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Bevezető

Hogyan határozzuk meg a felsőoktatásban a képzés kimeneti követelményeit? 
Milyen módon készítsük fel a hallgatókat a képzés folyamatában e követelmé-
nyek teljesítésére? Hogyan lesznek a képzés eredményei értelmezhetőek a munka 
világában? Mit tehet egy felsőoktatási intézmény a különböző képzettségekkel 
és tapasztalatokkal érkező hallgatók hozott tudásának befogadására, elismerte-
tésére? Mindez összefügg azzal az alapvető kérdéssel, miként értelmezik ma a 
felsőoktatásban a minőséget. A mai magyar felsőoktatás egyre gyakrabban szem-
besül ilyen és hasonló kérdésekkel. 

A társadalmi-gazdasági átalakulási folyamatok, valamint az ezek kezelé-
sét célzó oktatáspolitikai törekvések hatása Magyarországon csak az utóbbi 
évtizedekben érezhető. Felértékelődött a rendszerszintű változás követésére 
vonatkozó tudás, nemkülönben az is, hogyan lehet a változásokat intelligens 
módon támogatni, hogyan értelmezhető ma az implementálás. 

Ebben a folyamatban különös hangsúlyt kap a külső szabályozás változásá-
ban jelentős szerepet játszó „tanulási eredmények”, amely a közös európai felső-
oktatási térség kialakításának is meghatározó eleme. Az ezzel együtt járó szem-
léletváltás a tartalom-központúságtól a tanulás-központúság irányába mozdítja 
el a gyakorlatot is, újraértelmezve a tanulás támogatását, menedzselését mind 
a hallgatók, mind az oktatók körében, mind az intézmények szintjén. A fejlesz-
tés során a nemzeti képesítési keretrendszerek (képzési és kimeneti követelmé-
nyek) és az Európai képesítési keretrendszer (EKKR) harmonizációja történik. 
Magyarországon a felsőoktatás területén az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határo-
zatnak megfelelően a Magyar képesítési keretrendszer1 (MKKR) kidolgozásá-
hoz kapcsolódva zajlanak a fejlesztések. E folyamat az intézményektől nemcsak 
a képzési és kimeneti követelmények meghatározása szokásos gyakorlatának 
felülvizsgálatát, hanem a képzés szervezeti, tartalmi, módszertani kereteinek 
új szempontok figyelembevételével történő átgondolását is, gyakran komplex 
átdolgozását kívánja meg. E kötet tanulmányai igyekeznek megvilágítani, hogy 
bár e fejlesztés több síkon – a rendszer, a képzési programok, a közvetlen gyakor-
lat, a tanítás szintjén – zajlik, a felsőoktatás bonyolult, komplex rendszer volta 
miatt – melyben a változások egy szintén átalakuló környezetben folynak –, fel-
adatait csak adaptív módon, közös és folyamatos tanulással tudja eredményesen 

1 Tanulmánykötetünkben a Magyar képesítési keretrendszert egy dokumentum címének, nem 
intézménynek tekintjük, helyesírása ezért tér el a kormányhatározatban szereplőtől.
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ellátni. E kötet célja ezért az, hogy az eddigi fejlesztések, problémák, javaslatok, 
jó gyakorlatok bemutatásával segítse a felsőoktatási intézményeket megtalálni 
saját kérdéseiket és válaszaikat. 

A könyv a tanulási eredmények meghatározására irányuló fejlesztések folya-
matát, a domináns területek fő eredményeit mutatja be. A tanulási eredményeket 
olyan standardokként értelmezi, melyek információt szolgáltatnak a hallgatók, 
az oktatók, a munkáltatók és a minőségirányítás számára az adott végzettségről. 
Meghatározásuk egyrészt szükségessé teszi a fogadó közeg, a munka világa elvá-
rásainak ismeretét, másrészt maga a meghatározási folyamat visszahat a képzés 
egészére, az alkalmazott oktatási módszerekre, az értékelési formákra is, és nem 
utolsósorban a validáció, a máshol szerzett tudás elismerésének is egyik lehetsé-
ges bázisát jelenti. A fejlesztés szükségszerűen befolyásolja az adott intézményen 
belüli együttműködések formáit is. 

A fentiekből látható, hogy a körüljárandó téma rendkívül szerteágazó, így az 
egyes területeket célszerű volt önálló tanulmányokban áttekinteni. Ugyanakkor 
az egyes írások sorrendje nem véletlenszerű: az első részben a tanulási eredmé-
nyekre irányuló fejlesztések, valamint ezek minőségbiztosításra, a máshol szer-
zett végzettség és tapasztalat elfogadására gyakorolt hatása áll a fókuszban, dön-
tően elméleti megközelítésben. 

Az elmúlt negyedszázad radikális európai felsőoktatási megújulásában a 
minőség kérdése meghatározó szerepet kapott. A kötet nyitó tanulmányában Bókay 
Antal hangsúlyozza, hogy a megfelelő minőségbiztosítás nemcsak a felsőoktatás 
hatékony működésének előfeltétele, hanem alapja a mobilitás kiterjesztésének 
is. A felsőoktatás működési sokrétűsége, a földrajzi, kultúraközi kiterjedtsége 
igen komplex, sokrétű minőségkultúrát feltételez. Az európai és a nemzeti képe-
sítési keretrendszerek megformálódása megkívánja az ezekbe illeszkedés minő-
ségfolyamatának tudatosítását. Lassan egy évtizede, 2005-ben már létrejött egy 
európai szintű minőségbiztosítási szervezet, a European Association for Quality 
Assurance in Higher Eduation (ENQA), és megfogalmazódtak „A felsőoktatás 
minőségbiztosításának európai sztenderdjei” is. Ez utóbbiban centrális szerepet 
kaptak a tanulási folyamat, a tanulási eredményekre épülő, kimeneti szempontú 
tanulásszervezés minőségi kritériumai. A felsőoktatási minőségbiztosítás legfon-
tosabb újdonsága pontosan az, hogy a hangsúly áttevődött a felsőoktatás-szerve-
zés szintjéről a tanulási folyamat szintjére. 

Kováts Gergely tanulmánya hat ország (Anglia, Németország, Finnország, 
Svédország, Lengyelország és Litvánia) minőségbiztosítási gyakorlatát vizsgálta 
abból a szempontból, hogy a kimenetorientáció – azaz a tanulási eredmény kon-
cepció vagy bármilyen más, eredményszemléletű megközelítés – megjelenése 
tükröződik-e a konkrét felsőoktatási minőségbiztosítási eljárásokban. Az írás kitér 
a tanulási eredmények bevezetésének néhány konkrét kérdésére, illetve a tanu-
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lási eredményekhez kapcsolódó oktatáspolitikai reformokra is. Elemzi továbbá 
a tanulási eredmények és a hallgatóközpontú tanulásfejlesztés, a fejlesztő és a 
kontroll célú minőségbiztosítási eljárások, valamint a külső értékelési eljárások 
összefüggéseit.

Tót Éva azokat a szabályozási, intézményi feltételeket tekinti át, amelyek a 
formális kereteken kívül megszerzett tanulási eredmények elismertetési eljárásá-
nak működését segítik, illetve elemzi azokat a tényezőket, amelyek korlátozzák 
a szélesebb körben történő alkalmazást. Kitér a fogalom használatának módjára, 
továbbá a felsőoktatási szereplők, elsősorban az oktatók témához való viszo-
nyára, a hozott tudás értékeléséhez kapcsolódó eltérő érdekeltségek kérdésére. 
Bár a validációs eljárás sokféle környezetben alkalmazható, a szerző elemzése a 
felsőoktatási szektorra összpontosít.

A második részben elméleti és empirikus irányultságú írások egyaránt helyet 
kaptak. Közös jellemzőjük, hogy alapvetően két forrásra támaszkodnak. Az egyik-
ben a kiinduló pontot a Tempus Közalapítvány magyarországi Bologna Tanács-
adó Hálózat keretében 2009-ben végzett, a Tanulási eredmények alkalmazása 
a felsőoktatásban című vizsgálat 2010-ben, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Pedagógiai Pszichológiai Karának Neveléstudományi Intézetében végzett, 
A tanulási eredmények alkalmazása az oktatásban és az értékelésben 2. címmel 
megismételt változata2 jelentette. Ez utóbbi kutatás célja annak feltárása volt, 
hogyan határozzák meg az intézmények a tanulási eredményeket, mindez hogyan 
befolyásolja az ott folyó munkát, és az előző vizsgálathoz képest milyen változás 
történt. Az országos, online kérdőíves vizsgálat a felsőoktatás oktatói és vezetői 
körében zajlott, mely végül 822 főből álló oktatói és 324 fő vezetői mintán vég-
legesült. E kutatás részeként további négy intézményben készült esettanulmány, 
22 vezetői és oktatói interjú alapján. Dacára, hogy e vizsgálat alapvető eredmé-
nyei a hivatkozott irodalomban olvashatók, e kötet néhány szerzője vállalta, hogy 
egyrészt az adatbázis mélyebb elemzésével további információkat szolgáltat a 
szakmai érdeklődőknek, másrészt a TÁMOP 4.1.3 projektben keletkezett kutatási 
anyagok felhasználásával tovább követi a tanulási eredmények szemlélet és gya-
korlat felsőoktatási beágyazottságát, s mindeközben alkalom adódott korábban 
nem elemzett témák feldolgozására is. 

2 Az egyes tanulmányokban erre a vizsgálatra LO2 néven hivatkozunk. Jelen kötetben a vizsgá-
lat teljes bemutatását nem ismételjük meg, részletes ismertetés és a felhasznált kérdőív teljes 
szövege a következő kötetben olvasható: Vámos Ágnes (2010): A tanulási eredmények alkal-
mazása a felsőoktatási intézményekben 2. Bologna-füzetek. Budapest, Tempus Közalapítvány.

 http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=229
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A tanulmányok másik forrása tehát a Felsőoktatási szolgáltatások rendszer-
szintű fejlesztése3 2014-ben zárult projekt kutatási eredményei. Az esettanul-
mányok a projekt keretében végzett fejlesztés monitorozását – ami sok esetben 
akciókutatás formát öltött – mutatják be öt, ún. referenciaintézmény bevonásá-
val. A referenciaintézményi fejlesztés teljes folyamatát a kötetben Lukács István 
tanulmánya mutatja be. Noha a fő cél a képzési területenkénti tanulási eredmé-
nyek meghatározása volt, ennél sokkal gazdagabb látkép, pillanatfelvétel szü-
letett: láthatóvá váltak a folyamatot kísérő kérdések, problémák, kudarcok, a 
lehetséges megoldások, a segítő és az akadályozó tényezők, szereplők. A refe-
renciaintézményi eredményeket a TÁMOP 4.1.3 projekt becsatornázta az ezzel 
egy időben zajló képzési területenkénti fejlesztésekbe. Ezen kívül, az ország többi 
felsőoktatási intézményéből érkezett oktatókból, vezetőkből, a munka világát, 
valamint a hallgatókat képviselő érdekeltekből álló munkacsoportokban folyta-
tott fejlesztési munkát több körben és szinten egyeztetett workshopok kísérték. 
Ezekben ugyancsak a tanulási eredmények kérdésén volt a hangsúly, de a részt-
vevők megismerkedtek  többek között a validáció, a máshol szerzett tudás befo-
gadásával és a minőségpolitikával. A projekt végén készült munkacsoportonkénti 
interjúk további hasznos, friss információkkal szolgálnak a témáról.

A könyv második részét Czető Krisztina és Kálmán Orsolya tanulmánya 
nyitja, amely a tanulási eredmények szemlélet alakulását vizsgálja hazai felső-
oktatási kontextusban a 2010-ben lezajlott LO2 kutatás, illetve a 2012–2013-ban 
futó TÁMOP 4.1.3 fejlesztés eredményei alapján. A tanulási eredmények foga-
lom értelmezése szorosan összefonódik a tanulásról alkotott megközelítésekkel, 
meghatározva azok megjelenését az oktatás és képzés, illetve a képzésfejlesztés 
szintjein. Az írás a tanulási eredmények értelmezési keretét, a tanulási eredmé-
nyek egyes komponenseinek megjelenését, továbbá az értelmezéshez kapcsolódó 
oktatási és tanulási tevékenységet, képzési szinteket vizsgálja. Fontos tanulság-
ként szűrhető le, hogy érzékelhető egyfajta bizonytalanság a tanulási eredmények 
értelmezésében: míg a korábbi kutatás eredményei a koncepciót egyértelműen a 
tudás komponensre szűkítő, mérhető, zárt természetét hangsúlyozó, az oktatás 
folyamatát kevésbé újraértelmező megközelítéseket találtak, addig a TÁMOP 
4.1.3. keretébe bekapcsolódó intézmények esetén a képzésfejlesztés és a külső 
elvárásokra építő, kimenetorientált értelmezések egyaránt megjelentek. A vizs-
gált szervezetek érzik az oktatás újraértelmezésének szükségességét, a tudás, a 
képességek és attitűdök komplex fejlesztésének igényét fogalmazzák meg, azon-
ban ezek rendszerszerű összekapcsolása, operacionalizálásuk a kurzus szintű 
tanulási folyamatokban kihívást jelent az intézmények számára, kijelölve ezzel a 
jövőbeni felsőoktatási fejlesztések fókuszát. 

3 A tanulmányok erre a vizsgálatra TÁMOP 4.1.3 megnevezéssel hivatkoznak.
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A tanulási eredmények alkalmazása komoly szervezeti és viselkedési alkal-
mazkodást igényel, Tókos Katalin és Kovács Zsuzsa tanulmánya ezt a dimenziót 
hozza be: azt elemzik, hogyan írható le az a szervezeti kontextus, amely ösztönzi, 
támogatja vagy éppen gátolja a tanulási eredmények sikeres vagy kevésbé sikeres 
megvalósulását. Közelebbről a többszintű együttműködések létrejöttét; a hazai 
felsőoktatási intézményekben fellelhető, a tanulási eredmények alkalmazása 
kapcsán kialakuló együttműködések sajátosságait vizsgálják. A kialakuló mintá-
zat szorosan kapcsolható a hazai felsőoktatási gyakorlat jellemzőihez: a tanulási 
eredmények alkalmazását a tanszékek archaikus, tradicionális működése nehe-
zíti; az azonos tárgyak oktatása mentén megjelenő egyeztetést, illetve a kuta-
tási feladatokhoz kapcsolódó közös munkát nevezhetjük tipikus együttműködési 
formáknak; miközben a szakmai közösségekben, keresztmetszeti oktatói mun-
kacsoportokbeli együttműködés, fejlesztőmunka többnyire újszerűnek, olykor 
idegenszerűnek számít a hagyományosan diszciplináris közösségekben dolgozó 
intézmények működésében.

A hazai felsőoktatás jellemző pedagógiai eljárásait Lencse Máté tanulmánya 
vizsgálja, a tanulásszervezés és az értékelés területire fókuszálva. A felsőoktatás-
pedagógia előtérbe kerülésével fontos megnézni, milyen attitűd, milyen eszkö-
zök, milyen módszertani kultúra van már most is jelen az intézményekben, és 
érdemes elgondolkodni a hiányokon, a lehetséges fejlődési utakon. A kutatások 
arra mutattak rá, hogy szigetszerű jó gyakorlatok ugyan vannak, de ezek még 
nem rendszerelemek. Összességében úgy tűnik, hogy az oktatók attitűdjei pozitív 
irányokba mutatnak, ugyanakkor a pedagógiai felkészültségük sok esetben gátja 
lehet egy tudatosabb, innovatívabb pedagógia alkalmazásának.

A már megszerzett tanulási eredmények felsőoktatási beszámítási lehetősé-
geit Vámos Ágnes és Benkei-Kovács Balázs tanulmánya elemzi, az ún. validá-
ciós eljárás keretében, nemzetközi perspektívába ágyazva. A korábbi kutatások 
jellemzően a rendszer szintjén vizsgálták a validációs rendszer bevezetését és 
működését, a szerzők ezért az oktatói perspektívát választották, és szerepiden-
titásoknak megfelelő tipikus attitűdök feltárását végezték el. Azt találták, hogy 
a rendszerfejlesztési folyamatok kezdeti szakaszának velejárója az oktatói gon-
dolkodás változó dinamikája, melyben először az affektív töltet alakul át. Írásuk 
bemutatja, hogy a változási folyamatban az oktatók nemcsak gátjai, hanem elő-
mozdítói is lehetnek az innovatív eszközök implementációinak, ha a rendszerin-
novációban – mint ahogy ez a hazai felsőoktatás rendszerszintű fejlesztését támo-
gató TÁMOP 4.1.3 projektben zajlik – az oktatókra nem mint végrehajtóikra, 
hanem bizonyos tekintetben a változás legfőbb aktoraira tekintenek.

A kötetet záró tanulmányban Kopp Erika a munka világa szempontjainak meg-
jelenését vizsgálja. A tanulási eredmények meghatározása egyfelől meg könnyí ti 
az egyes végzettségek értelmezését a munka világa szereplői számára, másfelől 
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a tanulási eredmények meghatározását célzó fejlesztések indirekt módon arra 
kívánják serkenteni az intézményeket, hogy képzésük kialakítása során vegyék 
figyelembe a munka világának elvárásait is. Az elemzésből kirajzolódó kép alap-
ján megállapítható, hogy az oktatók és a szakfelelősök többsége már közvetlenül 
a Bologna-folyamat bevezetését követően is fontosnak tartotta a munkaerő-piaci 
szempontok beépítését a képzésekbe, azonban a kapcsolódás a munka világához 
főként problémaként, nehézségként, hiányként fogalmazódik meg. A kimenetek 
meghatározása kapcsán artikulálódott a munkaerő-piaci elemzések, kimenetek, 
megfelelőségek vizsgálatának szükségessége, illetve ezek hiánya. E problémá-
val a TÁMOP 4.1.3 projekt során több intézmény is szembesült: számos esetben 
éppen a tanulási eredmények kidolgozási folyamata indukált olyan változásokat 
a szervezetben, ami a pályakövetés valamilyen intézményesült formájának kidol-
gozását segíti elő.

A szerkesztők
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A felsőoktatás elmúlt negyedszázadban történt, de még közel sem lezárt radikális 
átalakulásában új és igen jelentős szervezési és tevékenységi területet jelölt ki a 
minőség sokféle szókapcsolásával jelzett feladat. A minőségirányítás, a minő-
ségbiztosítás, a kiválóság erőteljes megjelenése a felsőoktatásban sokak számára 
a felsőoktatás vállalati gyarmatosításának tűnt, valószínűbb azonban az, hogy 
a minőségkérdés, a minőségaktivitás az új (és önmagát előbb vagy utóbb elke-
rülhetetlenül érvényesítő) posztmodern egyetemi filozófia, felsőoktatás-szerve-
zés integráns alkotórésze. A Bologna-folyamat (illetve az előtte már vagy egy 
évtizeddel korábban elinduló felsőoktatás-modernizálási törekvések) képvise-
lői, aláírói néhány, látszólag igen egyszerűnek tűnő felsőoktatási átalakításban 
definiálták az új egyetemet. Talán az első (még a Bolognai nyilatkozat aláírása 
előtt elindított) kezdeményezés egy globalizált oktatásszervezési forma, a közös 
európai kreditrendszer kialakítása volt. Ez a felsőoktatásban olyan szerepet (uni-
verzális csereérték) tölt be, mint amit a pénz a gazdaságban kap. Lényeges ered-
mény volt a nemzeti zártságú felsőoktatás felbontása, egyfajta tanulási és oktatási 
globalizálást célul kitűző mobilitás megteremtése. Harmadik lépésként a hagyo-
mányos és jobbára zsákutcás képzési típusok helyett egyfolyamatú, de több sza-
kaszra bontott, egész életen át tartó tanulást lehetővé tevő felsőoktatási folyamat 
született, melynek rövidebb szakaszai rugalmas társadalmi és egyéni hasznosítást 
jelentettek. Negyedikként a 2003-as berlini miniszteri találkozó emelte ki külön 
részfejezetbe, és határozta meg először a felsőoktatási „minőségbiztosítás” kiala-
kításának feladatát európai, nemzeti és intézményi szinteken. Két évvel később, a 
2005-ös bergeni miniszteri találkozón egy újabb, igen jelentős lépés történt: meg-
állapodás született a felsőoktatás tartalmi szervezésének megújításáról, a tanulási 
eredményekben megfogalmazott képesítési szintleírásokról és az európai felsőok-
tatás képesítési keretrendszeréről. Nem véletlen, hisz alapvetően összetartoznak: 
ugyanezen az ülésen fogadtak el egy dokumentumot, mely meghatározta a felső-
oktatási minőségbiztosítás irányait, komponenseit. Létrejött továbbá egy európai 
felsőoktatási minőségbiztosítási szervezet, kialakítottak egy regisztert, amelybe a 
kritériumokat teljesítő nemzeti minőségbiztosítási szervezetek kerültek. A minő-
ségbiztosítás ezzel a Bologna-folyamat egyik lényeges, meghatározó komponen-
seként jelent meg.

1. Minőség és felsőoktatás

A minőség iránti érzékenység mindig is jelentős alakító erő volt a felsőoktatásban, 
de a jelenkori minőségkérdés alapvetően más pozíciójú, mint amiről akár a közel-
múlt modern egyetemének esetében volt szó. A XIX. században megszülető modern 
egyetem minősége kizárólag az egyetem oktatójának, kiemelten a professzornak a 
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szellemi (kutatói) jelentőségén múlott, ő volt az eszme önelvű megszemélyesülése, 
aki egy elit, szűk körű közönségnek adta át tudását. Az ilyen minőségelv kizárólag 
a tudásközvetítés bemeneti szintjét vette figyelembe. A tudás közvetlen társada-
lomalakító, és a társadalom tudásalakító szerepének megszületésével azonban a 
minőség kérdése már nem ezen a szinten, hanem a teljes egyetemi tanulási-tanítási 
folyamat alakításának szintjén jelentkezett. Egy bonyolult, sokszereplős, integrált 
tevékenységsor adekvát, sokágú megszervezési módját jelzik a mai felsőoktatás-
ban kialakult, rendszeres, szabályzott aktivitássá kidolgozott minőségesemények. 
Szokás azzal a váddal élni, hogy a felsőoktatás itt átvette a vállalkozások körében 
kialakult stratégiát, azaz „menedzserizálódott”. Valószínű azonban, hogy sokkal 
inkább egy olyan párhuzamos fejleményről van szó, amely annak következménye, 
hogy a társadalmi tevékenységek egész sorában (a vállalatoknál éppúgy, mint a fel-
sőoktatásban) vált szükségessé a folyamatszervezés koherenciájának, logikusságá-
nak és funkcionális értékadó szerepének a tudatosítása, kontrollja. A minőségkérdés 
azért lényeges komponense a jelenkor felsőoktatásának, a Bologna-folyamatnak, 
mert a tevékenységszabályozást amatőr-individuális jellegéből kiemeli, és tudato-
san szervezett, felügyelt folyamatként értelmezi. A felsőoktatási minőségbiztosítás 
jellegét, terepét jelentősen átformálta (vagy pontosabban: átformálja napjainkban) 
az, hogy a felsőoktatás centrumába a képességek, kompetenciák kifejlesztése, azaz 
egy tanulóközpontú folyamat és eredmény megszervezése került, és a minőségirá-
nyításnak ezt a sokkal komplexebb tevékenységet kell konceptualizálnia, mérnie. 
A TÁMOP 4.1.3 projektben voltaképpen ezzel a kettős problémával kellett lega-
lább egy áttekintés szintjén szembenézni: egyrészt azzal, hogy egyáltalán milyen 
minőségbiztosítási folyamatok érhetők el a felsőoktatásban, másrészt hogy ezek 
hogyan érzékenyíthetők a kompetencia-hátterű, tanulási eredményekre épülő fel-
sőoktatás irányításában.

A felsőoktatásban a minőségszabályzás, a -tudatosság számos fogalom-
mal, sokféle szempontból van jelen. Jellemző fogalmai a minőségbiztosítás, a 
minő ség-po litika, a minőségkultúra, de beszélnek kiválóságról, standardokról, 
auditról, küszöbértékekről (benchmark), célnak való megfelelésről stb. Kiinduló, 
megalapozó, általános fogalmunk a minőség, ami olyan „holisztikus fogalom, 
amely egy tárgy, egy ember, egy szervezet vagy egy esemény működési adek-
vátságát idézi fel” (Harvey, 2006). A minőség egyfajta „mineműség”, valami 
olyan várt, vágyott, átfogó jellemző, amely egy tevékenység, helyzet, szerve-
zet jellemzőjeként határozható meg. A felsőoktatási minőségfolyamatokban ez a 
legátfogóbb szint a „minőségkultúra” fogalmában jelenik meg. Már 2002 körül 
elindultak (a European University Association szervezésében) olyan kísérletek1, 

1 Developing an Internal Quality Culture in European Universities – Report on the quality culture 
project 2002–2003, EUA, Brussels, 2005. 
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amelyek ezen felsőoktatási minőségkultúra meghatározására és persze fejlesz-
tésére is törekedtek. A minőségkultúra átfogó hozzáállás, a minőség bottom-up 
irányú felépítése, vagyis a felsőoktatásban résztvevők átfogó igénye és törekvése 
a felsőoktatási folyamatok minőségének javítására. A minőségkultúra meghatá-
rozó komponensei (Lee Harvey összefoglalója szerint) a „(1) szakmai birtoklás 
és elkötelezettség; (2) a nem bürokratikus minőségrendszer igénye; (3) törek-
vés az emberek viselkedésének megváltoztatására; (4) a cél világossága, egyér-
telműsége; (5) a tanuló központi pozíciója, egyrészt az oktatás minőségének a 
centruma a diák tanulási tapasztalata, másrészt hiteles részvétele az értékelési 
folyamatban; (6) a partnerség és a kooperáció támogatása, kevésbé az egyéni, 
inkább a csoportmunkára, a közösségi részvételre koncentrál; (7) inspiráló, nem 
pedig diktáló vezetés; (8) a külső kritikai értékelés elfogadása; (9) integrált és 
folytonos önreflexió; (10) a változtatás, javítás kezdeményezéséhez kedvező 
kontextus teremtése.” (Harvey, 2010) A minőségkultúrának különböző típusai 
határozhatók meg. Harvey két dimenziót említ aszerint, hogy az egyéni viselke-
dés „csoport által kontrollált”, vagy éppen külső szabályok és irányítás mentén 
működik. Ennek tükrében beszél a) „reszponzív” minőségkultúráról, amelyet 
külső elvárások vezérelnek, b) „reaktív” minőségkultúráról, amely a jutalmak és 
büntetések mentén működik. Aztán van c) „regenaratív” minőségkultúra, mely 
befelé orientált, erősen hisz a csapatban és a meglévő tevékenységekben, vállalja 
a rizikót, de nem igazán figyel a külső elvárásokra. Végül említ d) „reproduktív” 
minőségkultúrát, amely minimalizálni akarja a külső hatásokat, kevéssé átlátható 
részegységekre épít, és hangsúlyozza az egyéni szakértelmet (Harvey–Stensaker, 
2007).

A minőség definíciója a felsőoktatás elmúlt évtizedében sokféle alakot öltött. 
Harvey hatféle definíciót említ, ezek mindegyike más és más hozzáállást jelez a 
tényleges felsőoktatási folyamatok minőségértelme kapcsán. Az első a kiválóság, 
amely kiemelkedően magas szakmai-oktatási szintet jelez. A második a minőség 
mint zéró hiba, mely a tevékenység tökéletességét, konzisztenciáját feltételezi, a 
harmadik a célnak való megfelelés, amely a minőséget az előzőleg megállapított 
céloknak való megfelelés alapján mondja ki. A negyedik a megfelelő cél minő-
sége, ami az előbbi szemléletmód előfeltételét, magát a célt minősíti. A „value for 
money”, az ár-érték viszony alapján, a költség-eredmény viszonyban definiálja a 
minőséget. Végül a minőség mint átalakító erő azt vizsgálja, hogy egy tevékeny-
ség mennyire formálja át a résztvevőket (Harvey, 2006).2

2 Harvey tanulmánya alapján részben azonos, részben eltérő definíciós listáját részletesebben 
ismerteti Csizmadia Tibor (2009): Minőségmenedzsment a felsőoktatásban címmel. In Drótos 
György – Kováts Gergely (szerk.): Felsőoktatás-menedzsment, Aula, 181–182.
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Az eltérő minőségdefiníciók természetesen megszabják a minőségfolya-
matok természetét, eltérően hangsúlyozzák centrumának témáját, és a minőség 
fogalmat lebontó, megvalósító eljárások jellegét. Kétségtelen azonban, hogy a 
centrális, leggyakrabban emlegetett eljárás a minőségbiztosítás. A minőségbiz-
tosítás a minőségkultúra operacionalizált ellenőrző folyamata, mely lehet belső, 
egy adott munkatársi körön belüli önellenőrző tevékenység, de lehet külső is, 
amikor egy, a tevékenységtől függetlenül, előzetesen meghatározott standard 
alapján folyik az értékelés. Ez utóbbi különösen hangsúlyozza a minőségfolya-
mat elszámoltathatósági arculatát, egy olyan akció lehetőségét, amely a külső 
szervezet, fenntartó részéről a minőségbiztosítási eredmények alapján állapít 
meg fenntarthatóságot vagy finanszírozási pozíciót. A minőségbiztosítás gyak-
ran, vagy talán szükségszerűen, feltételez standardokat, küszöbértékeket (bench-
mark-kokat), rögzített vagy mozgatható kritériumokat. A minőségfogalmak és az 
azokból következő minőségtevékenységek ilyen komplexitása, sokfélesége a fel-
sőoktatás fontos jellemzője. A rendszer még bonyolultabb, de ugyanakkor átfo-
góbb, megalapozóbb is lesz, ha áttekintjük azokat a szinteket, amelyek az euró-
pai felsőoktatási folyamatot jellemzik, az európai felsőoktatási térséget érintő 
átfogóbb minőségbiztosítási elvektől egészen az oktatási folyamatot közvetlenül 
befolyásoló minőségtevékenységig.3 A felsőoktatás minőségbiztosítása pontosan 
emiatt a komplexitás miatt lesz bonyolultabb, mint egy iparvállalat vagy szolgál-
tatószervezet minőségbiztosítása. Meglehetősen eltérő minőségbiztosítási tevé-
kenységek szükségesek nemzetközi, országos és intézményi szinten. A bolognai 
folyamat általa bevezetetett oktatásszervezési folyamatok is más és más megkö-
zelítést kívánnak. Különösen komoly feladat lett a kimeneti szempontú felsőokta-
tás-tervezés, a képesítési keretrendszerek megjelenése miatt a tényleges tanulási 
folyamat minőségbiztosításának a kötelezettsége, hiszen ebben meghatározó és 
kontrollálandó a közvetlen tanuló-tanár együttműködés.

