november hónap

Az oktatásban részesülők adatbázisát a statisztikai hivatal állítja össze, az alábbi források alapján:
-

III.

Népességi regiszter (BE0101)
UREG (UF0506)
Felsőoktatási adatbázis (UF0205; +PhD adatbázis UF0204)
KOMVUX adatbázis (községi felnőttképzés/ KOMmunal VUXenutbildning, UF0106)
Középfokú felnőttképzés adatbázis (Folkhögskolan, tavaszi és öszi félév, UF0510)
Kiegészítő képzések adatbázisa (UF0545)
Gimnáziumi képzések adatbázisa (UF0103, referenciaidőpont: okt.15.)
alapfokú oktatási adatbázis (UF0104, referenciaidőpont: okt.15.)
bevándolók számára nyújtott svéd oktatás adatbázis (UF0108)
RAMS (AM0207)

Regiszter alapú munkaerőpiaci statisztikák (RAMS, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik)

A RAMS egy 1986 óta (változó elnezéssel) működtetett sokoldalú munkaerőpiac-adatbázis, mely éves
adatokat nyújt a svéd munkaerőpiac szerkezetéről és tendenciáiról, a munkvállalók ingázási
szokásairól és a vállalatok alkalmazotti struktúrájáról. Az adatbázis régiós adatbázisokból áll össze, így
a kisebb közigazgatási egységek és az országos döntéshozatal szintjén is részletes információkkal
szolgál.
A RAMS négy alregiszterből áll58:

58

https://tillvaxtverket.se/download/18.4f421ed5158429cdb4da367f/1480082931981/Statistiken_rap.pdf

https://www.scb.se/statistik/_publikationer/oe0903_2009a01_br_12_oe06br0901.pdf
https://www.scb.se/contentassets/a5f118521a3145c0bcb008ff39805e15/am0207_kd_2016_171130_lg.pdf
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Munkaerőpiaci státusz adatbázis (Sysselsättningsregistret, SREG) a RAMS központi
adatbázisa, mely jövedemi alapon határoz meg foglalkoztatottsági státuszt, vállalkozók és
szabadfoglalkozásúak körében is. Minden év novembere alapján határozza meg minden
december 31-én Svédországban regisztrált személy státuszát.
Tevékenységi adatbázis (Aktivitetsregistret) négy altáblából áll össze, mellyel
munkavállalókra, munkakeresőkre, tanulókra és egyéb tevékenységet folytatókra osztja a
lakosságot, mindegyiken belül részletesebb információval szolgálva az egyes személyekről.
Munkavégzés helyszínét rögzítő adatbázis.
Vállalati regiszter.

-

-

-

Mivel a RAMS regiszterek összekapcsolásával jön létre, adatveszteség nélkül egyesít széleskörű
adatokat. Hátránya, hogy rendkívül időigényes az összeállítása, és egyes adatok bizonytalan háttérrel
kerülnek rögzítésre. Utóbbira példa a vállalatok helyszínének és tevékenységének feljegyzése, mely
rendkívül változékony lehet. Ennek kiküszöbölésére a statisztikai hivatal a havi munkaerőpiaci
felmérések (Arbetskraftsundersökningar, AKU) adatait hasznosítja, mely adatbázis változói nagyon
hasonlóak a RAMS-ben használt változókkal.
A RAMS és alregisztereinek forrásai:
●
●
●
●
●
●

standardizált vállalati könyvelési adatokat tartalmazó regiszter (SRU)
vállalati adatbázis (FDB)
népességi regiszter (RTB)
az adóhatóság által vezetett jövedelmi, ingatlan és adózási adatbázisok (IoT, KU,IoF)
Iskolai végzettség adatbázis (UREG)
Oktatásban részesülők adatbázisa.

