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Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az 
Aranymetszés 2013 – Kárpát-medencei doktorandusz 

életpálya-vizsgálat tükrében

Bevezető

Az Aranymetszés 2013 – Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat a 
Magyar Tudományos Akadémia DOMUS programja keretében valósult meg 
magyar nemzetiségű doktoranduszok körében Szlovákiában, Ukrajnában, 
Romániában és Szerbiában a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók 
Szervezete, a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsé-
ge, a TéKa Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása, 
valamint a Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok 
Szervezete együttműködésével. A kutatás vezetői dr. Papp Z. Attila és dr. Csata 
Zsombor voltak. 

E hiánypótló életpálya-vizsgálat keretében anonim online kérdőívezést 
végeztünk 2013 januárja és márciusa között. Az országspecifikus kérdőíveket 
összesen 485 fő töltötte ki, ez az arány ugyan reprezentatívnak nem tekinthe-
tő, ugyanis becslések szerint 1000–1100 külhoni magyar doktorandusz tanul 
szülőföldjén, Magyarországon vagy másutt, mégis sikerült képet kapnunk a 
vizsgált populációi motivációiról, jövőterveiről, helyzetéről. 

A kutatás főbb kérdései a következők voltak:
1. A határon túli magyarok részvétele a doktori képzésben
2. A doktoranduszok főbb szociodemográfiai adatai
3. A doktoranduszok munkaerő-piaci helyzete
4. Információk a doktori képzésről
5. A doktori iskola választásának motivációi, elégedettség a képzéssel, a 

tudományos beágyazódás lehetőségei
6. Jövőtervek, integrációs törekvések, migrációs szándék
Az Aranymetszés 2013 vajdasági régiós kérdőívét 102 fő töltötte ki, a 

célközönség mintegy 65%-át jelenti a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és 
Kutatók Szervezete adatbázisa alapján. A válaszadók 59%-a nő, 42%-a pedig 
férfi, 32%-uk választotta a szerbiai posztgraduális képzést, míg Magyarorszá-
gon 62%-uk folytatja tanulmányait ösztöndíjasként vagy költségtérítésesként, 
más külföldi országban 6%-uk tanul. A kérdőív kitöltésekor 50-en tanultak 
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doktori iskolában, 24-en már befejezték a képzést, de még nem indították el a 
fokozatszerzési eljárást, és 8-an voltak doktorjelöltek, akik 2013–2014 folya-
mán tervezik megszerezni a fokozatot. A megkérdezettek közül csupán ketten 
nyilatkoztak úgy, hogy valószínűleg nem fognak fokozatot szerezni.

Tanulmányi célú migráció és annak „költségei” 

A vajdasági magyar közösség egyik jelentős társadalmi problémája alulrepre-
zentáltsága a felsőoktatásban.  Egyedül a társadalom- és humán tudományok 
területén magaslik ki az arányuk, ugyanis a magyar egyetemi hallgatók 44,7%-
a folytat ilyen jellegű tanulmányokat (Takács, 2010), és ennek következtében 
a szerbiai munkaerőpiacon korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek. A prob-
lémát még tovább súlyosbítja a magasan képzett szakemberek,  az innovatív 
vajdasági elit, az egyetemi hallgatók1 ideiglenes, azaz tanulmányi vagy munka-
vállalási célú elvándorlása. Az ilyen célú elvándorlás az első lépcsőfoka a szülő-
földtől való végleges elszakadásnak.  

A globalizáció korában már nem tekinthető visszafordíthatatlan vagy vég-
leges folyamatnak a migráció (Melegh, 2009; Melegh–Kovács, 2010). Az em-
igráló vajdasági magyarság célállomásainak kiválasztása során jellemzően fon-
tos szempont a földrajzi távolság, annak érdekében, hogy az ingázás lehetősége 
fennmaradhasson az anyaország és a szülőföld között. E jelenség legegyszerűb-
ben a transznacionalitás fogalmával azonosítható. Az elvándoroltak számára az 
országhatár átlépése nem jelent végleges elszakadást szülőföldjüktől, egyszer-
re két vagy több nemzetállam területén ápolnak családi, gazdasági, szociális, 
vallási, kulturális és politikai kapcsolatokat. Ebből a migráns élethelyzetből 
ún. transznacionális tőkét kovácsolhatnak (Erőss et al., 2011; Takács–Tátrai–
Erőss, 2013; Vastl-Valter–Varadi–Takač, 2013).  