2. Európától a nemzeti keretrendszerig

Az Európai képesítési keretrendszer élethosszig tartó tanulásra építő, 2008-ban 
elfogadott hivatalos változata külön függelékben foglalkozik a minőségbiz-
tosítás kérdésével. Az itt közölt alapelvek nagyon átfogó megfogalmazásúak, 
inkább csak a minőségbiztosítás területeit jelölik ki. Feltételezik, hogy a minő-
ségbiztosítási politikáknak és eljárásoknak az Európai képesítési keretrendszer 

3 E témát számos tanulmányban dolgozta fel a „TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási 
szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” című projekt (projektvezető: Temesi József). E mun-
kának, „előzményprojektünknek” az anyagai jelen dolgozatnak is alapját képezik.
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(továbbiakban: EKKR) valamennyi szintjét alá kell támasztaniuk, beépülnek az 
intézmények belső programjaiba, valamint ezeket külső minőségbiztosítási ügy-
nökségek is rendszeresen felülvizsgálják. A kimeneti szempontra egy tétel utal: 
„A minőségbiztosítás kontextus bemeneti, folyamati és kimeneti dimenziókat 
foglal magában, ugyanakkor a kimenetre és a tanulási eredményekre helyezi a 
hangsúlyt”, de az EKKR egyébként átfogóan és kizárólagosan tanulási eredmény 
alapú megfogalmazása ellenére, további vonatkozó minőségbiztosítási kritériu-
mokat nem ad meg. Vannak azonban olyan átfogó minőségi elvek, amelyeket a 
metaszinten (tehát közvetlen képzéshez, diplomához nem kötődő, megalapozó 
háttérrendszerek szintjén) már alkalmazni kell. Jim Murrray egy, a témáról szóló 
összefoglalójában két ilyen átfogó minőséget említ: egyrészt azt, hogy a keret-
rendszereknek transzparensnek, másrészt hogy bizalmat ébresztőnek kell lennie 
(Murray, 2013). Ezen a metaszinten a minőségbiztosítás folyamata e két kompo-
nens operacionalizált lebontásával történik. Az Európai képesítési keretrendszer, 
éppen meta jellege miatt, nem azt várja el a csatlakozóktól, hogy „a nemzeti 
struktúrákat egy normatív nemzetközi struktúrához igazítsuk” (Gönczi, 2010), a 
nemzeti keretrendszerek illeszkednek, vagyis hasonló formát, struktúrát mutat-
nak, mint amilyen az EKKR. A referencing az illeszkedés folyamata, amikor egy 
nemzeti képesítési keretrendszerről bizonyítják, hogy az hasonló logikájú, mint a 
közös európai, van határozott minőségbiztosítási jellege. 

A nemzeti képesítési keretrendszerek esetében már a tanulási folyamat 
olyan leírási szintjén vagyunk, amely bár még erősen absztrakt (azaz jelentős 
meta jellege van), de már közvetlenül kapcsolódik az adott ország felsőoktatási 
megszervezéséhez, működtetéséhez. Ezt a kapcsolódást első, legátfogóbb szinten 
az illeszkedés tényét, mértékét ellenőrző megfeleltetési eljárás jelenti. E folya-
matban annak a meghatározása történik, milyen mértékben illeszkedik egy adott 
országos keretrendszer az európai metarendszerhez. A megfeleltetés több szin-
ten, „fentről le” sorrendben történik. Meg kell határozni a nemzeti keretrend-
szer illeszkedését az európaihoz, illetve a nemzeti keretrendszerbe be kell sorolni 
(megfelelő szinthez kell illeszteni) az adott országban működő képesítéseket. Az 
Országos képesítési keretrendszer (továbbiakban OKKR4) szintjén „három olyan 
fontos elvnek kell megjelennie, amelyeket egyébként az OKKR alá közvetlenül 
tartozó alágazatok minőségbiztosítása tartalmaz”. Ezeket érdemes az előzmény-
projektből idézni, mert már azokat a minőségbiztosítási irányokat jelzik, amelyek 
az intézményi szintű tanulási folyamat szervezése kapcsán szükségszerűen meg-
jelennek. Ezek a következők: „Az első elv arra utal, hogy a kimeneti sztenderdek, 
illetve a képesítések kialakítása megfelel azoknak a céloknak és külső elvárá-

4 A 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) helyett 
a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) elnevezést vezette be. 
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soknak, amelyek érdekében létrehozták azokat (ilyen lehet pl. a munkaerőpiac 
egy adott szegmensének igénye). A második elv arra utal, hogy az akkreditá-
ció és/vagy az auditálás feltételei és eredményei megfelelnek a velük szemben 
támasztott követelményeknek, továbbá átláthatóak, érthetőek és megbízhatóak. 
A harmadik elv pedig arra utal, hogy a képesítések kiadásához vezető értékelési 
eljárások és azok eredménye megfelel a képesítés által előírt követelmények-
nek és megbízható. Megbízhatóságon azt értve, hogy egy azonos körülmények 
között megismételt eljárás ugyanarra az eredményre vezetne.” (Derényi, 2010a) 
A képesítések sztenderdeknek való megfelelése, e megfelelés hiteles kontrollja 
és a képesítésben teljesített tanulási eredmények elfogadási, értékelési módja 
már közvetlenül a képzési folyamat minőségbiztosítása és az ezen alapuló akk-
reditáció kérdéséhez kapcsolódik. Derényi András az illesztési eljárás többirá-
nyú és többszintű mechanizmusait a következőképpen foglalja össze: „Az egyes 
képesítések valamely keretrendszer szintjeivel való összekapcsolását a képesítés 
besorolásának nevezzük (linking), a képesítési keretrendszer egyes szintjeinek 
egy felettes referenciakeret szintjeivel való összekapcsolását a keretrendszerek 
illesztésének (referencing) nevezzük. A sajátos szabályozás miatt, az illesztés 
egyik aleseteként kell számon tartanunk a felsőoktatás nemzeti keretrendszerei 
szintjeinek az Európai képesítési keretrendszer referenciaszintjeivel való össze-
kapcsolását, amelyet ezért tanúsításnak (certification) nevezünk. A egyes nem-
zeti szintű keretrendszereknek az EFT keretrendszeréhez, illetve az élethosszan 
tanulás EKKR keretrendszeréhez történő illesztését nem külső, „illesztő” szak-
emberek végzik el, hanem ezt az adott országnak magának kell elvégeznie, ezért 
ön-illesztési (self-referencing), ön-tanúsítási (self-certificating) folyamatként is 
hivatkoznak erre a sajátos eljárásra.” (Derényi, 2010b) Ezeknek a minőségbizto-
sítási eljárásoknak a technikáját, kritériumait az Európai Unió megfelelő szakér-
tői szervezetei kidolgozták, és illetékes fórumai elfogadták. 

3. A nemzeti keretrendszertől  
az intézményekig

A minőségbiztosítás következő szintje az egyes országok felsőoktatás-irányítá-
sával foglalkozik. E szint kialakításában rendkívül jelentős volt az az európai 
megállapodás, amely a Bologna-folyamatban részt vevő országok minisztereinek 
aláírásával meglehetősen részletes és átfogó minőségbiztosítási elvrendszert rög-
zített. A 2005-ös bergeni miniszteri találkozón fogadták el a European Associa-
tion for Quality Assurance in Higher Eduation (ENQA) koordinálásában készített 
„A felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei” (ESG) című doku-
mentumot. Az ENQA az európai felsőoktatási minőségbiztosítás nagyhatalma 
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lett, nemcsak az alapelveket dolgozta ki, hanem megkapta a jogot, lehetőséget 
az egyes országok minőségirányításának minősítésére is. Valószínűleg teljesen 
igaza van a kidolgozásban részt vevő egyik vezető szakembernek, Peter Wil-
liamsnek, hogy az ESG „az egyik leginkább innovatív és hatásos eredménye 
volt a bolognai folyamat és az európai felsőoktatási térség első évtizedének.” 
(Williams, 2010) Az európai minőségbiztosítás persze számos szinten és szer-
vezetben is megjelenik, ilyen például a tanulási eredmények minőségbiztosítása 
kapcsán kitűnő szakanyagokat előállító European Consortium for Accreditation, 
és hasonlóan fontos az évente megrendezett European Quality Assurance Forum. 

Az ESG „azokat a kulcsjellemzőket és deszkriptorokat tartalmazza, ame-
lyek egy közös megegyezés nyomán a Bologna felsőoktatási térség minőségbiz-
tosításának eljárásait, kritériumait és folyamatait jelölik meg”. (Kohler, 2006) 
A kimeneti szempontú tanulásszervezés szempontjából lényeges az ESG szerke-
zete: első, talán leginkább hangsúlyos fejezete a felsőoktatási intézmények belső 
minőségbiztosításával foglakozik, azzal, hogy a felsőoktatás szolgáltatóinak, sze-
replőinek miként kell az oktatási folyamat minőségbiztosítási elveit (és persze 
technikáit, eszközeit) önmaguk számára megfogalmazni. A második, nagyobb 
egység a felsőoktatás külső minőségbiztosításáról szól, egy olyan minőségkont-
rollról, amely az adott intézmény minőségbiztosítási aktivitását, annak hatéko-
nyágát értékeli. A dokumentum harmadik része a külső minőségbiztosítást végző 
akkreditációs szervezetek minőségkritériumait sorolja fel. A felsőoktatás világa 
„hagyományosan két, nyilvánvalóan ellentétes célt feltételez: minőségfejlesztést 
és elszámoltathatóságot” (Bollaert et al., 2007), és e két trend kapcsán meglehe-
tősen eltérő feladatok, gondolkodási stratégiák és hivatalos akciók születtek. Az 
ESG-dokumentum is e két terület kapcsán sorolja fel a minőségbiztosítás leg-
fontosabb teendőit, kritériumait, és a második kapcsán tér ki az európai minő-
ségbiztosítási intézmények működésének elveire is. A három részfejezetbe sorolt 
egyes téziseket kettős megfogalmazásban kapjuk: a dokumentum egyrészt egy 
rövidebb, „sztenderd” definíciót (a minőségbiztosítás normatív eljárását közlő 
kijelentést) rögzít, majd egy hosszabb, részletezőbb magyarázatban, az „irányel-
vek”-ben (a „guidelines”-ban) ennek bevezetési területeit és javasolt gyakorlatát 
adja meg5. Az ESG abszolút fontos dokumentum, hiszen (az európai felsőoktatási 
dokumentumok között ritka példaként) az egyes részt vevő országok vonatkozá-
sában szinte kötelező, egy nemzeti akkreditációs intézmény, és a folyamat csak 
akkor kap nemzetközi, európai szintű elismerést, ha ezen elveknek megfelel.

5 Az ESG kapcsán gyakorta megfogalmazott kritika, hogy többnyire csak a standardokat hasz-
nálták egyfajta „checklist”, teljesítendő szabálygyűjtemény formában, és a gyakorlati, sajátos 
irányokat megmutató guidelines-ok mellőzve lettek. 
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Egyértelmű, hogy „a képesítési keretrendszerek tanulási eredmények hang-
súlya a felsőoktatás értékelésének új paradigmáját eredményezte”. (Haakstad, 
2011) Az akkreditációs folyamatban megjelenő tanulási eredményekre épülő 
kimeneti tanulásszervezés minőségbiztosítási elveit, a minőségbiztosítás értéke-
lésének szempontjait már számos (sokszor egészen friss keletkezésű) szakanyag 
is felvázolja. Az egyik ilyen az ENQA 17. műhelyének beszámolója („Quality 
Assurance and Learning Outcomes” címmel). Több dokumentumot is publikált 
e témában a European Consortium for Accreditation (ECA), és kitűnő program 
szintű minőségbiztosítási koncepciót tett közzé a Tuning 6 is. A tanulási eredmé-
nyek akkreditációs folyamatban történő érvényesítéséről az ECA 2013-ban egy 
hosszabb munkaanyagot publikált, kibővítette a korábbi (talán túlságosan is nor-
matívnak tűnő) „irányelveket”, kiegészítette gyakorlati javaslatokkal, példákkal, 
intézményi elemzésekkel (Learning Outcomes…, 2013). Az irányelvek a követ-
kezők voltak:

1. elv: Az akkreditációs szervezetek vegyék figyelembe a tanulási eredmé-
nyeket az értékelés (assessment) során, ezzel is erősítsék az akkreditációs 
döntések kölcsönös elismerését.

2. elv: Az akkreditációs szervezetek vizsgálják, hogy a tanulási eredmények 
összhangban vannak-e a nemzeti képesítési keretrendszerrel és/vagy az 
európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerével.

3. elv: A tanulási eredmények érintik a felsőoktatásban érdekelteket (stake-
holders) is, ezért az akkreditációs szervezetek vizsgálják, hogy a felsőok-
tatási intézmények figyelembe veszik-e az érdekeltek véleményét a kép-
zési programok és tanulási eredmények tervezése, illetve felülvizsgálata 
során.

4. elv: Az akkreditációs szervezetek vizsgálják, hogy a tanulási eredmé-
nyek és azok felsőoktatási intézmények általi értékelése érthető-e és nyil-
vános-e.

5. elv: Az akkreditációs szervezetek vizsgálják, hogy a tanterv kialakítása 
(curriculum design) és tartalma lehetővé teszi-e a hallgatóknak az elvárt/
szándékolt (intended) tanulási eredmények elérését; továbbá azt is, hogy a 
felsőoktatási intézmények megfelelő (proper) eljárásokat alkalmaznak-e 
ezeknek az elvárt/szándékolt tanulási eredményeknek az értékelésére 
(assess).

6. elv: Programakkreditáció esetén az akkreditációs szervezetek jelentésük-
ben egyértelműen hivatkozzanak a programok tanulási eredményeire.

6 Lásd: http://www.unideusto.org/tuningeu 
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7. elv: Intézményi akkreditáció esetén az akkreditációs szervezetek értékel-
jék (evaluate) az intézménynek a tanulási eredmények megvalósítására 
(implementation) és értékelésére (assessment) vonatkozó szabályzatait/
rendelkezéseit (provisions).7

A felsorolt ECA-elvek jelzik a tanulási eredmények átfogó jelenlétét, szerepét a 
felsőoktatás folyamatszervezésében, minőségbiztosításában. Az első elv a tanu-
lási eredmény tényét állapítja meg, a második és harmadik viszont már az intéz-
ményi tanulási/tanítási folyamatban való adekvát jelenlétét (a nemzeti és európai 
képesítési keretrendszerekhez), illetve a társadalom, a stakeholders elvárásaihoz 
való kapcsolatát vizsgálja. Fontos, hogy a hallgatói munka értékelése, és maga 
a tanulási folyamat voltaképpen tényleges minőségbiztosítása (4. elv) kiemelten 
hangsúlyozott részévé válik. Ezen a szinten, területen dől el, milyen minőségű az 
„elért” tanulási eredmény, azaz valójában mit hozott a tanulási folyamat, hogyan 
történik a tanulás eredményességének mérése. Az 5. elv valójában a 4. előzmé-
nye, a „szándékolt(elvárt)” tanulási eredményekre vonatkozik, azaz a tanulási 
folyamat intézményi megtervezési stratégiáinak minőségbiztosítását várja el. 
Ezen a szinten kulcsfontosságú a tantervtervezés minőségbiztosítása, a felsőok-
tatási pedagógiai módszertan szerepe és az intézményben tervezett, preferált érté-
kelési technikák tudatosítása (ugyanezt ismétli az intézményi akkreditáció szem-
pontjából a 7. elv).

A tanulási eredmények és az ezekre épülő képesítési keretrendszerek centrá-
lis felsőoktatás-szervezési szerepe alaposan átírja a szükséges minőségbiztosítási 
folyamatokat. Az ECA-elvek ezt általánosan jelzik, az igazi feladat azonban az, 
hogy kialakítódjanak azok a tényleges folyamatok, amelyek során az elvekben 
jelzett területek és viszonyok minőségbiztosítása megtörténik. E cél és feladat 
azonban egyáltalán nem könnyű. A tanulási eredmények, a kimeneti szempont 
terepe ugyanis sokkal inkább hely-, kontextus- és kultúrafüggő, mint a bementi 
szempont szerinti értékelés lehetősége. Lényeges például az, hogy a tanulási 
eredmények teljesülése jelentős mértékben függ a hallgatók képességétől, 
erőfeszítéseitől (amelyekkel viszont, ezt meg kell hagyni, sokat tud kezdeni 
egy, az adott intézményen belüli tudatos, színvonalas felsőoktatás-pedagógiai, 
-módszertani kultúra). Ugyancsak jelentősen eltérhet az a nemzeti kultúra, társa-
dalmi elvárás, amely az adott intézményt körülveszi. A minőségmérés kapcsán az 
OECD 2009-es jelentése kifejezetten jelzi azt, hogy az európai szintű felsőokta-
tási minőségértékelés valamilyen, és nem kis mértékben, figyelembe kell vegye 

7 Az ECA-dokumentum (Learning Outcomes…, 2013) ezen részletének magyar fordítását a 
http://www.413.hu/files/Szakmai_Akkredit%C3%A1ci%C3%B3%2008.28/ECA_elvek_leo_
akkreditacio.pdf webhelyről vettem. 
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a kulturális különbségeket. Eszerint olyan mérőeszközt kell kifejleszteni, amely 
„eltérő intézményi, kulturális és nyelvi kontextusra megfelelő adaptációval alkal-
mazható, miközben lehetővé teszi a hallgatói tanulási eredmények és áttételesen 
a felsőoktatási minőség érvényes, megbízható és hibamentes mérését”. (OECD, 
2009)

Ebből a szempontból igen fontos kezdeményezés az OECD AHELO (Assess-
ment of Higher Education Learning Outcomes) programja. A sokféle, kevéssé 
megbízható és inkább csak propaganda (és nem minőségbiztosítási) értékű egye-
temi rangsorokkal szemben, az AHELO (egyfajta felsőoktatási PISA-tesztként) 
valóban a felsőoktatási tanulási folyamatban elért tanulási eredmények átfogó 
mérésére lehet alkalmas. Az AHELO igen komplex vállalkozás, ez az a minőség-
biztosítási mód, amely a kompetenciát, a tanulási eredményeket méri, olyan „esz-
közöket fejleszt ki, amelyek a generikus és szakterületi képességeket”8 egyaránt 
értékelik, velük az eredmények nyelvi és kulturális különbségektől függetlenül 
összevethetők” és „a tesztek tényleges adatokat szolgáltatnak a tanulás minősé-
géről és munkaerő-piaci relevanciájáról”.9 Az ilyen „kompetenciamérés lényege 
éppen az, hogy nem a formális végzettségről kíván adatokat nyújtani, hanem az e 
mögött meglévő vagy e mögül éppen hiányzó valóságos képességekről”. (Halász, 
2012)

4. Az intézménytől a tanulási folyamatig

A kimeneti szempontú képzésszervezés minőségbiztosításának legfontosabb, 
igazi és valóban gyakorlati szintje a tényleges tanulási folyamathoz közvetlenül 
kapcsolódó minőségértékelési és minőségfejlesztési kontroll, az idézett ECA-elv-
sor hatodik tétele már erre vonatkozik. Kétségtelen, hogy „végső eredményében 
a minőség fenntartásának és fejlesztésének felelőssége, feladata a felsőoktatási 
intézményre, a hallgatókkal és más érdekeltekkel (stakeholders) együttműködő 
oktatóira hárul”10. A kimeneti szempont meghatározó dominanciája, az Euró-
pa-szerte most alakuló radikálisan új felsőoktatási folyamatszervezési mód legje-
lentősebb újdonsága az, hogy központi jelentőséget tulajdonít a tanulás minősé-
gének. A korábbi felsőoktatási filozófia és gyakorlat a tanulási folyamatot magától 
értetődőnek, magától megtörténőnek tartotta. A XXI. század felsőoktatásában 

  8 OECD – AHELO – ASSESSMENT OF HIGHER EDUCATION LEARNING OUTCOMES 
2010-2011 http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/45755875.pdf 

  9 Uo. 5. old.
10 Quality Enhancement at Programme Level: The TUNING Approach. http://www.unideusto.

org/tuningeu/images/stories/archivos/QUALITY%20PARA%20LA%20WEB.pdf
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több ok (elsősorban a felsőoktatás tömegesedése és a felsőoktatás tudásközvetítési 
pozíciójának jelentős átalakulása) miatt, ez egyáltalán nem automatikus. Emiatt 
a felsőoktatási minőségbiztosítási tennivalók, folyamatok súlypontja szükségsze-
rűen jelentősen változáson megy keresztül, centrumába kerül a tanulás és tanítás 
kérdése. Mégis az „egyik legnagyobb kihívás a tanulás és tanítás minőségének 
kérdéseiről gondolkodók számára az, milyen módon lehet a minőségbiztosítás 
megszokott felsőoktatási gyakorlatát ötvözni a tanulás minőségéről való modern 
gondolkodással”. (A tanulás…, 2012) Ezt az integrációt, vagyis a közvetlen tanu-
lási folyamattal kapcsolatos minőségkultúra és minőségbiztosítás fontos lépéseit, 
irányait tartalmazza az ESG (és még erőteljesebben hangsúlyozza majd a közeljö-
vőben, a következő miniszteri Bologna-találkozóra előterjesztendő új ESG-doku-
mentum). Jelentős mennyiségű, igen értékes iránymutatást adott, és háttérkutatást 
végzett ezen a területen az OECD IMHE (Institutional Management in Higher 
Education) programja is. A magyar felsőoktatásban vannak ilyen irányba mutató 
egyedi, intézményi jó gyakorlatok, azonban jelentősebb, átfogó irányváltásról még 
egyáltalán nincs szó, a minőségbiztosítási dokumentumok és folyamatok inkább 
csak formális működésűek, a tanulási és tanítási gyakorlatot nem befolyásolják. 
Kétségtelen, hogy a tanulási folyamatot intézmény feletti eszközökkel (például 
nemzeti vagy nemzetközi minőségbiztosítási fórumokkal) közvetlenül minőség-
vezérelni nemcsak bonyolult és nagyon munkaigényes dolog, hanem sokszor 
ütközik az oktatók ellenállásába és a hallgatók érdektelenségébe is. 

Az ESG belső minőségbiztosításra vonatkozó alábbi elvei az intézményi 
minőségpolitika legfontosabb eljárásait, tennivalóit fogalmazzák meg, kiemelten 
hangsúlyozzák a kimeneti szemlélet, a tanulási eredményekre alapuló képzésfej-
lesztés szempontját. E szerint a képzési programok és diplomák minőségbiztosí-
tása tartalmazza:

• a tervezett tanulmányi kimenetek kidolgozását és közreadását,
• a tananyagok és programok tervezésének és tartalmának gondos kezelését,
• a különböző képzési formák (például nappali tagozatos, részidős, távok-

tatási, e-learning) és intézménytípusok (például egyetemi, szakképzési, 
szakmai) speciális szükségleteit,

• a megfelelő tanulási források és eszközök meglétét,
• a hivatalos program engedélyezési eljárását, amelyet a program oktatásától 

eltérő szervezet hajt végre,
• a hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérését,
• a programok rendszeres időszakonkénti felülvizsgálatát (külső tagok bevo-

násával),
• rendszeres visszacsatolás kérését a munkáltatóktól, munkaerő-piaci és más 

szervezetektől,
• a hallgatók részvételét a minőségbiztosítási tevékenységben.
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A kimeneti szempontú képzési stratégiákban centrális szerepet kap az értékelés, 
az elért tanulási eredmények kontrollja. A hallgatókat értékelő eljárásoktól elvár-
ható, hogy:

• mérjék a program által kitűzött célok és kimeneti eredmények elérését,
• feleljenek meg céljuknak, ami lehet felmérő, formáló vagy összegző,
• legyen világos és közétett követelmény az osztályozásra,
• olyan emberek végezzék, akik értik az értékelés hallgatói fejlődésben 

betöltött szerepét, hogy a hallgató elérje a kívánt képzettség megszerzésé-
hez szükséges tudást és képességeket,

• legyen világos szabályzata a hallgatói hiányzásnak, betegségnek és egyéb 
méltányos körülményeknek,

• biztosítsák, hogy az értékeléseket biztonságosan végezzék az intézmény 
meghatározott eljárásai szerint,

• pontosságukat adminisztratív ellenőrző vizsgálatok támasszák alá.

Az ESG belső minőségbiztosítással foglalkozó további tézisei az oktatók minősé-
gére, a tanulástámogatás meghatározott színvonalára és az intézmény működésé-
vel, programjaival kapcsolatos információk közzétételére vonatkozik.

További, igen jelentős oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási projekt, a 
Tuning már egyértelműen a belső, az oktatási folyamatra vonatkozó minőségfej-
lesztési feladatokat, kérdéseket határozza meg. A Tuning centrális érdekeltsége a 
generikus és szakspecifikus elvárt kompetenciákkal, tanulási eredményekkel leírt 
szakprogramok kidolgozása. Minőségbiztosítási alapelve a „célnak megfelelő-
ség” meghatározása, azaz azt vizsgálja, hogy egy oktatási-tanulási komplexum, 
működés mennyiben képes saját céljait elérni, azoknak megfelelni11. A Tuning 
érdekes, a megközelítés sajátos szemléletét jól tükröző fogalomhasználata nem 
„minőségbiztosítást” mond, hanem „quality enhancement”-ről, minőségfejlesz-
tésről beszél, és olyan eszközt alakít ki, amely az azt alkalmazó intézményeknél, 
szakprogramoknál fejlesztő célú önkontrollt (vagy éppen külső kontrollt) tesz 
lehetővé. Ha egy tanszék vagy intézmény például szakot szeretne indítani, akkor 
a Tuning szerint meg kell vizsgálnia a következő szakalapítási kritériumok érvé-
nyesülését: 

• a képzési program iránti azonosított és megegyezéses igény megléte,
• pontosan leírt profil (a szak átfogó képe),

11 A Tuning minőségfejlesztési anyaga a következő webhelyen található: http://www.unideusto.
org/tuningeu/quality-enhancement.html 
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• az ehhez kapcsolódó tanulási eredmények, kompetenciák,
• az ECTS-kreditek korrekt allokációja a képzési program elemeiként,
• megfelelő megközelítés a tanítás, tanulás és értékelés tevékenységeiben.12

Az oktatási folyamat tervezésének és megvalósításának minőségbiztosítási, 
minőségfejlesztési elveit a Tuning 14 pontban foglalta össze:

1. Képesítési profil
Milyen mértékben alátámasztott a képzés, szak indítása?
Megtörténte-e az érdekeltekkel (stakeholders) való megbeszélése?
Szakmailag fontos és érdekes?
Pontos-e a profil definíciója és a célcsoportok meghatározása?

2. Tanulási eredmények
Megtörtént-e a képzéshez kapcsolható tanulási eredmények világos beazo-
nosítása, megfogalmazása?
Megfogalmazták-e a szakspecifikus és generikus kompetenciákat?
Milyen garanciák vannak arra, hogy ezeket a tanulási eredményeket nem-
zetközi szinten is elfogadják?

3. Kompetenciák és tanulási eredmények a képzés szintjén
Garantált-e a képzés tanulási folyamatának előrehaladása és koherenciája?
Mérhetők-e, értékelhetők-e a megjelölt kompetenciák?
Megtörtént-e a kompetenciák, tanulási eredmények eléréséhez adekvát 
tanítási és tanulási módszerek kiválasztása?

4. Szint
A tanulási igények meghatározásánál figyelembe vették-e a belépő hallga-
tók szintjét? 
Az elérendő kompetenciák, megjelölt tanulási eredmények szintje megfe-
lelő-e az európai és nemzeti ciklusszintnek?
A szintek a tudás, képesség, attitűd és felelősség szempontjából íródtak le?

5. Kredit és munkaterhelés
ECTS-alapú-e a képzés?
Megtörtént-e és adekvát-e a kreditek allokálása a képzésben?
Hogyan ellenőrzik a munkaterhelés és kredit viszonyát?
Hogyan használják az ECTS kulcsdokumentumait?
Megtörtént-e a képzéssel kapcsolatos információk közzététele az ECTS 
User Guide-ban?

12 Quality Enhancement at Programme Level: The TUNING Approach 2. old.
 http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/archivos/QUALITY%20PARA%20LA%20

WEB.pdf 
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6. Erőforrások
Megtörtént-e képzés formális elfogadása, hogyan garantálják a megvalósí-
táshoz szükséges erőforrásokat?
A személyi háttér biztosított-e?
Van-e személyi fejlesztés tervezve, a tanítás, tanulás és értékelés területén?
Elérhetők-e a tanítás és tanulás tárgyi feltételei? 

7. Ellenőrzés, visszajelzés
Tervezett-e a képzés és komponenseinek az ellenőrzése a kivitelezés minő-
sége szempontjából?
Hogyan történik az oktatók minőségének és motivációjának az ellenőrzése?
Van-e értékelési rendszer a tanulási környezet ellenőrzésére?
Hogyan ellenőrzik a végzettek alkalmazhatóságát (employability)?
Van-e és hogyan működik az alumni adatbázis?
Gyűjtik-e a graduáltak megelégedettségi véleményét?

8. Frissítés, megújítás
Hogyan történik a képzés frissítése, megújítása?
Hogyan történik meg a környezetben, társadalomban előforduló változá-
sok beépítése a képzésbe?
Milyen oktatói módszertani fejlesztés történik a tanítás és értékelés kapcsán?

9. Fenntarthatóság és felelősség
Mennyiben garantálható a képzés fenntarthatósága?
Mennyire garantált az, hogy a releváns szervezetek, szintek felelősséget 
éreznek a képzés fenntartása és frissítése kapcsán?

10. Szervezés és információ
Mennyire adekvát a tanulástámogatás, tanácsadás, tutorizálás a képzésben?
Hogyan történik, mennyiben garantált a képzéssel kapcsolatos informá-
ciók közzététele?

A Tuning már a tanulási és tanítási folyamatot akarja úgy felépíttetni, hogy az 
megfelelő, folyamatosan kontroll alatt tartott és fejlesztett minőséget adjon. 
Más kiadványaikban a szakos program kialakítását írják le, javasolnak olyan 
„profil”-t, kimeneti szempontot érvényesítő szakos tanterv leírást, benne adekvát 
kurzusleírási sémát, amely formális keretet adhat a tanulási eredményre épülő 
képzés minőségelemeinek kontrolljára.

Igazán jelentősek azok a kezdeményezések, amelyek a tanulási folyamat 
minőségbiztosításával kapcsolatosak. Ez az a pont, ahol már közvetlenül kap-
csolódik, összeolvad a felsőoktatási minőségkultúra és a hallgatók tanulási 
tevékenységével kapcsolatos értékelés (Lokhoff, et al., 2010). A téma irodalma 
gyakran idézi a Tuning összefoglaló ábráját a „dinamikus minőségfejlesztési 
körről”:
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A tanulási folyamat minőségfejlesztése elsősorban az oktatók felsőoktatási 
módszertani kultúráján, fejlesztési szándékain alapul. Hátteret adhat ennek, ha 
az intézmény olyan professzionális csoportot hoz létre, amely képes hitelesen 
képezni az intézmény oktatóit, tanítás-módszertani, értékelési technikákat, fi lo-
zófi ákat tud bemutatni, elfogadtatni. A magyar felsőoktatásban van már néhány 
intézmény, ahol ilyen belső, önképző szakértői gárda működik, de általánosan 
elterjedt modellről még aligha lehet beszélni.

Halász Gábor egy, a tanulás minősége témát áttekintő, átfogó tanulmányában 
(Halász, 2010) ismerteti azt az elképzelést, amely több felsőoktatási rendszerben 
(ilyen az ír és az angol) alapvető eszköze lett a tanulási folyamat minőségbiztosí-
tásának. Biggs nyomán négy meghatározó elemet emel ki:

• „az elérni kívánt tanulási eredmények (intended learning outcomes) meg-
fogalmazásából való kiindulás (outcome based education), 

• a tanulási/tanítási aktusok, az értékelés és az elérni kívánt tanulási eredmé-
nyek közötti összhang tudatos létrehozása, fi gyelembe véve a tanulásnak 
a kognitív tudományok által feltárt sajátosságait (constructive alignment), 

• a tanulóközpontú attitűd, azaz a tanulókra való intenzív odafi gyelés, annak 
elfogadása, hogy mindenki másképpen tanul, és minden hallgatóban egyedi 
módon »fejlődik ki« a tudás, az eltérő egyéni tanulói stílusok elfogadása és 
az azokhoz való alkalmazkodás, 
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• az okos implementáció, azaz a fentiek elérését szolgáló szervezeti, kör-
nyezeti, vezetési feltételek kialakítását célzó változásmenedzsment annak 
érdekében, hogy a fentiekre épülő megközelítés az ezt gyakran nehezen 
befogadó egyetemi szervezetben valóban érvényre juthasson.” (Halász, 
2010)

Biggs rendszerének különösen fontos eleme, címadója a „constructive align-
ment”, a tanulási folyamat minőségbiztosítási alapelve, konstruktív összekap-
csolás, amely azt jelenti, hogy a tanulási folyamat kialakítása egyértelműen, sőt 
kizárólagosan a szándékolt tanulási eredmények alapján elvárt hallgatói aktivitá-
son keresztül konstruálódik meg. 

