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A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók
motivációjának vizsgálata
Kéri Anita1
Jelen kutatás a külföldi hallgatók motivációjával foglalkozik ország és intézményválasztás
szempontjából. A téma aktualitását tekintve nagyon kurrens, hiszen a felsőoktatás
nemzetköziesedésével a mobilitásban részt vevő hallgatók száma egyre inkább nő.
A kutatás célja, hogy fényt derítsen a külföldi hallgatók motivációjára, a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatás előtti feltételezések kvalitatív fókuszcsoportos megkérdezések
után alátámasztásra kerültek, miszerint az ország vonzereje, a referenciacsoportok, az ismeretek szerzése és a magyar diploma értéke motiválták leginkább a megkérdezett hallgatókat.
Kvantitatívkutatás során faktorelemzés segítségével került meghatározásra, hogy milyen faktorok alakítják a külföldi hallgatók motivációját. A kérdőíves kutatás szerint ezek a faktorok, a
referenciacsoportok, az önmegvalósítás, a kultúra és a világ megismerése, a letelepedés és a
diploma által szerzett tudás.
A kutatás eredményei által egy tisztább képet kaphatunk a külföldi hallgatók az intézménybe és Magyarországra való érkezésének motivációjáról. A jelen kutatás alapját képezheti további kutatások lefolytatásának, mely a külföldi hallgatók motivációját vizsgálja.
Kulcsszavak: marketing, motiváció, felsőoktatás, mobilitás

1. Bevezetés
A kutatást tekintve fontos a szükséges fogalmak definiálása, hogy mit értünk felsőoktatási intézmény, nemzetköziesedés és motiváció alatt. „Az egyetem hagyományosan az az intézmény, amelynek kötelessége a legáltalánosabb kérdések megfogalmazása, az ismeretek gyarapítása és a világ jobb megértésének elősegítése” (Szalai 2011, 22.o.). A felsőoktatás célja, hogy növelje az individuális és a teljes jólétet is.
Feladatai közé tartozik, hogy képzett, diplomás munkaerővel lássa el az országot és
kutatási eredményeket produkáljon a társadalom számára, mindezt úgy, hogy a
legtehetségesebb fiatalok bejutását garantálja, függetlenül azok politikai, vallási nézeteiktől, anyagi és társadalmi hátterüktől (Pusztai – Hatos 2012).
Egy ország felsőoktatási intézményei folyamatos versenyben állnak a többi
ország felsőoktatási intézményeivel, hiszen manapság a hallgatók nem csupán saját

1

Kéri Anita, MSc hallgató, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (Szeged). A tanulmány
a 2015. évi, XXXII. OTDK-n első helyezést elért dolgozat alapján készült. Témavezető: Prof. Dr. Hetesi
Erzsébet

22

A magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók…

országukban, hanem más, külföldi országokban is szerezhetnek diplomát, egyre nagyobb a felsőoktatás nemzetköziesedése. A felsőoktatás Magyarországon is egyre
inkább nemzetköziesedik, hiszen a mi egyetemeink is felveszik a harcot a többi
egyetemmel szemben és nem csupán magyar, de külföldi hallgatókat is vonz (Berács
et al. 2011). A diákokat valamiféle belső erő motiválja arra, hogy külföldön tanuljanak. Fodor (2007) szerint a kialakult szükségletek egy belső hajtóerőt hoznak létre,
amely elindít ezeknek a szükségleteknek a kielégítése felé.
A felsőoktatás nemzetköziesedése miatt a felsőoktatás is egy üzletté vált és egy
globális verseny indult meg az intézmények között a potenciális hallgatókért.
Hazánkban már jelentkezett egy elszívás, melynek eredményeképpen nőtt a külföldön tanuló magyar hallgatók száma. Mindemellett Magyarországon egyre inkább
megtalálhatóak külföldi egyetemek kirendeltségei is. Ahhoz, hogy a magyar intézmények fel tudják venni a versenyt ezekkel az intézményekkel, növelniük kell az
idegen nyelvű képzések számát, képzéseiket külföldön is indítani kell és a határon túli
egyetemekkel kooperációkat kell kialakítani, melyek növelhetik versenyképességünket (Berács et al. 2010).
A külföldi hallgatók leginkább a nappali tagozatos alapszakos képzéseken tanulnak, csupán egy hatoduk választja a levelező képzést. Amíg a nyolcvanas évek
előtt a külföldi diákok többsége Ázsiából jött, a nyolcvanas évek után egyre több európai diák tanul Magyarországon. Mára az európai országokból érkező külföldi hallgatók aránya az összes külföldi hallgató háromnegyedét teszi ki. Amíg a környező
országokból származó hallgatók leginkább BA/BSc szintre, vagy tanári diplomaszerzés céljából jönnek Magyarországra, addig a nyugati országokból érkező hallgatók leginkább a megmaradt ötéves képzéseket választják, mint az orvostudományi,
fogorvos-tudományi, vagy állatorvosi képzéseket. A külföldi hallgatók ezeket a képzéseket néhány felsőoktatási intézményben angol és német nyelven is hallgathatják
(Fehérvári et al. 2011).
A nemzetközi hallgatókat illetően Magyarországon számuk akkor növelhető,
hogyha a magyar felsőoktatási intézmények képesek megfelelően jelentős számú
külföldi hallgatót felvenni lehetőség szerint teljes idős képzésre, hiszen ekkor jelentős bevételt is nyújtanak az intézmények és a nemzetgazdaság számára is. A külföldi
hallgatók révén ezen felül javul a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképessége, kapcsolatrendszere és kapacitásait folyamatosan kihasználják a hallgatók. A
felsőoktatási mobilitásra azonban eddig még nem dolgoztak ki egységes stratégiát,
habár az intézmények fejlesztési terveiben szerepel a megnövelt külföldi hallgatói
létszám fogadása, mint lehetséges kitörési pont. Legtöbb helyen hiányzik az idegen
nyelvű oktatás és az intézmények nemzeti szinten való összefogása is egy egységes
magyar felsőoktatási kép kialakításához (Berács et al. 2012).
Az oktatás egy szolgáltatási fajta, melyben a HIPI (Heterogenity, Intangibility,
Perishability és az Inseparability) elvből három van rendkívüli hatással a felsőoktatási
szolgáltatások megítélésére. A megfoghatatlanságot tekintve, a felsőoktatásról
leginkább információk útján tájékozódhatunk, melyet más emberek ta-