2. Foglalkozási adatbázis (Yrkesregistret)
A foglalkozási adatbázis59 a RAMS adatbázis alapján foglalkoztatottként rögzített személyek
foglalkozásáról tartalmaz adatokat. Az adatbázis a gazdasági szempontból aktív lakosság foglalkozások
szerinti eloszlását mutatja meg, december 31-i refernciaidőponttal. A foglalkozásokat az ILO által
jegyzett ISCO-08 foglalkozási nómenklatúra60 alapján határozzák meg,
3. Felsőoktatási adatbázis (Universitets- och högskoleregistret)
A felsőoktatási adatbázis61 több változatban létezik, a végzett hallgatókat jegyző adatbázis mellett külön
alregiszter jegyzi a felsőoktatásba belépőket, az aktív hallgatókat és a PhD hallgatókat. Mindezek együtt
lehetővé teszik, hogy a felsőoktatási adatbázis alapján a hallgatók nyomonkövethetőek legyenek a
jelenkezéstől kezdve a felsőoktatási képzés elvégzéséig. A felsőoktatási adatbázis aktív hallgatókra
vonatkozó része az 1977/78-as tanévre nyúlik vissza, míg a végzett hallgatókat jegyző regiszter adatai
1962/63-mas tanév óta állnak rendelkezésre. Részletesebb, felsőoktatási kreditekre vonatkozó
információk 1993/94 óta elérhetőek, ekkor került bevezetésre a LADOK elnevezésű egységes
felsőoktatási adminisztrációs rendszer, mely az adatbázisban megjelenő összes képzési információ
forrása.

59

https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/labour-market/employment-andworking-hours/the-swedish-occupational-register-with-statistics/
60

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/

61

https://www.scb.se/contentassets/edb5a64e957748f3979fb30564d0083c/uf0205_kd_2016_17_mw_171012.p
df
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A LADOK62 egy tanulmányi adminisztrációs rendszer, melyet svéd
egyetemek közösen fejlesztettek ki, és közösen, a “LADOK Konzorcium”
(Ladokkonsortiet) útján tartanak fenn. A mozaikszó jelentése “Helyi,
EDP63
alapú
dokumentációs
rendszer”
(Lokalt
adb–baserat
dokumentationssystem/ Local Edp based documentation system). Szinte
minden svéd felsőoktatási intézmény egységesen a LADOK-ot használja,
minden intézmény saját hatáskörben tartja fenn a saját adatbázisát. A
rendszert az intézmények és hallgatók is használják. A statisztikai hivatal
és az UKÄ számára az egyes intézmények adatbázisai adatlekérő
programok útján, automatikusan szolgáltatnak adatokat.
A felsőoktatási adatbázisban a hallgatói információk (megszerzett kreditek és végzettségek) minden
félévet követően feljegyzésre kerülnek, a tavaszi félévre vonatkozó adatokat szeptemberben, míg
az őszi félév adatait februárban rögzítik. Minden megszerzett végzettség a már említett SUN 2000
oktatási nómenklatúra alapján kerül feljegyzésre. A kivételt képező intézmények, melyek nem a LADOK
rendszert használják, a statisztikai hivatal szabványai szerint létrehozott excel űrlapokon keresztül
szolgáltatnak adatot. A beérkező adatokat mikro- és makroszinten is elemzőprogramok futtatásával
ellenőrzik, és hiba esetén javításra visszaküldik a felsőoktatási intézményekhez.
Az egyes intézmények adminisztratív rendszerein kívül az felsőoktatási adatbázis további forrása a
népességi regiszter (RTB). A statisztikai hivatal az innen származó (a felsőoktatási intézmények által
nem kezelhető, végzést követő lakóhelyre és származásra vonatkozó) adatokat hozzákapcsolja az
hallgatói adatokhoz. Az adatbázisok összekapcsolásához és az adatbázison belül az egyéni szintű
beazonosítás társadalombiztosítási szám alapján történik. A felvételt nyert hallgatók képzési
hátteréről a középiskolát végzettek adatbázisából nyernek információt.
Az felsőoktatási adatbázis változói:
Minden személyre vonatkozóan:
- nem; életkor; felsőoktatási intézmény kódja; képzési év és szemeszter
Frissen felvett hallgatókra vonatkozóan:
- megkezdett képzés; állandó lakhely; képzési háttér
Aktív hallgatókra vonatkozóan:
- képzésre, és előrehaladásra (kreditszámra) vonatkozó részletes információk
Végzett hallgatókra vonatkozóan:
- megszerzett végzettség típusa; szakirány; eredmény; lakóhely a végzést követően.

A “munkaerőpiaci beilleszkedés” pályakövetési módszer alapján meghatározott státuszok
Az UKÄ, a fent felsorolt adatforrásokból (LISA + foglalkozási adatbázis + felsőoktatási adatbázis)
beérkező adatok alapján a “munkaerőpiaci beilleszkedés” elnevezésű pályakövetési módszer alapján a
végzett hallgatókat munkaerőpiaci helyzetük szerint 6 csoportba osztja:
1.