„A transznacionális társadalmak […] földrajzi értelemben nem kötött tár-
sadalmat […] feltételeznek. Az elmozdulás a lokalitások között nem egyszeri, 
hanem többszöri oda-vissza mozgás is lehet, a jövőre vonatkozó perspektívákat 
is a nyitva hagyott lehetőségek jellemzik, így jön létre […] a lebegés állapota 
[…]. Ez a „lebegés” akár állandósulhat is, más esetekben viszont a migráns 
kilép ebből az állapotból […], és személyes kapcsolatait, jövőre vonatkozó 

1 A Magyarországon továbbtanuló hallgatók között a vajdaságiak esetében a legmagasabb az 
értelmiségi családból származók aránya. – (Erdei, 2005). Ha összehasonlítjuk a Szerbiából 
érkező migránsok és Magyarország állampolgárainak iskolai végzettségét, a migránsok között 
nagyobb arányban található közép-, illetve felsőfokú végzettségű egyén, mint az autochton 
populáción belül – (Kincses, 2010,Takács–Kincses, 2013a, 2013b). 
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elképzeléseit, tartózkodását tekintve az egyik lokalitás fontossága megnő” – 
(Feischmidt–Zakariás, 2010: 81.). A folyamatok értelmezésénél figyelembe 
kell venni, hogy Magyarország sajátos történelmi múltja miatt a vajdasági ma-
gyarság vándorlása részben eltér a hagyományos nemzetközi  migrációtól. A 
határon túli magyarokra a belföldi és a nemzetközi migráció ötvözete jellemző 
(Gödri, 2010). A vajdaságiak az anyaországba vándorolnak  – „külföldi ma-
gyarként” –, viszont migrációs terveikre nagymértékben hatással van a nyelvi, 
a kulturális és az etnikai azonosság – az „etnikai tőke”.2 Emiatt a Magyarország-
ra történő vándorlás tulajdonképpen egyfajta „hazatérést” jelenthet az egyén 
számára, ne felejtsük el, egyben a kilépést is a jelenlegi kisebbségi státuszából. 
A határon túli magyaroknak nem jelent akkora nagy kockázatot, megterhelést 
az elvándorlás – jelen esetben az ingázás – Magyarországra nyelvi és kulturális 
szempontból.    

A szerb állampolgárok3 magyarországi iskoláztatása viszonylag divatosnak 
mondható, habár a számok mögött mélyebb okok húzódnak meg. Az óvodá-
tól a középiskolai képzésig részbeni ingadozást illetve csökkenést figyelhetünk 
meg (Takács–Tátrai–Erőss, 2013); ennek egyik oka, hogy az oktatás e szintjein 
még van lehetőség Szerbiában magyar nyelven tanulni. A magyarországi fel-
sőoktatási intézmények keresettsége viszont nem csökken, aminek egyik oka, 
hogy Szerbiában nem létezik önálló magyar felsőoktatás,4 a másik, hogy az anya-
ország gazdagabb felsőoktatási kínálattal rendelkezik.

 Magyarország mint célország vonzereje csökken a határon túli magyarság 
körében, viszont az ország tranzit-migrációs jelentősége erősödik (Illés, 2009). 
Az Aranymetszés 2013 eredményei alapján – a meglehetősen alacsony és hi-
ányos válaszadói hajlandóság miatt – mélyreható következtetéseket óvatosan 
vonhatunk le, viszont az megállapítható, hogy a vajdasági magyar doktoran-
duszok számára jelenleg is inkább célországot jelent az anyaország. Jellemző, 
hogy az, aki PhD-képzése előtt már magyarországi felsőoktatási intézményben 
tanult, továbbra is az anyaországban folytatja tanulmányait, viszont jelentős 
azok száma is, akik a szerbiai felsőoktatási képzés után inkább a magyarországi 
PhD-képzést részesítik előnyben.