Kéri Anita

23

pasztalataiból, vagy az intézmény elérhetőségeitől tudunk meg. Az információk, melyek alapján a hallgatók a döntéseiket hozzák, többségében nem megfoghatóak, ezért
is kockázatosabb a döntéshozás egy egyetem kiválasztásakor. Ami az elválaszthatatlanságot illeti, az egyetem és a hallgató között egy feltehetőleg hosszú kapcsolat fog
kialakulni, és mindez idő alatt végig szolgáltatást fog nyújtani az egyetem, és szolgáltatásban részesül a hallgató. Ez a hosszú kapcsolat kulcsfontosságú, hiszen ennek
alapján alakítja majd ki véleményét a hallgató az egyetemről és az általa nyújtott
szolgáltatásokról. Heterogenitását tekintve pedig még inkább intenzív, mivel ez egy
hosszan tartó szolgáltatás, így kevés ember éli meg ugyanolyannak, azonos szintűnek, nagyon nagy a személyes megítélések különbözősége (Hetesi – Kürtösi 2011).
2. Kutatás
Dolgozatom kutatási részében arra keresem a választ, hogy mi befolyásolta a vizsgált
egyetemen jelenleg tanuló külföldi hallgatók intézmény- és ország választását. A
választott egyetemnek nincsen egységes marketingstratégiája, a külföldi hallgatók
mégis egyre nagyobb számban érkeznek Magyarországra. Ez a folyamat egy vásárlási döntési folyamatnak tekinthető, hiszen a diákok az itt nyújtott szolgáltatás fogyasztói lettek. Keresem arra a választ, hogy mi motiválta őket a választásuk döntési
folyamatában. Motiváció alatt értem azokat a tényezőket, amik befolyásolták őket
döntési folyamatuk során, ami arra késztette őket, hogy kiválasztották a vizsgált
egyetemet és Magyarországot. Kutatásom eredményei hozzájárulhatnak az egyetem
külföldi hallgatóit célzó marketingstratégiájához, tevékenységeihez, hogy még hatékonyabban tudja a külföldi hallgatók célcsoportját megcélozni. Dolgozatomban primer és szekunder forrásokat használtam fel. Szekunder forrásként már meglévő tanulmányokat és szakirodalmat dolgoztam fel, weboldalakat és a célegyetemet tanulmányoztam.
2.1.

Módszertan

Dolgozatomban primer forrásként saját kutatásaim kerültek lebonyolításra. Saját kutatásként kvalitatív, fókuszcsoportos megkérdezéseket és kvantitatív online kérdőíves kutatást folytattam. Az előzetes fókuszcsoportos megkérdezések során vizsgáltam az Erasmusos kredit mobilitással érkezőket és a diploma mobilitással érkező orvostanhallgatókat és gazdaságtudományi hallgatókat is, hogy még jobb betekintést
nyerhessek a motivációjuk forrásaiba.
A kvalitatív, fókuszcsoportos megkérdezéseket feltáró kutatásként végeztem.
Célom az volt, hogy pontosabb képet kapjak a külföldi hallgatói motivációról.
Előzetes feltételezéseim szerint motivációjukat négy fő tényező alkotta, melyek az
ország vonzereje, referenciacsoportok hatása, magyar diploma értéke és az ismeretek
szerzése. A fókuszcsoportos megkérdezések során megvizsgáltam, hogy minden tényező hozzájárul-e a hallgatók motivációjához a Magyarországon való tanulásban,
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vagy a felsoroltakon kívül említenek-e egyéb, ország és intézményválasztásukat befolyásoló tényezőket.
2.2.