Stabil munkaerőpiaci helyzet (“beilleszkedett”/established)
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https://ladok.se/nya-ladok/detta-ar-ladok

63

EDP= Electronic Data Processing
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2.
3.
4.
5.
6.

Bizonytalan munkaerőpiaci helyzet
Gyenge munkaerőpiaci helyzet
munkaerőpiacon kívül
tanuló
a kutatásból kimaradt

1. Stabil munkaerőpiaci helyzet (“beilleszkedett” státusz)
● az egyetemi végzést követő év novemberében a svéd statisztikai hivatal (SCB)
meghatározása szerinti „foglalkoztatott” státusz;
● az éves összjövedelem meghalad egy bizonyos, évente az átlagos
bérnövekedéssel korrigált értéket (2014-ben 218 000 SEK);
● nincs arra utaló jel, hogy az adott személy akár időszakosan munkanélküli volt,
vagy részesült munkanélkülieknek járó támogatásban az elmúlt 1 évben, vagy
pedig csak munkakeresés alatti időszakos munkája van;
● az adott személy nem aktív tanuló.
2. Bizonytalan munkaerőpiaci helyzet
● a „1.” kategóriánál kevesebb, de az adott évben meghatározottnál több éves
jövedelem (2013-ban 181 700 SEK);
● 181 700 SEK-nél kevesebb éves jövedelem, de az adott személy
vállalkozóként van nyilvántartva;
● a jövedelem eléri az 1. kategória szintjét, de az év során volt munkanélküli,
vagy kapott munkanélküli támogatást;
● a jövedelem eléri az 1. kategória szintjét, de a követési év novemberében nincs
foglalkoztatott státusza;
● az adott személy nem aktív tanuló.
3. Gyenge munkaerőpiaci helyzet
● alkalmazotti státuszból származó jövedelem kevesebb mint a 2. kategória
legalacsonyabb értéke (1-181 700 SEK 2013-ban);
● az éves jövedelem meghaladja a 2. kategória legalacsonyabb értékét, de az
adott személy az év legalább 270 napjában munkanélküli támogatásban
részesül;
● az adott személy nem aktív tanuló.
4. Munkaerőpiacon kívüli
● az elmúlt évben nincs munkából származó jövedelem;
● az adott személy nem aktív tanuló.
5. Tanuló
●
●
●

egyetemi képzésen vesz részt az elmúlt évben (posztgraduális képzések is),
vagy
legalább 2000 korona oktatási támogatást kap (még ha nincs is egyetemen
regisztrálva), vagy
szakképzésben, lelkészképzésben vesz részt.

6. Adatbázisból kimaradók (populáción kívüliek)
● meghalt vagy külföldre költözött az utánkövetési év december 31-e alapján.
Külföldre távozottnak számít aki távozását bejelentette, de az is, aki nem
jelentette be, de nincs semmilyen regisztrált rendelkezésre álló jövedelme
(registered disposable income) az elmúlt 1 évben.
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A fent bemutatott osztályozás alapján kerül értékelésre minden végzett hallgató helyzete, 1, 3 és 5 évvel
a képzése befejezését követően. Eltérően más országok gyakorlatától, ez a mérési módszer
specifikusan a felsőfokú végzettséget szerzőkhöz igazított, akik számára jellemzően könnyű az
átmenet a munka világába. Ezt támasztja alá, hogy a munkaerőpiaci beilleszkedés egyes számú
kategóriája számos feltételt ír elő. Ennek oka, hogy enélkül a vizsgálat nem lenne kellően differenciált,
hiszen szinte mindenki valamilyen módon el tud helyezkedni Svédországban felsősokú végzettséggel,
így az első kategóriába tartozók aránya mindig közel 100% lenne.
A eredményeket ezzel szemben torzíthatja, hogy az 5. és 6. kategóriába tartozók nem képezik alapját
az első négy kategória számarányainak kiszámításához, valamint ez a fajta kategorizálás alapján az
ösztöndíj nem számít jövedelemnek. A módszer további sajátossága, hogy képes megkülönböztetni az
alkalmazottak, a vállalkozók, illetve a részben vállalkozók és részben alkalmazottak csoportját. A
vállalkozók illetve részben vállalkozók jövedelmi helyzete gyakran nehezen követhető, ezért gyakran nem reális módon - a második kategóriába kerülnek, mivel azonban arányuk alacsony a teljes
populáción belül, a végeredményt kevéssé torzítják.
A munkaerőpiaci beilleszkedés mutatóra építve a hatóság jelentései külön elemzik a “munkaerőpiaci
beilleszkedésben” tapasztalható különbségeket nem, szak (lásd lenti ábra), származás és végzettség
szintje alapján. Külön vizsgálják, hogy a végzett hallgatók végzettségük szerinti területen
helyezkedtek-e el. A pályakövetési gyakorlatot az utóbbi években kiterjesztették a külföldi diplomával
rendelkezők átképzésén résztvevő személyekre. Az ilyen képzések célja a főleg egészségügyi és
szociális végzettséggel rendelkezők képzésének “kompatibilissá tétele” a svéd munkaerőpiac és
oktatási rendszer elvárásaival.
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8. ábra. Munkaerőpiacra “beilleszkedettek” aránya egy évvel felsőoktatási képzés elvégzését követően,
nem és (legalább száz végzett hallgatót adó) szakok szerint. Forrás: 2017 évi felsőoktatási jelentés
rövidített, angol változata64.