2 „Az etnikai tőke azt a bizalmat és előnyt jelenti, amelyet az azonos etnikai csoporthoz való 
tartozás révén nyer el valaki.” – (Gödri, 2010: 33.).
3 Becslések alapján a Jugoszláviából, illetve utódállamaiból továbbtanulási céllal érkező hall-
gatók 80–90%-a magyar anyanyelvű/nemzetiségű (Kováts–Medjesi, 2005. Idézi: Erőss et al., 
2011). 
4 Lásd bővebben: Takács, 2009. 
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Számos migrációval kapcsolatos kutatás foglalkozik azzal, hogy azoknál, 
akik már egyszer ráléptek a vándorlás ingoványos talajára, nagyobb mobilitási 
hajlandóság figyelhető meg a jövőben. Emellett azok a személyek döntenek 
nagyobb eséllyel a migráció mellett, akik korábbi migrációs tapasztalatokkal 
rendelkező, vagy jelenleg is külföldön élő személyekkel vannak kapcsolatban 
(Gödri, 2010). A vajdasági magyar doktoranduszok migrációs terveire elsősor-
ban az anyanyelv, az etnikai tőke erőteljes hatása jellemző. 

A vajdasági magyar doktoranduszok viszonylag magas költségeket – nem 
kizárólag anyagi értelemben vett költségek sorolandók ide, pl.: az ingázással 
járó idő, munka melletti tanulás – fektetnek be doktori tanulmányaikba, vi-
szont kétséges, hogy ezek Szerbiába visszaérkezve megtérülnek-e.

Ebben az esetben a transznacionalitás „költségként” jelenik meg; meglehe-
tősen magas azok száma, akik Magyarországon tanulnak, viszont a munkahe-
lyük Szerbiához köti őket, így megnyugtató, hogy a végleges elszakadás nem 
jellemző a megkérdezettekre. Másrészt a tanulmányok melletti munkavállalás5 
az idő szempontjából igaz „költséget” és megterhelést is jelenthet, viszont hát-
rányt semmilyen értelemben sem – azok között, akik egy vagy több helyen dol-
goznak, illetve akik nem rendelkeznek munkahellyel, a doktori fokozat meg-
szerzésének esélyét ugyanúgy pozitívan ítélik meg. Mint ismeretes, a szerbiai és 
a magyarországi PhD-képzés időbeosztásban, struktúrájában eltér egymástól, 
ennek ellenére meglepő, hogy inkább a magyarországi képzésben résztvevőkre 
– többségük ott nappali képzésben vesz részt –, jellemző a teljes és a részmun-
kaidős foglalkoztatás. 

Függetlenül attól, hogy az egyén hol folytatja doktori tanulmányait, anya-
giakban és egyéb költségekben mérve is sokat fektet be a képzésébe. Felvetődik 
a kérdés, vajon mi vár azokra a szülőföldjükön, akik visszatérnek? Jelenleg 
azoknak, akik külföldi oklevéllel rendelkeznek, hazatérve az oklevél honosítá-
sának procedúrájával6 is számolniuk kell. A megkérdezettek többsége (61%), 
egyáltalán nem, vagy csak felületesen ismeri a honosítás folyamatát. Emellett 
a doktori fokozattal rendelkező egyénnek szembesülnie kell Szerbia további 
hátulütőivel: a Magyarország és Szerbia közötti jövedelmi különbségekkel, a 
kutatóhelyek hiányával, a kisebbségi létbe való „visszalépéssel”, a többségi és/

5 A vajdasági magyar doktoranduszok jelenlegi munkaerő-piaci helyzete megfelelő, ugyanis 
a megkérdezettek 74%-a doktori tanulmányai mellett egy vagy több helyen is foglalkoztatott 
státuszt tölt be. Csupán 18%-ra jellemző az alkalmi illetve a részmunkaidős  munkaviszony. 
Az érvényes válaszokból kiderül, hogy a vajdasági magyar doktoranduszok és a doktorjelöltek 
nagy része az állami szektorban helyezkedett el, és csupán 29%-uk magánvállalkozásban. 
6 Meglehetősen hosszadalmas, de főleg magas költségekkel jár a doktori fokozat honosítása.
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vagy a kisebbségi tudományos életbe való beágyazódás nehézségeivel, stb. 
A vágyak és a valóság összeegyeztetése nem könnyű a jövendőbeli vajda-