Fókuszcsoportos megkérdezések

Vizsgálatomban a fókuszcsoportos megkérdezések alanyválasztását igazolta, hogy
mindhárom fókuszcsoportra szükség volt a teljes motivációs bázis felméréséhez, hiszen külön-külön vizsgálva a hallgatói csoportokat nem adnak teljes képet az összes
a vizsgált egyetemen tanuló külföldi hallgató motivációjának okaira.
Az orvostanhallgatók válaszaiból arra következtethetünk, hogy számukra az
ország és iskolaválasztást nagyban befolyásolta az, hogy a képzés olcsó, a város alkalmas a diákéletre, tehát az ország és város vonzereje nagy. Szintén nagy befolyása
volt választásukban a referenciacsoportoknak, hiszen ismerőseik ajánlották, vagy a
képzésnek jó híre van az országukban. A tudásszerzést illetően azonban a magyar
képzést könnyebbnek ítélték meg, mint más országokban, így ez is pozitív vonzerőként hatott választásukkor. A diploma elfogadottsága is fontos számukra, hiszen elfogadott az Európai Unión belül. Ezek alapján az orvostanhallgatóknál tehát minden,
az előzetes feltételezéseimben szereplő tényező motiválta.
A Gazdaságtudományi Karon tanuló külföldi hallgatóknál referenciacsoportokon kívül szerepet játszott a diploma értéke és az ismeretek szerzése is. Fontos megemlíteni, hogy ebben a csoportban jelentkezett két nagyon fontos motivációs tényező, a rasszizmus hiánya a városban, hiszen a különböző nemzetiségű és bőrszínű
embereket is ugyan úgy kezelik az itteni emberek, és az ügynökségek szerepe, akik
segítenek a külföldi hallgatóknak a Magyarországon való letelepedésben. Az ország
vonzerejéhez sorolhatjuk a rasszizmus hiányát is, így ez a fókuszcsoport is teljesen
alátámasztotta előzetes feltételezéseimet.
Amiért a külföldi hallgatók összességében megemlítették motivációjuk között
az ország vonzerejét, a referenciacsoportok befolyását, az ismeretek szerzését és a
magyar diploma értékét is, előzetes feltételezéseimet alátámasztották, s hipotéziseim
megfogalmazásának alapjául szolgáltak.
2.3.

Hipotézisek

A feldolgozott szekunder kutatások nagyban hozzájárultak a saját vizsgálatom elkészítéséhez. A fókuszcsoportos megkérdezés által feltárt eredmények alapján előzetes
feltételezéseimet kiegészítettem, így létrejött a motiváció modellje (1. ábra), melyre
illeszkednek hipotéziseim. A hipotézisekben gyakran szereplő diák és hallgató kifejezés minden esetben a magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatókra vonatkozik.
Hipotéziseim az elméleti feldolgozás és a fókuszcsoportos megkérdezések
alapján a motiváció modelljére illeszkedve az alábbiak.
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Minél nagyobb a célország vonzereje a külföldi hallgatók számára, annál inkább választják az országot külföldi tanulásuk helyszínéül.
Minél inkább hatnak pozitívan a hallgatókra az őt körülvevő referenciacsoportok, barátok, szülők, ismerősök, annál inkább motiváltak a külföldön való
tanulásban.
Minél nagyobb a hallgatók ismeretszerzési vágya, annál inkább tanulnak
külföldi országokban.
A hallgatók annál inkább választják Magyarországot, minél többet ér számukra a magyar diploma.
1. ábra Motiváció modellje a fókuszcsoportos megkérdezések alapján

Ország vonzereje

Referenciacsoportok

- Alacsony megélhetési költségek
- Jó életszínvonal fenntartása
- Ország közelsége
- EU cserediákprogramok egyszerűsége
- Kultúrák megismerése

- Család
- Barátfok
- Ismerősök

H1

H2
Motiváció

H3
Ismeretek szerzése
- Tanulás
- Önmegvalósítás
- Idegennyelv-ismeret szerzése
- Felsőfokú végzettség szerzése

H4
Magyar diploma értéke
- Magyar diploma elfogadottsága
- Magyar diploma színvonala
- Jövőbeli Magyarországon való
letelepedés

Forrás: saját szerkesztés

A modell értelmezése:
Az ország vonzereje alatt értendőek a megélhetési költségek alacsony szintje, a jó
életszínvonal fenntartása, az ország közelsége az anyaországhoz, Európai Uniós cse-
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rediákprogramok egyszerűsége, Magyarország kultúrája, nyelve, a felsőoktatás színvonala és a város önmaga. Erre illeszkedik első hipotézisem.
A referencia csoportok alatt értem a család (szülők), barátok, ismerősök által
való megerősítést a külföldön való tanulásban, esetleges előző külföldön töltött tanulmányi időt, melyre második hipotézisem illeszkedik.
Az ismeretek szerzése csoportba tartoznak a tanulási motiváció, az önmegvalósítás elérése és az idegennyelv-ismeret elsajátítása, melyre harmadik hipotézisem
illeszkedik.
A diploma értéke alatt értem a magyar diploma elfogadottságát az Európai
Unióban, a színvonalát és a Magyarországon való letelepedés lehetőségét, melyre
pedig negyedik hipotézisem illeszkedik.
A hipotéziseket követően azt az eredményt várom, hogy karonként más és más
motivációs tényezők lesznek a döntő motivációs faktorok. Szintén várható még, hogy
minél jobb a hallgatók családi háttere, annál jobb eredményeik vannak az egyetemen.
Ezen hipotézisek vizsgálatához kvalitatív kutatásomat online kérdőív formájában
végeztem a Google kérdőívszerkesztő segítségével.
2.4.

