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A kutatás elméleti háttere

Az ókori görögök szerint a tehetség az istenek ajándéka. Ez a megközelítés sokáig tartotta magát a
szakirodalomban, azonban nem ad iránymutatást arra vonatkozóan, hogy lehet-e és ha igen akkor hogyan
fejleszteni, kialakítani a tehetséget. Még a XXI. század elején is tartotta magát ez a megközelítés, hogy a
tehetségesek a legjobbak a legokosabbak. (van Dale 2009.) Feldhusen (2001) volt az első aki a tehetséget
nem adottságként közelítette meg, hanem viselkedési jellemzőként. Ezt továbbgondolva a tehetség
kapcsán Knegtmans (2009.) definíciója szerint a szándék /akarat fontosabb, mint a képesség.
Értelmezésében a tehetség egy olyan tevékenység amely kevés erőfeszítés által generál mások általi
elismertséget. Hammer és Vloon (2014) ezt a definíciót azzal egészítette ki, hogy a tehetséghez az is
elengedhetetlen, hogy örömmel végezd azt a tevékenységet amely könnyen megy és mások általi
elismertséget generál.
A kutatás célja

A kutatás célja, hogy Hammer és Vloon (2014) definíciója mentén feltárja a felsőoktatásban tanulók
alapvető motivációit; mi az amit örömmel és könnyen csinálnak, melyek azok a jellemzőik és viselkedési
mintáik amelyek segítségével többek, különbek lehetnek társaiknál, amelyek miatt elismerik őket.
A tehetség azonosításának, tudatosításának folyamata a kutatásnak csupán első lépése a második fázis a
vállalkozói készség, mint tehetség (elem) tudatosítását felismerését célozza.
1. Hallgatói tehetség repozitórium (adatbázis és térkép) létrehozása
2. Vállalkozói kompetenciákhoz kapcsolódó tehetség komponensek azonosítása
3. Tehetséges vállalkozók azonosítása, és motivációjuk vizsgálata
Mivel a kutatás több országban Hollandia, Lengyelország, Románia és Magyarország részvételével zajlik

ezért a kapott eredmények komparatív elemzéseknek is alávethetőek ami a későbbiekben, összehasonlító
elemzések alapjául is szolgálhat.
A kutatás módszertana

1. Hallgatói tehetség repozitórium (adatbázis és térkép) létrehozása
A kutatás egy nemzetközileg validált ( Saxion University, Hollandia ) kérdőív alapján az Óbudai
Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának hallgatói körében került kitöltésre. a kérdőív kitöltése előtt a
hallgatók kiselőadás keretében ismerkedhetnek meg a tehetség fogalmával és a kutatás során
alkalmazott megközelítésével.
2. Vállalkozói kompetenciákhoz kapcsolódó tehetség komponensek azonosítása
3. Tehetséges vállalkozók azonosítása, és motivációjuk vizsgálata
A kutatás várható eredményei

A hallgatói tehetség felmérése révén képet kaphatunk az innovativitás, kockázatviselési hajlandóság,
szociabilitás és erőforrás feltáró képességek, és még sok más potenciális tehetség állapotáról, valamint
beazonosíthatjuk az esetleges fejlesztendő területeket. Az eredmények alapján ajánlást tehetünk egy start
up fázisban lévő vállalat alapítójának/vezetőjének tehetség profiljára mely, nem csupán magyarázattal
szolgálhat arra, vonatkozóan, hogy miért lesznek egyesekből sikeres vállalkozók másokból nem, de
iparkamarák és inkubátorházak számára is iránymutatással szolgál
A kutatás tervezett ütemezése
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Az eredmények megosztásának tervezett módja

Az eredmények tanulmányok, publikációk, konferencia előadások TDK pályamunkák keretében kerülnek
megosztásra. Felhasználhatóak továbbá a témához kapcsolódó, a résztvevők által oktatott tantárgyak
keretében, valamint a Budapesti Kereskedelmi Kamara vállalkozói oktatása során. Lehetőség van továbbá
a magyar kutatási eredmények Saxion Egyetemen nemzetközi hetében történő prezentálására.
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