sági magyar doktoranduszok számára sem. Míg Magyarország doktori piacára 
telítettség jellemző, addig Szerbiában – kiváltképp Vajdaságban – a doktori 
fokozattal rendelkező  egyének alacsony száma ellenére is elérhetetlennek tűnik 
az „álommunkahely”. A megkérdezettek között a legpopulárisabb állás a főál-
lású felsőoktatási oktató ezután az állami kutatóintézet következik, majd kis 
lemaradással a magánszektor. Szerbiában a vágyak nehezen találkoznak a rea-
litással, köztudott a felsőoktatási intézményekbe való bekerülés nehézsége, az 
állami kutatóintézetek hiánya, illetve a magánszektor pangása. Szerbia tehát je-
lenleg szűk karrierlehetőséget tud nyújtani egy doktori végzettségűek számára.

A munkavállalással kapcsolatos adatok kimutatták, hogy a vajdasági ma-
gyar doktoranduszok jellemzően mégis Szerbia munkaerőpiacán vannak jelen, 
a munkahellyel rendelkező doktoranduszok 80%-a Szerbiában dolgozik. Ösz-
szesen 18 egyén jelezte a 71-ből, hogy a doktori fokozat megszerzését követően 
vélhetően Magyarországon fog élni, ezek közül 8 olyan egyén volt, aki Szerbi-
át jelölte meg második helyként, viszont az érvényes válaszadók közel 70%-a 
továbbra is Szerbiában tervez maradni. Azon válaszadók körében, akik első 
helyen Szerbiát jelölték meg (49 egyén), összesen 14 olyan egyén volt, aki má-
sodik helyen is jelölt be országot. Ezek közül 12-en Magyarországot írták be. 
Elenyésző azok száma, akik nem Magyarországon, illetve Szerbiában tervezik 
életüket a doktori fokozat megszerzése után.

Annak ellenére, hogy a vajdasági magyar doktoranduszok és doktorjelöl-
tek Szerbiában keresik az érvényesüléshez vezető utat, az élet- és munkakö-
rülmények remélt javulása érdekében a válaszadók közel 44%-a jelezte, hogy 
szívesen, avagy nagyon szívesen elhagyná szülőföldjét, és csupán 15%-uk nem 
szánná rá magát szívesen erre a lépésre. 

Az összes válaszadó (102) közül 24 személy jelezte, hogy a közeljövőben 
tervez külföldre utazni kutatási és/vagy továbbtanulási, szakmai továbbképzés, 
valamint munkavállalás céljából, viszont elenyésző azok száma (3 személy), 
akik véglegesen letelepednének más országban, jellemzően Európa határain 
belül. 

A vajdasági magyar doktoranduszok véleménye szerint a tanulmányukba 
befektetett költségek részben megtérülni látszanak, közel 64%-uk pozitívan vé-
lekedik jövője kapcsán, bíznak életük jelentős javulásában, amiben a ambíci-
ójuknak és szakmai teljesítményüknek valamint doktori tanulmányaiknak és 
fokozatszerzésüknek jelentős és egyben meghatározó szerepe is van. Ezzel szem-
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ben a szerbiai doktoranduszkutatás7 válaszadóinak 64%-a nemmel válaszolt, 
arra a kérdésre, hogy létezik-e perspektíva a fiatal kutatóknak Szerbiában, és 
ugyancsak 64%-uk tervezi elhagyni az országot. 