Kvantitatív online kérdőíves felmérés és a felmérés eredményei

Kérdőívemet a fókuszcsoportos megkérdezésekből levont következtetések és hipotézisem alapján készítettem el. A kérdőívet 2014. október 15-én indítottam, majd egy
hét után zártam le a kutatást 2014. október 22-én, amikorra elegendő válasz ér-kezett
be az elemzéshez. A kérdőív online formában készült, mely lehetővé tette, hogy online
külföldi hallgatói közösségi csoportokban megosztásra kerüljön.
A kérdőív 23 állítást tartalmaz, melyet a kitöltőknek ötfokú Likert-skálán kellett értékelniük. Ez után személyes kérdések következtek, ahol nemüket, életkorukat,
a származási országukat, a Magyarországon való tanulás nyelvét, az egyetemi kart, a
jegyeik átlagát, az előzetes külföldi tanulmányokat, az átlagos havi költségeiket, a
szülők legmagasabb iskolai végzettségét, majd a teljes havi bevételüket kellett megadni.
Kérdőívem alapsokaságát a vizsgált egyetemen tanuló külföldi hallgatók adták, mely jelen esetben megegyezik a célcsoporttal. A mintavételi keretbe tartoznak a
diploma mobilitással hazánkba érkező orvostan vagy közgazdaságtan hallgatók, vagy
kredit mobilitással érkező Erasmus hallgatók is, azért, ahogyan a fókuszcsoportos
kutatásban is, most is teljes képet kapjunk a motivációjukról. Az adatfelvétel hólabda
módszerrel történt, hiszen a hallgatókat csupán nehezen, egymás segítségével lehetett
elérni a leginkább. Kvantitatív elemzést az IBM SPSS 20 statisztikai szoftver
segítségével végeztem.
2.4.1. A minta összetétele
A kérdőívnek összességében 128 kitöltője érkezett, melyből 62 válaszadó férfi, 66
pedig nő. Az életkorokat tekintve a legfiatalabb válaszadó 18, a legidősebb pedig 36
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éves volt. Az életkorok átlaga 22 év volt, a legtöbbször előforduló kor pedig a 20 év
volt.
Származási országukat tekintve a hallgatók rendkívül sok országból érkeztek
Magyarországba (2. ábra). A legnagyobb arányban szerepeltek az egyéb kategóriától
eltekintve a Német hallgatók szám szerint 21-en, őket követték az Izraeli hallgatók 10
kitöltővel, majd a Kínai, Nigériai és Spanyol kitöltők következtek egyaránt 9-9
kitöltéssel. Az egyéb kategóriába tartoznak azok a származási országok, ahonnan
csupán egy, kettő, vagy három kitöltés érkezett. Ezek a következőek: Amerikai
Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Brazília, Bulgária, Cseh Köztársaság, DélAfrika, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, Görögország, Grúzia, India, Irán, Japán, Kanada,
Kenya, Lengyelország, Libanon, Líbia, Magyarország, Mauríciusz, Marokkó, Norvégia, Olaszország, Svédország, Szaúd-Arábia és Tanzánia.
2. ábra Válaszadók származási országának megoszlása

Forrás: saját szerkesztés

Ami a kitöltések kar szerinti megoszlását illeti (1. táblázat), várható volt a kapott
eredmény, mivel az orvostanhallgatók nagyobb arányban vannak jelen az intézményben, így a kitöltők között is ezzel párhuzamosan megfigyelhető lesz ez a különbség és nagyobb arányban lesznek az orvostanhallgató kitöltők.
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1. táblázat Kitöltők egyetemi karok szerinti
gyakorisága és megoszlása
Intézményi Kar
Gyakoriság (fő) Megoszlás (%)
Bölcsészettudományi Kar
8
6,3
Fogorvostudományi Kar
6
4,7
Gazdaságtudományi Kar
26
20,3
Mérnöki Kar
3
2,3
Állam- és Jogtudományi Kar
4
3,1
Orvostudományi Kar
79
61,7
Természettudományi és
Informatikai Kar
2
1,6
Összesen

128

100,0

Forrás: saját szerkesztés

A tanítási nyelvet megvizsgálva azt az eredményt kaptam, hogy a válaszadók többsége, 111 ember tanul angol nyelven, 14-en németül, egy ember magyarul és két
ember jelölt meg egyéb nyelvet a tanítás nyelveként.
A válaszadók 59,4 %-ának nem volt még előző külföldön tanulási élménye a
jelenlegi egyetemen kívül. Jegyeiket illetően legtöbben, 41,4%-a a válaszadóknak
jelölte meg a 4-est, ezt követte 39,8 %-kal a hármas. Jeles átlagot a válaszadók 13,3
%-a ért el az egyetemen. A külföldi hallgatók szüleinek iskolai végzettsége is vizsgálat alá került. Azt állapíthatjuk meg, hogy a legtöbb szülő egyetemi, vagy doktori
diplomával, 10 esetben pedig professzori titulussal rendelkezik.
Vizsgáltam a hallgatók havi költségeit is, melyből kiderült, hogy a külföldi
hallgatók havi költségei legnagyobb arányban hatvan és kilencvenezer forint közé
esnek. Ezzel összefüggésben érdemes megvizsgálni, hogy szüleik átlagos havi bevétele mennyi. Ezzel szemben a szülők havi bevételei nagy skálán mozogtak.
2.4.2. Induktív statisztikai elemzések
A leíró statisztikai elemzések után vizsgálat alá vetettem az előzetes modellem elemeit. Csoportonként megvizsgáltam az ország vonzereje, a referenciacsoportok, az
ismeretek szerzése és a diploma értéke alá tartozó kérdéseket. Az egyes motivációs
tényezők alá tartozó kérdéseket Friedman teszt segítségével vizsgáltam, ahol azt az
eredményt kaptam minden esetben, hogy 5 százalékos szignifikancia szint mellett el
kell vetnem a nullhipotézist, tehát az ország vonzerejét, a referenciacsoportokat, az
ismeretek szerzését és a diploma értékét vizsgáló tényezők között külön-külön szignifikáns különbség van, tehát nem mindent ítélnek meg hasonlóan a válaszadók.
Az állításokra adott válaszok átlagait is megvizsgáltam, melyeket az 2-5. táblázatokban foglaltam össze motivációs típusonként.
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2. táblázat Az ország vonzerejével kapcsolatos állításokra adott válaszok átlaga és szórása
Állítás
Adott válaszok átlaga
Adott válaszok szórása
1. Az anyagiak nagy szerepet játszottak abban, hogy
Magyaror2,48
1,44
szágra jöttem, mert olcsóbb volt,
mint a többi lehetőség.
3,95
1,16
2. Nagyon fontos számomra az új
kultúrák megismerése.