Pályakövetési adatok disszeminációja és felhasználása
Az UKÄ a fenti módszerrel 1994 óta hoz nyilvánosságra éves felsőoktatási jelentéseket65, és 2002 óta
publikál különjelentéseket66 felsőoktatási palyakövetési adatokról. Mindezek a hatóság honlapján
keresztül elérhetők svéd, és rövidített változatban angol nyelven is. A pályakövetési adatokat mind a
minisztérium, mind pedig az oktatási intézmények felé közvetítik, illetve a közösségi médián és

64

http://english.uka.se/about-us/publications/reports--guidelines/reports--guidelines/2017-06-21-highereducation-in-sweden---2017-status-report.html
65

http://www.uka.se/statistik--analys/arsrapport-om-universitet-och-hogskolor.html

66

A legutóbbi, 2015-ben közzétett különjelentés:
http://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e4cb4/1487841874338/rapport-2015-12-15etablering-pa-arbetsmarknaden.pdf
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előadásokon keresztül ismertetik. Az UKÄ felsőoktatási adatbankjában 67 pályakövetési információk nem
érhetők el.

A Svéd Statisztikai Hivatal (SCB) pályakövetési tevékenysége
Amellett, hogy az UKÄ számára adatokat szolgáltat, és a fent bemutatott adatbázisokat összeállítja, a
Svéd Statisztikai hivatal önálló pályakövetési tevékenységet is végez, survey 68, és adminisztratív
módszerrel is.
Pályakövetési vizsgálat rendszeressége, ütemezése
Utóbbi, adatbázis alapú statisztikák az “Oktatást követő tevékenység 69” nevet viselik, és 1994 óta,
évente kerülnek összeállításra. A statisztikai hivatal által alkalmazott pályakövetési módszer alapján
a végzést követő három évben, 1 évvel, 2 évvel és 3 évvel végzés után kerül felmérésre az oktatási
rendszerből kilépők státusza. A referenciaidőszak a végzés évét követő teljes három év, vagyis az
első év a végzést követő teljes (naptári) első évet jelenti, a második év a másodikat... (a
2012/2013-as tanévben végzettek estén pl. az első év 2014., a második 2015., a harmadik pedig 2016.).
A referenciaidőpont adatforrásonként változó, lásd a fenti részletesebb adatbázis-leírásokat.

A pályakövetéshez felhasznált adatbázisok és változók jellemzése
”Oktatást követő tevékenység” adatbázis két részre oszlik, ugyanis nem csupán a felsőoktatásban
végzettek helyzetét követi, hanem a középszintű oktatásból kikerülő fiatalok státuszát is vizsgálja. A
statisztikai hivatal pályakövetési adatainak forrásai70:
-

Népességi regiszter (BE0101)
Felsőoktatási adatbázis (UF0205; +PhD adatbázis UF0204)
Gimnáziumi képzések adatbázisa (UF0102, referenciaidőpont: okt.15.)
alapfokú oktatási adatbázis (UF0101, referenciaidőpont: okt.15.)
Oktatásban részesülők adatbázisa (UF0507)
RAMS (AM0207)