A doktori képzés és a kutatói pálya 

A 2000-es évek elején a Kárpát-medence régióiban a kisebbségi közösségek tu-
dományos vezetői a 35 évnél fiatalabb kutatók számát Felvidéken, Erdélyben, 
Kárpátalján és Vajdaságban összesen 364-re becsülték. A legtöbb fiatal kutató 
Erdélyben volt ekkor, szám szerint 181, de igen magas számban képviseltették 
magukat a Felvidéken is (105). Vajdaságban 57 fiatal kutatóról tettek említést a 
megkérdezett tudományos vezetők, míg Kárpátalján 21-ről;  ekkor a vajdasági 
helyzetet értékelték a legsúlyosabbnak (Berényi–Egyed–Kulcsár Szabó, 2004). 
Szerencsére 10 év alatt jelentősen gyarapodott a vajdasági magyar tudományos 
utánpótlás, jelenleg mintegy 180–200 vajdasági magyar doktorandusz szerepel 
a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete adatbázisában. 8 

Mi okozta mintegy tíz év alatt ezt a jelentős növekedést? Az egyik ok lehet 
az, hogy Szerbiában a Bolognai Folyamat bevezetését követően a korábbinál 
sokkal több személy számára vált elérhetővé a doktori képzés, s a fokozatszer-
zési eljárás lerövidült. Minden bizonnyal pozitívan befolyásolta a folyamatot a 
vajdasági felsőoktatás, tehetséggondozás fontos intézménye, a 2001 óta mű-
ködő Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, amely hároméves tutoriális 
ösztöndíjrendszerrel segíti a legtehetségesebb fiatal kutatókat. 2002 óta minden 
évben megrendezik a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, 
amelyen az egyetemisták mellett évről évre egyre több doktorandusz is bemu-
tatkozik. Nem feledkezhetünk meg viszont a negatív tényezőkről sem, a gazda-
sági helyzet stagnálásáról, romlásáról, a munkahelyek számának csökkenéséről, 
melyek ugyancsak ösztönözhetik a továbbtanulást, ugyanis egy doktorandusz 
ösztöndíjasként a PhD-képzéssel három év biztos egzisztenciát is nyer. Továbbá 
a tanulmányok idejének és a családalapítás megkezdésének kitolása nemzedéki 
sajátosság is. 

7 Anketa o doktorskin studijama u Srbiji 2010. http://doktoranti.org.rs/media.doktoranti.
org.rs//2011/02/Anketa-o-doktorskim-studijama-u-Srbiji-avgust-2010.pdf (Utolsó letöltés: 
2013. november 7.); Anketa o doktorskin studijama u Srbiji 2011. http://doktoranti.org.
rs/media.doktoranti.org.rs//2012/02/Anketa-o-doktorskim-studijama-u-Srbiji-2011-Dokto-
ranti-Srbije.pdf (Utolsó letöltés: 2013. november 7.)
8 A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetének 2012–2013-ban, a Bethlen 
Gábor Alap támogatásával készített, és azóta folyamatosan frissített adatbázisa alapján.
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Az Aranymetszés 2013 doktorandusz életpálya-vizsgálat eredményei azt 
mutatják, hogy a vajdasági adatközlőket elsősorban szakmai-tudományos 
szempontok vezérelték, amikor a doktori tanulmányok mellett döntöttek, kö-
zepesen voltak fontosak számukra a későbbi munkalehetőségek és munkahelyi 
elvárások, valamint egyáltalán nem voltak lényegesek számukra a családi elvá-
rások, valamint a hallgatói évek meghosszabbítása. A doktori iskola kiválasztá-
sánál is elsősorban a szakmai-tudományos szempontok döntöttek a kényelmi 
és anyagi szempontokkal ellentétben. A megkérdezettek számára a leglénye-
gesebb kritériumok a következők voltak: a szakmai érdeklődésük és a dokto-
ri iskola kínálatának összhangja, a képzés magas színvonala, a doktori iskola 
oktatói és az intézmény hírneve. Ezzel szemben nem volt jelentős hatásuk az 
olyan kényelmi szempontoknak, mint a könnyű bekerülés, a képzés könnyű 
elvégzése és a legkisebb anyagi megterhelés. Az egyetemi oktatók ajánlása fon-
tosabb volt számukra, mint a korábban végzettek pozitív tapasztalata. 