3. Magáért a városért választottam
ezt az egyetemet.
4. Miután végzek az egyetemen,
Magyarországon maradok.
5. Azért választottam Magyarországot, mert közel volt hazámhoz.
6. Azért választottam Magyarországot, mert Közép-Európában
van, és tudok innen utazni.
Forrás: saját szerkesztés

3,16

1,2

1,77

1,03

1,82

1,14

2,92

1,42

3. táblázat A referenciacsoportokkal kapcsolatos állításokra adott válaszok átlaga
és szórása
Állítás
Adott válaszok átlaga
Adott válaszok szórása
2,59
1,46
7.
A családom nagy szerepet játszott az iskola kiválasztásában.
2,63
1,65
6. Egy
barátommal/ismerősömmel jöttem ide.

7.
8.

A barátaim bátorítottak, hogy
jöjjek Magyarországra.

2,49

1,46

Más diákok ajánlották szá-

2,91

1,39

3,47

1,26

2,16

1,32

momra ezt az iskolát.

Azért választottam Magyarországot, mert jó dolgokat hallottam róla.
10. Azért választottam Magyarországot, mert hazámban híres.
Forrás: saját szerkesztés
9.
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4. táblázat Az ismeretek szerzésével kapcsolatos állításokra adott válaszok átlaga
és szórása
Állítás

Adott válaszok átlaga

Adott válaszok szórása

13. Leginkább a tanulás miatt
jöttem ide.
14. Az önmegvalósításom be-

3,56

1,37

3,98

1,18

15.
Pontos célom volt azzal,
hogy ide jöttem.
16. Leginkább jó
jegyeim

4,22

1,01

3,53

1,07

4,16

0,86

2,91

1,36

teljesítése miatt jöttem ide.

vannak az egyetemen.

17.

Nagy elvárásaim voltak

magammal szemben.

18. A nyelvtanulás nagyon
motivált Magyarország kiválasztásakor.
Forrás: saját szerkesztés

5. táblázat A magyar diploma értékével kapcsolatos állításokra adott válaszok
átlaga és szórása
Adott válaszok át- Adott válaszok szóÁllítás
laga
rása
3,56
1,37
19. A magyar tanítási és az egyetemi
oktatás színvonala miatt jöttem ide.
3,98
1,18
20. Azért jöttem ide, mert a magyar
diplomát elfogadják az EU-ban.
4,22
1,01
21. Miután megkapom a diplomát, itt
szeretnék dolgozni Magyarországon.
1,07
22. Azért jöttem ide, mert itt gyakorlati 3,53
tudásra is szert tehetek.

23. Azért jöttem ide, mert a magyar
diploma széles körben elfogadott és elismert.

4,16

0,86

Forrás: saját szerkesztés

Ezen adatok alapján a diákok leginkább azzal értettek egyet, hogy azért jöttek Magyarországra, mert konkrét cél és magas elvárások voltak előttük, ezen felül pedig a
magyar diplomát az Európai Unióban elfogadják. Az átlagok alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a legkevésbé azzal értettek egyet a válaszadók, hogy a diploma után
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Magyarországon szeretnének maradni és dolgozni. Azt a következtetést vonhatjuk le,
hogy attól, hogy hazánkba jönnek, egyáltalán nem biztos, hogy itt akarnak majd
letelepedni, hanem más akár Európai Uniós országban. Szintén nem értettek nagyon
egyet azzal, hogy az ország közelsége miatt érkeznek hazánkba.
Az állításokra adott értékelés átlagainak megvizsgálása után az egyes motivációs csoportok átlagait is kiszámoltam. Az ország vonzereje állításokra adott válaszok
átlaga összesen 2,68, melynél a referenciacsoportok állításaira adott válaszok átlaga
egy kicsit nagyobb csupán 2,7. A legnagyobb átlaggal rendelkező állítások a
tanuláshoz kapcsolódnak, ennek átlaga 3,73. Ennél kicsivel kisebb, 3,14 a magyar
diploma értékéhez kapcsolódó állítások átlagai.
Ezek után megvizsgáltam, hogy lehetséges-e új változókat készíteni aszerint,
hogy milyen motivációs fajtáról beszélhetünk belső konzisztencia alapján. A
reliabilitás analízis Cronbach alfa értékei szerint lehetséges új változók képzése, a
Cronbach alfa értékek 0,6 és 0,7 fölé estek.
6. táblázat Létrehozott új változók reliabilitás
vizsgálatának eredményei
Egyesített változók

Cronbach alfa érték

Ország vonzereje

0,60

Referenciacsoportok
befolyása
Ismeretek szerzése
Diploma vonzereje
Összes motiváció