Az forrásokban szereplő személyek adatait társadalombiztosítási szám alapján kötik össze az
adatbázisok között. Az adatbázisban szereplő változók és az egyes sátuszok meghatározásai a
következők:
ffi/nő
-

nem
utánkövetés éve

67

http://statistik.uka.se/

68

Az SCB survey alapú pályakövetési statisztikái:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningensutbildning/intradet-pa-arbetsmarknaden/
69

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningensutbildning/verksamhet-efter-utbildning/
70

https://www.scb.se/contentassets/835db4de1d234aa3a070b18749939487/uf0503_kd_2013_dw_170407.pdf
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1/2/3 évvel végzés után
- évfolyam
1995 óta
- életkor végzéskor
24 év alatt/ 25-29 év/30-34 év/35+ év
- elvégzett képzés szintje
3 évnél rövidebb képzés / 3-3,5 éves képzés / 4-4,5 éves képzés / 5-5,5 éves képzés / licenciátus /
PhD
- munkaerőpiaci státusz
- Foglalkoztatott
A RAMS adatbázis meghatározása alapján, az adott év novemberében.
- Tanuló
Bármilyen jellegű oktatásban vett részt a referenciaév során, az Oktatásban részesülők adatbázisa
alapján.
- Foglalkoztatott és tanuló
Akik esetében a fenti két feltétel egyszerre teljesül.
- Társadalombiztosítással rendelkező, de nem tanuló vagy foglalkoztatott
(munkaerőpiacon kívüli)
Nem foglalkoztatott, és nem tanuló, de a referenciaév végén Svédországban regisztrált lakos.
- nincs információ
Aki a referenciaév végén nem tartózkodik Svédországban.

Pályakövetési adatok disszeminációja és felhasználása
A fent leírt pályakövetési adatok egy interaktív online keresőmotoron keresztül az SCB adatbankjából
lekérhetők, 1995-ig visszamenőleg71.

***
IV. Finnország

Áttekintés
A finn adminisztratív pályakövetési gyakorlat kettős módszert követ. A survey alapú pálykövetési
eljárások mellett a statisztikai hivatal 1990 óta éves statisztikát vezet az oktatási rendszerből (különböző
szinteken) kikerülők munkarőpiaci helyzetéről illetve továbbtanulásáról. A statisztikai hivatal
pályakövetési tevékenységén felül az utóbbi években került kifejlesztésre egy új pályakövetési rendszer
(a “Vipunen”), melyet a Finn Statisztikai Hivatal adataira építve a Kulturális és Oktatási Minisztérium és
a Finn Nemzeti Felsőoktatási Ügynökség72 működtet. Az országban más intézmény nem végez
adatbázis-alapú pályakövetést, ezért egységes pályakövetési gyakorlatról beszélhetünk. A finn
rendszer érdekességét a diplomás pályakövetési adatbázis változóinak részletessége adja, vagyis az a
tény, hogy a felsőoktatásban végzettek helyzetét a lehető legtöbb szempont alapján igyekeznek leírni.
Figyelemre méltó továbbá a Minisztérium és az alá tartozó ügynökség által külön erre a célra létrehozott,
oktatási statisztikákat közlő platform, amelyen keresztül az összes vizsgált ország közül a legkönnyebb
a pályakövetési adatokhoz való hozzáférés.
71

https://www.scb.se/contentassets/835db4de1d234aa3a070b18749939487/uf0503_kd_2013_dw_170407.pdf
72

http://www.oph.fi/english
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Intézményi háttér
A pályakövetésben érintett intézmények tehát a már említett Finn Statisztikai Hivatal, a Kulturális és
Oktatási Minisztérium és a Finn Nemzeti Felsőoktatási Ügynökség. Az intézmények viszonya a finn
gyakorlatban meglehetősen egyszerű, a pályakövetés ugyanis egységesen a statisztikai hivatal által
más hatóságoktól és intézményektől bekért adatokon, és a statisztikai hivatal saját adatbázisain alapul.
Az ügynökség a finn oktatási rendszer fejlesztéért felel, ide értve a kerettanterv kialakítását, kimeneti
követelmények meghatározását és az oktatásban dolgozók fejlesztését is. Az ügynökség feladata az
oktatási rendszer monitorozása és ellenőrzése is.