Összefoglalóan: a képesítési keretrendszerekre és a tanulási eredményekre 
építő, új felsőoktatási tartalomszervezés radikálisan átalakítja a minőségbiztosí-
tás modelljét. Ez az átalakulás persze még sok ponton kezdeti, kísérleti állapot-
ban van, megtanulása, kifejlesztése azonban a felsőoktatás korszerű alakításának 
kulcskérdése.
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1. Bevezetés 

Az elmúlt években a felsőoktatással kapcsolatos szakmai diskurzusokban egyre 
nagyobb hangsúlyt kapott a tanulási eredmények (learning outcome) fogalma, 
és az ezt középpontba állító szemlélet. Ennek lényege, hogy az oktatási-peda-
gógiai gyakorlatot és annak eredményességét nem a tanár és a tanítás néző-
pontjából, az adott tudományterület jellemzői, hagyományai mentén értékeljük, 
hanem a hallgató és az ő tanulási folyamata nézőpontjából. E szemléletváltás-
nak fontos következménye van a tanári és a hallgatói szerepek alakulására, az 
értékelési gyakorlatok változására, a tantervek és a képzési struktúrák újragon-
dolására egyaránt. 

A szemléletmód megjelenése szorosan kötődik a felsőoktatás expanziójához 
és az ennek nyomán előtérbe kerülő minőségbiztosítási hullámhoz. Az expanzió 
egy összetett jelenséget leíró fogalom, amelynek jelentése:

• hallgatói oldalról a hallgatók számának növekedése, amely együtt jár a 
társadalmi háttér és a képességek szerinti összetétel sokszínűbbé válásával, 
valamint az igények heterogenitásának növekedésével;

• az intézményrendszer oldaláról az intézmények számának növekedése, 
amely új intézménytípusok (például főiskolák, távoktatási intézmények, 
corporate university-k) létrejöttével és új fenntartók megjelenésével 
(a magán- és a vállalati intézmények súlyának növekedésével) jár együtt;

• a programstruktúra szintjén a heterogén igényekhez alkalmazkodó, 
tartalmában és formájában diverzifikálódó programok növekvő száma 
(egyre speciálisabb területeket lefedő képzések, illetve új programtípu-
sok, például rövid programok, szakirányú továbbképzések, távoktatási 
programok).

Az expanzió következményeként a szereplők és az érdekeik sokfélesége magá-
val hozta a felsőoktatási rendszer komplexitásának nagymértékű növekedését, 
amelyben az egyes érintettek sokkal nehezebben tudnak tájékozódni (gondol-
junk csak a sokféle intézmény és programtípus közötti kiigazodás nehézsé-
geire). Fontossá vált tehát a növekvő számú program minőségének értékelése, 
biztosítása, különösen azért, mert több országban is diplomagyárak (degree 
mills) jelentek meg. Ez szükségessé tette a minőségbiztosítási rendszerek 
kiépülését, az egyes országok képzési rendszerei közötti átjárhatóság és transz-
parencia megteremtését. 

A kormányzati apparátus is szembesült ugyanakkor a komplexitás problémá-
jával. Egy tömegesedő felsőoktatás irányítási rendszere másféle eszközöket igé-
nyel, mint a korábbi elitista, kisméretű felsőoktatási rendszeré: a direkt, közvet-
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len irányítás helyett jóval nagyobb hangsúlyt kapnak az ösztönzőrendszerek és a 
közvetett eszközök. A minőségbiztosítás kiépülésének kezdeti szakaszaiban főleg 
a folyamatokra, struktúrákra, rendszerekre és a tanítás körülményeire, feltételeire 
koncentrált, azaz a középpontban az inputok és a folyamatok direkt kontrollja 
állt. Az elmúlt években azonban előtérbe került az intézmények és programok 
eredményorientált értékelése. 

Ennek közvetett módjai közé tartozik a hallgatói elégedettség vagy a dip-
lomás pályakövetés sikerességének értékelése. Az eredmények közvetlen érté-
kelését a tanulási eredmények megfogalmazása és vizsgálata jelenti: egyre 
kevésbé az számít, hogy az intézmény mit és hogyan tanít, sokkal fontosabbá 
válik az, hogy a hallgató mit és hogyan tanul. A tantervek, képzési folyama-
tok és struktúrák helyett lényegesen nagyobb figyelmet kapnak azok a tanu-
lási eredmények (learning outcomes), amelyekre a hallgató a képzés során tesz 
szert. Arról van tehát szó, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni annak, hogy a 
hallgatók mit és hogyan tanulnak meg, milyen a tanulásuk minősége és eredmé-
nyessége, hogyan lehet több tanulási lehetőséget biztosítani számukra (az angol 
felsőoktatásban a „learning opportunities” kulcskifejezésnek számít). Mindez 
az intézményi gyakorlatok fejlesztését is igényli, amelyet különböző policy 
eszközökkel lehet támogatni. 

Miként minden oktatáspolitikai változtatásnak, a tanulási eredményekre 
fókuszáló megközelítés bevezetésének és alkalmazásának is alapvetően három 
eszközrendszere áll rendelkezésre:

• Bürokratikus eszközök, azaz a szabályozás és a megfelelőségi eljárások – 
például ellenőrzések, akkreditációs eljárások – beiktatása. 

• Ösztönző eszközök, azaz az adott irányba mutató környezet kialakí-
tása: közvetlen ösztönzésre példa a jutalmazással járó minőségi díjak 
kiosztása vagy az oktatási kiválósági központok kiválasztása. Közve-
tett ösztönzés lehet a verseny erősítése: az intézmények közötti verseny 
növeli az igényt a megkülönböztetésre (ennek egy lehetséges eleme 
lehet a tanulási eredmények mentén történő megkülönböztetés, önkén-
tes – tanulási eredményeket figyelembe vevő – akkreditációs eljárások 
kialakulása) vagy az akkreditációs ügynökségek közötti verseny erő-
sítése, amely (megfelelő feltételek esetén) elősegítheti az akkreditá-
ciós eljárások innovativitását, illetve a tanulási eredmények fokozatos 
beépülését az eljárásokba. 

• Szemléletformáló eszközökkel: képzéssel, közös problémaértelmezés 
kialakításával, a másoktól való tanulások erősítésével, a jó példák meg-
fogalmazása és közzététele révén (a kiválósági központok, minőségi díjas 
intézmények működésének elérhetővé tétele például segítheti ezt a folya-
matot).
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Természetesen ezek valamilyen kombinációja érvényesül a gyakorlatban is, 
az egyes országokban eltérő súlyokkal. Az igazán izgalmas kérdés azonban 
az alkalmazott eszközök egymáshoz való viszonya, hiszen az egyes eszközök 
nem minden esetben kompatibilisek egymással, és az egyidejű alkalmazásuk 
nem szándékolt következményekkel, egymást gyengítő hatásokkal is járhat 
(lásd például a külső megfelelés és a belső szemléletformálás ellentmondásos 
vi szonyát).

Az alábbiakban, néhány 2012-ben készült országtanulmány tanulságaira 
alapozva, szeretnék olyan tendenciákat és oktatáspolitikai (jó) gyakorlatokat, 
valamint dilemmákat bemutatni, amelyek a tanulási eredmények bevezetése, 
alkalmazása kapcsán jelentkeztek.1 

2. A tanulási eredmények szemlélet 
bevezetése a felsőoktatási rendszerbe

A tanulási eredmények fogalma és szemléletmódja mára a legtöbb európai ország 
felsőoktatásában megjelent. Nagy különbség van azonban abban, hogy a felső-
oktatás mely szereplője volt a változás közvetlen kezdeményezője és motorja. 
A tanulási eredmények szemlélet többféle irányból jelentkezhet.

• Alulról érkezve, amely már azelőtt hatással van az intézményi működésre, 
mielőtt formalizált módon megjelenne az elvárásrendszerben: ennek egyik 
példája a (2000-es évek elején kialakult) finn főiskolai szektor, amely 2004 
óta dolgozik saját, átfogó modelljén, és az ennek nyomán megfogalmazott 
ajánlásokat 2006-ra már a főiskolák jelentős része alkalmazta. A főiskolák 
2007-ben már használták a tanulási eredmények koncepcióját a képzési 
programok leírása, megfogalmazása során, és ezen időszakban már zajlott 
a tanulási eredmények mérésének kidolgozása is. Ehhez képest a képesí-
tési keretrendszerek kialakítása csak 2009-ben indult el (2013-ra tervezték 
a befejezését).

1 A Temesi Józseffel közösen folytatott eredeti kutatás „A kimenetorientáció szerepe a felsőok-
tatás minőségbiztosítási eljárásaiban. Nemzetközi kitekintés” címet viselte (Kováts–Temesi, 
2012), amelynek során Anglia, Németország, Finnország, Svédország, Lengyelország és Litvá-
nia minőségbiztosítási gyakorlatát vizsgáltuk abból a szempontból, hogy a kimenetorientáció-
nak, azaz a tanulási eredmény koncepciója vagy bármilyen más eredményszemléletű megköze-
lítés megjelenése tükröződik-e a konkrét felsőoktatási minőségbiztosítási eljárásokban, például 
a különböző minősítési, akkreditációs és audit eljárásokban. E tanulmányban szövegszerűen is 
felhasználom a fenti kutatás eredményeit. Emellett szintén szövegszerűen építek a „A felsőok-
tatási minőségügy aktuális trendjei” című munkámra is (Kováts, 2014). 
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• Felülről érkezve, például a nemzeti képesítési keretrendszer bevezetésén 
és/vagy egy átalakított akkreditációs kritériumrendszeren keresztül. 

• Középről, jogszabályi elvárások hiányában az innovatívabb, haladóbb 
ügynökségek gyakorlatán keresztül: így például a német felsőoktatás 
mi nőség ügye decentralizált, azaz több akkreditációs ügynökség is műkö-
dik (tevékenységüket az ún. akkreditációs bizottság felügyeli). Ennek 
előnye az ügynökségek közötti versenyből fakadó innovativitás, amely 
jól tükröződik abban, hogy számos ügynökség a tanulási eredményeket 
már következetesen beépíti a gyakorlatába (legalábbis terminológiai 
szinten), amely más ügynökségek szempontrendszeréhez képest előre-
mutató. 

Lényegében hasonló gyakorlat figyelhető meg az intézmények kezdeményezé-
sére kialakult, önkéntesen megszerezhető nemzeti vagy nemzetközi akkreditá-
ciók kapcsán is. Ezek már viszonylag korán nagy hangsúlyt helyeztek a képzés 
és tanulás eredményességének vizsgálatára. Nemzetközi szinten főként az üzleti 
képzésekre jellemző az ilyen önkéntes akkreditációs eljárások kialakulása2, de 
(európai uniós támogatással) már létezik ilyen a mérnöki3 és kémiai4 területe-
ken, a zenészképzésben pedig folyamatban van a kialakítása.5 Nemzeti szinten 
talán a lengyel példát érdemes megemlíteni, ahol a közgazdasági intézmények 
saját akkreditációs eljárást alakítottak ki, amelyet az Alapítvány a közgazdasági 
tanulmányok fejlesztéséért és akkreditációjáért (Fundacja Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych, továbbiakban FPAKE)6 nevű szervezet végez. Ezt 
2000-ben öt állami közgazdasági egyetem rektora alapította. (Ugyanakkor az 
akkreditációs eljárásukban a tanulási eredmények nem jelentenek olyan hangsú-
lyos szempontot, a tanulási folyamat kimenetét inkább elégedettségi kérdőívek és 
pályakövetési eredmények alapján értékelik.)

2 A legjobb üzleti iskolák mindhárom nagy, nemzetközi minősítő szervezet – a londoni AMBA, az 
amerikai AACSB és a brüsszeli EQUIS – minősítését (akkreditációját) igyekeznek megszerezni. 
Ezeket az intézményeket „három koronás intézményeknek” (triple-crown business school) 
nevezik. Mindez persze erősen összefügg az adott intézmény márkájának építésével, ezért ezen 
önkéntes akkreditációs mechanizmusoknak is számos diszfunkcionális hatása alakul ki.

3 European Network for Accreditation of Engineering Education. http://www.enaee.eu/ 
4 European Chemistry and Chemical Engineering Education Network, http://www.ec2e2n.net/ 
5 European Commission (2014): „Report on Progress in Quality Assurance in Higher Educa-

tion”. Elérhető: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf 
6 Elérhető: http://www.fundacja.edu.pl/index.php?lang=1
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A változás bajnokának azonosítása jól kapcsolódik az alkalmazott domi-
náns eszközrendszerhez: a felülről kikényszerített bevezetés a bürokratikus 
megoldásokhoz, a középről kezdeményezett változás az ösztönző környezethez 
köthető, míg a belülről/alulról fakadóak alapja valamilyen szemléletbeli válto-
zás (és a szemlélet szembenállása a tapasztalt gyakorlattal). 

3. Tanulási eredmények és kapcsolódó 
oktatáspolitikai reformok

E sokszínűség természetesen szorosan összefügg a bevezetés kiváltó okával, 
valamint a felsőoktatásban uralkodó szemléletmód jellemzőivel, beágyazottságá-
val is. Ebből a szempontból különösen fontos szerepe van a tanulási eredmények 
többrétű felhasználási lehetőségének. Széles körű alkalmazása lehetővé teszi:

• a felhasználói oldal (munkaerőpiac) erősebb bevonását a felsőoktatásba, 
ezáltal növelve a végzettségek használhatóságát, a felsőoktatás elfoga-
dottságát, hiszen a munkaerőpiac sem a folyamatok és inputok leírásában 
érdekelt, hanem annak az alakításában, hogy a végzettek mire lesznek 
alkalmasak;

• az egész életen át tartó tanulást, a nem formális és informális tanulás elis-
merését, a felsőoktatás és a szakképzés átjárhatóbbá tételét, hiszen ebben 
az esetben csak azt kell vizsgálni, hogy a hallgató rendelkezik-e az adott 
képesítéshez szükséges ismeretekkel, attitűdökkel, kompetenciákkal: 
mindez növeli a tanulási utak sokszínűségét, feltételezi ugyanakkor a meg-
felelő mérési, elismerési (validációs) mechanizmusok működtetését is;

• a munkaerő-piaci (és felsőoktatási) mobilitást is, hiszen a diplomák köl-
csönös elismerésének kérdése lényegében az adott képesítések tanulási 
kimeneteinek összevetésével elvégezhető, és nem kell foglalkozni pél-
dául az egyes országok intézményrendszerének és képzési folyamatainak 
áttekintésével.

A felhasználás széles spektruma jól követhető az ENQA7 képesítési 
keretrendszerekkel foglalkozó sorozat tanulási eredményekre fókuszáló kötetének 
áttekintő táblázatában (EQF, 2012). Jól látható, hogy a tanulási eredmények 
középpontba helyezése nemcsak pedagógiai megközelítés, hanem szorosan kap-
csolódik más oktatáspolitikai eszközökhöz is (lásd 1. táblázat).

7 European Association for Quality Assurance in Higher Education.
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1. táblázat. A tanulási eredmények célterületei

A leírás helye A tanulási eredmények célja ezen a területen,  
dokumentumban

Foglalkozási 
leírások

Egyes foglalkozások feladatainak és az ezzel kapcsolatos elvá-
rásoknak a leírása. A munkahelyi gyakorlat, a továbbképzés, a 
munkaerő-felvétel, a premizálási rendszer, de akár a társadalmi 
párbeszéd alapja. Ebben a formájában a szakképzési képesítések 
leírására is használható.

Tananyagtervezés A tanulási tevékenységek elvárásainak definiálása. Útmutatásul 
szolgál a tanárok számára a tanítási módszer megválasztásában. 
Informálja a tanulót arról, hogy mit várnak tőle az egyes tanulási 
tevékenységek végeztével.

Értékelési  
kritériumok

Annak definiálásra szolgál, hogy mit fognak értékelni, milyen 
tanulási eredményeket kell bemutatni (a képesítéshez vagy a tan-
tárgy/modul elvégzésekor). A tanulói teljesítménymérések homo-
genitását biztosítja.

Képesítések A képesítéssel rendelkező egyéntől elvárható képességeket defini-
álja. A munkaadók ebből a leírásból informálódhatnak a munkaerő-
felvétel során. A tanulók pályaválasztásakor előzetes információ-
kat ad, útmutatást jelent. A képesítési rendszerben adminisztrációs 
célokra is szolgál.

Képesítési  
keretrendszer

A tanulási szinteket mutatja egy országon belül, osztályozza a 
különböző típusú és formájú képesítéseket. A határokon átívelő 
munkaerő-mobilitás elősegítője.

Forrás: EQF, 2012

Ennek megfelelően a tanulási eredmények fogalma többnyire nem önmagában, 
hanem valamilyen fejlesztéspolitikai célrendszeren belül definiálódva tesz szert 
legitimitásra. Egyes országokban a képesítési rendszerek transzparenciájának biz-
tosítása volt a tanulási eredmények koncepció bevezetésének oka, máshol viszont 
a tananyagtervezés, a képesítések vagy éppen az oktatás minőségbiztosítása volt 
az a keret, amelyen belül a tanulási eredmények megközelítés tematizálódott. 

E céloknak különböző képviselői lehetnek, ami hatással volt arra, hogy az 
egyes országokban mely szereplők közvetítették e megközelítést. Ezzel magya-
rázható például, hogy Angliában és Finnországban a tanulási szemlélet meg-
előzte a képesítési keretrendszerek kialakítását, ugyanakkor a konkrét ok az lehe-
tett, hogy a minőségbiztosítás korábban eljutott a tanulást középpontba helyező 
szemlélethez (Anglia), vagy a közpolitika-alkotás sokkal inkább alulról építkező 
folyamat (Finnország).
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A bevezetés kontextusában mutatkozó sokszínűség ellenére kijelenthető, 
hogy mára a tanulási eredmények általánosságban betagozódtak többek között 
a minőségbiztosítási rendszerbe, ezért annak keretén belül is értékelhetőek. Ennek 
az az oka, hogy a tanulási eredményeket általában az ismeretek, kompetenciák és 
attitűdök valamilyen jellemzésével próbálják megragadni, amelyeket attól füg-
gően specifikálnak részletesen, hogy azt mennyire átfogó szintre vonatkoztat-
ják (másként kell megfogalmazni például egy-egy tantárgyra, képzési programra 
vagy képzési ciklusra) (Derényi, 2006). A tanulási eredmények érvényesítésének 
tehát szükségszerűen van egy olyan mérési-értékelési szakasza, amely lehetővé 
teszi a tanulási eredmények minőségbiztosítási rendszerbe való elhelyezését még 
akkor is, ha a tanulási eredmények eredendően nem a minőségbiztosítás kapcsán 
kerültek be az adott ország felsőoktatás-politikai diskurzusába.

4. Tanulási eredmények és 
minőségbiztosítás: fejlesztés és kontroll

A tanulási eredmények megközelítés működése, hatása szempontjából megha-
tározó jelentőségű, hogy milyen minőségbiztosítási rendszer épült ki az adott 
országban. A minőségbiztosítási rendszer alapját az állami és nem állami minősítő 
szervezetek (például akkreditációs bizottságok, ügynökségek), valamint az intéz-
ményen belüli minőségbiztosítási és -értékelési rendszerek alkotják, melyek 
kiegészülhetnek olyan elemekkel, mint a Minőségi Díjak rendszere vagy a (okta-
tási, kutatási) kiválósági központok kiválasztási folyamata. Az egyes országok 
gyakorlata ugyanakkor nagyon sokszínű képet mutat: egy vagy több értékelő 
ügynökség van-e, milyen erős ezek állami felügyelete, mi az ügynökségek sze-
repe (hatósági jellegű vagy csak tanácsadó), milyen következményekkel jár a 
pozitív/negatív értékelés, elválik-e az ügynökségek minősítése a képzések állami 
elismerésétől/finanszírozásától, elfogadott-e a külföldi ügynökségek értékelése, 
az értékelés képzési programokra vagy az intézmény egészére (minőségbiztosí-
tási rendszerére) vonatkozik-e (esetleg mindkettőre), előzetes vagy utólagos érté-
kelések vannak, hány évente kell értékelést végezni, az értékelés az inputokra, 
a folyamatokra vagy az outputokra fókuszál-e stb.8 

8 Jó áttekintést ad az európai felsőoktatási térségben lévő országok gyakorlatáról a BFUG 
2012-es jelentése. EACEA: The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process 
Implementation Report. Elérhető: http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20
Implementation%20Report.pdf
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A rendszer jellemzői között különösen fontos, hogy a szereplők összessé-
gében miként tekintenek a minőségbiztosítási rendszer céljára. Általánosságban 
tekintve beszélhetünk olyan eljárásokról, amelyek középpontjában az elszámol-
tathatóság áll, és olyanokról, amelyek a fejlesztésre helyezik a hangsúlyt (OECD, 
2008). Az előbbi elsősorban a múltbéli teljesítményeket értékeli, ennek érdekében 
összegző típusú (szummatív) értékelési eljárásokat alkalmaz. Célja gyakran 
a vizsgált szervezetek összehasonlítása, a rosszul teljesítők kiszűrése és/vagy 
a jók jutalmazása. Az ilyen vizsgálatok szorosan kötődnek a külsőleg definiált 
céloknak, eljárásoknak való megfelelés vizsgálatához is (lásd még: bürokratikus 
eszközök). Az utóbbi, fejlesztői megközelítés ugyanakkor az aktuális működést 
főként a jövőbeli eredményesség szempontjából értékeli annak érdekében, hogy 
fejlesztési javaslatokat fogalmazzon meg. Az értékelés eljárása ezért formatív, és 
ilyenkor nem cél a különböző szervezetek összehasonlíthatósága vagy cizellált 
kategóriarendszerek alkalmazása. A fejlesztő célzatú értékelési eljárásokhoz csak 
ritkán kapcsolódnak direkt jutalmak és szankciók, a hangsúly inkább a bizalom 
megteremtésén, a közös megértésen és a szemléletformáláson van (szemléletfor-
máló eszközök).

A két megközelítés érvényesítése egyazon eljárás keretein belül jellemzően 
nagyon nehéz, mert az értékelő eljáráshoz kapcsolódó erős jutalmazó és szankci-
onáló rendszerek torzítják az értékelés folyamatát, elősegítik a hibák rejtegetését, 
gátolják a problémák őszinte feltárását és az azokkal való szembenézést, azaz 
akadályozzák a fejlesztő célú beavatkozásokat.

A tanulási eredmények bevezetésének vizsgálata során jól elkülöníthetőek 
azok az országok, ahol e fogalom a pedagógia és tantervtervezési gyakorlatot, 
szemléletmódot átalakító – tehát elsősorban fejlesztő – próbálkozás kapcsán 
jelent meg, és azok, amelyek a kimeneti célok megfogalmazására és az ezeknek 
való utólagos megfelelésére – a kontrollra – helyezték a hangsúlyt. 

Például Svédországban 2010-ben – szakítva az addigi értékelési ciklussal 
és logikával – új értékelési eljárás kialakítására kötelezték a felsőoktatási ügy-
nökséget.9 Ennek lényege, hogy az eljárás az előfeltételek és folyamatok helyett 
a képzési programok eredményeire helyezi a hangsúlyt, és annak megítélésére 
törekszik, vajon a képzési program biztosítja-e, hogy a hallgatók elérjék az adott 
képzési programra vonatkozó, a képzési keretrendszert leíró kormányrendeletben 
meghatározott szándékolt (tanulási) eredményeket, másként fogalmazva: a hall-
gatók a képzés eredményeképpen rendelkeznek-e a tanulási eredményben defini-
ált jellemzőkkel? Az értékelést nemcsak a diplomaadási jog megerősítésére vagy 

9 Focus on knowledge – quality in higher education (Fokus pa kunskap – kvalitet i den högre 
utbildningen) című, 2009/10:139 számú törvény. 
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visszavonására kell használni, hanem a kormányzat – az alap- és mesterképzések 
esetén – a finanszírozás egy részét is az értékelés eredményéhez köti, azaz egy 
szélsőséges kontroll-logika érvényesül. 

Ezzel szemben Finnországban az intézményi audit alapvetően fejlesztésfó-
kuszú, célja tehát nem elsősorban az intézmény minősítése, hanem a működés-
mód javítása, az intézmény célelérési képességének fejlesztése. Ennek jegyében 
maga az eljárás az intézményekkel egyeztetett módon zajlik (például az auditra 
az intézménynek kell jelentkeznie, amelyet egy olyan megállapodás aláírása 
követ, amely tartalmazza az eljárás főbb pontjait, az értékelő csoport összetételét, 
az értékelés nyelvét, az eljárás ütemezését, a helyszíni látogatás időtartamát, az 
audit árát és az esetlegesen szükségessé váló ismételt auditálással (reaudit) kap-
csolatos intézményi álláspontot). Az audit eljáráshoz nem kapcsolódik pénzügyi 
ösztönző, és a rangsoroknak sem része. A sikeres auditon átesett intézmények 
6 éven keresztül viselhetnek egy ún. minőségi címkét (Quality Label). (Ugyan-
akkor azt is hozzá kell tenni, hogy a 2010-es és 2011-es auditokban a kimenetori-
entáció vizsgálata még csak elvétve fordult elő.) 

A tanulási eredmények szemlélet bevezetésével kapcsolatos célok szorosan 
összefüggenek azzal is, hogy a bevezetés intézményi szempontból alulról (belül-
ről) vagy felülről (kívülről) történt-e. A kívülről, azaz felülről vagy középről 
érkező elvárások esetében merül fel leginkább a formális megfelelés és a valós 
gyakorlat viszonyának dilemmája. Mennyiben vált ki az akkreditáció megfelelési 
kényszert az intézményekből, és mennyiben vezet valóban szemléletváltáshoz? 

Úgy vélem, minél erősebb a kontroll szándéka, annál inkább elválhat 
egymástól a rendszer elképzelt és tényleges működése: az intézmények – a 
szankcióktól való félelmükben – annál inkább érdekeltek ugyanis tényleges 
működésük elleplezésében, az elvárt állapot látszatának bemutatásában. 

5. Külső értékelési eljárások és tanulási 
eredmények

Amint arra már utaltam, a minőségbiztosítási eljárások külső és belső értéke-
lési gyakorlatra épülhetnek attól függően, hogy a működést az intézménytől 
független (külső) szereplők vagy az intézmény saját dolgozói végzik. A külső 
értékelések típusát illetően három alapvető eljárást (lásd 2. táblázat) érdemes 
megkülönböztetni (OECD, 2008).

Az akkreditáció egy intézmény, program vagy modul státuszának, legitimitá-
sának vagy megfelelőségének megerősítése. Lényegében annak igazolása, hogy a 
felsőoktatási intézmény, a program vagy a modul megfelel az adott kategóriával 
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szemben támasztott követelményeknek, eléri a szükséges minimumstandardokat. 
Az akkreditáció átfogó értékelésen alapszik, amely többnyire igen/nem döntéssel 
végződik, esetenként azonban lehetséges valamilyen fokozatosság is (például: 
megfelel, feltételesen felel meg, nem felel meg).

Az értékelés (assessment, evaluation) fókuszában egy adott folyamat ered-
ményességének vizsgálata áll. Nem azt a kérdést vizsgálja, hogy az adott egység 
eléri-e az elvárt minimumot, vagy teljesíti-e a standardokat, hanem azt, mennyire 
jó a folyamat eredménye. Az értékelés kimenete így többnyire valamiféle osztá-
lyozás (például értékelés 1-től 5-ig), amely egyben az összehasonlítást is lehetővé 
teszi. (Az osztályozás nem zárja ki, hogy az értékeléshez szöveges magyarázat, 
részletezés tartozzon.)

Az audit (review) eljárás kiindulópontja az, hogy a tömegesedő felsőoktatás-
ban lehetetlenség minden interakció és tranzakció megfelelőségét vagy minősé-
gét vizsgálni. A vizsgálat középpontjába ezért nem az adott eredményt előállító 
folyamatot kell állítani, hanem azt, vannak-e olyan folyamatok az intézményben, 
amelyek biztosítják a kimenet minőségét, integritását, a minimumstandardok 
elérését, és ha igen, akkor ezt milyen hatékonysággal teszik. Másként fogalmazva: 
milyen visszacsatolási és beavatkozási eljárások biztosítják azt, hogy a vizsgált 
intézmény vagy képzési program folyamatosan a saját maga által meghatározott 
cél felé tartson? Az audit kimenete annak leírása, hogy az intézmény vagy prog-
ram megállapításai, kiindulópontjai, feltételezései mennyiben helytállóak.

2. táblázat. A minőségbiztosítási megközelítések típusai

Tevékenység Alapkérdés Hangsúly A tevékenység  
kimenete

Akkreditáció Elég jó vagy ahhoz, 
hogy tanúsítva légy?

Átfogó értékelés 
(küldetés, 
erőforrások, 
folyamatok)

Igen/nem, vagy  
megfelel/nem felel 
meg döntések

Értékelés Mennyire jók  
a kimenetek?

Kimenetek (output) Osztályozás  
(beleértve az igen/
nem skálát is)

Audit Eléred a céljaidat? 
Eredményesek  
a folyamataid?

Folyamatok Kvalitatív leírás

Forrás: OECD, 2008
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Az általunk vizsgált országokban a minőségbiztosítás szemléletét döntően az 
akkreditáció és az audit uralja, azaz az eljárások inkább kontroll szemléletűek, 
az eredményekhez pedig konkrét következmények is társulnak (programindí-
tás lehetősége/megvonása, finanszírozás csökkentése/növelése). Nagyon ritka, 
amikor a kontroll helyett a minőségfejlesztési szemlélet az uralkodó (Finnország 
jó példa erre). Ha mégis jelen van az adott ország minőségbiztosítási rendsze-
rében, akkor ezt általában más szereplők valósítják meg (Lengyelország), vagy 
elkülönülő csatornán történik (Svédországban az oktatási kiválósági központok). 

Az elmúlt időszakban azonban több országban is megfigyelhető volt az audit 
típusú értékelések háttérbe szorulása, s ezzel párhuzamosan az értékelések elő-
térbe kerülésére. Angliában például 2008-ban parlamenti vizsgálóbizottság érté-
kelte a felsőoktatás és a hallgatók helyzetét. Ennek során több professzor (konkrét 
eseteket felsorakoztatva) érvelt amellett, hogy a brit diplomák standardjai csök-
kentek, és ebben az angol minőségbiztosítási ügynökség, a QAA10 által követett 
auditnak komoly felelőssége van. A vizsgálóbizottság a zárójelentésében megál-
lapította, hogy „[…] az a testület, amely jelenleg a »minőséget biztosítja«, a QAA, 
szinte kizárólag a folyamatokra fókuszál, nem a standardokra. Ezen változtatni 
kell!” (Students and Universities, 2009). Kritikaként fogalmazták meg többek 
között azt is, hogy a pozitív folyamatok mellett is lehet alacsony a standard, vala-
mint hogy a QAA a standardok helyett főként a folyamatok dokumentáltságára 
helyezte a hangsúlyt. A QAA megújult gyakorlata már sokkal nagyobb hangsúlyt 
helyez a minimumstandardok megfogalmazására és elérésének vizsgálatára, 
valamint az elért eredmények értékelésére. A tanulási eredmények szempontjából 
mindennek az a következménye, hogy többé már nem elég annak megállapítása, 
hogy az intézmény megfelelő mechanizmusokkal rendelkezik a tanulási eredmé-
nyek megfogalmazására és nyomon követésére (és működése például megfelel 
az European Standards and Guidelines programok követésére vonatkozó stan-
dardjainak), hanem magát az elért tanulási eredményeket is értékelik. Előtérbe 
kerülnek tehát a tanulási eredmények operacionalizálásának, mérésének és viszo-
nyításának kérdései. 