0,70
0,62
0,69
0,76

Forrás: saját szerkesztés

Összesített új változóim az állítások alapján a referenciacsoportok befolyása, az ismeretek szerzése, diploma vonzereje és az ország vonzereje miatti motiváció. Az ország vonzereje motivációja négy állítás alapján lett átalakítható új változóvá a
Cronbach alfa érték alapján. Az összes állítás alapján pedig egy összes motivációs
változót is létrehoztam. A különböző csoportosítások között korrelációvizsgálatot
végeztem melynek eredményeképp elmondhatom, hogy 5 százalékos szignifikancia
szint mellett az összes motiváció kapcsolata egyenként a referenciacsoportokkal,
diploma vonzerejével, ismeretek szerzésével és az ország vonzerejével szignifikáns
pozitív irányú és erős kapcsolat. Független mintás T próba segítségével megvizsgáltam, hogy van-e különbség a férfiak és a nők összes motivációjában. 5 százalékos
szignifikancia szint mellett elfogadom a nullhipotézist, miszerint a motivációk azonosnak tekinthetőek férfiak és nők esetében is.
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Elemzésem egyik legfontosabb része a faktoranalízis, hiszen itt bebizonyosodhat, hogy az előzetes modellem a motiváció okainak feltárására helyes volt-e. A
faktorelemzést főfaktorok módszerével végeztem (Principal Access Factor), mert a
változók nem függetlenek egymástól, együttmozgást vizsgáltam. Volt értelme háttérstruktúra keresésének, hiszen a KMO mutató értéke 0,731 volt, a Bartlett’s teszt
szerint 5 százalékos szignifikancia szint mellett elvetem a nullhipotézist, így van értelme háttérstruktúrát keresni. Az infótartalmat varimax rotáció segítségével próbáltam megőrizni, melynek következményeképpen a legjobb megoldás egy ötfaktoros
megoldás lett.
7. táblázat Faktorelemzés eredménye főfaktor
elemzés és varimax rotáció segítségével
Faktorok
A diploma
A kultúra és
és a velea világ megjáró tudás Referenciacsoportok ismerése álÁllítások által mo- által motiváltak
tal motiválszáma
tiváltak
tak
19
,702
23
,697
13
,697
22
,695
20
,583
14
,546
9
,721
10
,644
11
,576
12
,501
8
,472
18
,613
2
,543
6
,470
4
21
17
15
16
Forrás: saját szerkesztés

Letelepedés
iránti moti- Önmegvalósítás
váltak
által motiváltak

,892
,669
,752
,531
,530

A faktorelemzés során négy állítást kivettem az elemzésből, mert azok nem alakították a faktorokat. A kialakult öt faktor nem pontosan támasztja alá az előzetes modellemet, mely szerint a motivációt az ország vonzereje, a referenciacsoportok, az isme-
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retek szerzése és a magyar diploma értéke alkotja a külföldi hallgatók ország és iskola választásakor.
A kvantitatív kutatás alapján kapott öt faktor:
1. A referenciacsoportok által motiváltak
2. Az önmegvalósítás által motiváltak
3. A kultúra és a világ megismerése által motiváltak
4. A letelepedés iránti motiváltak
5. A diploma és a velejáró tudás által motiváltak
Jelen esetben az öt faktor információtartalom megőrzése 61,85-os. A faktorok kialakítása után non-parametrikus kapcsolódó minták teszttel megvizsgáltam, hogy van-e
szignifikáns különbség az öt faktor között. 5 százalékos szignifikancia szint mellett
elfogadom a nullhipotézist, hiszen a szignifikancia érték 0,53, tehát nincs szignifikáns különbség az öt faktor között.
3. ábra Motivációt befolyásoló tényezők faktorelemzés alapján
Referenciacsoportok
Diploma által
szerzett tudás

Letelepedés

Önmegvalósítás

Motiváció

Kultúra, világ megismerése

Forrás: saját szerkesztés

A faktorelemzést követően hierarchikus klaszterelemzést készítettem a már
meglévő faktorok alapján Ward metódussal Euklédeszi távolság segítségével. A
dendogram alapján kipróbáltam a háromklaszteres megoldástól a hét klaszteres
megoldásig terjedőt is. A legjobbnak a hat klaszterest megoldást találtam, így lehetett a legjobban elnevezni a klasztereket (6. táblázat). A hat klaszterem nevei az elsőtől az utolsóig az önmegvalósítók, a diploma által szerzett tudás általi motiváltak, a
letelepedni vágyók, a kultúrakedvelők, a motiválatlanok és a referenciacsoportokat
követők. Fontos kiemelni, hogy a motiválatlanok elnevezés nem azt jelenti, hogy az
adott klaszterbe tartozóknak semmiféle motivációjuk nincsen, csupán az öt faktor
szempontjából nem motiváltak. A normális eloszlás teszt kimutatta, hogy a
nullhipotézis nem teljesül, tehát 5 százalékos szignifikancia szint mellett elvetem a
nullhipotézist, tehát a minta nem normális eloszlású. Ezután egy független mintás
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tesztet futtattam le, amelynek az eredménye szerint szignifikáns különbség van a
klaszterek között az eloszlást figyelembe véve. Az egyes változók eloszlásai a klaszterek között nem tekinthetők azonosnak, 5 százalékos szignifikancia szint mellett
elvetem a nullhipotézist.