A Finn Statisztikai Hivatal pályakövetési tevékenysége

Pályakövetési vizsgálat rendszeressége, ütemezése
A Finn Statisztikai Hivatal 1990 óta gyűjt felsőoktatási pályakövetési adatokat, “Átmenet az oktatásból
további oktatásba és a munkaerőpiacra”73 címmel. A hivatal statisztikái éves jelentésekben 74
jelennek meg, és online adatbankban is elérhetők. Az adatgyűjtés célja, hogy lakóhely, munkaerőpiaci
státusz, a munkahely jellemzői és továbbtanulás szempontjából mutassa be a felsőfokú végzettséget
szerzőket. Az adatbázis a végzettség megszerzését követő teljes naptári év végén vizsgálja a friss
diplomások státuszát. Főszabály szerint a referenciaidőpont a végzés évét követő év utolsó hete,
illetve utolsó munkanapja, de bizonyos típusú adatok gyűjtésekor a teljes naptári évet figyelembe
veszik (pl. jövedelem, munkaviszony hossza…).

73

https://www.stat.fi/meta/til/sijk_en.html ;

részletes dokumentáció: https://www.stat.fi/til/sijk/index_en.html
korábbi évek részletes leírásai: https://www.stat.fi/til/sijk/laa.html
74

angolul: https://www.stat.fi/til/sijk/tup.html ;

eredeti nyelven: https://www.stat.fi/til/sijk/tup.html
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9. ábra: foglalkoztatottak aránya friss diplomások között, egy évvel a végzést követően 75
(Jelmagyarázat: kék: doktori fokozat, sárga: mesterfokú diploma, világoskék: alapfokú diploma,
rózsaszín: felsőfokú szakmai végzettség.)
Az adatok előzetes feldolgozása (hiányzó munkaerőpiaci változókkal) 12 hónappal a
referenciaidőpontot követően megtörténik, a teljeskörű adatfeldolgozás pedig 21-22 hónappal a
referenciaidőpontot követően történik meg (vagyis a jelenleg elérhető legújabb adatok a 2015-ben
végzettekre vonatkoznak, a 2016-os évfolyam előzetes adatai pedig 2018. január 25-én jelennek meg).

A pályakövetéshez felhasznált adatbázisok és változók jellemzése
A felsőoktatásban végzett friss diplomások helyzete számos szempont alapján, nagy részletességgel
kerül bemutatásra a finn adatok alapján, amihez nagyjából 40 adatbázis adatait kapcsolják össze. A
státusz meghatározása a “fő tevékenység” (main activity/ pääasiallisen toiminnan) koncepció alapján
történik, ami lényegében gazdasági szempontból releváns tevékenységet jelent, vagyis a státusz
meghatározása elsősorban munkaerőpiaci adatforrásokra épül, ehhez kapcsolódnak a végzettségre
vonatkozó adatok.

A legfontosabb forrás-adatbázisok76

●

Népesség-információs rendszer (The Population Information System of the Population
Register Centre)

75

forrás: https://www.stat.fi/til/sijk/2015/sijk_2015_2017-01-26_fi.pdf

76

http://tilastokeskus.fi/meta/til/tyokay_en.html
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●
●

●
●
●
●

●
●

A finn adóhatóság adatbázisai (Registers of the Tax Administration)
A finn nyugdíjközpont, a finn államkincstár, és az önkormányzati nyugdíjintézet munkaügyi
adatbázisai (Employment registers of the Finnish Centre for Pensions, the State Treasury
and the Local Government Pensions Institution)
A Finn Statisztikai Hivatal vállalati adatbázisa (Statistics Finland's Register of Enterprises
and Establishments)
A társadalombiztosítási intézet és a nyugdíjközpont nyugdíj-adatbázisai (Pension
registers of the Social Insurance Institution and the Finnish Centre for Pensions)
A Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium munkakeresői nyilvántartása(The Ministry of
Employment and the Economy’s Jobseeker Register)
A Finn Statisztikai Hivatal iskolai végzettségi nyilvántartása (Statistics Finland’s Register
of Completed Education and Degrees) (csak finn személyi azonosítóval rendelkezők
adatai)
A Finn Statisztikai Hivatal tanulói regisztere77 (Statistics Finland’s Student Register)
a finn hadsereg vezérkarának sorkatonai szolgálatot teljesítőket jegyző nyilvántartása
(The Conscripts Register of the General Staff of the Armed Forces)