Ezzel a kérdéssel legátfogóbban a svéd felsőoktatási rendszerben foglalkoz-
nak, ahol 2010-től a programértékelések kizárólagos alapja a tanulási eredmé-
nyeknek való megfelelés lett. Érdemes tehát röviden megismerkedni az ott kiala-
kított módszertannal. Az értékelési eljárás középpontjában a képzési program áll, 
amelyet az alábbi négy tényező mentén vizsgálnak:
1. A hallgatók ún. önálló projektjei (ez leginkább a diplomamunkát jelenti): 

a képesítési keretrendszer 2007-es bevezetésével szinte minden képzési prog-
ramban kötelezővé tették az önálló diplomamunka készítését, ami fontos esz-

10 The Quality Assurance Agency for Higher Education.



50 │

közzé vált a hallgatók tanulási eredményeinek megítélésében. Képzésenként 
5–24 véletlen mintaválasztással kiragadott, anonimizált diplomamunka átte-
kintésére kerül sor. Az eljárás során nem az egyes hallgatók teljesítményének 
vagy a bírálatoknak az (újra)értékelése a cél, hanem annak megítélése, hogy a 
képzési program megfelel-e az előzetesen megadott deszkriptoroknak. Ebből 
következően a diplomamunkák összképe számít a megítélés során, nem a 
kiemelkedően jó vagy gyenge produktumok.

2. Az intézményi önértékelés az előző eszköznél lényegesen átfogóbb képet ad 
az eredményekről. Az értékelés három részből áll. Az első (célelérés) tartal-
mazza annak bemutatását, hogy a képzés biztosítani tudja a meghatározott 
tanulási eredmények elérését. Itt elvárt, hogy elsősorban az eredményekre, 
és ne a tervek, célok, folyamatok bemutatására helyezzék a hangsúlyt. Ez 
például a képzés során végzendő hallgatói munkák, vizsgáztatási módszerek 
bemutatásával, a hallgatói utókövetések elemzésével és a tárgyak egymásra 
épülésének leírásával tehető meg.

 A második részben (oktatási körülmények) azokat a körülményeket kell 
bemutatni, amelyeknek egyértelmű hatása volt a képzési program eredmé-
nyeire, így például a tanárok képesítései és rendelkezésre állása vagy a hall-
gatók felkészültsége. (Ez utóbbi kapcsán az a cél, hogy ne legyen hátrányos 
helyzetben az, aki gyengébb képességű vagy rosszabb társadalmi helyzetű 
hallgatókat tanít.)

 A harmadik részben (egyéb körülmények) a további befolyásoló tényezők 
kapnak helyet, például a képzés saját céljai, a hallgatói diplomamunka súlyá-
nak (kreditértékének) bemutatása, a csoport- és az egyéni munka arányának 
leírása. Az önértékelés terjedelme legfeljebb 20 oldal.

3. A hallgatók tapasztalatai: a hallgatók képzésen szerzett tapasztalatait első-
sorban kérdőívekkel és (fókuszcsoportos) interjúkkal gyűjtik. A cél az, hogy 
további bizonyítékokat gyűjtsenek arról, hogy a képzés révén a szándékolt 
tanulási eredmények megszerezhetőek.

4. Volt hallgatók által kitöltött kérdőív a készségek munkaerő-piaci hasznossá-
gáról és az egyetemi tanulmányok révén megszerzett tanulási eredményekről, 
tapasztalatokról. A vizsgálatba az értékelés előtt legfeljebb két éve végzett 
hallgatókat vonják be, és legalább 50%-os visszaérkezési arány szükséges 
ahhoz, hogy e tényezőt érdemben vegyék figyelembe.

Az egyes tényezők szerepe, súlya a konkrét képzési program jellemzőitől (pél-
dául a hallgatói létszámadatoktól) függ.

Magát az értékelést egy olyan bizottság végzi, amely felsőoktatási szakértők-
ből, hallgatókból és a gyakorlati életből érkezőkből áll össze. Minthogy a tanulási 
kimenetek programtól függően 8–24 kvalitatív módon megfogalmazott deszk-
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riptorral jellemezhetők, a kivitelezhetőség érdekében ezek egy részét célszerű 
csak az eljárásokban vizsgálni. Az értékelési folyamat kezdetén az értékelő cso-
port tagjainak javaslatot kell tenni a vizsgált deszkriptorokra és azok specifikus 
értékelési kritériumaira. A figyelembe veendő deszkriptorok számát és típusát a 
program szintjétől függően írják elő, például egy mesterképzés kapcsán az isme-
ret deszkriptorból 2 célt, a készségek deszkriptorból 2–3 célt, az attitűdök közül 
pedig 1–2 célt kell kiválasztani. Ezeket az érintett felsőoktatási intézmények-
kel egy workshop keretében megvitatják. Az értékelési kritériumokra vonatkozó 
végső döntést az értékelést koordináló felsőoktatási ügynökség hozza meg.

Ezt követően az intézmények eljuttatják az önértékelést, a hallgatói diploma-
munkákat és az egyéb dokumentumokat az értékelő bizottságnak, valamint hely-
színi szemlére is sor kerül (ami praktikusan az értékelők és az intézmény képvise-
lőinek megbeszélését jelenti), ám ennek szerepe kevésbé hangsúlyos, mint a 2010 
előtti értékelési eljárások, vagy mint más országok audit eljárásai során.

A bizottság a tapasztalatok alapján javaslatot tesz az ügynökségnek a képzési 
program minősítésére. A végső döntést az ügynökség hozza meg. Az értékelésnek 
három lehetséges kimenete lehet (nagyon magas, magas vagy elégtelen minőség) 
attól függően, hogy a tervezett kimeneteket a vizsgált program milyen mértékben 
képes elérni. Nagyon magas minőség esetén extra pénzügyi támogatásban része-
sülhet a program, elégtelen minőség esetén azonban ismételt vizsgálatra kerül sor 
egy év múlva, és az átmeneti időszakban az intézmény diplomaadási jogát csak 
feltételesen gyakorolhatja.

Az eljárásban a képzési programok nagy részét értékelés alá vetik (kivételt 
jelentenek például az újonnan indított képzések, valamint azok, ahol nincsen 
vagy nagyon kevés a diplomamunka). Fontos kiemelni: 2010-re a tanulási kime-
netek használata már széles körben ismert gyakorlat volt a svéd felsőoktatás-
ban. A Bologna-konformitás erősítése érdekében – mint korábban említettem 
– már 2007-ben megtörtént a képesítési keretrendszer beillesztése a felsőoktatás 
szabályozási rendszerébe (a felsőoktatási kormányrendelet 2. melléklete tartal-
mazza minden kiadható képesítés nevét, kreditértékét és a hozzá tartozó tanulási 
eredményeket11). Az új értékelés bevezetése tehát nem minden alap nélkül tör-
tént meg.

Más országokban is érdemes vizsgálni a külső értékelési eljárásokat. A külső 
értékelések folyamatának főbb lépései meglehetősen egységes képet mutatnak a 
vizsgált országokban: jelentkezés, önértékelés, helyszíni szemle, záróértékelés 
és az eredmények nyilvánosságra hozása. Ugyanakkor az esettanulmányokban 

11 Elérhető: http://english.hsv.se/lawsandregulations/thehighereducationordinance/annex2.4.
8b3a8c21372be32ace80003246.html (Letöltve: 2012. 10. 30.)
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számos egyedi vagy újszerű gyakorlatot is azonosítani lehet, amelyek szorosan 
kapcsolódnak a tanulási eredmények szemlélet bevezetéséhez, operacionalizálá-
sához és megragadásához.

• Kockázatalapú esetválasztás (Anglia, Svédország): nem feltétlenül cikli-
kus az ellenőrzés, hanem az intézmény vagy program kockázatosságától 
függ. A veszélyeztetettebb programok ellenőrzésére gyakrabban kerül sor. 
Hollandiában is kísérleteztek olyan indikátorrendszer fejlesztésével, amely 
– például a lemorzsolódási, pályakövetési adatok, hallgatói vélemények, 
felvételi adatok alapján – rendszeresen monitorozza az egyes intézmények 
képzési programjait, és ezek alapján képes szűrni a problémás programo-
kat, amelyeknek így lehetővé válik az idő előtti felülvizsgálata.

• Nemzetközi szakértők bevonása az értékelési, akkreditációs eljárásokba 
(Litvánia, Finnország), illetve külföldi ügynökségek beengedése az akkre-
ditációs folyamatba. Néhány országban (például Finnország, Németország) 
az állam elismeri a külföldi ügynökségek által akkreditált intézményeket, 
képzési programokat. Ez az ügynökségek szintjén nagyobb változatossá-
got, fokozott versenyt eredményez, ugyanakkor az intézmények számára is 
fontos, hogy más (nem hazai) értékelő bizottság előtt is megméretetthetnek 
(ennek fontos szerepe lehet a nemzetköziesedésben is).

• Az intézményi akkreditációk gazdagítása, az intézményi és a program-
akkreditáció összekapcsolása: a tanulási eredmények vizsgálata erősen 
kötődik a programakkreditációs eljárásokhoz, hiszen ott tartalmilag 
is vizsgálható a tanulás eredményessége, ugyanakkor kevéssé van tér a 
tágabb intézményi gyakorlat áttekintésére. Erre az intézményi akkreditáci-
óban van lehetőség, ahol azonban épp a konkrét gyakorlatok hiánya vezet 
ahhoz, hogy a rendszert csak elméletben lehet értékelni, nem pedig a gya-
korlat fényében. Az ellentmondás feloldásának az a lényege, hogy konkrét 
esetek kiemelésével igyekeznek a minőségbiztosítási rendszer működését 
megérteni, modellezni. Ilyen megoldás volt például Angliában egy időben 
az „Audit trail”, amelynek során konkrét ügyek (például egy hallgatói 
panasz) rendszerszintű végigkövetése zajlik.

• Németországban az intézményi akkreditációnak (az ún. rendszerakkredi-
tációs eljárásnak) két sajátos eleme van. Az egyik a képzési programok 
keresztvizsgálata néhány előre kiválasztott szempont alapján (feature 
random sample). Ilyen szempont lehet például a modularizáció, az ECTS12 
kreditpontok allokálása, a vizsgáztatási rendszer és a képesítéssel kapcso-
latos célok. E vizsgálattal azt kívánják megállapítani, hogy az intézményi 
minőségbiztosítási rendszer alkalmas-e az adott szempont maradéktalan 

12 European Credit Transfer System.
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érvényesítésére, fenntartására. A másik sajátos elem, hogy a rendszerakk-
reditációs eljáráson belül három, véletlenszerűen kiválasztott képzési prog-
ram mélyebb vizsgálatára is sor kerül (random program sample). Noha 
ennek szempontrendszere hasonló a programakkreditációs eljáráshoz, a 
vizsgálat célja főként az, hogy a konkrét programok működtetését megis-
merve átfogóbb kép alakuljon ki az intézmény minőségbiztosítási rendsze-
rének állapotáról, folyamatairól. 

• Hasonló módszert követ a finn eljárás, amelynek keretében három konk-
rét képzési program értékelésére kerül sor. Közülük kettőt az intézmény 
választ (a főiskoláknak egy alap- és egy mesterdiplomához vezető kép-
zést kell választaniuk, az egyetemeknek egy doktori képzést kell jelölniük 
és egy olyan modult, amelyhez alap- és mesterképzés is kapcsolódik). Az 
intézményeknek a választást indokolniuk kell, és nyilatkozniuk kell arról 
is, hogy választásuk mennyire tekinthető reprezentatívnak. A harmadik 
programot az értékelő bizottság jelöli ki, a látogatás előtt legkésőbb négy 
héttel. 

• A tanulási eredmények megragadhatóságának javítása, a tervezés előse-
gítése: az ASIIN német akkreditációs ügynökség előírja, hogy a képzési 
programot alkotó tantárgyak/modulok tanulási kimeneteit definiálják, és 
megállapítsák ennek illeszkedését a képzés egészének tanulási kimenetei-
hez. Ezt a szempontot például egy ún. célmátrix (lásd 3. táblázat) kitöl-
tésével kell igazolni, amely az egyik dimenziójában a képzési program 
tanulási kimeneteit tartalmazza, a másikban pedig az egyes modulokat/tan-
tárgyakat. Az egyes cellákban azt kell jelezni, hogy az adott modul hogyan, 
mennyiben járul hozzá az adott tanulási eredmény megvalósulásához.

3. táblázat. A képzési program tanulási kimenetei modulonként (célmátrix)
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• Oktatási kiválósági központ pályázatok: Finnországban az extra állami 
finanszírozással járó oktatási kiválósági központok kiválasztására három-
évente, pályázat útján kerül sor. A kiválósági díjra szervezeti egysé-
gek (karok és tanszékek) pályázhatnak (az egy intézményből beadható 
pályázatok száma az intézmény hallgatói létszámától függ). A pályázatok 
elbírálását külföldi szakértőket is magában foglaló bizottság végzi, amelyet 
a Finn Akkreditációs Bizottság (FINHEEC) felügyel. Az elbírálás során 
(2010 és 2012 között) olyan szempontokat vizsgáltak, mint 
 – képzés- és tantárgytervezés: a célok megfogalmazása, a tervezési folya-

mat bemutatása, a kutatás és az oktatás összhangjának bemutatása, mun-
kaerő-piaci és LLL-szempontok érvényesülése;

 – a képzés kivitelezése: alkalmazott oktatási módszerek és azok kiválasz-
tása, értékelési módszerek, ezek összhangja;

 – outputok: kvalitatív (a hallgatói tudás hasznossága megfelel-e a kitűzött 
céloknak) és mennyiségi szempontok, illetve ezek egyensúlya;

 – folyamatos fejlesztés: az oktatási folyamat kritikus pontjának beazo-
nosítására és megoldására szolgáló eljárások bemutatása, a fejlesztési 
folyamatok leírása, aktuális fejlesztési projektek bemutatása. 

A nyertes pályázatok nyilvánosak13, segítve ezzel a pedagógiai és a képzés-
szervezési innovációk terjedését. 
• Mint láttuk, hasonló ösztönzési rendszer érvényesül a svéd értékelési eljá-

rásban, ahol a kiemelkedő minőségű programok után extra finanszírozás 
jár. Hasonló szerepet tölt be az a lengyel gyakorlat, amely az akkreditációs 
eljárás eredményétől függő időtartamra adja meg az akkreditációt (a kiváló 
értékelésű programok/intézmények hosszabb időre kapnak akkreditációt).

• Az intézményi audit eredményeinek feldolgozását segítő eljárások: egy 
hónappal az után, hogy a finn akkreditációs ügynökség (FINHEEC) köz-
zéteszi egy-egy intézmény auditjára vonatkozó döntését (amelynek ott 
nincs közvetlen finanszírozási vagy programindítási következménye), ún. 
összegző szemináriumot szerveznek, amelyen az intézmény vezetői, okta-
tói és hallgatói megbeszélhetik a jelentés megállapításait az ügynökség és 
az auditcsoport képviselőivel. Az auditot követő három éven belül pedig 
a FINHEEC az intézmények számára ún. követő megbeszélést szervez, 
ahol az intézmények megoszthatják egymással, hogy milyen fejlesztése-
ket végeztek az audit utáni időszakban, és ezeknek milyen eredménye lett. 
A megbeszélésre minden intézmény írásos jelentést is készít.

13 Lásd erről részletesebben: Raaheim, Arild – Karjalainen, Asko (2012): Centres of excellence in 
university education Finland 1999–2012 – An evaluation. FINHEEC.
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6. Tanulási eredmények és a hallgatóközpontú 
tanulásfejlesztés eszközei 

A learning outcome megközelítés nemcsak a képesítési keretrendszerekhez 
kapcsolódhat szorosan, és nemcsak a diplomák transzparenciáját segítheti elő, 
hanem szimbiotikus kapcsolatban áll a hallgatóközpontú pedagógiai szemlélet-
tel is. E kettő kölcsönösen meghatározza egymást: a tanulási eredmények beve-
zetésének egyik oka lehet a hallgatóközpontú gondolkodásmód érvényesítése a 
pedagógiában és a képzésszervezésben, és fordítva: ahol hallgatóközpontú szem-
léletmód érvényesül, ott természetes módon kerül elő a tanulási eredményekben 
való gondolkodásmód is.

A tanulási eredmények megközelítés ezért a hallgatóközpontú szemléletben 
gyökerezik, amelyről az európai felsőoktatási térség országainak oktatási minisz-
terei 2012-ben Bukarestben így nyilatkoztak: „Megismételjük, hogy elkötelezettek 
vagyunk a hallgatóközpontú tanulás fejlesztése iránt. Ezeket a tanítás olyan inno-
vatív módszerei jellemezik, amelyek a hallgatókat a saját tanulásukba aktív részt-
vevőként vonják be. Az intézményekkel, hallgatókkal és oktatókkal együtt előse-
gítjük a támogató és inspiráló tanulási és munkahelyi környezet kialakulását.”14

A téma fontosságát jelzi, hogy az Európai Bizottság külön jelentést kért a 
tanítás és tanulás minőségének javítási lehetőségeiről (High Level…, 2013). 
A jelentés szerzői számos javaslatot fogalmaztak meg a tanulás intézményesített 
támogatására, illetve a pedagógiai innovációkat támogató kultúra kialakítására 
vonatkozóan. Ez, illetve Halász Gábor e témában írt összefoglaló tanulmánya 
(Halász, 2010) olyan javaslatokat tartalmaz, mint az oktatás kutatással egyenér-
tékű elismerése vagy a tanítással/tanulással foglalkozó szerepek felértékelése az 
intézményekben. Ilyen megoldásnak tekinthető még az oktatásfejlesztési közpon-
tok létrehozása, az intézményi szintű „tanítási és tanulási stratégiák” kialakítása, 
a képzési programok (szakok) középpontba helyezése vagy a tanulás és tanítás 
kérdéseire fókuszáló belső kutatási és fejlesztési programok indítása. E technikák 
alkalmazása is feltételezi a hallgatókkal való szoros együttműködés szükségessé-
gét és a gyakorlatközösségek kialakítását. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a tanulás középpontba helyezése természetesen 
nem azt jelenti, hogy a tanítás milyensége lényegtelen kérdés lenne. Épp ellenke-
zőleg: „a minőségi tanítás sine qua non-ja a minőségi tanulási kultúrának” (High  

14 „We reiterate our commitment to promote student-centred learning in higher education, charac-
terised by innovative methods of teaching that involve students as active participants in their 
own learning. Together with institutions, students and staff, we will facilitate a supportive and 
inspiring working and learning environment”.
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Level…, 2013). A tanulási szemléletmód kialakulásának fontos feltétele az okta-
tók pedagógiai képzettségének és kultúrájának erősítése. Az Európai Bizottság-
nak küldött jelentés azt a célt fogalmazza meg, hogy 2020-ra minden felsőok-
tatásban dolgozó oktató igazolható módon pedagógiai képzésen vegyen részt. 
További javaslatként jelenik meg, hogy a tanítási készségeket az intézmények 
értékeljék fel a teljesítményértékelési eljárásokban és az előmeneteli rendszerek-
ben, vezessenek be mentori rendszereket, továbbá az oktatók felvétele során is 
vegyék figyelembe az oktatási készségeket. Arra is felhívják a figyelmet, hogy 
a csak oktatói pozíciók létrehozása a kutatásintenzív intézményekben az oktatás 
reputációjának csökkenésével jár, az oktatási feladatokra felvett külsős oktatók 
pedig nehezebben elszámoltathatóak. Az oktatás megítélése szempontjából az is 
problémát jelent, hogy a rangsorok kevéssé érzékenyek az intézmények oktatási 
és tanulási eredményeire (ez persze összefügg azzal, hogy a tanulási eredmények 
meglehetősen nehezen mérhetőek és számszerűsíthetőek). 

7. Röviden a tanulságokról

Összegzésként érdemes néhány fontosabb megállapítást kiemelni. A tanulási 
eredmények szemlélet alkalmazásához (is) alapvetően szabályozási, ösztönző és 
szemléletformáló eszközök állnak rendelkezésre. A feladat ezek optimális arányá-
nak kialakítása annak érdekében, hogy ne látszatváltozás, hanem valódi, tartalmi 
megújulás történjen. A kimunkált szabályozás (és ehhez igazodó külső értékelési 
eljárások) megléte reményt keltő abból a szempontból, hogy idővel a tényleges 
gyakorlat is alkalmazkodik az elvárthoz, a kizárólagos alkalmazás ugyanakkor 
magában rejti annak a veszélyét, hogy csak a formális megfelelés szándékát 
(vagy annak konzerválását) idézi elő vagy erősíti. 

Meghatározó jelentőségű, hogy a tanulási eredményekre a kontroll vagy a 
fejlesztés eszközeként tekintenek-e a felsőoktatás szereplői, illetve hogy ebben 
mekkora az egyetértés. A két cél egymás ellenében hat. A feloldás az lehet, ha 
elkülönült struktúrákat alkalmaznak a kontrollra és a fejlesztésre, ehhez azonban 
megfelelő bizalmi közeg és megértés is kell (például bizalom abban, hogy a fej-
lesztési célból megosztott információk nem kerülnek át a kontroll célú értékelési 
gyakorlatba).

A tanulási eredmények szemlélet (nem formális) bevezetését elősegítheti, ha 
az adott országban több akkreditációs ügynökség (akár külföldi ügynökségek) 
értékelését is elismerik. Ez elősegítheti az értékelés területén az innovációt, és 
– az intézmények közötti verseny esetén – az intézményeket is alkalmazkodásra 
kényszeríti.
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A tanulási eredmények tartalmi megfogalmazása, mérése, operacionalizálása 
kialakulóban lévő terület. A fentiekben feltárt példák és gyakorlatok érdeke-
sek, de nem tekinthetőek általánosan elfogadottnak, további kutatásokra, gon-
dolkodásra van szükség. Tekintettel arra, hogy az értékelési eljárásokban egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak a tanulási eredményekre vonatkozó minimumstan-
dardok, illetve az elért eredmények értékelése, ezen a területen további jelentős 
fejlődés várható.

A tanulási eredmények szemlélet valódi hatásának a képzésszervezésben és 
pedagógiában kell(ene) kibontakoznia, amely elsősorban intézményi szinten 
érhető tetten. Ez leginkább a szemléletformáló eszközökkel ösztönözhető.
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Az írás áttekinti azokat a szabályozási, intézményi feltételeket, amelyek a for-
mális kereteken kívül megszerzett tanulási eredmények elismertetési eljárásának 
működését segítik, illetve elemzi azokat a tényezőket, amelyek korlátozzák szé-
lesebb körű alkalmazásukat. Kitér a fogalom használatának módjára, a felsőok-
tatási szereplők, elsősorban az oktatók témára vonatkozó álláspontjára, a hozott 
tudás értékeléséhez kapcsolódó eltérő érdekeltségek kérdésére.

Bár a validációs eljárás sokféle környezetben alkalmazható, jelen elemzés a 
felsőoktatási szektorra összpontosít.

1. A kontextus

Évtizedek óta átalakulóban van a tanulásról való gondolkodás. Ennek a hol 
felgyorsuló, hol lelassuló változásnak egyik eleme a bemenet alapú megkö-
zelítés felől a kimenet alapú megközelítés felé való elmozdulás, a tanulási 
eredményekre építő képzéstervezés, értékelés és oktatásszervezés megjele-
nése. A tanulási eredmény alapú megközelítés lehetővé teszi a különféle tanu-
lási környezetekben létrejövő tudások egyenrangúként kezelését. Ez azonban 
csak lehetőség. Az, hogy valami technikailag lehetségessé válik, nem jelenti, 
hogy az érdekeik és értékeik által vezérelt szereplők ténylegesen is ezt az utat 
választják.

Az iskolázással töltött idő világszerte nő.1 Az egyéni tanulási pályák többlép-
csőssé váltak, jellemző a munka és a tanulás periódusainak váltakozása, vagy a 
munka melletti tanulás. A képzési piac ma már nemzetközinek tekinthető. Rend-
kívül szerteágazó tanulási útvonalak jöttek létre, amelyek számos ponton átfe-
dik egymást. Az egyes képzési szakaszok, illetve a munka és a képzés világának 
összekapcsolása, a rugalmas képzési pályák és a tanulási útvonalak közötti átjá-
rók létrehozása, erősödő igényként fogalmazódik meg. 

Ezeknek az igényeknek az artikulálását, a kielégítésükre szolgáló eszkö-
zök kifejlesztését az európai országok zöme elérendő célként fogalmazza meg. 
A megoldások közös kereséséhez uniós fejlesztési projektek, folyamatosan 
működő szakmai műhelyek, szakértői hálózatok teremtettek és teremtenek 
kereteket.2

1 Az ENSZ idősoros adatai szerint a várhatóan iskolázással töltött évek száma Magyarországon 
is nőtt, 1980 és 2013 között 11,3 évről 15,4 évre. Forrás: http://hdr.undp.org/en/content/expec-
ted-years-schooling-children-years

2 Ezeknek a műhelyeknek az egyikében készült el 2009-ben a világhálón is elérhető európai vali-
dációs útmutató, a European Guidelines for validation of non-formal and informal learning.
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A validációs/elismerési eljárás is ennek – a rugalmas tanulási pályák alakí-
tását szolgáló – eszközrendszernek az egyik eleme. A formális képzésen kívül 
(azaz nem formális és informális tanulási környezetben) megszerzett tanulási 
eredmények elismerése a képzettségek megszerzésének egyik lehetséges ösztön-
zője. A validációs eljárás lényege a munkapiac szempontjából az, hogy látha-
tóvá teszi a meglévő kompetenciákat (Bjornavold, 2000). A megszerzett tudások 
átláthatóbbá tételére, a mobilitás ösztönzésére irányuló törekvések több hasonló 
eszköz kifejlesztését és használatbavételét eredményezték. A felsőoktatással kap-
csolatban példaként az oklevélmelléklet említhető, amelynek az a célja, hogy 
átláthatóbbá tegye a megszerzett képzettségek tartalmát.

Az uniós ajánlások értelmében 2018-ra a tagországok mindegyikében létre 
kellene hozni a nemzeti szinten szabályozott validációs rendszert, és ez komoly 
kihívás a hazai szereplők számára. Jelenleg Magyarországot a validáció alkal-
mazása szempontjából a nemzetközi mezőnyben az országok azon csoportjába 
sorolják, amelyekben a legelső lépések megtörténtek, de nem működik egységes 
elveken alapuló, részletesen szabályozott nemzeti rendszer (Werquin, 2010). Egy 
nemzeti szintű, működőképes validációs rendszer több elemből áll: a validáció-
hoz kapcsolódó társadalmi és képzéspolitikai célok megfogalmazása, a részletes 
jogi szabályozás, amely az intézmények és személyek felelősségét is kijelöli, a 
tanácsadási hálózat kiépítése, az értékelést és tanácsadást végzők felkészítése, 
a minőségbiztosítás rendszere, a tájékoztatás és a folyamatos módszertani fej-
lesztés mechanizmusainak kialakítása, és mindezek finanszírozásához a források 
megteremtése. Mindemellett a hazai helyzet elemző leírásai (Tót, 2011) feltár-
ták, hogy a nem formális és informális módon megszerzett tudás elismerésének, 
a validációnak több eleme azonosítható a magyar képzési rendszer különböző 
szektoraiban (bár sehol nem használják a validáció kifejezést). Az egységes nem-
zeti rendszer létrehozására irányuló erőfeszítés helyett a hazai fejlesztés jelen-
leg szektorális keretek között folyik, azaz külön projektekben történik a felső-
oktatást, a szakképzést és a közoktatást érintő validációs eljárás lehetőségeinek 
feltérképezése. A szektorok közül eddig a felsőoktatásra vonatkozóan kerültek 
kidolgozásra részletes elképzelések (Derényi–Tót, 2011). Korábban a felnőttkép-
zés szabályozásában jelent meg a hozott tudás elismerése. A meglévő jogi szabá-
lyozás ellenére sem a felnőttképzési, sem a felsőoktatási szektorban nem jött létre 
az eljárás tényleges, rendszerszerű működése.

Mindazok az előnyök, amelyeket a validációs eljárás alkalmazásához kap-
csolnak (a meglévő, de fel nem tárt tudás láthatóvá tétele, a képzettségek meg-
szerzésének ösztönzése, a rugalmas képzési utak kialakítása, a felesleges átfe-
dések elkerülése, a felnőttek képzésbe történő visszalépésének ösztönzése) 
Magyarország számára is kívánatosnak nevezhető célok.
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2. Értelmezések és félreértések 

A fogalmi eszköztár kulcsszerepet játszik egy jelenség azonosításában, határa-
inak kijelölésében és lényegének megragadásában. A megfelelő nyelvi elemek 
megtalálása segítheti a szélesebb körű megértést és elfogadást. A validációval 
kapcsolatban még nem beszélhetünk kiforrott és általánosan elfogadott magyar 
terminológiáról. Hozzá kell azonban tenni, hogy a validáció kifejezés használata 
és értelmezése nem csak a magyar nyelvi környezetben okoz gondot.

Ugyanakkor mérhetetlen leegyszerűsítés és a valóságtól elrugaszkodó 
megközelítés lenne azt gondolni, hogy pusztán nyelvi szinten, például egy 
szabatos definícióval lehetséges lenne rendet tenni, és nyelvi eszközökkel 
felülírni a gyakorlatnak azt a sokszínűségét, amit a kifejezések sokfélesége 
tükröz. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy sokan „rosszul használják” 
a kifejezéseket. Fontos leszögezni, hogy a validáció nem tudományos kife-
jezés (ahogyan az egész életen át tartó tanulás sem). Folyamatosan alakuló 
elképzelésekről és gyakorlati megoldásokról van szó. A validációs megoldá-
sok – miközben azonos alapelvekre épülnek – rendkívül sokszínűek az egyes 
országokban, és azon belül az egyes képzési szektorokban. Egymással párhu-
zamosan, eltérő képzési kultúrákban alakul az eljárás, amelynek célja a for-
mális képzésen kívül megszerzett tanulási eredmények azonosítása, értékelése 
és integrálása a meglévő képzési, illetve képesítési rendszerbe. A félreértések 
egyik nyilvánvaló oka, hogy eleve túlterhelt, több más kontextusban is hasz-
nált kifejezésről van szó. 

Az előzetes tudás fogalmát például a konstruktív pedagógia is használja. 
A kifejezés értelmezése azonban ott az egyéni, már a szervezett képzést meg-
előzően meglévő tudattartalmakra vonatkozik, azaz minden gyereket érint, és 
nem kapcsolódik semmiféle eljáráshoz, meglétének tudatosítása az osztálytermi 
tanári munkát szolgálja (Nahalka, 1997). Tehát nincs adminisztratív vonatkozása 
(dimenziója) az értelmezésnek.

A validáció kifejezést ipari és tudományos környezetben is használják, főként 
termékek és (akár képzési) programok fejlesztéséhez kapcsolódóan. Azt a meg-
felelőségi vizsgálatot jelenti, amelynek során megállapítják, hogy a kifejlesztett 
termék vagy program megfelel-e az előzetesen megfogalmazott kritériumoknak. 
A különbség az eljárás tárgyában van. Míg az egyik esetben termékek, progra-
mok megfelelőségét vizsgálják, az oktatási környezetben értelmezett validációs 
eljárás egyéneket, az egyének által megszerzett tanulási eredményeknek a kép-
zési követelményekhez viszonyított megfelelőségét vizsgálja – azaz az egyén 
tudását validálja. 
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A harmadik gyakori félreértés a validációs eljárás és a kreditátvitel össze-
mosása. Bár mindkettőre értelmezhető az előzetes és a máshonnan hozott tudás 
kifejezés, a validációt a kreditátviteltől az különbözteti meg, hogy az utóbbi ese-
tében már a formális képzés keretében (másutt) értékelt tudásról, azaz a formális 
képzésből egy másik formális képzésbe történő transzferről van szó. Ezzel szem-
ben a validáció esetében a nem formális és informális környezetben megszerzett, 
még nem értékelt egyéni tanulási eredmények értékelése, ez alapján pedig a for-
mális képzésbe történő beszámítása a cél.