1. klaszter
Önmegvalósítók
Gyakoriság (fő)
9
Megoszlás (%)
7,0
Diploma és tudásszerzés motivációja
-1,2
Referenciacsoportok motivációja
-0,8
Kultúra és uta-0,6
zás motivációja
Magyarországon való letelepedés motiváci-0,6
ója
Önmegvalósítás
0,6
Forrás: saját szerkesztés

8. táblázat Klaszterek elnevezései
4.
2. klaszter 3. klaszter
klaszter
Diploma
által szerLeteleped- Kultúrakedzett tudás
ni vágyók
velők
általi motiváltak
22
45
15
17,2
35,2
11,7

5. klaszter

6. klaszter

Motiválatlanok

Referenciacsoporto
kat követőek

14
10,9

23
18,0

0,8

0,09

-1,04

0,3

-0,1

-0,08

-0,03

-0,3

-0,1

0,8

0,2

0,4

0,8

-1

-0,7

-0,5
0,4

0,9
-0,01

-0,7
-0,8

-0,3
-0,8

-0,3
0,4

Klaszterek jellemzői:
Az önmegvalósítók klasztere 4 férfi és 5 női kitöltőből áll, melynek meghatározó része, 7 fő az Általános Orvostudományi Karon tanul, átlagos életkoruk pedig 24 év.
A diploma által szerzett tudás által motiváltak klaszterében többségében férfiak vannak, számuk 16, a nőké pedig 6, melyből 17-en az Általános Orvostudományi Karon
és 3-an a Gazdaságtudományi Karon tanulnak. Életkoruk átlaga 21 év.
A letelepedni vágyók körében 17 férfi és 28 nő van. A klaszterben a legtöbben a
Gazdaságtudományi Karon tanulnak. Életkoruk átlaga 22 év.
A kultúrakedvelők klaszterében 10 férfi és 5 nő van, karok szempontjából vegyes
csoport, hiszen Bölcsészettudományi Karról, Fogorvostudományi Karról, Gazdaságtudományi Karról, Mérnöki Karról és Általános Orvostudományi Karról is tartalmaznak kitöltőket. Életkoruk átlaga 22 év.
A motiválatlanok esetében a férfiak és nők gyakorisága mindkét nem esetében
7 fő, összetételét tekintve szintén vegyes csoport, tartalmaz Fogorvostudományi Ka-
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ron, Gazdaságtudományi Karon és Általános Orvostudományi Karon tanulókat is.
Életkoruk átlaga 22 év.
A referenciacsoportokat követők klaszterében 11 férfi és 12 nő található,
melyből 20 fő az Orvostudományi Karon tanul. Életkoruk átlaga szintén 22 év.
Összességében tehát az önmegvalósítani vágyók inkább idősebbek, mint a
többi klaszterbe tartozók, a diploma általi tudásszerzők pedig inkább fiatalabbak, mint
a többi klaszterbe tartozó válaszadók.
A klaszterek vizsgálata után egyutas Anova vizsgálat szerint megnéztem, hogy
karonként eltér-e a motivációja a hallgatóknak. Arra a következtetésre jutottam, hogy
a diploma és tudásszerzés, kultúra iránti motiváció, Magyarországon való letelepedés
átlagát tekintve különbözőnek tekinthetőek a motivációk átlagai karonként.
Referenciacsoportok és önmegvalósítás szempontjából nem tekinthetőek különbözőnek a motivációk átlagai karonként, nincsen szignifikáns különbség 5 százalékos szignifikancia szint mellett. .
2.5.