A finn pályakövetési adatbázis változói és klasszifikációs rendszere
A pályakövetési adatbázis változói többszintű klasszifikációs rendszeren alapulnak, az adatok
magas szinten nagyobb csoportosításban, alacsonyabb szinten nagy részletességgel állnak
rendelkezésre (és kérhetők le a nyilvánosan).
1. Megszerzett végzettség szintje
A végzettségi adatok a Finn Statisztikai Hivatal iskolai végzettségi nyilvántartásából származnak
(Statistics Finland’s Register of Completed Education and Degrees). A végzettségi szintek
kategorizálása78 két szintű:
1. szint kategóriái: bachelor vagy megegyező szintű; master vagy megegyező szintű; PhD
vagy megegyező szintű
2. szint kategóriái: egyetemi bachelor; felsőfokú egyetemi végzettség(master); licenciátus;
doktori vagy megegyező szint; orvos/fogorvos/állatorvos végzettség
2. Felsőfokú végzettség típusa (képzési terület)
Klasszifikáció79 három szinten:
1. szint: tanárképzés; művészetek és a bölcsészettudományok; társadalomtudomány;
újságírás és információtudomány;
gazdálkodás, menedzsment és jog;
természettudományok,
matematika
és
statisztika;
információés
kommunikációtechnológia; műszaki, ipari és építőipari képzések; mezőgazdaság,
erdészet, halászat és állatorvosi képzések; egészségügy; szolgáltatások.

77

A statisztiki hivatal számos oktatásra vonatkozó adatbázist működtet, ezek teljes listája:
https://www.stat.fi/til/kou_en.html
78

http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/koulutusaste/001-2016/index_en.html

79

http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2016/index_en.html
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2. szint: bővebb, részletesebb lista, a fenti kategóriák alkategóriái külön is megjelennek,
összesen 23 féle végzettségre. Természettudományok, matematika és statisztika
kategória helyett például: biológia és kapcsolódó tudományok, matematika és
statisztika stb.
3. szint: további alkategóriák is megjelennek, összesen 57, pl.: biológia és kapcsolódó
tudományok helyett: biológia; biokémia.

3. Munkahelyi szektor
A munkahely tulajdoni háttere és tevékenységi köre a statisztikai hivatal vállalati adatbázisa alapján.
Tulajdoni háttérre vonatkozó kategóriák:
- közszféra
- állami
- önkormányzati
- állami tulajdonú gazdasági társaságok
- magánszektor
- egyéb, vagy ismeretlen.
4. Foglalkozási kategória
A statisztikai hivatal foglalkozási klasszifikációja alapján80.
Fő kategóriák:
menedzserek; szakemberek; szakértők; irodai foglalkozások; szolgáltatási és értékesítési
foglalkozások; mezőgazdasági, erdészeti és halászati szakmunkások; kézművesek és kisiparosok;
gépkezelők és -összeszerelők; fegyveres erők; szakképzettséget nem igénylő foglalkozások; N/A.
5. Munkaviszony jellege
(munkavállaló/vállalkozó)
6. Nem
7. Diplomaszerzés helye
(egyetem, és régió)
8. Végzettek lakóhelye (régió)
9. Származás
(kontinensenként illetve finn; EU/EGK; egyéb)
10. Anyanyelv
(finn/svéd/egyéb és N/A)
80

http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index_en.html ;

teljes lista: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/koko_luokitus_en.html
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11. Fő tevékenység (main activity/ Pääasiallisen toiminnan)

A friss diplomások végzést követő év végén meghatározott státusza a következőkategóriák egyikébe
esik:
I.
foglalkoztatott (kizárólag munkával foglalkozók)
Foglalkoztatottnak számít, aki az év utolsó hetében érvényes munkaviszonnyal rendelkezik, nem
regisztrált munkakereső, nem vesz részt végzettséghez vezető oktatásban (nem tanuló), nem vesz
részt katonai vagy civil szolgálatban. Akinek a munkaviszonya az adott évben egy hónapnál rövidebb,
az is ebbe a kategóriába tartozik. A foglalkoztatási adatok az adóhatóság adatbázisaiból valmint a
nyugdíjközpont, a finn államkincstár, és az önkormányzati nyugdíjintézet munkaügyi adatbázisaiból
származnak.
II.
Foglalkoztatott és tanuló
Akik végzettséghez vezető oktatásban vesznek részt a referenciaév szeptember 20-án, és az év
utolsó hetében érvényes munkaviszonnyal rendelkeznek.
III.
Teljes idejű tanuló (munkaerőpiacon kívül)
Teljes idejű hallgatónak számít, aki a tanulói regiszter alapján végzettséghez vezető felsőfokú
oktatásban vesz részt a referenciaév szeptember 20-án, vagy a Társadalombiztosítási Intézet
oktatási támogatás nyilvántartása szerint anyagi támogatásban részesül.
IV.
Munkanélküli
Munkanélkülinek számít, aki a Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium munkakeresői
nyilvántartásában szerepel, a referenciaév utolsó munkanapján.
V.
Egyéb (munkaerőpiacon kívül)
Akik katonai vagy civil szolgálatot teljesítenek, nyugdíjasok, háztartásbeliek, és akikről nincsen adat.