Egy definíció tehát nem lehet képes túllépni azon, hogy – a félreértések mel-
lett – a validáció értelmezése árnyalatnyi eltéréseket is tartalmazhat. Az egyetlen 
lehetséges megoldás, ha a témával foglalkozók tisztában vannak ezzel a sokféle-
séggel, és el tudják helyezni saját törekvéseiket a különféle értelmezések között.

A megfelelő kifejezések megtalálásáról szóló eddigi viták egyik tanulsága, 
hogy a validáció szó önmagában nem utalhat egyértelműen a hozott tudás elisme-
résére, hiszen programokat és termékeket is validálnak. Használata tehát szabato-
sabb, ha a kifejezés tartalmazza, hogy minek a validálásáról van szó. Ahol egyér-
telmű azonosításra van szükség, a teljes kifejezés használata célszerű: a formális 
képzéstől függetlenül megszerzett tanulási eredmények validálása.

3. A fejlesztés lehetséges irányai

Fontos a validációs eljárás alkalmazásának társadalom-, illetve képzéspolitikai 
beágyazottsága. Az eljárás azokban az országokban nevezhető működőképesnek, 
ahol világosan megfogalmazott célokhoz kapcsolódik. Franciaországban a társa-
dalmi egyenlőség és méltányosság nevében biztosított második esély, Portugáliá-
ban a nagy tömegű képzetlen munkaerő felemelkedésének, képzettséghez jutásának 
biztosítása, az észak-európai országokban a tradicionális felnőttképzési rendszerek-
hez illeszkedően az egyéni fejlődés garantálása jelentik az explicit nemzeti célokat.

A fejlesztési projektek a fejlesztés tárgyát – azzal, hogy a középpontba helye-
zik – kiemelik eredeti környezetéből. A fejlesztés egy adott szakaszán azonban 
helyre kell állítani az eredeti összefüggéseket. A validációs eljárást sem lehetsé-
ges önmagában fejleszteni. 

A felsőoktatáson belül a tanulástámogató mechanizmusok egyikeként érdemes 
kezelni, azaz olyan eszközként, amely segíthet a hallgatóknak átgondolni saját, 
tanulással kapcsolatos törekvéseiket, illetve elkerülni a felesleges ismétléseket.

Az európai országokban a felsőoktatási rendszerekben két alapvető módon 
alkalmazzák a validációs eljárást. Egyfelől a képzésbe való belépés alternatív útvo-
nalaként, másfelől a képzési programon belüli előrehaladás segítésére, olykor gyor-
sítására. Az európai országok e tekintetben két nagy csoportra oszthatók, az elosz-
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lás földrajzilag is érdekes képet mutat. Németországban, Ausztriában és onnan 
nyugatra, illetve az észak-európai országokban nyitott a felsőoktatás az alterna-
tív bejutást tekintve, a jelzett vonaltól keletre és észak-keletre fekvő országokban 
viszont – nagyon kevés kivételtől eltekintve – csak érettségivel lehet felvételizni. 
Az alternatív bejutás elsősorban ott releváns, ahol jelentős tömegek felsőfokú isko-
láztatását fogalmazzák meg célként, miközben sokan kiszorulnak az érettségit adó 
képzésből, és ezért nem hagyományos útvonalon (például többéves munkavégzést 
követően) jutnak el a felsőoktatásba való belépéshez. Magyarországon jelenleg 
nem fogalmazódik meg ilyen képzéspolitikai törekvés (Recognition..., 2012. 4. o.). 

A képzés közbeni előrehaladást támogató beszámítási lehetőségek alkalma-
zása jóval elterjedtebb és sokszínűbb. 

Az bizonyos, hogy a világban, elsősorban pedig az európai országokban már 
kialakult és működőképes megoldások szem előtt tartásával, tapasztalatainak hasz-
nosításával érdemes a hazai fejlesztéseket továbbvinni. Bár követendő modellek 
nincsenek, a fejlesztés lehetséges irányát tekintve mégis kirajzolódik két fő – egy-
mástól csak a hangsúlyokban eltérő – irány. Az egyik direkt módon a képesítések 
megszerzését helyezi előtérbe, a másik a formális képzésen kívül megszerzett tanu-
lási eredmények befogadását a képzési folyamatba és ezzel a formális tanulásra 
ösztönzést célozza meg. Az előbbit a francia validációs rendszer testesíti meg, az 
utóbbira leginkább az angol nyelvű európai országok kínálnak példát.

A felsőoktatást területén a francia VAE-rendszer (a validation des acquis de 
l’Expérience)3 tekinthető a legkidolgozottabb, leginkább rendszerszerűen működő 
nemzeti megoldásnak. A legújabb szabályozás a korábbi, a nyolcvanas években más 
néven létrehozott nemzeti rendszer továbbfejlesztése. A legutóbbi törvényi szabá-
lyozás szerves része az ugyancsak jogszabályban rögzített, 2002-es társadalommo-
dernizálási programnak. A szabályozás az aktív munkavállalók számára biztosítja 
a szakmai vagy felsőoktatási végzettségek megszerzését, a hagyományostól eltérő 
úton. Azok kérelmezhetik tapasztalati úton megszerzett tudásuk „akkreditálását”, 
akik legalább három évet töltöttek munkaviszonyban (vagy önkéntes munkával). 
A beadott kérelemre a felsőoktatási intézmény köteles válaszolni. A munkaadó-
nak is törvényes kötelezettsége, hogy a validációs kérelmet beadó alkalmazottja 
számára (összesen 24 órányi) szabadidőt biztosítson arra, hogy az érintett a – szin-
tén törvény által biztosított – egyéni tanácsadást igénybe vehesse. A kérelem az 

3 Magyarra nagyjából úgy fordítható: „a tapasztalatok révén megszerzettek” validálása. 1934-
ben még csak egy bizonyos mérnöki végzettség megszerzését támogatta jogszabály, 1985-ben 
a felsőoktatásba való bejutás megkönnyítése volt a cél, az 1992-es és 1993-as jogi szabályo-
zás a felső-, a középfokú, illetve az agrárvégzettségek részleges megszerzésének lehetőségeit 
biztosította. A 2002-es szabályozás – az egészségügy, a biztonsági és nemzetvédelmi képzés 
kivételével – bővítette a lehetőségeket, hogy a munkaviszonyban álló felnőttek diplomához 
juthassanak.
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országos hivatalos jegyzékben regisztrált szakmai végzettségek, illetve felsőfokú 
diplomák megszerzésére irányulhat. A szabályozás értelmében a kérelmező min-
denféle tapasztalati úton megszerzett kompetenciáját számításba kell venni, nem 
csupán a munkatapasztalatok révén megszerzetteket. A kérelmező portfóliót készít, 
megfigyelik munkavégzés közben, egy több tagból álló zsűri előtt kell bizonyítania 
tudását, és a zsűri ezek alapján ítéli meg a teljes képesítést, a részképesítést, vagy 
fogalmazza meg a még teljesítendő tanulási tervet. A felsőoktatási intézmények 
állami finanszírozást kapnak az eljárás megszervezésére, ezen belül a tanácsadók 
(a francia terminológiában: kísérők) bérezésére (Charraut, 2010). A francia gyakor-
lat pedagógiai szemléletében is eltér az angolszász rendszerekre jellemző megkö-
zelítéstől. Míg utóbbiak a ténylegesen meglévő kompetenciákat, egy adott állapo-
tot vizsgálnak, a francia megközelítés a hangsúlyt inkább a fejlődőképességre és a 
leendő fejlődésre helyezi. Sajátos vonása a rendszernek, hogy teljes végzettséget 
lehet szerezni validációs eljárás keretében.

Ez utóbbi jóval radikálisabb megközelítés, mint amelyet az angol nyelvű 
országokban alkalmaznak közel negyedszázada. Emellett a jogokat egyértelműen 
az egyénekhez rendelik. Minden tanulási helyzet és tudás legitim, amit a kérel-
mező bemutat, szemben a más rendszerekben alkalmazott, jóval szűkebb értel-
mezéssel, amely szerint csak a képzési iránnyal megegyező munkatapasztalatot 
vizsgálják. Míg a legtöbb rendszerbe a validációs eljárás az egyéni kérelmező 
és az adott felsőoktatási intézmény között zajló folyamat, a francia rendszerben 
minden potenciálisan érdekelt szereplőt bevonnak (munkaadókat, képzőket, az 
információközvetítéssel és tanácsadással megbízott szervezeteket).

Az egyik megközelítés szerint tehát a képzettség megszerzése a hangsúlyosabb, 
a másikban inkább a hozott tudásnak a képzés folyamatába történő beillesztése. Az 
angol rendszerben használt prior learning kifejezés, az előzetes tudás is erre (a rela-
tív időtényezőre) utal, azaz egy adott képzési program megkezdését megelőzően 
megszerzett tanulási eredmény értékeléséről van szó. A tapasztalati úton szerzett 
tudás (angolul experiental learning) kifejezés, amely szintén szerepel a validációs 
eljárás egyes megnevezéseiben, inkább a tanulási eredmény megszerzésének kör-
nyezetét, annak a formális képzéstől való eltérését hangsúlyozza (ebben a tekintet-
ben a fentiekben bemutatott francia VAE-rendszerhez áll közelebb).4  

4 Az angol intézmények némelyikében az eljárások megnevezésében megkülönböztetik a már 
értékelt hozott tudást (APCL= Accreditation of Prior Certificated Learning – verification of 
formal qualifications, azaz az előzetes, tanúsított tudás akkreditálása, a formális képesítések 
verifikálása, hitelesítése, a mi fogalmaink szerinti kreditátvitelt) és a tapasztalati tanulás révén 
megszerzett tanulási eredményekkel kapcsolatos kérelmeket (APEL= Accreditation of Prior 
Experiential Learning, azaz az előzetes tapasztalati tanulás eredményének akkreditálása). Azt 
az eljárást, amelyben ez a két elem együtt van, és az eljárási elemek is kombinálódnak, AP(E)
L-ként jelölik. Forrás: http://www.plymouth.ac.uk/pages/view.asp?page=28823
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Ez a kétféle megközelítés erősen keveredik a nemzetközi gyakorlatban és így 
annak hatásában is, olykor azonban csak technikai elemek átvételéről van szó. 
A hazai felnőttképzés szabályozásának részeként, 2001-ben jogszabályba foglalt 
előzetes tudás beszámítást érezhetően az 1980-as évek angol gyakorlata ihlette, a 
jelenleg futó fejlesztéseket már a validációnak a kétezres években kialakult, első-
sorban a képzettségek megszerzését középpontba állító megközelítése inspirálja 
erősebben.

Sok országban a hozott tudás validálása összekapcsolódik a work-based lear-
ning megközelítéssel, ami a munkavégzés és a tanulás sokféle módon történő 
összekapcsolását jelenti. Jelenleg ezt a képzésszervezési eszköztárat a felnőttkori 
tanulás egyik kiemelt jelentőségű megközelítéseként fejlesztik Európa-szerte.

Néhány európai országban, fejlesztési projektek keretében végzett felméré-
sek szerint (lásd Murphy, 2010) a felsőoktatási intézmények stratégiai terveiben 
a világosan megfogalmazott és deklarált validációs célok és a tényleges gyakorlat 
között jelentős eltérés érzékelhető. Azokban az országokban, ahol működik kidol-
gozott elismerési rendszer, azt fogalmazzák meg problémaként, hogy viszonylag 
alacsony a jelentkezők száma (bár a francia rendszerben 2008-ban, tehát egy 
év alatt értékelésen részt vevő 55 ezer fő5 nem mondható jelentéktelen mennyi-
ségnek). Ugyanakkor több, a témával foglalkozó írás megfogalmazza, hogy már 
maga a részvétel az eljárásban, fejlesztő hatású. Az arra történő felkészülés, a 
feladatok elvégzése (például a tanulási életút áttekintése, a portfólió összeállítása, 
a tanulási célok leírása) a beadott kérelem elutasítása esetén is fontos további 
motiváltságot teremt(het) a tanulásra.

4. A hazai fejlesztés lehetőségei – támogató 
tényezők

A formális képzésen kívül megszerzett tudás elismerése iránti igény, bár inkább 
látens és nem nyilvános formákban, jelen van a hazai felsőoktatásban.6 Erre az 
igényre a válasz azonban egyelőre inkább a formalizált eljáráson kívüli megoldá-
sok alkalmazása, a diákok és az oktatók közötti nem nyilvános alkuk.

5 Részletes statisztikai adatok: Charraut (2010), 6. oldal.
6 Ezt támasztotta alá a TÁMOP 4.1.3 projekt első ütemének keretében végzett empirikus hely-

zetfeltárás, amelynek főbb megállapításait a projekt zárókötete foglalta össze (Derényi–Tót, 
2011). Ugyancsak ezt támasztják alá az Eurostudent 2013-as adatfelvételének számai, amely 
szerint a felnőtt hallgatók 15%-a érintett a munkatapasztalatok beszámításában. A jelenlegi pro-
jekt keretei között végzett kérdőíves oktatói adatfelvétel szerint az oktatók ötödét rendszeresen 
megkeresik a hallgatók munkatapasztalataik beszámítását kérve. Lásd: Új felsőoktatás-pedagó-
giai eszközök befogadásával kapcsolatban oktatói vélemények feltárása... (2014).
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A validációs eljárás alkalmazását potenciálisan támogató körülmények közül 
említést érdemel az érvényben lévő hazai jogi szabályozás. A jelenlegi hazai fel-
sőoktatási törvényben nagyvonalú és megengedő jellegű, bár nem kifejezetten 
részletező a szabályozás. A törvény a formális környezeten kívüli tanulásnak 
egyetlen formáját nevesíti, a munkatapasztalatot, mint amely elismerhető tanu-
lási eredményhez vezet (mindazonáltal a jogszabály nem zárja ki az elismerésre 
vonatkozóan más módon megszerzett tanulási eredmények beszámítását sem). 
Bár a hazai jogi szabályozáshoz – az elismerés alkalmazásához – nem fűztek 
részletes értelmező, magyarázó, a célokat kifejtő kommentárt, a szövegből érzé-
kelhető, hogy a jogalkotók a kreditátvitel már kiépült mechanizmusához próbál-
ják illeszteni a nem formális és informális tanulás révén szerzett tanulási ered-
mények elismerését (a jogszabály sehol nem használja a validáció kifejezést).7 
Ugyanakkor érzékelhető, hogyan finomodott a megfogalmazás. A 2007-es jog-
szabály szövege még tanulmányok és tapasztalatok elismeréséről szól, azaz 
magáról a folyamatról, és nem annak eredményéről, a 2011-es módosításban már 
az ezen folyamatok során megszerzett tudás elismeréséről van szó. 

A validációs eljárás felsőoktatáson belüli alkalmazása jelenleg önkéntes 
alapon történik, az intézmények maguk döntenek arról, hogyan kezelik a kérel-
meket. Szabályozott, nyilvános eljárás csak kísérletképpen működik, informá-
cióink szerint csak néhány intézményben. A fejlesztő projekt (TÁMOP 4.1.3) 
műhelyvitái alapján úgy tűnik, a felsőoktatási szereplők véleménye megoszlik 
azt illetően, szükséges-e jogszabályban kötelezni az intézményeket az eljárás 
bevezetésére. Az egyik álláspont szerint az intézmények akkor mozdulnak, 
ha muszáj, az ellenzők szerint a finanszírozás nélküli kötelezővé tétel komoly 
ellenállást váltana ki, és erősen veszélyeztetné az alkalmazás szakmai minősé-
gét. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ahol működőképes vali-

7 A munkatapasztalat elismerésének lehetőségét a 2005. évi CXXXIX. felsőoktatási törvény 
még nem tartalmazta. Az annak módosításától szóló 2007. évi CIV. törvény fogalmazta meg a 
2008 szeptemberétől érvényes szabályt: „A kreditátviteli bizottság a korábbi tanulmányokat és 
munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. A munkatapasztalat 
alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc lehet”. A 2011-es felsőoktatási törvény 
49. paragrafusát a 2013. évi CXXIX. törvény módosította a következőképpen: „A kreditátviteli 
bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, munkata-
pasztalatot – az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanul-
mányi követelmény teljesítéseként elismerheti”. Ez a módosítás jelentősen kibővítette a hozott 
tudás elismerésének lehetőségeit (bár nem téve különbséget a kreditátvitel és a nem formális, 
informális keretek között megszerzett tudás elismerése között). A korlátozás, amelynek értel-
mében a hallgató „legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézményben köteles 
teljesíteni” megengedi, hogy a kreditek nagyobb hányadát szerezze meg valaki elismerési eljá-
rás keretében.
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dációs rendszerről lehet beszélni, a bevezetés fokozatos volt, és akár egy bő 
évtizedig is eltartott, amíg elfogadott és bejáratott, széles körben ismert gya-
korlattá vált.8

A felsőoktatást érintő hazai fejlesztés (amely 2009 óta két ütemben, a 
TÁMOP 4.1.3 projekt keretén belül zajlott) eddigi eredménye egy eljárási modell 
kifejlesztése, és a felsőoktatási szereplők egy kisebb csoportjának érzékenyí-
tése. A kidolgozott és ajánlott modell egy három szakaszból álló eljárás, amely a 
magyar intézmények és eljárások rendszerébe illesztve tesz javaslatot a szakmai 
szereplők és az eljárás adminisztrációjának összekapcsolására. A javasolt eljá-
rási modell – összhangban az Európában ismert megoldásokkal – tartalmazza a 
validáció/elismerés három lépését: 1) a hozott tudás azonosítását és dokumentá-
lását, 2) összevetését a megfelelő képzési követelményekkel, és 3) a megfelelő-
ség megállapítása esetén az elismerés lehetséges formáit (beszámítás, kreditálás, 
felmentés) (Derényi–Tót, 2011).

Bár minden ország validációs rendszerének története más, a fejlesztési folya-
matoknak van néhány olyan jellemzője, amely a nemzetközi tapasztalatok alap-
ján9 megfogalmazható. Közülük négyet érdemes itt kiemelni.

a)  A gyakorlatorientált (többnyire főiskolai típusú) képzést folytató intézmé-
nyek nyitottabbak a validációs eljárás alkalmazására, mint a hagyományai-
kat szigorúan őrző, elméleti képzést folytató elit egyetemek. Az előbbiek 
közelebb állnak a gyakorlat világához, és számukra természetes, hogy rele-
váns tanulási eredmények nem csak a tudományos berkeken belül jöhetnek 
létre.

b)  Alapvetően az idősebb, felnőtt hallgatókra jellemző, hogy már rendelkez-
nek beszámítható munkatapasztalatokkal, ezért körükben jóval nagyobb 
arányú a formális képzésen kívül megszerzett tanulási eredmények elis-
merésének kérelmezése, mint a fiatal, nappali képzésben részt vevő diákok 
körében.

c)  Jellemző, hogy a validációs rendszer kiépítése, az eljárás bevezetése 
nem egyik napról a másikra történik. Inkább jellemző, hogy az alapelvek 
elfogadását követően, a fejlesztés első szakaszában a felsőoktatás egésze 
helyett, annak bizonyos szegmensei fogékonyak a validációs eljárás alkal-

8 Lásd az európai validációs gyakorlat leltárában szereplő országtanulmányokat. Internetes 
elérhetőség: http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/validation-of-non-for-
mal-and-informal-learning/european-inventory-scope.aspx

9 A szerző számára a szakirodalom feltárása, a téma kutatásával foglalkozó nemzetközi projek-
tekben, workshopokon hallott prezentációk és viták, az European Inventory-ban közzétett 32 
országtanulmány és tematikus összefoglalók olvasása, illetve több országban (Franciaország, 
Portugália, Hollandia, Írország, Finnország) tett rövid tanulmányutak jelentik ezeket a tapasz-
talatokat.
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mazása iránt. Szinte mindegyik, validációs rendszert működtető országban 
vannak olyan zászlóshajónak tekintett intézmények, amelyek projektekhez 
kapcsolódóan dolgoztak ki megoldásokat, továbbá szinte mindenütt lelkes 
és elkötelezett, önkéntesen közreműködő oktatók, illetve az adminisztráci-
óban dolgozó munkatársak fejlesztik a helyi megoldásokat, és ők közvetí-
tik más intézmények felé a tapasztalatokat is. Egyes országokban (például 
Írország) az eljárás iránt érdeklődő intézmények szakmai hálózatot hoztak 
létre, és rendszeresen szervezett eszmecseréken osztják meg egymással 
tapasztalataikat (European Inventory..., 2010).

d)  Az egyes szakterületek jellemzői leképeződnek a validáció lehetőségeinek 
megítélésében is. A TÁMOP 4.1.3 második ütemének keretében szerve-
zett munkacsoportos viták alkalmával a szakértők rövid dolgozatokban 
jellemezték saját szakterületüket a nem formális keretek között szerezhető 
tudások szempontjából. Úgy vélték, hogy az agrár, az informatika, a sport, 
a gazdasági és műszaki területen számos ismert lehetőség áll rendelke-
zésre a szakmában alapvető kompetenciák elsajátítására (főként a mun-
katapasztalatok, a sportolói előélet, a családi gazdaságban való részvétel, 
saját vállalkozás keretében szerzett tapasztalatok). Ezzel szemben a termé-
szettudományi, egészségügyi és bölcsész területen kezdetben igen korlá-
tozottnak gondolták ezeket a lehetőségeket, részben a szabályozás miatt, 
amely egyes tevékenységeket végzettséghez köt (egészségügy), részben a 
tevékenység jellege, illetve a szakterület klasszikus tudományos kutatás-
hoz kapcsolt önképe miatt. A viták és a tudásszerzési lehetőségek elemző 
áttekintése a kezdetben tartózkodó álláspontot képviselőket is meggyőzte, 
hogy szinte miden szakmában lehetséges releváns tudást szerezni a formá-
lis képzésen kívül.10 

5. A hátráltató tényezők

Fontos hangsúlyozni, hogy az itt megfogalmazott hátráltató tényezők nem spe-
cifikusan a magyar környezetből adódó akadályok. A legtöbb (főként nemzetközi 
együttműködési projektekben végzett), az európai országokra vonatkozó felmé-
rés hasonló problémákat azonosított.11  

10 Lásd ehhez ebben a kötetben Benkei-Kovács Balázs – Vámos Ágnes: A máshol szerzett tudás 
beszámításáról való gondolkodás a magyar felsőoktatásban című írását.

11 Több empirikus adatfelvételre is hivatkozik Murphy A. (2010).
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Alapvetőnek tűnnek a szemléleti korlátok. A validáció valójában egy teljesen 
más tanulásfelfogásra épül, mint a hazai felsőoktatásban ma uralkodónak mond-
ható ismeret-, tantárgy- és tanárcentrikus megközelítés. Az eredeti megközelítés 
kontextusából kiemelt elemek nem illeszthetők be sérülésmentesen egy eltérő 
szemléletű rendszerbe. A validáció a felnőttek esélyeinek bővítését szolgáló, a 
képzési intézmények kapuinak kitárására épülő eljárás, miközben a hazai képzési 
rendszert a verseny és az erős szelekciós mechanizmusok jellemzik.

Annak felismerése, hogy nem csak a képzési célú intézményekben jön létre 
releváns tudás – a világban mindenütt – komoly kihívást jelent az egyetemek 
mint tradicionális tudástermelő intézmények számára. Hogy az egyének szintjén 
sem csak a tudomány és a képzés lehet az új kompetenciák forrása, hanem a 
gyakorlat is, ma még nem magától értetődő. A validációval kapcsolatos bizalmat-
lanság az egyetemi szektor szereplői részéről ezzel a „hatalmi” átrendeződéssel 
is összefügg.

Nem csak a hazai felsőoktatásra jellemző az intézmények közötti bizalom és 
együttműködési készség hiánya, a jelenlegi feltételek között – a csökkenő számú 
hallgatóságért és az erőforrásokért folyó küzdelmekben – inkább versenytársai 
egymásnak.

A validációs eljárás idő- és költségigényes. Ott, ahol már van gyakorlata a 
validációs eljárásnak, sokan úgy vélik (Murhy, 2010), hogy az a kontakt óráknál 
költségesebb. Ezt a költséget, azaz az időráfordítást kerüli el a magyar gyakorlat-
ban is általánosnak mondható megoldás, amely során a tanár saját hatáskörében 
felmenti a nála szóbeli kéréssel jelentkező hallgatót, aki például munkatapaszta-
latra hivatkozik. Ezt az elterjedtnek mondható gyakorlatot nevezték a szakértők a 
validáció „szürke zónájának” vagy „informális validációnak”.

A szakmai korlátok közé sorolható az értékelés megbízhatóságával kapcso-
latos számos probléma. A tapasztalati tanulásból származó tudás felsőoktatá-
son belüli értékelésekor két világ ütközik. A tapasztalati tanulás mindig eseti, 
egyedi, kontextushoz kötődő, míg az akadémiai közegben mozgó tanárok ahhoz 
vannak szokva, hogy a normatív referenciákat a diákok egy adott korcsoportjá-
nak minden tagjára egységesen értelmezzék (Murphy, 2010). Az értékelési eljá-
rás során világosnak kell lennie, inputot vagy outputot értékelnek. A validációs 
rendszer hazai fejlesztésének számos korlátja közül talán a legfontosabb, hogy 
a hazai képzési rendszer egészében csak rövid ideje jelent meg, kevéssé ismert, 
és csak sporadikusan terjedt el a tanulási eredmény alapú megközelítés alkal-
mazása (Vámos, 2010). Ez nem csupán szemléleti, de egybe technikai korlátot 
is jelent a validációs eljárás számára, hiszen a legtöbb képzési program eseté-
ben nem áll rendelkezésre az a referencia, amelyhez képest a hozott tudást meg-
bízhatóan lehetne értékelni. A validációnak akkor is vannak költségei, ha ezek 
rejtve maradnak. Szükség van az adminisztratív munkát végzők bevonására és 
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felkészítésére, az eljárásra fordított munkaidő elismerésére. A finanszírozás, 
a költségek megosztásának módja, egyelőre mindenütt kiforratlan (beleértve 
e költségek kiszámításának módját is).

Végül meg kell említeni, hogy a hazai fejlesztők által folytatott vitákban erős 
hangsúlyt kapott, hogy a validációs eljárás hazai alkalmazásának legkomolyabb 
korlátja, hogy az oktatók szemléletükben, ismereteikben és értékelési módsze-
reikben felkészületlenek. Maguk az érintettek – és az eddigi fejlesztőmunkában 
részt vevő szakértők zöme – úgy látja, hogy a megvalósítás leginkább járható útja 
a fokozatos előrehaladás, az intézményi szintű műhelyviták folytatása, illetve 
kiterjesztése. A helyi viták egyben a meggyőzés és a témával való alaposabb 
megismerkedés eszközei is lehetnének. Ahol pedig az igény már megfogalmazó-
dott, és célként tűzték ki a validációs eljárás szabályozott bevezetését, ott szük-
ség van az eddig felgyűlt tapasztalatok átadására, a nemzetközi gyakorlat alapos 
(akár első kézből való) megismerésére, amint az eljárás leendő résztvevőinek 
szisztematikus felkészítésére is. Emellett szerencsésebb a validációs eljárásnak 
a már létező mechanizmusokhoz kapcsolása, mint a teljesen új rendszerként tör-
ténő bemutatása.
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A képesítések európai összehangolására, kölcsönös elismerésére kialakított Euró-
pai képesítési keretrendszer (EKKR) és az Európai felsőoktatási térség képesítési 
keretrendszere alapján jött létre a Magyar képesítési keretrendszer (MKKR). Az 
MKKR implementációs folyamatában a TAMOP 4.1.3 projekt keretében 2013-
ban a szintleírások ágazati, szakterületi specifikálására került sor. E folyamat-
ban a fejlesztés pilotjaként öt különböző szakterületet képviselő (informatika, 
pedagógia, gazdaság-, egészség-, természettudomány) felsőoktatási intézmény 
vett részt. Az implementáló referenciaintézményeknek az volt a feladata, hogy 
két egymásra épülő képzési programjukat a tanulási eredmények megközelítés 
szellemében fejlesszék tovább, figyelembe véve az MKKR szintjeit és a validáció 
szempontjait.

A képesítési keretrendszerek tanulási eredményekben fogalmazzák meg a 
képesítések kimeneteit, és ezzel a programfejlesztést, így annak kutatását is a 
tanulási eredmények kontextusába helyezik (Descy–Tessaring, 2001). Ebben 
a gondolkodásban megjelenik a munka világa, illetve a különböző szektorok 
képességigénye (skills needs), a képzés folyamán megszerzett képességek fel-
használása a munkaerőpiacon, valamint a megváltozott képességigények megfo-
galmazása (Planas et al., 2001). 

A képzési programok fejlesztése csak komplex, rendszerszintű változások 
keretében értelmezhető, ezért szükség volt mind a felsőoktatási változások kon-
textusának mélyebb megértésére, mind a fejlesztési, változási folyamatok folyto-
nos reflexiójára, amit e projektben a kutatásra és támogatásra épülő megközelítés 
biztosított. A referenciaintézmények és a támogató szakértői csoport együttmű-
ködése a belső és külső nézőpontok folyamatos dialógusára épült, az információ-
gyűjtésre pedig a kvalitatív és kvantitatív vizsgálati eszközökön túl, alapvetően 
az esettanulmányok módszerét használtuk.

A referenciaintézeti fejlesztés kutatási módszereit és eszközeit (dokumen-
tumelemzések, kérdőívek, interjúk, támogató beszélgetések, portfólió, napló) 
szintén a tanulási eredmények szemlélete és tartalma, a munka világa és a hallga-
tók hangja fejlesztésbe való bekapcsolása határozta meg.

1. A referenciaintézmények

A TAMOP 4.1.3 projekt konkrét célokat fogalmazott meg a referenciaintézetek 
számára. Ezek három fogalom mentén írhatók le: tanulási eredmények, képe-
sítési keretrendszer és validáció, a megvalósításhoz azonban nagy szabadságot 
kaptak az intézmények. A fejlesztés időigényéhez képest rendkívül rövid hatá-
ridő (8 hónap) és a nagyobb mozgástér következtében, a fejlesztési folyamat 
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valamennyi intézményben elsősorban a tanulási eredményekhez kötődő tervezés 
programszintű elemzésére összpontosított, ennél kevesebb energia jutott a keret-
rendszerre, illetve a validáció kérdéseire.

• A gazdaságtudományi referenciaintézetben előre meghatározott időközön-
ként, a projektben valamennyi részt vevő bevonásával munkaértekezle-
tekre (workshop) került sor. Az intézmény által működtetett online felüle-
ten elektronikus fejlesztési portfóliót is kilakítottak.

• A mérnöktudományok referenciaintézetében a projekt során a résztvevők 
nem a képzési programból, hanem a kurzusok elemzéséből indultak ki. 
Sor került ugyan az alapvető dokumentumok áttekintésére, de kevéssé volt 
jellemző egy egységesen alkalmazott szempontrendszer használata.

• Az egészségtudományi referenciaintézetben a fejlesztést támogató szakér-
tők által eredetileg a referenciacsoport támogatására készített szempontsort 
használták fel a kutatási terv összeállításához. Ebben az intézményben is 
történt ugyan próbálkozás arra, hogy digitális felületen közös gondolkodás 
induljon el, de ezt végül nem vették igénybe a fejlesztők.

• A neveléstudományi referenciaintézetben a legnagyobb problémát a 
humán erőforrás tervezése jelentette. A fejlesztésekben szerepet betöltők 
közül többen tagjai voltak annak a fejlesztéstámogató szakmai csoportnak, 
amely más referenciaintézetekben végzett támogató tevékenységet. A ter-
vezésnél így különösen hangsúlyossá vált az oktatói bevonódás erősítése. 