Hipotézisek vizsgálata

Az előzetes feltételezéseim nem bizonyosodtak be teljes mértékben. Az előzetes
modell nem került teljesen alátámasztásra, ám egy részletesebb, öt faktor által alakított modellt kaptam elemzésem eredményeként. Elmondhatom, hogy a vizsgált alanyok motivációját öt fő faktor alakította, a referenciacsoportok, az önmegvalósítás, a
kultúra és a világ megismerése, az esetleges Magyarországon való letelepedés és a
diploma által szerzett tudás.
H1: Minél nagyobb a célország vonzereje a külföldi hallgatók számára, annál inkább
választják az országot külföldi tanulásuk helyszínéül.
Bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül azért választják Magyarországot tanulási
helyszínül, mert a célország vonzza őket. Leginkább az új kultúrák megismerése, a
nyelvtanulás (nem feltétlenül a magyar, hanem inkább az angol) és az új élmények
szerzése motiválja őket. Külön csoportba kerültek a kimondottam letelepedni vágyók, akik azért jönnek ide, hogy később itt is maradjanak.
H2: Minél inkább hatnak pozitívan a hallgatókra az őt körülvevő referenciacsoportok, barátok, szülők, ismerősök, annál inkább motiváltak a külföldön való tanulásban.
A kutatásaim alátámasztották a második hipotézist, miszerint a hallgatókat körülvevő referenciacsoportoknak nagy a szerepük a hallgató későbbi külföldön való tanulásában. Sok hallgató érkezett ismerősével együtt, leginkább kínai hallgatók, és sok
embert befolyásoltak nagyban az ismerősök, barátok és az egyetemről hallott információk. Ez a motiváció az extrinzik motiváció.
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H3: Minél nagyobb a hallgatók ismeretszerzési vágya, annál inkább tanulnak külföldi
országokban.
Szintén beigazolódott a harmadik hipotézisem is, miszerint a külföldi hallgatók azért
jönnek az egyetemre és Magyarországra, mert az ismeretek szerzése motiválja őket.
Egy fontos, új, ám az eddigiektől eltérő és a tanuláshoz köthető faktor alakult még ki
a kutatásom eredményeként, amely az önmegvalósítás. Ide tartoznak azok, akik
számára a tanulás egy eszköz abban, hogy elérjék céljaikat, azok legyenek később,
akik lenni szeretnének. Ez teljesen besorolható az intrinzik motiváció körébe.
H4: A hallgatók annál inkább választják Magyarországot, minél többet ér szá-mukra
a magyar diploma.
Ezt a hipotézisemet alátámasztotta az új modell is, a magyar diploma értéke, az
egyetemen való tanítás színvonala, az egyetemen szerzett tudás az, ami megszerzése
attraktív a hallgatók számára, mellyel később el tudnak helyezkedni akár az Európai
Unióban is.
A külföldi hallgatók motivációjának mélyrehatóbb megismeréséhez további
kutatások lehetségesek. Nehezen kivitelezhető, ámde nagyon hasznos lehetne panelkutatások végzése, mélyinterjúk lebonyolítása külföldi hallgatókkal különböző karokról. E mellett az intézmény külföldi hallgatóival foglalkozó felsővezetőség mélyinterjúztatása is egy behatóbb képet adna a jövőben a külföldi hallgatókról.
3. Összegzés
Dolgozatomban a külföldi hallgatók motivációját vizsgáltam az ország és intézményválasztás szempontjából. Az elmúlt évek során egyre több egyetemi ösztöndíjprogram alakult, melyek lehetővé teszik a hallgatók nemzetközi mobilitását. A mobilitásban részt vevő hallgatók száma egyre inkább nő, ami Magyarországot illeti,
egyre több magyar hallgató tanul külföldön és egyre több külföldi hallgató érkezik
hazánkba akár diploma, akár kredit mobilitással számos külföldi országból.
A hazánkba érkező hallgatók motivációjának több indoka is lehet, így érdemesnek találtam azt megvizsgálni. Előzetes feltételezéseim szerint az ország vonzereje, a referenciacsoportok, az ismeretek szerzése és a magyar diploma értéke motiválták a hallgatókat, ezért érkeztek Magyarországra, a vizsgált egyetemre. A fókuszcsoportos megkérdezéseken előzetes feltételezéseim alátámasztásra kerültek, így kialakítottam a motivációjuk modelljét (1. ábra), melyben a négy dimenzió alakítja a
hallgatók motivációját. Hipotéziseim illeszkednek a motiváció modelljére, melyek
szerint minél nagyobb a célország, jelen esetben Magyarország vonzereje, a referen-
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ciacsoportok hatása, a magyar diploma értéke és a hallgatók ismeretszerzési vágya,
annál inkább választják és érkeznek a vizsgált egyetemre a külföldi hallgatók.
Kvalitatív után kvantitatív kutatás segítségével is megvizsgáltam a motiváció
modelljét és hipotéziseimet. Faktorelemzés segítségével határoztam meg, hogy milyen faktorok alakítják a külföldi hallgatók motivációját, melynek eredményeként arra
jutottam, hogy előzetes modellem átalakítására van szükség. A kérdőíves kutatás
szerint a fő faktorok, amik a külföldi hallgatók motivációit alakítják a referenciacsoportok, önmegvalósítás, a kultúra és világ megismerése, a letelepedés és a diploma által szerzett tudás. Hipotéziseimet ezek az eredmények alátámasztják, ugyanakkor egy részletesebb, ötfaktoros modellt kaptam (3. ábra).
Faktorelemzés után klaszterelemzést végeztem, melynek segítségével a kérdőívemre választ adók között egymástól elváló csoportokat, klasztereket tudtam alkotni és besorolni a válaszadókat egy-egy klaszterbe. Az eredmények szerint a kérdőívem kitöltői között vannak önmegvalósítók, a diploma által szerzett tudás általi motiváltak, letelepedni vágyók, kultúrakedvelők, motiválatlanok és referenciacsoportokat követők is.
Ezek az eredmények rendkívül fontosak lehetnek az intézmény számára, hiszen immáron jobb és tisztább betekintést nyerhetünk az ide utazó külföldi hallgatók
motivációjának hátterébe. Habár a kutatás nem reprezentatív, az eredményeiből azokat az információkat lehet kiszűrni, hogy a több évtizedre visszamenőleges idegen
nyelvű oktatás által az intézmény hírneve megelőzi marketingtevékenységének a jelentőségét. A referenciacsoportok általi motiváció szintén nagyon intenzív. Magas
azon külföldi hallgatók száma, akik azért jöttek az egyetemre, mert ismerősük, barátjuk vagy családtagjuk ajánlotta nekik az intézményt. Ezek mellett egyre inkább
előtérbe kerülnek a különböző ügynökségek, akiken keresztül hallgatókat hoznak a
városba, hogy teljes képzésben vegyenek részt Magyarországon. A diploma és a tanítási színvonal vonzereje is számottevő, ám ezzel ellentmondásos a tény, hogy a
fókuszcsoportos megkérdezés során a hallgatók azt nyilatkozták, hogyha több pénzük lenne, akkor másik országba mennének tanulni. A bekerülést is könnyebbnek
ítélték meg más országokhoz képest, mely éppen a színvonal alábecsülését jelezheti.
A kutatás és a kapott eredmények alapján maga az egyetem is jobb betekintést
nyerhetett külföldi hallgatóinak összetételébe és motivációjába. Az eredmények segítségével az egyetem egy jobb stratégiát dolgozhat ki a külföldi hallgatók motivációjának serkentésével kapcsolatban. A motivációs faktorok alapján a piac szegmentációjára van lehetőség, majd a piaci szegmensek különböző motivációjának erősítése lehet az intézmény által kitűzött cél.
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