A témavezetővel való jó viszony az egyik leglényegesebb tényezője a sike-
res fokozatszerzésnek. A témavezető és doktorandusz kapcsolata a legtöbb eset-
ben már a képzés előtt megkezdődik, erre utal, hogy a megkérdezettek 62%-a 
a doktori tanulmányok előtt kérte fel témavezetőjét, 26%-uk a felvételit kö-
vetően kérte fel, míg 8%-uk számára a doktori program jelölt ki mentort. Az 
adatközlők többségének véleménye szerint mentoruk szakmailag kompetens, 
elismert szakértő, kitűnő oktató, értékes szakmai kapcsolatokkal rendelkezik, 
jó diplomata, lelkiismeretesen végzi munkáját, értékes szakmai útbaigazításo-
kat ad, segít a szakmai kapcsolatteremtésben és kisebb részben ugyan, de kö-
zös publikációkra is lehetőségeket kínál. A doktoranduszok témavezetővel való 
elégedettségéről leghívebben az tanúskodik, hogy 75%-uk nem választana új 
témavezetőt, ha újrakezdhetné a doktori képzést.

A vajdasági magyar doktoranduszok több mint fele összességében elége-
dett a doktori képzésével, ha külön vizsgáljuk a Magyarországon és Szerbiában 
tanulókat, akkor némi hangsúlyeltolódás figyelhető meg. A Magyarországon 
doktorálók 74%-a (20%+54%) elégedett és többnyire elégedett, míg Szerbi-
ában ez az arány csupán 46% (32%+14%). Szerbiában a közepesen elégedet-
tek aránya közelít a Magyarországon többnyire elégedettek arányához. Ez a 
hangsúlyeltolódás érthetővé válik, ha az adatokat összevetjük a szerbiai kutatás 
hasonló tematikájú kérdéseire adott válaszokkal, melyek a szerbiai doktori kép-
zés alacsonyabb színvonalát mutatják. 2010-ben és 2011-ben is a válaszadók 
63%-a ítélte nem megfelelőnek a posztgraduális órákat. 2011-ben a megkér-
dezettek 57%-a válaszolta azt, hogy nincsen rendes tanítás a doktori képzésen. 
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A tanítás minősége közepesen érdekli a tanári kart az adatközlők szerint. A 
saját kutatómunkájuk feltételeit 2010-ben 20%, 2011-ben pedig csak 16% 
értékelte jónak, közepesnek 43% és 51%, rossznak pedig 37% és 33%. Ezek az 
adatok különösen aggasztóak, hiszen a doktori iskolák programját az Oktatási 
Minisztérium illetékes bizottsága akkreditálta, viszont ezek szerint a leírtak és a 
gyakorlat nem találkoznak egymással.9 

A vajdasági magyar doktoranduszok a doktori képzés problémájaként 
a pénzhiányt, a kutatóintézetek és egyéb oktatói állások hiányát emelték ki. 
Több olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy a képzés tanrendje kevéssé , 
vagy egyáltalán nem illeszkedik a doktori kutatások témájához, ebből adódóan 
kevésnek tartják a 3 éves képzést, mivel nem tudnak a kutatásokra összepon-
tosítani. A válaszadók javaslatokat is megfogalmaztak, amelyekkel meg lehetne 
oldani a képzés hibáit. Szerintük szükséges a kutatási témák és a tanterv szoro-
sabb kapcsolata, egyéni tanterv alkalmazásával hatékonyabbá válna az oktatás, 
és a mentorral is szorosabb lehetne így az együttműködés. Továbbá az idegen 
nyelvi kurzusokat is hiányolják a doktoranduszok, hiszen a nem megfelelő 
nyelvtudás nagyban gátolja a külföldi kutatómunkákban, nemzetközi kuta-
tócsoportokban való részvételt, vagy az idegen nyelvű publikációk megírását. 

A nyelvtudás, a publikációk mennyisége és minősége, valamint a külföldi 
tapasztalat nagyon lényeges, hiszen a fiatalok versenyképességének, felkészült-
ségének kiváló mércéje. A válaszadók 11%-a alapszinten, vagy egyáltalán nem 
beszéli sem a szerb, sem az angol nyelvet, míg anyanyelvi szinten, illetve felső-
fokon szerbül 37%-uk, angolul 25%-uk tud, középfokon pedig szerbül 52%, 
angolul 64%. Bár ezen a teljesítményen is lenne mit javítani, a német nyelv 
ismeretén még inkább, hiszen az adatközlők 63%-a alapfokon, vagy egyáltalán 
nem tud németül, mindössze 34%-uk rendelkezik középszintű tudással, s csu-
pán 3%-uk felsőfokúval. 