• A természettudományi referenciaintézet sajátossága az volt, hogy a fej-
lesztésben több szervezeti egység oktatói vettek részt. Ennek a következ-
ménye is a sajátosan, ugyanakkor igen eredményesen alakuló folyamat: a 
tanulási eredmények alapú megközelítés értelmezése, tematikus interjúk 
(csoportos és egyéni) az alapfogalmak értelmezéséről és intézményi szere-
péről, problématérkép összeállítása minél szélesebb kör bevonásával, ter-
jeszkedő, fokozatos és adaptív működést hagyó csoportépítés és működés, 
folyamatos tájékoztatás az eredményekről.

A különböző képzési területek és azon belül az egyes intézmények szervezeti jel-
lemzői a fejlesztésekhez kontextust teremtve határozták meg a folyamatokat. Az 
intézményi esetleírásokat elemezve összegezhetőek azok a legfontosabb szem-
pontok, amelyek az egyes intézményi fejlesztéseket leginkább befolyásolták.

• A képzések felülvizsgálata, megújítása. 
A fejlesztéshez való viszonyt és ezen keresztül annak eredményét döntően 
befolyásolta, hogy az intézményben volt-e hagyománya a képzés kutatás-
sal egybekötött felülvizsgálatának, milyen rendszerességgel folyt ilyen jel-
legű felülvizsgálat, szerepet kapott-e ebben a munka világa.
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• Az innovációs múlt.
Meghatározó, hogy milyen mértékben jellemző a szervezetre, annak veze-
tésére és az oktatói gárdára a programfejlesztés, a képzési innováció, a 
proaktivitás, pályázatokon való részvétel.

• A vezetés. 
Az erős és elhivatott vezetés hol erőteljesebben társult az egymástól tanu-
lás kultúrájával, hol nehezebben. Ugyanakkor a szervezet magas beosztású 
tagjainak vezetői szerepe a fejlesztésben biztosította, hogy a folyamatok 
vezetői támogatás mellett szerveződjenek, és az eredmények beépülhes-
senek a szervezet hosszú távú stratégiai terveibe éppúgy, mint mindennapi 
gyakorlatába.

• A résztvevők egymástól tanulása.
Az eredményes fejlesztést döntően befolyásoló szempont volt: hogy van-e 
valódi, kötődéssel bíró, önálló stábja egy intézményi fejlesztő magnak, 
vagy tagjai több más intézet kollégáiból, vagy különböző képzési helyek-
ről szerveződnek? A több helyről szerveződés egyszerre előny és hátrány 
is a szervezet működésében. Előnyként mutatkozott, hogy ez által nagyobb 
mozgásteret kapott a fejlesztés, többféle működés is bekapcsolódhatott, 
másrészről azonban jelentős problémát jelentett a presztízs megteremtésé-
ben. Az összeszokott oktatói gárda hiánya esetlegessé tette a kommuniká-
ciót, a fejlesztések iránti elkötelezettséget, az erőforrások felhasználását.

• Intézményi énkép. 
A referenciaintézeti fejlesztés fontos tapasztalata volt, hogy az eredmé-
nyességét alapvetően meghatározta az intézmény énképe, küldetése, 
hallgatói létszámának alakulása, a munka világával kialakult kapcsolata, 
illetve az adott képzés aktuális egzisztenciális biztonsága.

2. A fejlesztési folyamat megtervezése, 
lépései és megvalósulása

2.1 A fejlesztési folyamat megtervezése

A projektben résztvevők kiválasztását követően készültek el a kutatási tervek. 
Ezeket a fejlesztés második szakaszában több referenciaintézet módosította rész-
ben a feladat pontosabb megismerése és az erőforrások racionálisabb tervezése 
miatt, részben azért, mert időközben az oktatók közül néhányan munkahelyet 
változtattak, helyükre mások kerültek.
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A fejlesztést támogató szakmai csoport már a referenciaintézeti munka meg-
kezdése előtt gondolkodott azon, mely fejlesztési út vagy utak lehetnek legcélra-
vezetőbbek a projekt által meghatározott célok eléréséhez. Komoly vita alakult 
ki arról, hogy a képzési és kimeneti követelmény (KKK) központú, azaz az intéz-
mények számára konkrétabb kiindulást kínáló út a célravezetőbb, vagy a tanulási 
eredményekre fókuszáló, a szemléletbeli kérdéseket tisztábban láttató megoldást 
preferáljanak. A két megközelítést összegezve alakult ki a fejlesztés javasolt útja 
(lásd 1. ábra).

A referenciaintézetek számára felkínált folyamatmodellben azonban mindvé-
gig hangsúlyos volt az intézményi igényekből kiinduló saját út megtalálása, így a 
fejlesztést szükségszerűen megelőzte a helyzetfeltárás, az igények és problémák 
azonosítása. Az így nyert információk birtokában vált lehetővé a tervezett modell 
intézményi adaptálása.

1. ábra. A referenciaintézeteknek felkínált fejleztési folyamatmodell
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2.2 A tervezési folyamat lépései

A fejlesztést valamennyi referenciaintézmény a helyzetértékeléssel kezdte. Ezzel 
együtt a kezdeti lépéseknél cél volt a bevonódás megteremtése, a projekt megis-
mertetése, a képzések áttekintése és annak vizsgálata, hogy mi az, ami sikeres-
nek tekinthető, és mi az, ami a nehézségeket okozza, milyen változtatásokra lenne 
szükség. Ezen a ponton vonta be a fejlesztő csoport a képzések vezetőit és oktatóit. 
Ebben explicit cél volt az egyéni bevonódás növelése, hiszen a munkacsoport tagjai 
természetes módon nagyon eltérő tapasztalatokkal rendelkeztek. A saját képzési 
program vizsgálata tette lehetővé, hogy megismerve általa a várható eredményeket, 
azok hasznosságát, erősödjön az oktatók bevonódása. Valamennyi referenciainté-
zetben nehéz volt meghaladni az egyéni oktatói problémák szintjét. Kompromisz-
szumos megoldást kínált, hogy a képzési programok vizsgálatánál a tantárgyak 
tematikáját is megújíthatták. Az információk megosztása több lépésben történt: 
intézeti értekezleten, csoportos interjúk alkalmával, köremail-ekkel, csoportmeg-
beszéséken. A szakokhoz, szakirányokhoz kötődő sikerek, problémák és változ-
tatási irányok megfogalmazása két szinten zajlott: egyrészt a szakirányfelelősök 
körében: hogyan lehet megfogalmazni a kimeneteket, ezek hogyan hangolhatóak 
össze, milyen lépéseket igényel a kimenetek újragondolása; másrészt az oktatók és 
a hallgatók reflektáltak a tervezésre, a tanulástámogatásra és az értékelésre.

2.3 A projektbe való bevonódás tervezett modellje

A tanulási eredményekből kiinduló fejlesztési modellben az intézményi bevo-
nódásnak több szintje különíthető el, ezért a projekt elindításakor a fejlesztést 
támogató csoport az alábbi módon felépülő bevonódási formát és stábalakítást 
(lásd 2. ábra) ajánlotta az intézményeknek.

• 4-5 főből álló ún. belső mag, a program koordinációs csapata, a top-down 
típusú feladatok gazdája.

• A programfejlesztésben közvetlenül érintettek látszáma kb. 20 fő, ők sze-
repelnek a pályázati anyagban.

• A megvalósításban érintettek alkotják a legtágabb kört, e csoportnak tagja 
a képzési programban érintett valamennyi dolgozó (bottom-up típusú fel-
adatok).

A tágabb bevonódási szintek magukba foglalják a szűkebb körök érintettjeit is. 
Az egyes szinteken eltérő mértékű és jellegű feladatokra számíthatnak az érin-
tettek. A projekt és az azt követő időszak során elképzelhető egy még szélesebb, 
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egész intézményi szintet belefoglaló kör abban az esetben, ha a fejlesztett képzési 
program és annak oktatói sikertörténetként és követendő példaként élik meg a 
változásokat (Kotter, 2009).

2. ábra. A bevonódás szintjei, ajánlott stábalakítási modell

2.4 A szakmai stábok

A referenciaintézetekben eltérő módon alakult ki a fejlesztést lebonyolító szak-
mai stáb, a különbségek hátterében számos tényező állhat:

• különböző méretű szervezeti egységekben zajlott a fejlesztés,
• sajátos szervezeti struktúra, eltérő vezetési stílus jellemezte az intézmé-

nyeket,
• a korábbi pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó szervezési módokat 

vitték tovább, 
• eltérő mértékben voltak a szervezet tagjai leterhelve más futó projektekkel,
• speciális adottságokkal kellett megküzdeni (például az a már említett hely-

zet, hogy az egyik referenciaintézet számos oktatója e projektben más refe-
renciaintézetek fejlesztésének szakmai támogatója volt),

• más-más valós céllal kapcsolódtak be a projektbe.

A hasonlóságokat és a feltárható különbségeket az érintettségi körök mentén 
mutatjuk be (lásd 1. táblázat). Azt a belső magot (belső szakterületi csoport, inno-
vációs csoport, fejlesztő mag) mind az öt intézményben sikerült rövid időn belül 
felállítani, akik koordinálták a fejlesztési folyamatot.

Belső mag (4–5 fő)

A programfejlesztésben
érintettek (20 fő)

A megvalósításbanérintettek
(az intézmény dolgozói)
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1. táblázat. Hasonlóságok és eltérések a referenciaintézmények belső magjaiban

Jellemzők Hasonlóságok Különbségek
A belső mag vezetője A projekt végeredménye, 

sikeressége szempontjából 
mind az öt esetben kulcs- 
szereplő volt a belső mag 
vezetőjének személye.
Az öt belső szakértő között 
nem alakult valódi együtt-
működés a projekt alatt, 
bár erre volt több külső 
inspiráció.

Két esetben a dékán volt  
a vezetője a belső magnak:
•  referenciaszemélyként 

nagy hatása volt a többi-
ekre,

•  a feladathoz túl elfoglalt 
volt,

•  a kar feltétlen jó híre és 
eredményessége vezérelte. 

A szervezeten belül ala-
csony beosztású személy 
volt a belső szakértő, aki 
így csekély hatással bírt a 
szervezet egészére.
Papíron más volt a belső 
szakértő, és más vezette a 
csoportot.

A belső mag létszáma Három esetben 6–8 fő,  
két esetben 3–4 fő.

A tagok összetétele Többnyire aktív, valamilyen 
szervezeti funkcióval bíró 
személy került a fejlesztő 
csoportba.

•  Három esetben a projekt 
keretei között létrehozott 
további munkacsoportok 
vezetői lettek a tagok.

•  Egy esetben a belső szak-
értő és a fejlesztést támo-
gatók alkották a fejlesztő 
csoportot. 

•  Egy esetben többségbe 
kerültek a fejlesztő cso-
porton belül az alacso-
nyabb presztízsű tagok 
(doktoranduszok, tanárse-
géd).

Hallgatói képviselet Hivatalosan hallgatók is 
tagjai voltak a fejlesztő 
csoportnak, de a valóságban 
egyik referenciaintézetben 
sem vettek részt a fejlesz-
tésben.
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Jellemzők Hasonlóságok Különbségek
A munka világa Egyik referenciaintézetben 

sem kapott helyet a fejlesztő 
csoportban a munka világá-
nak képviselője.

Stabilitás Négy esetben a kezdeti cse-
rélődések után alig változott 
a csoport összetétele

Az egyik referenciaintézet-
ben a tanév végén a doktori 
hallgatók cseréjére került 
sor.

Együttműködés  
a fejlesztést támogató 
szakértőkkel 

Három intézmény kevéssé 
akart és tudott élni a projekt 
által kínált támogatási 
formával.

Egy intézménynél többnyire 
fiatal, PhD-hallgatókból 
álló, igen innovatív és tanu-
lásra nyitott csapat műkö-
dött együtt a támogatókkal, 
egy másik intézménynél 
pedig a támogatók alkotta 
csoport beleolvadt a belső 
magba.

A pályázati kiírásnak megfelelően, az induláskor 20–22 fő kapcsolódott a pro-
jekthez minden referenciaintézményben, őket nevezzük a programfejlesztéseben 
érintetteknek. Tagjaik között szerepeltetni kellett oktatókat, oktatásszervezőt, 
hallgatót és a munka világának képviselőjét. E bővebb csoportban természetesen 
nem volt olyan szoros munkakapcsolat, mint a fejlesztő magban. A pályázatban 
szereplő személyek aktivizálására jellegzetesen két út alakult ki a referenciain-
tézményekben.

• Munkacsoportok: az intézményi fejlesztési tevékenység lebonyolítására, a 
projektbe közvetlenül bevont 20–22 fő további kisebb teamekbe szervező-
dött. Kezdetben ezek elsősorban a képzési szintekhez kapcsolódtak (FOKSZ, 
BA és MA), majd a projekt előrehaladtával inkább valamilyen speciális terü-
lethez (validációs munkacsoport, tanulási eredmények alapú szemléletvál-
tást ösztönző munkacsoport, kompetenciahálók, munka világa stb.).

• Workshopok: minden referenciaintézmény rendezett 3–4 olyan alkalmat, 
ahol a programban résztvevők egyszerre jelen lehettek, és különböző mun-
kaformákban, homogén és heterogén csoportokban foglalkozhattak a fel-
adataikkal.

Nagyon eltérő módon sikerült a referenciaintézmények esetében a programban 
közvetlenül részt nem vevő kollégák, munkatársak – azaz a megvalósításban 
érintettek – elérése, tájékoztatása, valamilyen szintű érzékenyítése. Az alkalma-
zott módszerek:
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• Workshop: minden kolléga, vezetők, szakértők és érdeklődők meghívása.
• Kérdőívek kitöltetése: szervezeti diagnózis, problématérkép készítése 

során minden kolléga véleményének becsatornázása, ezzel párhuzamosan 
érintetté tétele a fejlesztésben.

• Kurzussablon: a fejlesztés eredményeképpen megváltoztatták a kurzusok 
leírására szolgáló sablont (kiegészítették például a kompetencia, validáció 
kérdéseivel), ami azon kollégák számára is feladattá vált, akik közvetlenül 
nem vettek részt a projektben.

• Zárókonferencia: az elért eredmények bemutatása minél több érdeklődő és 
meghívott személy előtt.

3. Eredmények

A fejlesztést támogató szakértők a French, W. L.–Bell, C. H. (1998); Senge 
(1998) és Kotter (2009) elgondolásain alapuló, változásmenedzsmentet értékelő 
szempontsor mentén értékelték, hogy 1) támogatóként mennyire emeltek ki a 
referenciaintézménnyel együtt dolgozva egy szempontot; 2) a referenciaintéz-
mény mekkora figyelmet szánt erre; 3) mennyire lett sikeres az adott elem kibon-
takozása a referenciaintézményben zajló fejlesztés során (lásd 3. ábra). A teljes 
mintára vonatkozóan elmondható, hogy a támogatók megítélése alapján az intéz-
mények azon szempont kiteljesítésében lettek végül a legsikeresebbek, amely 
iránt eredeti, belső késztetése, igénye is volt az intézménynek.

3.ábra. A támogatók megítélései mindhárom kérdésben
Magyarázat: Naranccsal jelöltük a támogatók hangsúlyait,  
kékkel az intézmény saját igényeit, pirossal a megvalósulást.
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3.1 Bevonódás a fejlesztési folyamatba 

A bevonódás indokaként mind a gazdaság-, mind a mérnöktudományok területén 
működő referenciaintézmény egzisztenciális szempontokat is megjelölt. Előbbi a 
hasonló képzési profilú intézmények közötti vezető szerepének erősítését, kon-
zerválását, utóbbi fenntarthatóságának biztosítását kívánta elérni. Az egzisztenci-
ális szempontok között szerepelt a proaktivitás lehetősége, ami szorosan kötődik 
a rendszerszintű indokoknál említett úttörő tevékenységhez is: a referenciaintéz-
mények úgy vélték, hogy a fejlesztéssel elébe mehetnek szükségszerű változá-
soknak.

„Én azt gondolom, hogy a felsőoktatás jelenleg egy nagyon nagy átalakuláson 
megy keresztül nem csak az olyan szakok, mint ez, mint amelyik egy új szak, és 
a helyét keresi a magyar rendszeren belül, a többi szaknak is végig kell gondolni 
azt, hogy mire való, hogyan működik. Ezt mindenképpen végig kéne gondolni, és 
ehhez az ember kap valamekkora támogatást. A támogatásnak az egyik eleme 
az, hogy valaki kívülről hajlandó erre rászánni időt, hogy kommentálja, valakik 
pénzt is adnak hozzá, […] emellett. Ami szintén fontos, hogy vannak határidők, 
amiket az ember a napi rettenetes stresszben szívesen hátrébb tolja azt, amit 
nem muszáj megcsinálni, ez a három dolog, ez azt gondolom, hogy jó.” 
(Természettudományi referenciaintézmény, projektnyitó interjú a szakmai 
vezetővel)

A bevonódás szervezeti szintű okai között az egzisztenciális szempontokon 
kívül a szervezeti tudás bővítése és a képzésfejlesztés lehetőségei szerepeltek. 
A projektet megelőzően mind az öt referenciaintézmény rendelkezett korábbi 
hazai, illetve nemzetközi fejlesztési tapasztalattal, így a fejlesztésre vonatkozó 
szervezeti tudással is. Ezen innovatív hagyományok megléte erősítette a tanu-
lási eredmény alapú képzési programfejlesztés irányába mutató elköteleződést. 
Az előzetes szakmai fejlesztések beépítésében különösen a természet- és a neve-
léstudományi képzést folytató referenciaintézmények voltak erősek. Az előbbi 
esetében a Tuning-projektben szerzett, a tanulási eredményekkel összefüggő elő-
zetesen tudás, míg az utóbbi intézmény esetén a helyi szintű fejlesztések korábbi 
tapasztalati voltak meghatározóak.

A korábbi képzésfejlesztési tapasztalatok mellett a referenciaintézmények 
többségében a személyes elköteleződés, az oktatói gárda nyitottsága, valamint a 
közös gondolkodás, együttműködés és az egymástól tanulás lehetősége is meg-
határozó volt. Nagy motivációs bázist jelentett a szervezetek számára – a projekt 
innovativitása mellett – az új tudás megjelenésének és szervezeti hasznosítható-
ságának lehetősége.
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„Ez jó valahol, mert azért mi nem tudunk minden nap leülni, azért az látszik, hogy 
mi elég sok mindenben utazunk. Ilyen szempontból nagyon jó, hogy van ez a 
pályázat, mert most többet találkozunk kényszerből, ő is elmondja, én is elmon-
dom, halljuk egymást legalább.” 
(Gazdaságtudományi referenciaintézmény, projektnyitó, csoportos interjú)

Jelentős ösztönző volt a referenciaintézmények számára a képzési programok 
fejlesztésének lehetősége. Ez egyfelől a képzési és kimeneti követelményekkel 
való elégedetlenségből fakadt, másfelől a javaslattétel lehetőségét jelentette az 
azokkal kapcsolatos változtatásokra, valamint a képzési kínálatban a képzések 
helyének és szerepének tisztázására is. Ugyanakkor a munka világához való kap-
csolódás lehetősége is vonzó volt valamennyi intézmény számára.

3.1.1 Fejlesztési célok

A projektben részt vevő referenciaintézmények által megfogalmazott célki-
tűzéseket két tágabb kategória, a képzésfejlesztést, illetve a szervezeti tanu-
lást érintő elvárások mentén értelmezhetjük. A kutatási-fejlesztési folyamatban 
minden részt vevő referenciaintézmény kiemelt célja volt a képzési progra-
mok felülvizsgálata. A megújítási törekvések mögött azonban eltérő ösztönzők 
húzódtak meg:

• a szervezeti veszélyérzet: a képzés egzisztenciális feltételeinek biztosítása; 
• a koherens képzési szintek kialakítása: az eltérő képzési szintek kapcsoló-

dásainak, ezáltal a képzési célok újragondolásának szándéka;
• a nyitás a munka világa felé: a képesítések munkaerő-piaci kapcsolódásai-

nak monitorozása, a munka világával való kapcsolat erősítése, valamint
• a javaslattétel lehetősége: elégedetlenség a képzési kimeneti követelmé-

nyekkel, igény a KKK-k felülvizsgálatára.

A szervezeti veszélyérzet a képzés egzisztenciális szempontjainak értékelését, 
illetve a magas képzési színvonal biztosításának kérdését foglalta magába. Az 
egyik referenciaintézmény számára például jelentős kihívást jelentett a főisko-
lai képzések megszűnése, máshol a bemeneti követelmények – a belépő tanulói 
teljesítményekből fakadó – csökkenése, ami a képzés tartalmi és minőségi sajá-
tosságait is negatívan befolyásolhatja. A koherens képzési szintek kialakításá-
nak igénye dominánsan a gazdaság-, illetve a neveléstudományi területen kép-
zést folytató intézményekben fogalmazódott meg. Ez utóbbi a képzési szintek, a 
BA-, illetve MA-képzés egymásra épülését kívánta felülvizsgálni. A gazdaság-
tudományi képzési profilú szervezet az egyes szintek egymásra épülése, tartalmi 
koherenciája/redundanciája mellett, a képzési szintek szerepének és céljának 
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újragondolását is kívánatosnak tartotta. Ebben az esetben különösen a felsőokta-
tási szakképzés és a BA-szintek funkciójának, céljának meghatározása és külön-
választása volt kiemelt szempont.

A projektben minden referenciaintézmény célként és elvárásként fogalmazta 
meg a munkaerő-piaci igények bekapcsolását, a munka világának aktív bevonó-
dását a fejlesztés folyamatába. A nyitás a munka világa felé mind a pályaköve-
tés kialakítását, mind az igények tudatos bekapcsolását célozta. Ezt azonban a 
projekt során kevésbé sikerült megvalósítani. Szintén közös fejlesztési cél volt 
a képzési kimeneti követelmények felülvizsgálata, szükség esetén módosítása.

A fejlesztési célok másik nagyobb kategóriáját a szervezeti tanuláshoz kötődő 
célkitűzések jelentették. E törekvések – eltérő tudatossággal és mértékben – 
ötvözték a tanulóközösség megélésének, a szervezeti tagok aktív bevonásának, 
továbbá a (külső és belső) szervezeti kommunikáció javításának célját. A fejlesz-
tésben részt vevő kollégák bekapcsolása, valamint az egyéni tudás hasznosítását 
a közösségi tanulás megélésén keresztül deklarált célként dominánsan a neve-
lés- és a természettudományi képzést folytató intézmények esetén jelent meg. Ezt 
egészítette ki a szervezeti kommunikáció javításának szándéka, ami egyrészről 
a szervezeti kihívások, problémák azonosítását, a lehetséges megoldások és a 
szükséges változások megtervezését (tudatosítását) jelentette, másrészről támo-
gathatta a szervezet tagjai szintjén az egyéni bevonódást és a hatékonyabb kom-
munikációt. Az egymástól tanulás egy másik vetületét képviselte az elvárások 
szintjén a gazdaságtudományi képzést folytató intézmény, mely az aktív közös 
gondolkodás, a párbeszéd lehetőségét látta a más keretek között kevésbé haté-
konyan együttműködő szervezeti tagok között (a célkitűzések szintjén ideértve 
a hallgatói oldalt, valamint a munka világának képviselőit is). A kifelé irányuló 
kommunikáció fejlesztését minden referenciaintézmény elvárásként fogalmazta 
meg. Ez a képzésfejlesztés kategória esetén már említett, a munka világának aktív 
bekapcsolását, a párbeszéd lehetőségét vizionálta. Hasonlóan minden szervezet 
célul tűzte ki a hallgatói oldal tudatos bevonását a fejlesztés folyamatába.

3.1.2 A tanulás eredmények alapú szemlélet 

A fejlesztési folyamat egyik kiemelt célja a tanulási eredmények alapú szemlélet 
iránti nyitottság kialakítása volt. Direkt hatások helyett e tekintetben célraveze-
tőbbnek tűnt az érzékenyítés. A szemléletformálás így kevésbé volt kimondott a 
referenciaintézmények esetén, ugyanakkor a fejlesztési tevékenységek között jól 
azonosíthatóak voltak erre irányuló indirekt törekvések.

A referenciaintézményekkel szembeni elvárások között tehát nem jelent meg 
az oktatói munka tanulási eredmények alapú szempontból történő reflektív értel-
mezése, a jó gyakorlatok kialakításának igénye, azonban több intézménynél belső 



│ 93

elvárásként fogalmazódott meg a tematikák újragondolása, de a kurzus szintű 
folyamatok változtatásának igénye közvetlenül ezeken a helyeken sem volt azo-
nosítható. Ugyanakkor a fejlesztési folyamat első szakaszában felvett kérdőív 
válaszaiban az oktatók fontosnak tartották, hogy változást érjenek el a hallgatók 
tanulási folyamatában a megadott tényezők mentén, ám e területen kevésbé érez-
ték magukat sikeresnek.1  

3.2 Az intézményi tanulás megjelenése a projektben

Az intézményi tanulás és annak támogatásának kérdése nem tartozott a projekt 
főbb fókuszai közé, hisz a referenciaintézmények projektbe kapcsolásának két 
elsődleges oka volt: 1) pilotként szolgáljanak a szakterületi fejlesztések eredmé-
nyeihez, 2) a felsőoktatás szereplői mind szélesebb körben érintődjenek meg a 
projekt fő kérdéseivel. A tanulás, a szervezeti tanulás kérdése a fejlesztést támo-
gató szakmai csoport nézőpontjából vált igazán fontossá, hisz ebben a csoportban 
mindvégig úgy láttuk, hogy a projekt akkor lesz sikeres, az eredmények akkor 
válnak fenntarthatóvá az adott intézményben, ha ott a szervezeti tanulás néző-
pontjából is gondolkodunk a fejlesztésről. 

Az öt referenciaintézmény különböző utat járt be a projekt során, hiszen 
másképp viszonyultak a projekt céljaihoz és elvárásaihoz, más-más szervezeti és 
vezetői sajátosságokkal rendelkeztek, saját intézetükön belül és a projekt során 
elvárt feladataik alapján is eltérő kommunikációs és együttműködési megoldá-
sokkal éltek, valamint mind az öt intézményben felfedezhetőek voltak olyan, 
egyénekhez köthető jellemzők, amelyek befolyásolták a fejlesztés folyamatát és 
eredményeit. Az alábbiakban e területek mentén igyekszünk bemutatni a főbb 
tanulságokat. 

3.2.1 A projektből fakadó jellemzők

A projekt elindulását több bizonytalanság övezte, ami megnehezítette a refe-
renciaintézmények tájékozódását és elköteleződését is. A fejlesztésre szánt időt 
minden intézményben szűkösnek élték meg, még a projekt utolsó ütemében meg-
valósult hosszabbítás ellenére is, különösen úgy, hogy a hosszabbítás ténye nem 
volt előre tervezhető. Ráadásul a projekt időtartamában aktív időszaknak számí-
tott az a másfél-két hónap is, ami a felsőoktatásban nyári szünetnek számít, így 
– ahogy az várható volt – egyik intézményben sem terveztek tényleges fejlesztési 
tevékenységet. A bizonytalanságot tovább fokozta, hogy azokban a munkacso-

1 Bővebben lásd Lencse Máté tanulmányát e kötetben.
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portokban, amelyek tevékenységének pilotjai voltak a referenciaintézetek, két 
hónappal a referenciaintézeti munka megkezdése után indult csak el a fejlesz-
tés. A projekt által használt és megérteni, elterjeszteni kívánt fogalmak (tanulási 
eredmények alapú szemlélet, validáció, képesítési keretrendszerek) nem voltak 
ugyan teljesen újak a referenciaintézményekben dolgozók számára, ugyanakkor 
az ezekkel kapcsolatos előzetes tudásuk vélhetően kevesebb volt, mint a projekt 
tervezésekor számítani lehetett rá. Ez jól látszik a projekt első szakaszában a fej-
lesztést támogató szakmai csoport által készített kérdőív eredményeiből is.

4. ábra. A referenciaintézetek oktatóinak tájékozottsága a projekt legfontosabb 
kérdéseiben a fejlesztési folyamat elején

A kérdőívet kitöltő 156 oktató válaszaiból kiderül, hogy a leginkább a Bolog-
na-folyamattal kapcsolatban érzik magukat tájékozottnak. A többi kérdés eseté-
ben egy 4 fokozatú skálán 2,1 és 2,6 közötti átlagértékeket kaptunk (lásd 4. ábra), 
ami azt jelzi, hogy nagy a tájékozatlanság érzése a válaszadók között, inkább a 
fogalmakat ismerik, semmint jelentésüket és a mögöttük húzódó szemléletbeli 
változást. Ez a kezdeti állapot is hozzájárult ahhoz, hogy a projektben részt vevő 
intézményekben dolgozók nem tudtak egyértelműen elköteleződni a projekt cél-
kitűzései iránt, sőt, esetenként ellenállás vagy hárítás is megjelent az oktatók 
körében. Az előzetes tudás felmérése tehát hasznos lehet a projekt indításkor. 

3.2.2 A vezetéshez, szervezethez kötődő jellemzők

A projektben részt vevő intézmények szervezeti szempontból is öt különböző 
terepet jelentettek a fejlesztés számára, s bár olyan vezetéshez vagy a szerve-
zethez kötődő jellemzőt nem tudunk említeni, amely mindegyik intézményben 
jelen volt és befolyásolta a folyamatot,  néhány sajátosságot ki tudunk emelni, 
amely több esetben nehezítette az intézményben zajló tanulást. Ilyen volt például 
az intézmények hagyományosan hierarchikus szerveződése, melyben egyrészt be 
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kellett tartani bizonyos megszokott kommunikációs utakat, csatornákat, másrészt 
meghatározó volt, hogy az intézményi fejlesztést végző belső mag tagjai a hie-
rarchiának mely pontjához tartoznak, illetve milyen presztízzsel rendelkeznek az 
intézményen belül. Ahol a fejlesztési folyamatot befolyásos tagok vezették, arra 
számítottunk, hogy ez segíti majd a projekt eredményeinek elérését és a projekt 
lezárulta után azok fenntarthatóságát. Ez azonban önmagában mégsem jelentett 
garanciát, hiszen a vezető vagy túlságosan elfoglalt volt (és más projekteket is 
gondozott), vagy mást gondolt hatékonynak a fejlesztés és az intézményi tanulás 
szempontjából, mint amit a projektcélok tartalmaztak. A vezetők elfoglaltságai 
mellett az oktatók túlterheltsége is megjelent a projekttel kapcsolatos feladatok 
teljesítése kapcsán; általában ezzel indokolták, hogy egy feladatot miért nem 
tudnak, vagy miért nem lehet az ő intézményükben megvalósítani.

3.2.3 A projekt célkitűzéseihez való viszonyulás 

Egyrészt meghatározó volt, hogy magának a fejlesztés vezetőjének és/vagy az 
intézmény, szervezeti egység vezetőjének milyenek voltak az attitűdjei a projekt-
tel, az elérendő célokkal vagy akár általában az innovációkkal kapcsolatban. Más-
részt több intézmény nehezen vagy egyáltalán nem találta a kapcsolatot a saját 
problémái, igényei és a projekt célkitűzései között, így maguk a projektfeladatok 
jórészt csak kötelezően teljesítendőek maradhattak, s a résztvevők nem élték meg 
a fejlesztéssel járó tanulási folyamatot. Mint már említettük, a projektben résztve-
vők közül a belső mag szervezte, irányította a folyamatot, és a fejlesztésbe bevont 
kb. 20 fő alkotott egy olyan tágabb csapatot, akik a szándékok szerint megérintőd-
nek a fejlesztés során. Ennek a „megérintődésnek” az egyik javasolt útja a külön-
böző munkacsoportokat kiaalakítása volt. Több intézménynek nehézséget jelentett 
azonban már a csoportok működtetése is, de ami minden intézményben gondot 
okozott, az a munkacsoportokban keletkezett tudás megosztása más csoportokkal, 
szereplőkkel és a csoportokban történt fejlesztés tanulásként való megélése. Ezek 
a problémák is azt jelzik, hogy a projekt olyan tanulási és fejlődési, fejlesztési 
utakat kínált fel az intézményeknek, amelyek a résztvevők számára többnyire tel-
jesen újszerűek, az adott szervezeti működésben pedig idegenszerűek voltak.

