
Kutatási beszámoló 

A kutatás címe: Vidéki munkaerőfoglalkoztatás – Kolozs megyei esettanulmány. 

A kutatócsoport tagjai: Dr. Kerekes Kinga egyetemi docens (a kutatás vezetője), Ábrahám 

Beáta, Balázs Angella, Kis Brigitta-Ágota, Pirău Horațiu és Tódor Beáta mesteris hallgatók. 

Az idei adatfelvétel egy longitudinális kutatás része: négy évenként, első alkalommal 2007-

ben, majd 2011-ben kerültek felmérésre a vidéki nyolcadik osztályosok továbbtanulásra, 

illetve pályaválasztásra vonatkozó tervei. 

Az adatgyűjtés 2015. március 23-tól május 18-ig terjedő időszakban történt. Kolozs 

megyében 19 község 26 falvában működő általános iskolák román és magyar tannyelvű 

nyolcadik osztályaiban. Összesen 456 diák töltötte ki a két oldal terjedelmű kérdőívet A 

kérdőívben először a család összetételére tértünk ki, majd az iskoláról alkotott véleményükre 

és az iskolai eredményeikre kérdeztünk rá. Ezután következtek a továbbtanulási terveikre, a 

kiválasztott középiskolára, az egyetemen való továbbtanulási szándékra, a választott 

mesterségre vonatkozó kérdések, illetve arra, hogy hol szeretnének a jövőben dolgozni. Az 

osztályokba a kutatócsoport legalább egy tagja személyesen vitte el a kinyomtatott 

kérdőíveket és a diákok helyben, a kutatók segítségével töltötték ki. 

A kérdőívezés befejeztével az adatokat bevezettük egy adatbázisba, az SPSS statisztikai 

elemző program felhasználásával, amely az adatok feldolgozásában is segítséget nyújt. 

Az adatgyűjtés során rákérdeztünk a 2007-es és 2011-es generációk jelenlegi helyzetére, 

interjúkat készítettünk néhány volt diákkal, illetve az interneten közölt felvételi és érettségi 

eredmények alapján kiegészítettük a régebbi adatbázisokat. 

Az adatok feldolgozása és elenzése folyamatban van. A kutatás részeredményei már 

bemutatásra kerültek 2015 május 21-én, a Vidékfejlesztés alul- és felülnézetből című 

konferencián, illetve november 21-én a Magyar Tudomány Napja Erdélyben közgazdasági 

szekciójaként megrendezett International Conference on Economics and Business 

Management ICEBM 2015 konferencián. Ezekben az elemzésekben azt próbáltuk 

feltérképezni, hogy milyen terveik vannak a diákoknak a jövőre nézve, illetve melyek azok a 

tényezők, amelyek befolyásolják a fiatalok továbbtanulását és pályaválasztását. 

A gyűjtött adatokat különböző megközelítésből vizsgálva a kutatócsoport három tagja  a 

kutatáshoz kapcsolódó témában készíti el disszertációs dolgozatát. 

Tervben van egy dolgozat bemutatása a 2016-os Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián 

(ETDK), továbbá a kutatás eredeményeit cikkek formájában publikálni szeretnénk a Studies 

for Agricultural Economies és a Közgazdász Fórum című tudományos folyóiratokban. 
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