A tudományos életben nem elégséges nyelvismeret lehet az egyik oka an-
nak, hogy viszonylag kevesen publikálnak és adnak elő idegen nyelven. Ha 
tudományterületi bontásban nézzük meg a publikációkat, az elmúlt egy évben 
idegen nyelven egyáltalán nem publikálók között csupán 1 természettudomá-
nyokkal, 2 műszaki tudományokkal és 2 orvostudományokkal foglalkozót ta-
lálunk, viszont ők 2011-ben, vagy 2012-ben kezdték doktori tanulmányaikat. 
Az elmúlt 12 hónapban 1–3 idegen nyelvű publikációval 9 természettudomá-
nyi (összesen 12-ből), 6 műszaki tudományi (összesen 13-ból) és 1 orvostudo-
mányi (összesen 3-ból) PhD-hallgató rendelkezik, viszont a bölcsészettudomá-

9 A hivatkozott 2010-es és 2011-es szerbiai doktoranduszkutatás eredményei alapján. 
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nyok és társadalomtudományok területéről összesen 7 (47-ből) ilyen személy 
töltötte ki a kérdőívet. A többség évente átlagban 1–3 alkalommal publikál, 
illetve vesz részt konferenciákon.

A nyelvismerettel szorosan összefügg a mobilitás is, a 102 válaszadóból 
mindössze 16 fő (16%) töltött hosszabb-rövidebb időt külföldön, ebből pedig 
csupán 5 fő tartózkodott egynél több országban néhány hónapig. A célországok 
Ausztria, Magyarország, Németország, Finnország, Olaszország, Dánia, 
Norvégia, Belgium, Szlovénia, Spanyolország és Japán voltak. E tekintetben 
az volt a hipotézisünk, hogy a Magyarországon tanulók nagyobb arányban 
vesznek részt cserediákprogramokban, tanulmányutakon, de e feltevésünk 
megdőlt, ugyanis a külföldre utazó PhD-hallgatók száma hasonló arányban 
van mindkét országban. A szerbiai doktoranduszkutatásban ugyancsak rákér-
deztek a külföldi mobilitásra, az adatközlők 27%-a tartózkodott tanulmányi 
céllal külföldön, annak ellenére, hogy mintegy 50%-uknak lett volna erre le-
hetősége, és 96%-uk nagyon fontosnak tartja a tapasztalatszerzés e formáját. 

Összegzés

Az Aranymetszés 2013 – Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat 
vajdasági online kérdőívét a célközönség mintegy 65%-a kitöltötte, így a ko-
rábbi találgatások, becslések helyett most már kezd kialakulni egy átfogó, pon-
tos kép a vajdasági magyar doktoranduszok helyzetéről. 

Bár a PhD-hallgatók 67%-a Magyarországon folytatja doktori tanulmá-
nyait, a munkahellyel rendelkezők 80%-a mégis Szerbiában dolgozik, és a vá-
laszadók többsége szülőföldjén tervezi az életét annak ellenére, hogy vágyaik 
nincsenek összhangban az ország intézményi lehetőségeivel, és még a hono-
sítás hosszadalmas és drága procedúrája is vár rájuk, ha hazatérnek külföld-
ről. Fontos kiemelni, hogy a vajdasági magyarok a kisebbségi státusz ellenére 
is nagyobb arányban terveznek Szerbiában maradni, mint a szerbiai kutatás 
adatközlői, akiknek 64%-a nem lát perspektívát Szerbiában a fiatal kutatók 
számára, és szeretné elhagyni az országot.

Míg a migrációs szakirodalom Magyarország mint célország vonzóerejé-
nek csökkenését és tranzit-migrációs jelentőségének erősödését hangsúlyozza, 
addig a vajdasági magyar doktoranduszok esetében megállapítható, hogy szá-
mukra az anyaország továbbra is inkább célország. Motivációik, legyen szó a 
doktori tanulmányok elkezdéséről, vagy a doktori iskola kiválasztásáról, első-
sorban szakmaiak, és bíznak a stúdiumaikba fektetett energia megtérülésében
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