3.2.4 Kommunikáció, együttműködési sajátosságok

A munkacsoportoknál maradva, minden intézményben jellemző tapasztalat volt, 
hogy a projekt kapcsán kialakított munkacsoportok egymással alig vagy egyál-
talán nem kommunikáltak. Jó esetben a fejlesztést koordináló belső mag tartotta 
mindegyikükkel a kapcsolatot, más esetben pedig a csoportok vezetői egyeztettek 
időnként egymással, de valódi együttműködés alig valósult meg. Azokban az ese-
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tekben, amelyekben a munkacsoportok egyáltalán találkoztak egymással, jellem-
zően az történt, hogy a közös találkozókon, workshopokon beszámoltak egymás 
előtt az elvégzett feladatokról, de konstruktív együttműködés itt sem alakult ki. 
A kommunikáció és együttműködés különösen fontos tényező volt a fejlesztést 
koordináló belső mag és a fejlesztést támogató szakértők közötti kapcsolatban. 
Mind a kommunikációt, mind az együttműködést nehezítette például a belső mag 
összetétele. Különösen azokban az esetekben, ahol ezt a csoportot a szervezetben 
kevés presztízzsel bíró tagok alkották, vagy nem voltak egyértelműek a szere-
pek és a felelősségi körök. Külön kiemelendő a fejlesztést támogató szakértőkkel 
való együttműködés és kommunikáció. Ez minden intézményben okozott kisebb 
vagy nagyobb nehézséget. Gyakori volt például, hogy a fejlesztést támogatókat a 
projekt ellenőreiként azonosították, így nehezen kerültek segítő szerepbe. 

3.2.5 Az egyes szereplőkhöz kötődő jellemzők

A fejlesztés során természetesen nemcsak a szervezet vagy a csoportok szintjén 
lehetett azonosítani nehézségeket, hanem egyénekhez, szerepkörökhöz kötődően 
is. Ezek közül ki kell emelnünk a hallgatók bevonását a fejlesztési folyamatba, 
mivel e célnak a tanulási eredmény alapú megközelítéshez kiemelt jelentősége 
lett volna, ám az intézmények ennek alig tudtak megfelelni. Mindössze egy olyan 
intézmény volt az öt közül, amelyben a belső magban tevőleges szerepet játszottak 
a hallgatók, bár – mivel PhD-hallgatóként voltak jelen, és a doktori képzés ott nem 
volt tárgya a programfejlesztésnek – ők is inkább az oktatói nézőpontot erősítették. 

A projektben résztvevők egyéni jellemzői közül nehézséget jelentett, ha tájé-
kozatlanok voltak a célokkal, fogalmakkal kapcsolatban, ha viszonyulásuk ellenál-
lásban vagy hárításban nyilvánult meg, ha csak egy kötelező feladatként élték meg 
részvételüket a projektben, illetve ha a fejlesztéshez kötődő pedagógiai tudást leér-
tékelték. Utóbbi jellemzően a fejlesztést támogató szakértőkkel való kapcsolatban 
nyilvánult meg, de akadt olyan intézmény is, amelyben saját pedagógiai többlet-
tudással rendelkező kollégáik hozzájárulását értékelték indokolatlanul alacsonyan. 

3.3 A fejlesztés támogatásának beválása

3.3.1 A szervezeti fejlesztések és támogatásuk sajátosságai

Amikor a referenciaintézményekben zajló fejlesztések támogatására készültünk, 
döntően szervezetelméleti és a változásmenedzsmenttel foglalkozó forrásokra 
támaszkodtunk. Itt csak felsorolásszerűen említjük azokat az alapelveket, ame-
lyekre a fejlesztés támogatásának rendszerét és tartalmát építettük: 
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• Világos célok, ezek eléréséhez szakmai támogatásra, valamint a fejlődésre 
vonatkozó kényszerek felismerésére van szükség (Creemers et al., 2001).

• Az innovációs potenciáltól függően más-más utat járnak be az intézmé-
nyek, ezért eltérő külső beavatkozásra van szükségük (Fullan, 2003).

• Mind a változtatáshoz való viszonyukban, mind azok gyakorlati megva-
lósításában a szervezet tagjai más-más szinten állnak, eltérőek az egyéni 
igényeik, lásd CBAM-modell (Roach–Kratochwill –Frank, 2009).

• Belső képesség a fejlődésre (Newmann et al., 2000).
• Megújulásra képes tanulószervezet (Senge, 1998).
• A szervezeten belül kialakuló tanuló szakmai közösség (Stoll et al., 2006).

3.3.2 A fejlesztés támogatásának bevált módszerei

Mivel az egyes intézmények a projekt céljai mellett saját igényeikre, problémá-
ikra is megoldást szerettek volna kapni, és miután minden intézmény tanulási 
környezete (például szervezeti, kommunikációs szempontból) sajátos volt, telje-
sen egyedi fejlődési utakat jártak be a projekt időtartama alatt. Éppen ezért nem 
tudtunk azonosítani olyan módszereket, amelyek a fejlesztés támogatása szem-
pontjából minden körülmények között hatékonyak lettek volna, bár ez nem is volt 
célunk. Az alábbiakban azokat a módszereket tekintjük át röviden, amelyek több 
intézményben beváltak, s ezért vélhetően jól hasznosíthatóak lehetnek a felsőok-
tatásban zajló intézményi fejlesztések támogatásában.

Azokban az intézményekben, amelyekben megfelelően (támogatónak és nem 
ellenőrnek) értelmezték a fejlesztést támogatók szerepét, különösen jól működött 
a belső mag és a támogató szakértő közös problémaazonosítása. Minden támo-
gató szakértő úgy érkezett a referenciaintézménybe, hogy előzetesen áttekintette 
az elérhető képzési dokumentumokat, a rendelkezésre álló más információkat, így 
voltak saját elképzeléseik a fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban. Ugyanakkor 
a szakértők egyetlen esetben sem adtak konkrét javaslatot a célok megfogalma-
zásához, e helyett a közös beszélgetések során próbálták támogatni a belső magot 
abban, hogy megtalálják a számukra releváns szempontokat. Ehhez változatos 
technikákat használtak (reflektív beszélgetések, problématérkép készítése stb.), 
s a legjellemzőbb tapasztalat az volt, hogy az intézmények igényei, problémái és 
a projekt által kitűzött célok között könnyen lehetett kapcsolódásokat felfedezni.

Bár a fejlesztést támogató csoport a lehető legkevésbé szerette volna meg-
határozni vagy konkrét javaslatokkal orientálni a fejlesztési folyamatokat, a 
résztvevők bizonyos témákhoz, adott projektfeladatokhoz igényelték a konkrét 
segédanyagokat. Születtek például tájékoztató anyagok, elemzési szempontso-
rok, kutatásiterv-vázlatok, reflexiós módszergyűjtemények, melyeket jellemzően 
a szakértők az egyes intézményekben felmerült igények alapján készítettek, de 
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azokat a többi intézmény támogatóival is megosztották. Annak, hogy ekkora 
igény volt a támogatásnak e formájára, vélhetően az volt az oka, hogy nem sike-
rült jól felmérni a projektben részt vevők előzetes tudását.

Az ötből négy referenciaintézményben sikerült elérni, hogy az egyes munka-
csoportok a fejlesztés egy vagy több szakaszában is megosszák egymással saját 
tevékenységük eredményeit. Ezek a belső rendezvények igen különböző módokon 
valósultak meg az egyes helyeken, és abban is különböztek, hogy milyen szerepet 
adtak vagy milyen helyzetbe hozták a támogató szakértőket. Előfordult, hogy csak 
tájékoztató előadás megtartására kérték őket, és az is, hogy inkább a találkozók 
tervezésébe vonták be őket, de a legtöbb esetben az intézmények igényelték a 
fejlesztést támogatók részvételét is az ezeken kialakuló szakmai diskurzusokban.

A támogató csoport tudatosan törekedett arra, hogy valamilyen formában 
minden intézménybe bevigyék ezeket a reflexiós technikákat, módszereket. 
A szakértők igyekeztek reflektálásra késztető kérdéseket megfogalmazni a belső 
magnak vagy annak vezetője számára annak érdekében, hogy tudatosítsák gon-
dolkodásukat a fejlesztésről. Egyes esetekben a szakértők konkrét reflexiós tech-
nikákat kínáltak fel az intézményeknek, de az is előfordult, hogy egyik látogatá-
sukat úgy tervezték, hogy a tevékenységek során a belső mag tagjai saját maguk 
tapasztalják meg a reflektív gondolkodás jelentőségét. Ilyen rövid idő alatt azt 
nem lehetett elérni, hogy a résztvevők a fejlesztési folyamatra mint tanulásra is 
reflektálni tudjanak, de a legtöbb esetben a reflektálás lényegét megértették, és 
egy-két esetben alkalmazták is az oktatók.

A fejlesztést támogató szakértői csoport megbeszélései egyrészt a projektfel-
adatok értelmezéséről, az intézmény igényeihez illeszkedő támogatási formák-
ról és módokról szóltak, másrészt az idő nagy részében a következő látogatások 
együttes tervezése folyt. Ez nem azt jelentette, hogy az egyes referenciaintézethez 
kapcsolódó támogatók előre meghatározták volna a találkozók napirendi pontjait, 
inkább azt, hogy megpróbálták végiggondolni: 1) milyen feladatok várhatóak a 
projekt adott szakaszában; 2) milyen problémákat, kérdéseket fogalmazhatnak 
meg a résztvevők; 3) milyen feladatokra, tevékenységekre, megküldött produk-
tumokra milyen visszajelzést adjanak, vagy 4) hogyan, milyen kérdésekkel, ötle-
tekkel lehetne támogatni a belső mag gondolkodását.

3.4 A tanulási eredmények szemlélet alakulása

A referenciaintézményi fejlesztések középpontjában állt a tanulási eredmények 
alapú oktatás erősödése és terjedése. E fejlesztési, tanulási folyamatok meg-
határozó alapjának, alapvető befolyásoló tényezőjének pedig azt tartjuk, hogy 
az egyes képzési programok oktatói közössége hogyan gondolkodik a tanulási 
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eredményekről és ezzel összefüggésben a tanulásról magáról. Ebben a fejezetben 
tehát nem elsősorban a konkrét, dokumentumokba is lefektetett tanulási ered-
ményeket vizsgáljuk, hanem azt a szemléletmódot, amellyel a referenciaintéz-
mények megközelítik a tanulási eredmények alapú oktatást. Ehhez kötődően két 
alapkérdést tudunk feltenni: 1) az intézmények hogyan gondolkodnak, hogyan 
értelmezik a tanulási eredmények alapú oktatást; 2) milyen módon jelennek meg 
a tanulási eredmények az oktatási gyakorlatukban, s mindezt hogyan tanulták-
tanulják meg, hogyan válnak a tanulási eredmények szemlélet iránt érzékennyé. 

3.4.1 A tanulási eredmények értelmezési lehetőségei

A tanulási eredményekről sokféleképpen lehet gondolkodni, megerősített ebben 
bennünket a referenciaintézmények fejlesztési, tanulási tapasztalata is. A moni-
torozás eredményeiből tudjuk, hogy mindez elsősorban attól függ, hogy a 
referenciaintézmények oktatói a tanulási eredményeket 1) milyen értelmezési 
keretbe helyezik, 2) milyen oktatási, tanulási-tanítási tevékenységekhez kötik, 
3) a tanulási eredmények milyen komponenseire helyezik a hangsúlyt és végül, 
4) a képzés mely szintjeihez kötötten gondolkodnak a tanulási eredményekről. Az 
egyes csomópontok mentén külön elemezzük az intézményi tapasztalatokat, de 
természetesen az elemzési szempontok összefüggnek. 

A referenciaintézmények előzetes tapasztalataik és céljaik mentén a tanulási 
eredmények szemléletet eltérő értelmezési keretbe helyezték. A két legtipikusabb 
út az volt: amikor a képzésfejlesztés keretében2 kezdtek el foglalkozni a tanulási 
eredmények értelmezésével, és amikor a képzés kimenetorientált át- és újragon-
dolásában játszottak jelentős szerepet a tanulási eredmények. Az irányok közt 
nem minőségi különbségeket érdemes tenni, hanem azt fontos észrevenni, hogy 
az intézetek az adott keretben tudták problémáikat adekvátan kezelni, illetve 
megerősíteni eredményeiket.

A képzésfejlesztés hangsúlyú megközelítést a természettudományi referencia-
intézményben például olyan tényezők indították el, mint a tananyag túlzsúfolt-
sága az alapszakon, a tantárgyak közti tartalmi átfedések, a különböző szakterü-
leteket képviselő oktatók közti együttműködés problémája, a hallgatók alacsony 
szintű hozott tudása, a tervezettnél lassabb tanulási tempó, kevés gyakorlati óra. 
Továbbá ezt a keretet erősítették a támogató szakértők is, megerősítve a referen-
ciaintézetet abban, hogy az eredményes fejlesztés fókuszába leginkább a tanu-

2 A képzésfejlesztés kifejezést használjuk, mert úgy látjuk, hogy ezzel lehet jobban kifejezni azt, 
hogy itt elsősorban a képzés tantervével kapcsolatos fejlesztési kérdések kerültek elő, s nem 
tágabban a képzési program menedzselésével, támogatásával kapcsolatos szempontok.
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lási eredményekhez kötődő tervezés programszintű elemzését érdemes állítani. 
A képzési program elemzését az alábbi szempontok mentén kezdte el a referen-
ciaintézmény:

• Világosan közvetíti-e az akkreditációs anyag az adott alapszak célját? Mi 
az, amivel kiegészíteni vagy módosítani lehet a célokat? Miért? – szem-
pont: célok

• Mik azok a konkrét ismereteken túlmutató készségek, képességek, attitű-
dök (hozzáállás: holisztikus, interdiszciplináris stb.), amelyek megjelen-
nek vagy nem jelennek meg az akkreditációs anyagban? Mi az, amivel ki 
lehetne egészíteni ezeket? Miért?) – szempont: kompetencia

• Az akkreditációs anyagban megfelelően jelenik-e meg a tantárgyak tar-
talmi egymásra épülése? Hol lehet szükséges az egymásra épülés megvál-
toztatása és miért? – szempont: egymásra épülés

• Milyen lehetőségeket tartalmaz az akkreditációs anyag a hallgatók (bejövő 
BSc és bejövő MSc) támogatására? Milyen más, a hallgatók tanulásának 
támogatását szolgáló megoldások lehetnek még hasznosnak? Miért? – 
szempont: támogatás.

A szempontokból jól látszik, hogy a képzés megújításának egyfajta koherens, 
átgondolt szemléletmódját igyekeztek kialakítani.

A neveléstudományi referenciaintézményben már élő múltja volt a prog-
ramfejlesztésnek: egyfelől a programfejlesztés tananyag is a mesterképzés-
ben, másfelől ezen intézet gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik saját képzési 
programjai újragondolásáról, visszajelzések gyűjtéséről, általában a fejlesz-
tésekről. Jellemző, hogy ezek a fejlesztések megmaradtak az adott képzési 
szinten belül, és hogy a fejlesztések eredményei beépültek (például a kép-
zéshez kapcsolódó tankönyvekbe), de a fejlesztési folyamat eszközei, további 
hozadéka sokkal kevésbé. Ebben a kontextusban a képzésfejlesztési irány 
azt jelentette a projekt során, hogy az intézet kilépett a csak egy-egy képzési 
programot érintő fejlesztés gyakorlatából, s minél inkább explicitté próbálta 
tenni a képzésfejlesztés „know-how”-ját. A fejlesztés közös pontjait keresve 
a különböző képzésekben, párhuzamosan, egymással összefüggésben gondol-
kodott az alap- és mesterszakon a mire képzünk válaszlehetőségein, vagy az 
egyes képzési szintek tanulási eredményei kapcsán megfogalmazható alapel-
vek, funkciók közös elemein.

Azok a referenciaintézmények, amelyeknél a képzés kimenetorientált értel-
mezési kerete vált dominánssá, erőteljesebben figyeltek képzésük piaci helyze-
tére, külső elismertéségére, a munka világa elvárásaira vagy éppen a nemzetközi 
trendekre. Sok esetben kulcskérdéssé vált számukra, hogy a képzési kimenetük 
mennyire korszerű és mérvadó a hazai piacon. A színvonaltartást a képzés kime-
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netének és tartalmának rendszeres frissítéséhez kötötték, például évente felül-
vizsgálták a képzési programot a minőségbiztosítási tevékenység kapcsán. Ebben 
a szemléletben tetten érhető volt a változtatások iránti nyitottság, de ez elsősor-
ban az adott szakterület alakulásának követéséhez kötődött, nem pedig az okta-
tás megújulásához. Az egyik legnagyobb feszültség abból adódott, hogy a piaci 
orientáltság ellenére sem tudták a referenciaintézmények túl intenzíven bevonni 
a munka világának képviselőit a fejlesztésbe. Ezen irány képviselői is a képzés 
működése szempontjából azonosítottak a problémákat (például megváltozott a 
hallgatók tanulása), de bizonytalanok voltak abban, hogyan lehet a válaszokat 
egy koherens szemléleti megközelítésbe – a tanulási eredmények alapú oktatás 
rendszerébe – integrálni. Nehézséget jelentett, hogy a tanulási eredmények szem-
léletet hogyan lehet az oktatás szintjén, a kurzusokban operacionalizálni. Van 
némi ellentmondás abban, hogy amíg a tanulási eredmények alapú oktatás kiala-
kításához kész rendszerek átvételét is jó lehetőségnek tartották, addig a képzé-
sek kimenetének értelmezésében a szakterületi sajátosságok dominanciája révén 
jóval kevesebb közös pontot, mástól tanulható elemet találtak.

3.4.2 A tanulási eredmények „tanulása”, jellegzetes tanulási utak

Alapvető kiindulás volt, hogy a fejlesztés csak akkor lesz sikeres, az eredmé-
nyek akkor válnak fenntarthatóvá, ha az intézményi tanulás nézőpontjából is 
végiggondolt a fejlesztés. A célok között szerepelt a program során zajló tanulás 
megragadása a maga sokféleségében, az egyéni és csoportos tanulási útak figye-
lemmel kísérése, egymásra épültségük vizsgálata, tobábbá az előre nem látható, 
nem tervezett tanulási eredmények felszínre hozása, értelmezése. Ez a cél tehát 
alapvetően a tanulási utak feltérképezéséről szólt: honnan hova jutottak el az 
intézmények, az egymástól tanulásnak milyen módjai jelentek meg, ezek hogyan 
alakultak a tanulási eredmények alapú képzés tevékenységei kapcsán.

A folyamat leírásának kulcseleme annak megértése, hogy a tanuláshoz, 
tanulási eredményekhez köthető tudások időben és térben változóan jelennek 
meg. Az egyén és a közösség szintjén a rejtettből explicitté váló tudás sajátosan 
alakul, s kérdés, hogy a tudás folytonosan változó, nehezen megfogható volta 
miatt, egyáltalán megragadható-e a tanulás egy „végpontja”. Ezért olyan értel-
mezési keretre volt szükség, mely ezeket a szempontokat jól megjeleníti, értel-
mezi. Nonaka és Konno (1998) modelljében a „megosztott tanulási tér” fogalma 
arra utal, hogy a közösség, a szervezetek tanulásához olyan megosztott térre van 
szükség, amely alkalmas kapcsolatok építésére. Ez a tér lehet fizikai, virtuális, 
mentális is, vagy ezek keveréke, a lényeg, hogy fórumot biztosítson az egyéni és 
a kollektív tudás fejlődéséhez. A tanulás megosztott terének különböző típusait a 
tudásteremtés, a tanulás folyamatának egyes szakaszaihoz kötik. E négy szakasz 
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1) a szocializáció, melyben a közösség tagjai megosztják egymással tudásukat, 
2) az externalizáció, amiben a rejtett tudásukat explicitté teszik, például narra-
tívák, megbeszélések révén, 3) a kombináció, aminél a közösség tagjai az előző 
fázisban felszínre került tudásokat még kimunkáltabbá, összetettebbé dolgozzák 
át (például dokumentumokban rögzítik), és végül 4) az internalizáció, ahol az 
explicit tudást elkezdik a saját gyakorlatukban, tevékenységeikben alkalmazni. 
A tanulás négy szakaszához meghatározott tanulási terek (Ba-k, ahogy a szerzők 
nevezik) társulnak. A szocializációhoz a kezdeményezés Ba-ja, azaz egy olyan 
tér, ahol az emberek szemtől szembe találkoznak, megosztják egymással érzel-
meiket, tapasztalataikat, mentális modelljeiket. Az interakció Ba-ja, „tanulási 
tere-ideje” adja meg a lehetőséget a közösségi szinten rejtett, de az egyes egyé-
nek számára sok esetben már explicit tudások explicit megjelenését a közösség 
egésze számára. Ekkor kerül sor a mentális modellek elemzésére, reflektálására. 
A CyberBa-ban zajlik az igazi tudásteremtés, a megszerzett explicit tudást olyan 
új tudással kombinálják, melyet másokkal, más forrásokkal való interakció 
során szereznek.

Fontos kiemelni, hogy minden intézmény működési környezete egyedi, így 
minden intézményi változás is sajátos, ezért eltérő változási, tanulási utak létez-
nek. Az öt referenciaintézmény is különböző tanulási utat járt be a projekt során, 
hiszen különböző módon viszonyultak a projekt céljaihoz és elvárásaihoz, saját 
intézetükön belül egyéni igényeik és a projekt során elvárt feladataik alapján 
eltérő tevékenységek kaptak prioritást, s ami nagyon lényeges, hogy máshonnan 
„indult” a tanulásuk is. Mindez pedig hatással volt arra is, hogy a tanulás mint 
„cél” hogyan jelent meg (egyáltalán megjelent-e) a gondolkodásukban, kik azok, 
akik kulcsszereplővé váltak a tanulási folyamatok alakításában, s az egymástól 
tanulásnak milyen módjait, változásait tudta mindez indukálni.

3.5 Produktum- vagy tanulásifolyamat-orientáltság?

A tanulási eredmények szemlélet „tanulása” során elért eredményeket döntően 
befolyásolta, hogy az intézmény milyen értelmezési keretbe helyezte azt, s 
milyen szervezeti jellemzők társultak hozzá. Például a gazdasági képzést folytató 
intézménynek, mivel kiemelten is célja a versenyképesség megtartása, a széles 
körű, piacképes, a külső igényekhez gyorsan alkalmazkodó képzési profil meg-
teremtése, a szervezeti gondolkodásra is a produktumorientált, az elvárt ered-
ményeknek való gyors megfelelési igény volt jellemző. A bevonódást követően 
a szervezet egyértelműen kívánta meghatározni, mi az az elvárt teljesítmény, 
amely a projekt eredményes befejezéséhez szükséges, és a fejlesztés sikeressé-
géről és kimenetéről produktumokkal alátámasztható tényezők mentén gondol-
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kodtak. A produktumorientált megközelítés pedig jellemzően azt hozta magával, 
hogy ezekben az intézményekben elkezdődött egy problémafeltáró gondolkodás, 
létrejöttek a saját problémákra reagáló, a projekt tematikus területeihez is kötődő 
munkacsoportok, de ezeket az adott feladat köré szerveződés jellemezte, inkább 
a képzés egyes részletein gondolkodtak, többnyire az egyes munkacsoportokon 
belül. Így az egymástól tanulás lehetőségeinek is egy viszonylag szűkebb metsze-
tét tudták megélni, s a kollektív gondolkodás továbbra is a problémák, a jelenség 
leírása szintjén maradt.

Ennek szinte ellenpólusaként említhető a neveléstudományi referenciaintézet, 
ahol a tanulási eredményekkel kapcsolatban már sok, dokumentumban is rögzült 
explicit tudás született, épp ezért a jelenlegi fejlesztés kevésbé a dokumentált 
eredmények kidolgozására fókuszált. Elsősorban a gyakorlatból akart kiindulni, 
a szervezeti tanulás folyamatait megerősíteni. Ugyanakkor épp emiatt is érezte 
úgy sokszor a közösség és a támogató szakértők is, hogy kevésbé látszódik „jól” 
a fejlesztés eredménye. Ez látszólag ellentmondásnak tűnik, de összefügg azzal 
a tudásalakulási, fejlesztési sajátossággal, hogy a fejlesztés spirál folyamatai 
valószínűleg idővel lassabbá válnak, a tanulásszemlélet változásában az explicit 
és implicit, egyéni és szervezeti szintű tudás arányai sajátos módon alakulnak. 
A tanulás e fázisában ez a referenciaintézmény főként azt tartotta fontosnak, hogy 
„mennyire tud képessé válni arra, hogy adaptívan és kritikusan tudjon viszo-
nyulni egy következő fejlesztéshez [...], hogy egy folyamatos innovációs, fejlesz-
tési folyamatot tudjon generálni, és ebbe ne fáradjon bele.” (Szakfelősi interjú a 
fejlesztés első szakaszában)

3.5.1 Fejlesztés a produktumokban: KKK, MKKR, képzési program

A képzési és kimeneti követelmények terén nagy különbség volt az intézmények 
között. Míg az egészségtudományi referenciaintézet fő motivációja volt a KKK 
módosítására tett javaslat, amit zárásként meg is fogalmaztak és le is adtak, 
addig a neveléstudományi helyszínen ebben nem gondolkodtak. A Magyar 
képesítési keretrendszerrel (MKKR) is eltérő mértékben foglalkoztak az intéz-
mények. A természettudományi referenciaintézetben a keretrendszer problema-
tikája nem tudott valós problémaként felmerülni, kapcsolata a képzéssel túl 
távoli maradt. Eközben az egészségtudományi referenciaintézetben az MKKR-t 
kiindulópontként értelmezték, melyen keresztül megvalósulhat egy tanulási 
eredmények alapú képzés. Ehhez hasonlóan a neveléstudományi referenciain-
tézetben is – a tanulási eredmények értelmezéséhez kötődő vitákban – elsősor-
ban az MKKR szerkezetének elemzése került előtérbe. Náluk a fejlesztés során 
alakult munkacsoportok elfogadták az MKKR deszkriptorait, kételyük az auto-
nómia és felelősségvállalás egyes kompetenciaelemeihez kötődtek. Az MKKR 
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által képviselt kompetenciafogalmat az egészségtudományi referenciacsoport 
vitatta. Nem értett egyet a készség és a képesség fogalmak használatával, javas-
latot tett ezek módosítására, az autonómia és felelősségvállalás deszkriptorait 
pedig elvetette. 

3.5.2 Validáció

A validáció kérdése kezdetben az egészségtudományi referenciaintézetben 
komoly elutasításba ütközött. Az éles elhatárolódás a fejlesztés folyamatában 
kissé oldódott ugyan, de az elutasítás azon eleme, hogy a munkatapasztalatok 
beengedésével laikus, így káros elemeket is engedünk a rendszerbe, továbbra 
is megmaradt. Ezzel együtt azonban megengedőbb is lett a referenciaintézet 
a validáció kérdésében, még akkor is, ha az elismerésnek egyelőre egyet-
len technikáját fogadja el, a hallgató által tett vizsgát. A mérnöktudományok 
referenciaintézete az előzményprojektben épp a validációval foglalkozott, ott 
sor került validációs modell kidolgozására is. Két típust különböztettek meg:  
1) a felsőoktatásban kredittel meghatározott tudás alapján, amely azokban az 
esetekben alkalmazható, amikor érdemjeggyel már értékelték a tudást; 2) a nem 
a felsőoktatásban szerzett tudás elismerésére, amelynek nincs előre meghatáro-
zott kreditértéke. Utóbbinak további két változata, amikor a megszerzett tudás 
dokumentálható, és amikor nem. A természettudományi referenciaintézetben a 
hallgatók igényinek pontosabb megértése céljából vizsgálatra került a hallgatók 
által elismertetni kívánt, korábban szerzett ismeretek jellege, és az elismerte-
tetni kívánt kurzusok a Tanulmányi Osztály által iktatott tanegység-elfogadási 
kérelmek alapján, illetve néhány olyan képzési program, amelyekről az MSc 
képzésbe több hallgató is érkezett.

A neveléstudományi referenciaintézetben a validáció túlnyomó többségben a 
már elvégzett kurzusok kérvények alapján történő beszámítását jelenti. A mun-
katapasztalat elismertetése jelen van ugyan az intézet gondolkodásában, de nem 
igazán végiggondolt (s az sem, hogy mit értünk pontosan munkatapasztalaton).

3.5.3 A hallgatók, a munka világa

A hallgatók és a munka világa bevonása kevéssé volt sikeres. Bár a gazdaságtu-
dományi referenciaintézetben a fejlesztésbe bevont oktatók többsége a tanulási 
folyamatban hangsúlyozta a hallgatók felelősségét, és nehézségként jelölte meg 
a hallgatói oldal passzivitását, a projekt szakaszaiban mégsem sikerült a hallga-
tói részvétel támogatása, hangjuk megjelenítése, felruházásuk felelős szereppel. 
A referenciaintézmény erőssége a gyakorlatorientált és piacképes képzési profilja, 
de a fejlesztési folyamatban a munka világának képviselőit sem sikerült széle-
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sebb körben bevonni. Az innovációs workshop-ok egyikén jelen volt a munkál-
tatói oldal, azonban ez kevésbé tudott széles körű inputot biztosítani a fejlesztés 
számára. A neveléstudományi referenciaintézet eredményt ért el a hallgatók bevo-
nása terén (részt vettek a közös gondolkodásban, főként az alapszakosok), de a 
munka világával vagy a civilszervezetekkel és más diszciplínákkal kialakítandó 
kapcsolatban nem volt eredményes a projekt. Az egészségtudományi referencia-
intézetben sem sikerült bevonni semmilyen szinten sem a folyamatba a hallgató-
kat. Pontosabban e tekintetben nem fogalmazódott meg a változás igénye, és nem 
is történt változás a kar már korábban kialakított gyakorlatában. Ugyanakkor a 
munka világa és a képzés kapcsolata – erre már a projekt elindulása előtt is nagy 
volt a fogékonysága a karnak – erősödött.

3.5.4 Fejlesztés a szervezetben

A fentiek alapján elmondható, hogy a fejlesztés kapcsán a leggyakrabban emlí-
tett és ilyen módon (indirekten feltárt) legfontosabbnak tételezett összefüggés a 
munka során megvalósított kommunikáció és a bevonódás, valamint a vezetés 
jellemzői és a produktumok mélysége között volt. Azaz a kommunikáció gya-
korisága és minősége, tartalma nagyon erősen hat a referenciaintézményben 
résztvevők bevonódására, munkába való kapcsolódására. Az eredménymutatók 
között említett bevonódás az a jellemző, amely a legtöbb szervezeti és változás-
menedzsment-jellemzővel kapcsolatban van. A szervezetek fejlesztésével foglal-
kozó modelleket és a fejlesztést támogató csoport tapasztalatait egybevetve, a 
legjelentősebb szerepet a referenciaintézményekben a 2. táblázatban dőlt betűvel 
is kiemelt elemeknek lehetett tulajdonítani. Ezek figyelembevétele hasonló célú 
későbbi projektekben is ajánlott.

