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Felsőoktatási intézmény – (több) mint munkahely

• Oktatás

• Kutatás

• Fejlesztés

• Ismeretterjesztés

• Dokumentálás

• Tanulmányi ügyek intézése

• Hallgatói ügyek intézése

• Kollégiumok

• Étkeztetés

• Bérügyek

• Pénzügyek

• Szolgáltatások



• Családbarát felsőoktatás (Family-friendly Higher
Education, Family-friendly Campus)

• Több szinten:

Oktatói állomány

Dolgozói állomány

Hallgatói társadalom

Intézményi szint (szemlélet, politikák)



Munka-magánélet egyensúlyával elégedett OKTATÓK és DOLGOZÓK

Kiegyensúlyozott munkavégzés

Pozitív hatás a hallgatókra:

• eredményességükre 

• integráltságukra, jól-létükre

• családalapítási döntésükre



Munka és magánélet összeegyeztetésének nehézsége a felsőoktatásban
(vö.pl. Rushing 2002, Misra et al. 2012, O'Laughlin és Bischoff 2005, Solomon 2011, Nagy és Paksi 

2014, Tornyi 2008, Engler 2017)

• nagyarányú a lemorzsolódás a doktori képzésben és a fiatal kutatói pályaszakaszban

• akadémiai pálya kihívásai (konferenciautak, külföldi ösztöndíj, network építése stb. 
család mellett)

• munkahelyi stressz

• gyermekvállalás időzítése

• gyermek-elhelyezési gondok

• a magasabb beosztásokban erőteljesen csökken a női jelenlét

• bizonyos adatokat kontrollálva bérhátrány is kimutatható

• bizonyos szakmaterületeken (pl. laboratóriumban dolgozók) már a várandóság 
időszakában meg kell szakítani a kutatói pályát, és a visszatérés is megfontolandó 
egészségügyi kockázatok miatt



Akadémiai karrier család mellett

• Perna (2001): a gyermeket nevelő nők emberi tőkébe történő 
beruházásai, valamint a tőkejavak visszaforgatása az akadémiai 
munkába nem marad alatta a gyermektelen nőkének vagy a férfi 
munkatársakénak

• Sax és munkatársai (2002): a kutatói produktivitás és az aktív családi 
háttér (házastársi kapcsolat, gyermeknevelés, idős szülő gondozása) 
között szoros pozitív összefüggés áll fenn



Családbarát egyetem a hallgatók szempontjából (Kopp Mária 
2010)

• Bérlakás támogatás, fecskeházak, gyermeket vállaló fiatalok lakhatási 
támogatása

• Az óvoda, bölcsőde fenntartása tartozzon az intézmények alapfeladatai 
közé 

• Rugalmas vizsgarend, órarend a kisgyermekes hallgatók részére

• A kisgyermekesek, várandósok előbb jelentkezhessenek fel a kurzusokra, 
vizsgaalkalmakra, illetve több halasztási lehetőség, több vizsgaalkalom 
álljon rendelkezésre számukra

• A családos diákok esetén ne a kredites átlagot vegyék figyelembe az 
ösztöndíj kiszámításakor



Debreceni Egyetem



• Hallgatók létszáma: 26771 fő

• Oktatók száma: 2137 fő

• Dolgozók száma: 7282 fő

15 kar, 8 campus, 3 város



Rendszeres családi programok

• Családi nap

• Családi jégkarnevál

• Mikulás ünnepség

• Anyahajó klub

• Dolgozói derbi

• Campus fesztivál (családoknak is)

• Nyári táborok

Családbarát intézkedések

• Egyetemi bölcsőde

• Egyetemi óvoda

• Baba-mama szoba

• Pelenkázó helyiségek

• Kollégiumi szoba

• Szociális juttatások

• Kedvezményes táboroztatás

• Kedvezményes évközi programok (Agóra, 
sportesemények látogatása stb.)

• Kedvezményes sportolási lehetőségek

• Telefonflotta, banki szolgáltatás

• Kedvezményes könyvvásárlás 

• Részmunkaidős foglalkoztatás

• Mentálhigiénés tanácsadás













Családi életre nevelés pedagógus szakvizsga szakirányú 
továbbképzési szak

• A szakképzettség oklevélben szereplő szak 
megnevezése:Szakvizsgázott pedagógus a családi életre nevelés 
szakterületen

• A továbbképzés résztvevői: minimum 3 éves pedagógus gyakorlattal 
rendelkező bármely pedagógus

• Időtartam: 4 félév (pedagógus szakvizsgával rendelkezők számára 2 
félév)

• Kreditszám: 4 x 30 kredit = 120 kredit, amelyből 10 kredit 
szakdolgozat



További céljaink

• Baba-mama szobák kialakítása az egyetem minden campusán

• Családi rendezvények bővítése

• Részmunkaidős foglalkoztatás bővítése

• Speciális családi szolgáltatások bevezetése a munkahely családi 
egyensúlyának megteremtésére

• Közösségi terek kialakítása 

• Hallgatói – oktatói fórumok a családi élet témáiban
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