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A sikeres pályaválasztás 
egykor: 

egy jó iskola,  

egy életre szóló állás 
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Pályatervezés ma: 

egyéni tervek  

változtatás szabadsága 

önismeret  

információk 

X-Generáció 

Y-Generáció 

Z-Generáció 
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Hogyan döntsek? 
…hogy a foglalkoztathatóság vagy  

vállalkozóvá válás feltételeit  

megteremtsem önmagam számára… 
 

 

...a feladatok a jelentéstelisége,  

a tevékenységek értelmessége,  

kihívás jellege kerül előtérbe... 
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Pályaérettség 
• törődés a jövővel 

• kíváncsiság a pályára 

• konzultáció 

• önbizalom 

 

Crites, Savickas (2011) – CMI-S 

 

 

Pálya-adaptabilitás 
• karriertervek sikerébe vetett bizalom 

• kontrollhit 

• kíváncsiság – a jövővel kapcsolatban 

• felelősségvállalás 

• együttműködés a társas környezettel 

 

Savickas (2009) - SCCI 
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Vizsgálati eredmények 

• Online kérdőív 

• 5 felsőoktatási intézmény:  

BCE        315fő     39,8%         

EKF         142fő     17,9%     

ELTE         97fő        12,2%         

KRE         103fő     13,0%         

SZTE           88fő         11,1%     

Összesen     745fő     94,1%         

Besorolatlan    47fő         5,9%             

Összesen    792 fő     100% 
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SCCI Skála eredményei 

Szignifikáns az eltérés az intézmények hallgatói között  

• a döntéshozás (p 0.000),  

• a szakmai gyakorlati tapasztalatok gyűjtése (p 0.002)  

• valamint az önismeretre vonatkozó faktor (p 0.051)  

• illetve tendencia szinten az SCCI skála összpontszáma, mint a 

pályaadaptiblitás komplex mutatója tekintetében (p 0.074) 

 

SCCI kérdéssor (Pálya-adaptabilitás) faktorai 

 

• pályával kapcsolatos döntés 

• gyakorlati tapasztalatok szerzése 

• önismeret 

• konzultáció vonatkoztatási személyekkel 
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CMI-S skála eredményei 

Intézmények közötti különbségek a pályaérettség tekintetében 

• jövővel kapcsolatos törődés tekintetében (p 0.012)  

• pályával kapcsolatos kíváncsiság (p 0.050) 

• pályatervezéssel kapcsolatban folytatott konzultáció, a fontos 

vonatkoztatási személyekkel folytatott beszélgetések (p 0.001).  

CMI-S Kérdéssor (Pályaérettség) faktorai: 

• törődés a jövővel 

• kíváncsiság a pályára 

• konzultáció 

• önbizalom 
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Hallgatók mentálhigiénés 

státusza 
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Csökkenthető a lemorzsolódás 
veszélye tudatos pályatervezéssel?  
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Az információközvetítés,  

életvezetési- és életpályakonzultáció  

 

hatékony eszköz  

a  

lemorzsolódás megelőzésében 
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(SCCI1)  

Pályaérettség (CMI) 
Tanulmányokhoz kapcsolódó 

én-hatékonyság élmény 

Depresszió 

Halogatás 

,43 
,08 

,25 

-,34 
-,27 

Tanulmányok megszakítására irányuló gondolatok 

,08 

-,16 

CFI=0,96       RMSEA=0,042 
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,15 ,30 
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(SCCI2)  (SCCI3)  (SCCI4)  

,07 ,17 ,06 

döntés gyakorlat önismeret konzultáció 
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Ami nincs a tantervben… 

 

Meséljünk a terveinkről a megfelelő embereknek! 

Forduljunk tanácsadóhoz!  

Vállaljunk önkéntes munkát! 

Töltsünk időt a szakterületen dolgozókkal! 
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Ha el tudom képzelni a jövőmet… 

…akkor tudok tenni is érte… 

B. Piroska 
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