A fent felsorolt státuszok két kategóriába esnek: gazdaságilag aktívak és munkaerőpiacon kívüliek. Ha
ellentmondó adatok állnak rendelkezésre arról, hogy valaki gazdaságilag aktív, vagy munkaerőpiacon
kívüli, akkor az előbbire utaló adat lesz a meghatározó. Ha ellentmondó adatok állnak rendelkezésre
egy személy foglalkoztatottságáról, akkor a munkanélküliségre utaló adat kap elsőbbséget.

Pályakövetési adatok disszeminációja és felhasználása
A statisztikai hivatal honlapján interaktív keresőmotoron keresztül lekérhetők az “Átmenet az oktatásból
további oktatásba és a munkaerőpiacra” adatbázis adatai 81. Az adatbankon kívül a hivatal már említett

81

Elérhető adattáblák:

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kou__sijk/?tablelist=true ;
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kou__sijk/statfin_sijk_pxt_001.px/?rxid=55f085d82a26-4d6a-9696-10cd7d90dd65
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éves jelentései82 a nyilvánosság számára szabadon elérhetők, 2008-ig visszamenőleg. Mindezeken
felül a hivatal díjfizetés ellenében részletes (anonimizált) adattáblákat bocsát a megrendelő
rendelkezésére.

A Kulturális és Oktatási Minisztérium és a Finn Nemzeti Felsőoktatási Ügynökség
pályakövetési tevékenysége (Vipunen)
Pályakövetési vizsgálat rendszeressége, ütemezése
Rendhagyó módon az ebben az alfejezetben bemutatott pályakövetési tevékenység leírása csonka
lesz, azon okból, hogy a Kulturális és Oktatási Minisztérium és a Finn Nemzeti Felsőoktatási Ügynökség
egy szempont kivételével a Finn Statisztikai Hivatallal azonos módszer alapján vezet diplomás
pályakövetési statisztikákat. Ez a bizonyos különbség, hogy a két említett szervezet pályakövetési
gyakorlatában a végzést követő egy, három és öt évvel kerül rögzítésre a frissen végzettek státusza.
A “Vipunen” elnevezésű platformon keresztül 2009 óta vezetik a “Felsőoktatásban végzettek
elhelyezkedése” elnevezésű adatbázist.
A pályakövetéshez felhasznált adatbázisok és változók jellemzése
Megegyezik a Finn Statisztikai Hivatal módszerével.
Pályakövetési adatok disszeminációja és felhasználása
Ami miatt ez a pályakövetési rendszer mégis külön említést érdemel, az a platform, amin keresztül az
adatokat a nyilvánosság számára hozáférhetővé teszi. A www.Vipunen.fi weboldalon keresztül oktatási
renszerrel kapcsolatos statisztikák széles tárházához fér hozzá minden érdeklődő. Az adatok köztük a pályakövetési adatok - az adatigénylő szempontjai szerint alakítható formátumban kérhetők
le83, MS Excel Web Access technológiára építve. Az adatok évfolyamonként lebontva számszerűen
vagy százalékosan kifejezve is lekérhetők, a fent felsorolt összes változó alapján rendezve, de
kiemelten: fő tevékenység (munkaerőpiaci státusz), foglalkozási kategória, lakóhely és munkaviszony
jellege alapján.

***

V. Összefoglaló táblázat

Dánia

82

Svédország

Finnország

https://www.stat.fi/til/sijk/tup.html

83

Pályakövetési adatok a Vipunen honlapján, angol nyelven: https://vipunen.fi/engb/university/Pages/Tutkinnon-suorittaneiden-sijoittuminen.aspx
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