2. táblázat. Szervezeti jellemzők a fejlesztési folyamatban

A szervezetfejlesztési 
beavatkozások nyolc 
jellemző eltérése

Alapelvek  
a tanulószervezetek  
működésében 

A szervezetek  
átalakításának  
nyolc lépése 

1.  A csoportalakzatok 
mint kulcsfontosságú 
egységek hangsúlya 
(lényegi kérdések  
megvitatására,  
hatékonyabb szerve-
zeti viselkedésmódok  
elsajátítása). 

1.  A rendszerszemlélet: 
  –  a mélyebb  

össze függések feltárása 
és értelmezése alapján  
a problémamegoldások a 
valódi ok-okozati  
össze függésekre  
alapulnak.

1.  A sürgősségi érzet  
felkeltése 

2.  Az erős irányító koalíció 
létrehozása

3.  A jövőkép megteremtése
4.  A jövőkép árnyalt  

megismertetése
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A szervezetfejlesztési 
beavatkozások nyolc 
jellemző eltérése

Alapelvek  
a tanulószervezetek  
működésében 

A szervezetek  
átalakításának  
nyolc lépése 

2.  A csoportban zajló,  
a csoportok közötti és  
a szervezeti folyama-
tok hangsúlyozása. 

3.  Akciókutatási modell. 
4.  A csoportkultúra 

együttműködő  
menedzselése,  
beleértve az ideiglene-
sen kialakuló csapato-
kat is. 

5.  A teljes rendszer  
kultúrájának  
menedzselése. 

6.  Rendszerelágazások 
menedzselése. 

7.  A konzulens,  
a facilitátor  
alkalmazása. 

2.  A személyes irányítás 
  –  a személyes hatékonyság 

állandó fejlesztését és a 
magasabb rendű egyéni 
célok elérését jelenti, 

  –  önmegvalósító  
személyiségekre van 
szükség, akik belülről 
irányítottak.

3.  A gondolati minták 
a szervezeti kultúra 
mélyebb rétegéhez tar-
toznak.

4.  A közös jövőkép  
kialakítása: 

  –  kiemelkedik az egyéni 
jövőképekből, magába 
foglalja a munkavállalók 
személyes céljait. 

5.  Csoportos tanulás: 
  –  tanulóteamek, amelyek 

képesek felgyorsítani 
tagjaik egyéni fejlődését, 

  –  az egyéni gondolatok  
és vélemények  
megtermékenyítik 
egymást, és szinergiku-
san többleteredményt 
produkálnak.

5.  Túllépés a jövőkép  
akadályain 

6.  A rövid távú célok átfogó 
tervezése és megvalósí-
tása

7.  A győzelem időben tör-
ténő kihirdetése

8.  A változások beépítése  
a szervezeti kultúrába

Forrás: Első oszlop: French–Bell, 1998; második oszlop: Senge, 1998; Kotter, 2009

Az elméleti keretek legfőbb elemeit rendezve, több kritikus pontot is találhatunk 
mind a személyes, mind a csoport, mind a szervezeti szinten. Személyes szinten az 
egyéni hatékonyság; a csoport szintjén a csoportos tanulás; a szervezeti szint ese-
tében pedig a vezetés különböző aspektusai azok, amelyek az intézményi válto-
zásra legnagyobb befolyással vannak. A változás menedzselése és az eredmények 
összefüggéseit a 3. táblázat összegzi. Ebben egyre sötétedő színnel jeleztük az 
adott kapcsolat említésének gyakoriságát, ilyen értelemben a fontosságát. A táblá-
zatban kiemelt a bevonódás elem, erre ajánlott fokozott figyelmet fordítani. 
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3. táblázat. A változást befolyásoló tényezők szerepe az eredmények kialakulá-
sában

Eredmény-
mutatók

►

A vál-
tozás 
▼

A részt-
vevők 
elége-
dettsége 
(vezető, 
mag, 
huszak)

Milyen 
produk-
tumok 
születtek

A műkö-
désre 
vonat-
kozó 
változta-
tások

Bevo-
nódás

Konflik-
tusok és 
megoldási 
módok 
(esetleges 
megoldat-
lanságok)

Az intéz-
mény által 
megfo-
galmazott 
változtatási 
javaslatok a 
szervezetre, 
projektre

Az intéz-
mény saját 
céljai, igé-
nyei  

A szervezet 
kontextusa

A referencia-
intézmény 
működésbeli 
sajátosságai 

A vezető, 
a vezetés 
jellemzői

A résztve-
vők köre, 
csoportjai  

A munka 
során 
működtetett 
kommuniká-
ció sajátos-
ságai

(tanulás) 
szervezési 
jellemzők

A fenntartha-
tóság szem-
pontjainak 
megjelenése
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4. Összegzés

A TÁMOP 4.1.3 projekt a referenciaintézetektől olyan produktumokat várt el, 
amelyek jellemzően szakmai közösségekben, munkacsoportokban formálhatók. 
Ezzel már meglévő együttműködési formákat kívánt megerősíteni , illetve inspi-
rálni újabbak kialakítását, s ebben az a nem titkolt cél is szerepelt, hogy a projekt 
zárását követően is működő szakmai közösségekként éljenek tovább a létrejött 
munkacsoportok, elősegítve a tanulószervezetté válást. Korábban volt már szó az 
egymástól tanulás fórumairól, módjairól, a következőkben ezek, a projekt során 
kialakult legfontosabb elemeit összegezzük.

A projekthez kapcsolódóan minden referenciaintézmény létrehozott egy 
tudásbázist, tudástárat. Ezen a felületen jellemzően a fejlesztés anyagai voltak 
elérhetőek, s mód volt az egymástól tanulás online lehetőségei kihasználására 
is. Volt olyan intézmény, amely nyílt hozzáférést biztosított összes oktatója szá-
mára, célul tűzve, hogy ezzel a nyílt, visszakereshető dokumentációval, párbe-
szédre ösztönzéssel a fejlesztés során felmerült gondolatok, fontosabb szempon-
tok, eredmények továbbélését is elősegíti. Arra is volt példa azonban, hogy ezt a 
közös tudást nagyon védte az intézmény, így a fejlesztésben érintettek zárt tudása 
maradt. Előfordult az is, hogy a belső mag létrehozta ugyan ezt a felületet, fel is 
kerültek rá anyagok, de azoknak nem volt befolyásuk a fejlesztés folyamatára.

Minden intézményről elmondható, hogy több olyan közös tudásmegosztást 
célzó, a fejlesztés eredményeit bemutató, közösen értelmező fejlesztő szakmai 
napot, workshopot szervezett, melyek egyben a fejlesztési folyamat tudatos 
monitorozását, a résztvevők tájékoztatását is támogatták. Mindezek mellett azon-
ban számos kihívást is jelentettek a fejlesztés eredményessége szempontjából: 
az oktatói leterheltség mellett a részvétel motiválása, a hatékony munkaforma 
megválasztása az aktív fejlesztői munka megindítása érdekében, ezen alkalmak 
igazi tanulásként való megélése a résztvevők számára. A szakmai napok sok gon-
dolatot, vitát, irányt is felvetettek, ám ezeket mégsem sikerült jól becsatornázni a 
munkacsoportok munkájába.

A fejlesztés eredményeinek szakmai munkaközösségekben formálása, a cso-
portképzés a projekt egyik nagy pozitívuma volt. Minden intézményről elmond-
ható, hogy törekedett heterogén munkacsoportok létrehozására. Kezdetben 
mindenhol megalakultak képzési szintekhez és/vagy szakterületekhez kötődő 
homogén csoportok, és a folyamat során tervben volt – akár időlegesen is – ezek 
heterogén csoportokká alakítása, de végül ez nem vagy csak részben sikerült. 
Volt, hogy a csoportvezetői pozíció bizonytalansága, nem felvállalása, a csopor-
tok szisztematikus tervező munkájának és támogatásának hiánya járult hozzá 
ahhoz, hogy a feladatvállalások sokszor csak egyéni szintű érdeklődésből indul-
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tak, nem rendeződtek össze a munkacsoport feladataiban. Máshol kevéssé volt 
igény a munkacsoportok közötti aktív kapcsolatra, inkább a képzés egyes rész-
letein gondolkodtak az egyes teameken belül, egyéni feladatvégzés keretében. 
A széles körű, csoportokra épülő együttműködés, egymástól tanulás helyett így 
lett sokszor egyéni szintű munkavégzés, ami nem épült bele szervesen a csoport 
munkájába.

Összességében tehát az a tipikus tanulási út körvonalazódik, mely szerint 
minden intézmény törekszik tervezni az egyéni és csoport szintű tanulás lehe-
tőségeit, illetve egymásba ágyazódását kiaknázni. A kezdeti homogén csoport-
képzést a heterogén csoportok alakításának szándéka kíséri (ez a referenciain-
tézmények beszámolóiból határozott törekvésként olvasható ki), mindennek 
hatékonyságát azonban alapvetően befolyásolja az intézmény szervezeti sajátos-
sága. Ahol mindez inkább egy produktumorientált gondolkodással párosult, ott a 
csoportképzés motívumát is a meghatározott feladat köré szerveződés jelentette 
leginkább, s a munkacsoportok kevésbé éreztek igényt az egymással való aktív 
kapcsolattartásra. Ahol a fejlesztés sikerességét a saját gyakorlatukról, tanulási 
folyamatukról való gondolkodásban látták, ott ennek a fenntarthatósága is erőtel-
jesebben megjelent (például a további munka lépéseinek tervezésére vonatkozó 
fejlesztési terv formájában), ott a munkacsoportok is jobban bevonódtak, s ezzel 
jelentős előrelépést tettek mind a szervezeti diagnózis, mind a tanulási eredmé-
nyek alapú tervezés szintjén.
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A hazai felsőoktatásban egyre inkább előtérbe kerülnek a tanulás-tanítás kérdé-
sei, és a felsőoktatás pedagógiai szempontjai. Az elmúlt évtizedekben sok olyan 
változás történt, ami kikényszerítette, hogy a felsőoktatásban érintettek minél 
szélesebb köre kezdjen el többé-kevésbé rendszeresen gondolkodni oktatási 
kérdéseken. A változások sorából érdemes kiemelni a Bolognai nyilatkozattal 
elindult képzésszerkezeti átalakulásokat, a képesítések összehasonlíthatóságát, 
átjárhatóságát, a mobilitást és az élethosszig tartó tanulást is ösztönző európai 
és nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítását vagy a képesítések, keretrend-
szerek tanulási eredményekben történő leírását (Az Európai Parlament és Tanács 
ajánlása…, 2008; Kennedy, 2007; Adam, 2004).

Mindezek a változások a felsőoktatás számára új feladatokat és elváráso-
kat jelentenek, más szemléletet, megközelítéseket hoztak és hozhatnak. A tanu-
lási eredmények szemlélet megjelenésének talán legfőbb következménye, hogy 
relatíve leértékelheti a hagyományos sikerkritériumokat (például a megszerzett 
végzettséget, továbbhaladást), és átértelmezheti a felsőoktatásban a minőség, 
eredményesség fogalmát (Halász, 2010). De átalakítja a munka világa és az 
oktatás kapcsolatát; felértékeli a képzési programok folyamatos fejlesztésének, 
gondozásának feladatait, megerősítheti a képzésfelelős szerepkörét; hangsú-
lyosabbá teheti az egyéni tanulási utakat és az ezeket támogató rendszereket, 
például validációs eljárások, tanácsadás (Derényi–Tót, 2011). Ugyanakkor látni 
kell, hogy a változási folyamatok lassan, ellenállástól sem mentesen, helyi törté-
neteken átszűrve, lokális értelmezésekben alakulnak (Anderson–Lewitt, 2003). 
Ráadásul számos olyan akadályozó tényezőt lehet felsorolni, amely különösen 
megnehezíti a tanulási eredmények alapú oktatás szemléletének terjedését a fel-
sőoktatásban:

• nagyon erős a tudásközvetítés hagyománya, kényszerítő ereje,
• a felsőoktatási intézmények a tanulási eredmények implementálásakor 

elégtelen eszközöket használnak (például csak a tantervet írják át),
• továbbra is alig vannak külső referenciák, mérvadó csupán a tudományte-

rület kanonizált tudása maradt,
• a minőségirányítás „csírái” nem tették érdekeltté az egyes oktatókat,
• a tanulási eredmények alapú képzési modernizáció feszültségbe került a 

változatlan szervezeti struktúrákkal (Radó, 2008).

A tanulási eredmények alapú oktatás szemléletének hátterében kirajzolódik az a 
paradigmaváltás is, amely az oktatás világában a tanulási folyamatokat és ezek 
támogatását állítja középpontba. Ez a tanulásközpontú szemlélet a mindenkori 
tanulók megismerésére és – erre építve – a tanulásuk támogatására helyezi a 
hangsúlyt. Az interdiszciplináris tanulástudományok és a konstruktivizmus 
irányzatai által alakított területen éppen ezért felértékelődik a tanulók, tanárok 
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nézeteinek megismerése, feltárása mint a tanulási folyamatokat, azok támogatási 
lehetőségeit és magát a tanulás eredményességét is befolyásoló tényező (Rapos 
et al., 2011; Kálmán, 2013).

A modernizációs törekvések eredményessége szempontjából tehát kulcskérdés, 
hogy hogyan gondolkodnak a tanulási eredményekről a hazai felsőoktatási intéz-
mények és oktatóik, a tanulási eredmények megközelítés milyen módon épül be az 
oktatási tevékenységükbe, s milyen eredmények, problémák és kérdések merülnek 
fel ennek során. Fontosnak tartjuk, hogy az intézmények és az oktatók értelmezé-
séről megalapozottan, tényekkel alátámasztva tudjunk gondolkodni, illetve hogy 
megértsük a maga összetettségében, egyediségében a tanulási eredmények szemlé-
let terjedésének sajátosságait a hazai felsőoktatási intézményekben, hiszen minden 
modernizáció útja a résztvevőkön keresztül vezet, és sikeressége azon múlik, hogy 
ők hogyan értelmezik, hogyan tanulják, s mi a céljuk vele. Tanulmányunk, mely 
két kutatás eredményeit is összegzi, ezeket a problémaköröket kívánja körbejárni.

1. A tanulási eredmények értelmezése  
a pedagógiai elméletek felől

A tanulási eredmények nemzetközi irodalma mára már igen gazdag és meglehe-
tősen sokszínű. Éppen ezért az oktatói, intézményi tapasztalatok megértéséhez, 
értelmezéséhez elsősorban annak tisztázása szükséges, hogy 1. milyen megkö-
zelítések, nézőpontok jelennek meg a tanulási eredmények értelmezéseiben; 2. 
a tanulási eredmények hogyan jelennek meg a felsőoktatás oktatási tevékenysé-
gével összefüggésben, illetve 3. milyen elképzelések léteznek a tanulási eredmé-
nyek tartalmi, strukturális sajátosságainak leírására. 

1.1 A tanulási eredmények értelmezési keretei

A tanulási eredmények fogalmának létezik egy régóta használt tág értelmezése, 
amely azzal kapcsolatos, hogy a tanítás során tudatosan tervezzük a tanulás ered-
ményeit, illetve hogy a tanulási-tanítási folyamat során a tanulók mindig elérnek, 
megszereznek valamilyen tanulási eredményt. Ebben az értelmezési keretben a 
tanulási eredmények nagyon sokfélék lehetnek, például különböző értékek, visel-
kedésmódok, világlátások (Biggs–Tang, 2007), vagy akár jelenthetik a fejlődést, 
a változást, a képzésben való bentmaradást is (Terenzini–Reason, 2005).

Az előbbi értelmezésektől nem függetlenül, de mára kialakult a tanulási ered-
mények konkrétabb, a kimenet alapú oktatás koncepciójához kötődő és a tanu-
lásközpontú megközelítések felértékelődésével járó értelmezése is. Ugyanakkor 
még ebben az értelmezési keretben is több megközelítéssel találkozhatunk. Prøitz 
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elemzéseiben (2010) a tanulási eredmények koncepció fejlődését meglehetősen 
lineárisnak nevezi. A fejlődés kiindulópontját a behaviorizmus adja, a behaviorista 
alapokból kiindulva az optimális elsajátítási stratégia (mastery learning) elméleti 
megfontolásain keresztül, a fogalom mára a kimenet alapú oktatási stratégiák gyűj-
tőfogalmává vált. A fogalom behaviorista alapjait Robert Gagné megközelítése 
jelenti. A tanulási eredmények értelmezési skálájának másik végpontjára Prøitz 
(2010) a pragmatista, szociálkonstruktivista megközelítést helyezi. Ez utóbbi irány 
képviselőjeként Eisner (idézi Prøitz, 2010) a tanulási eredményeket olyan kime-
neteknek tekintette, mellyel valaki rendelkezik (szándékosan vagy tudattalanul) 
valamely tanulási folyamatba történő bevonódás után. Amennyiben elfogadjuk a 
koncepció értelmezésének két végpontjaként Gagné és Eisner két megközelítését, 
akkor a két koncepció egy skála végpontjaiként is felfogható. Eisner értelmezése 
képviseli a nyílt végű, folyamatorientált, korlátozottan mérhető dimenziót, míg 
Gagné-é az eredményalapú, zárt, mérhető dimenziót öleli fel (Prøitz, 2010).

Prøitz (2010) mátrixában egy másik értelmezési, illetve fejlődési irányt kép-
visel az Ewell (2005) (idézi Prøitz, 2010) által a XX. század elejére visszave ze-
tett megközelítés, mely John Dewey munkásságából és a pragmatista mozgalom 
törekvéseiből nőtte ki magát. A mozgalom hatására az alap- és középfokú okta-
tásban nagy számban jelentek meg explicit tanulási célok. A tanulási eredmények 
koncepciójának harmadik fejlődési irányát az 1980-as években megjelenő érté-
kelési mozgalom jelenti. A tanulási eredmények itt az intézményi hatékonyság 
mérhetőségével kapcsolódtak össze.

Mindezek alapján Prøitz (2010) egy tipológiát is kialakított, melyben a tanu-
lási eredmények fogalmi értelmezéséhez négy dimenziót vázolt fel. A tanulási 
eredmény megközelítések történeti és tanuláselméleti gyökereit vizsgálva a defi-
níciók két kategóriáját különíti el: 1. „bevett” (established) tanulási eredmény; 
2. alternatív (alternative) tanulási eredmény.

A bevett tanulási eredmény definíciók az értelmezés kontextusában azok a 
megközelítések, melyek a tanulási eredményeket mérhető, befejezett és ered-
ményorientált természetűnek tekintik. Történeti gyökerüket a behaviorizmus, az 
optimális elsajátítási stratégia (mastery learning) és a tantervi mozgalmak alkot-
ják. A tanulási eredmények ebben az esetben írott állítások a szándékolt vagy 
elérni kívánt eredményekről, melyek a tanulói teljesítményben nyilvánulnak 
meg. Az értékelési kritériumok rögzítése és a tanulási eredmények felállítása a 
„bevett” tanulási eredmény alapú folyamatok jellemzői.

Az alternatív tanulási eredmény definíciók a „bevett” tanulási eredmény kri-
tikájában gyökereznek. Elméleti alapjait a kognitív, konstruktivista, szociokul-
turális elméletekből származtatják. Értelmezésükben a tanulás nem redukálható 
a tanulási eredmények előre meghatározott, írott, rögzített állításaira. Ezek nem 
képesek lefedni a tanulás valamennyi eredményét, ezáltal a tanulás sem mérhető 
egészében. 
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Mindezekből a tanulási eredmény megközelítések értékelésére kutatásában 
Prøitz (2010) egy négydimenziós mátrixot alkalmaz (lásd 1. ábra).

1. ábra. A tanulási eredmény fogalmak négydimenziós értelmezési kerete

Az értelmezési keret horizontális tengelyének két pólusát a folyamatorientált, 
nyílt végű, korlátozottan mérhető természetű megközelítések, valamint az ered-
ményorientált, befejezett, mérhető szemléletek alkotják. A vertikális tengely két 
szembenálló pontját a tervezés és tantervfejlesztés, illetve a – politikai, piaci, 
szakmai, törvényi szinteken értelmezhető – elszámoltathatóság jelenti.

A két tengely mentén kirajzolódó mátrix négy dimenziója a hazai felsőokta-
tási programok tanulási eredményének értelmezési keretét is nyújthatja. A hori-
zontális tengely két végpontja jól szemlélteti az alapvető vitát a tanulási ered-
mények „bevett” és alternatív értelmezése között, melynek központi felvetése, 
hogy vajon a tanulási eredményeknek előre meghatározottnak, jól mérhetőnek és 
befejezett természetűnek kell lenniük, vagy azok rugalmas feltételezések, melyek 
kevésbé jól mérhetőek. A talán kevésbé éles szembenállást a függőleges tengely 
képviseli, mely a tanulási eredményekre mint a tervezés előmozdítóira vagy mint 
a minőségbiztosítás eszközére tekint.

1.2 A tanulási eredmények és az oktatás

A tanulási eredmények értelmezésének következő lényeges kérdése, hogy a 
tanulási eredmények hogyan jelennek meg az oktatás során, a képzési program 
egészében. Az adott felsőoktatási intézményben az oktatással, képzéssel kapcso-
latban különböző, gyakran nem is expliciten megfogalmazott értelmezések, meg-
közelítések jelenhetnek meg, melyek befolyásolják a tanulási eredmény funkcióit 
is. A felsőoktatás legfontosabb pedagógiai megközelítéseit a következő, egymást 
nem kizáró irányok, tendenciák köré tudjuk rendezni: 

Forrás: Prøitz, 2010:123 nyomán
Elszámoltathatóság

Eredményorientált,  
befejezett, mérhető

Folyamatorientált,
nyílt végű,  

korlátozottan mérhető

Tervezés, tantervfejlesztés

2

4

1

3
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• „az oktatás tanuló- és tanulásközpontú szemlélete, mely a tartalom- és taní-
tásközpontú szemlélettel helyezkedik szembe,

• a tartalmat, tudományterületet hangsúlyozó, arra építő oktatás helyett a 
tanulók által megszerezhető tudásra, képességekre építő oktatás,

• a minden tanuló által elérhető tanulási eredmények középpontba állítása 
szemben például a tehetséges hallgatók oktatásával,

• az intézményi szintű eredményesség iránya, mely fentről jövő stratégia 
(például EU, nemzeti oktatáspolitika, intézményi stratégia), s a felsőokta-
tás minőségbiztosítási, összehasonlíthatósági rendszereinek kidolgozásá-
val jár karöltve.” (Kálmán–Rapos, 2012:119–120.)

Ha az adott felsőoktatási intézmények törekednek a tanulási eredmények szere-
pének, funkcióinak és az oktatás szemléletének, megközelítéseinek sajátosságait 
közös erővel kimunkálni1, akkor a tanulási eredmények biztosíthatják a képzési 
programon, az adott szak oktatásán belüli koherenciát. Az 1. táblázatban jól lát-
ható, hogy a tanulási eredményeket, tanulókat és tanulási folyamatot középpontba 
állító modell – vagy más megközelítésben paradigma – az oktatás hányféle szem-
pontját, elemét alakítja, alakíthatja át: az oktatói és a hallgatói szerepeket, a tanu-
lás-tanítás folyamatait, egészen az akadémiai kultúra sajátosságáig.

1. táblázat. A tanításközpontú és tanulásközpontú modellek

Megnevezés Tanításközpontú modell Tanulásközpontú modell
A tudás Az oktató által továbbított, 

tanításcentrikus 
Az egyén által konstruált, 
tanuláscentrikus 

Oktatói szerep Vezető/autoritás Facilitátor/tanulási partner 
Az értékelés szerepe Kevés – minősítés céljából Megnövekedett – folyama-

tos visszajelzés 
A hangsúly a tanulásban A helyes válaszok elsajátítása Mélyebb megértés 
Értékelési módszerek Egydimenziós Többdimenziós 
Akadémiai kultúra Individualista és versengő Együttműködő és támogató 

Forrás: Frye–McKinney–Trimble, 2006:11. nyomán

E koherencia megteremtésének óriási tétje van, hiszen a tanulási eredmények így 
összehangolhatják a képzési program tervezési, tanulásszervezési és értékelési 
folyamatait, illetve biztosíthatják a képzési program tervezési szintjeinek egymásra 
épülését is: azaz a program, a modulok, a kurzusok és a tanuló egyének szintjét.

1 A tanuló szervezet kérdéseiről lásd részletesebben Tókos Katalin – Kovács Zsuzsa tanulmányát 
e kötetben.
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1.3 A tanulási eredmények tartalmának, szerkezetének 
értelmezési lehetőségei

A felsőoktatásban a tanulási eredmények fogalmának használata nehezen és sem-
miféleképpen sem egyértelműen különböztethető meg a kompetenciák fogalmának 
használatától. Talán a legfontosabb közös kiindulópont mindkét kifejezés esetében, 
hogy a felsőoktatás világa e fogalmakban a tanulás minőségi mutatóit látja szem-
ben a kreditekkel, melyek a tanulás mennyiségének mutatóit jelentik (ECTS Users’ 
Guide, 2005). Ugyanakkor bizonyos értelmezésekben a kompetenciákat, míg más 
megközelítésben a tanulási eredményeket alkalmazzák tágabb fogalomként.

Egyfelől a szakmai kompetenciák jelentik a nagyobb kategóriát, hiszen a 
szakmai profilok alapján hosszú távra meghatározott, időben hosszú távon fej-
lődő tényezőkről van szó, szemben a tanulási eredményekkel, amelyek csak 
az adott képzési program végén elérendő hallgatói eredményekre fókuszálnak 
(Adam, 2004; Kennedy, 2007; Derényi, 2006). Másfelől viszont a keretrendsze-
rekben használt tanulási eredmények értelmezésének részét képezik a kompeten-
ciák, hiszen a tanulási eredmények komponensei a következőkből állnak: tudás, 
képességek és attitűdök, melyek a kompetenciák alkotóelemeit jelentik (Falus, 
2009); és ez bővül ki az autonómia és felelősségvállalás komponenssel (a kompo-
nens leírásáról lásd bővebben Gaskó, 2010). Így ebben az értelemben a tanulási 
eredmények számít a kompetenciánál tágabb fogalomnak.

Összességében a tanulási eredmények értelmezésében meghatározó, hogy 
milyen komponenseket vonunk be (tudás, képességek, attitűdök, nézetek, auto-
nómia, felelősségvállalás), milyen szintekhez kötve értelmezzük (vö. Magyar 
képesítési keretrendszer), illetve hogyan gondolkodunk a kompetencia és a tanu-
lási eredmények fogalmának kapcsolatáról.

2. Kutatási kérdések

Kutatásunkban elsősorban nem a konkrét, dokumentumokban is lefektetett tanu-
lási eredményeket vizsgáljuk, hanem azt a szemléletmódot, amellyel a felsőokta-
tási intézmények és oktatóik megközelítik a tanulási eredmények alapú oktatást. 
Ehhez kötődően két alapkérdést tudunk feltenni: egyrészt azt, hogy az intézmé-
nyek hogyan gondolkodnak, hogyan értelmezik a tanulási eredmények alapú okta-
tást; másrészt azt, milyen módon jelennek meg a tanulási eredmények az oktatási 
gyakorlatukban. A kutatás átfogó kérdéseit a következőkben tudjuk konkretizálni: 
a felsőoktatási intézmények oktatói a tanulási eredményeket 1. milyen értelme-
zési keretbe helyezik; 2. milyen oktatási, tanulási-tanítási tevékenységekhez kötik,  
3. a tanulási eredmények milyen komponenseire helyezik a hangsúlyt és végül  
4. a képzés mely szintjeihez kötötten gondolkodnak a tanulási eredményekről.
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3. A vizsgálatokról: kutatási módszerek  
és minták

Elemzéseink a kötet bevezetőjében bemutatott két, hasonló fókuszú, de egymás-
tól független kutatás eredményeire épülnek.

A 2010-es, LO2 elnevezésű kutatásban az online kérdőíves felmérést a négy 
képzési terület kiválasztott intézményeiben oktatói és vezetői interjúk is kiegé-
szítették. A félig strukturált interjúk célja annak feltárása volt, hogy az új képzési 
programok kidolgozását milyen jó gyakorlatok jellemzik a hazai felsőoktatási 
intézményekben. Az interjú tartalmi csomópontjai az oktatói munka 1. főbb fel-
adataira és céljaira; 2. az alkalmazott módszerekre; 3. a tervezés folyamatára; 
4. az értékelési eljárásokra; 5. a tanulási eredmények értelmezésére és 6. az 
oktatói együttműködésre vonatkoztak. A négy képzési területen belül összesen 
20 interjút rögzítettünk, ezen belül a gazdaságtudományi képzési területen 7, az 
orvos- és egészségtudományi területen 5, a természettudományok és bölcsészet-
tudományok területén 4-4 interjú készült oktatókkal, illetve vezetőkkel.

A 2012–2013-ban folyó, TÁMOP 4.1.3 referenciaintézményi fejlesztések 
monitorozása során öt hazai felsőoktatási intézmény két képzési szintjének tanu-
lási eredmények szempontú fejlesztését, újragondolását vizsgáltuk. A monitorozás 
elején az intézmények oktatói és vezetői tanulási eredményekkel kapcsolatos szem-
léletének vizsgálatához kérdőíves felmérést és interjús vizsgálatot készítettünk. 
A fejlesztési folyamatok további monitorozásához a fejlesztő támogatást végző 
szakemberek megfigyeléseire, reflexióira, naplóira építettünk, valamint a megvaló-
suló tevékenységek és létrehozott produktumok, dokumentumok elemzésére.

4. A tanulási eredmények értelmezése  
a 2010-es vizsgálat alapján

4.1 A tanulási eredmények lehetséges értelmezési kerete

A 2010-es kutatás oktatói és vezetői interjúiban részt vevőket a tanulási ered-
mények fogalmának definiálására kértük. A tanulási eredmények értelmezése 
kevésbé kapcsolódott a programfejlesztéshez, a kutatási cél elsősorban az okta-
tói, vezetői fogalomértelmezés feltárása és leírása volt. A tanulási eredmények 
értelmezési keretét így az egyes komponensek, illetve a komponensek közötti 
hangsúlyok azonosítása adta.

A tanulási eredmények egyik jellegzetes értelmezését a tudás komponenssel 
való összekapcsolás, azonosítás jelentette. A megkérdezettek a tanulási eredmé-
nyek kifejezés értelmezésekor döntően a megszerzett ismeretekkel, tudáselemek-
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kel magyarázták a fogalmat, azonban ez nem kizárólag a lexikális tudás felidézé-
sét jelentette, hanem a megszerzett ismeretek magasabb gondolkodási szinteken 
való alkalmazását (például szintézis, összefüggésrendszerekben való gondolko-
dás képessége). A fogalomértelmezés másik tipikus útja volt, amikor a tanulási 
eredményeket hasznos kompetenciaként értelmezték. A kompetenciák ebben az 
esetben azonban nem mint pszichikus képződmények rendszerei jelentek meg, 
hanem olyan elvárásként, melyeket a megkérdezettek szerint a munkaerőpiac és 
az adott szakterületen szükséges jártasság azonosítása alakít. Ebben az értelme-
zésben a tanulási eredményekhez társult egyfajta hasznossági szempont is: olyan 
tudás, mely a szakmai helyzetekben jól hasznosítható. A tanulási eredmények 
értelmezésekor, a Prøitz által javasolt négy dimenziót alapul véve, a kutatásban 
részt vevők értelmezésében jól azonosíthatóan a mérhető, befejezett természetű, 
az elszámoltathatóság célját szolgáló tanulási eredmények a dominánsak. 

Főként a hasznos tudás, kompetenciák értelmezésének megjelenésében talál-
hattunk különbségeket az egyes szakterületek szerint. A hasznosság szempontja 
erőteljesebben jelentkezett a gazdasági, műszaki és informatikai területeken, ami 
nem meglepő, hiszen ezeken a területeken jelentősebb a munka világával való 
szorosabb kapcsolat.2

„Leginkább – korlátozottan precíz megfogalmazással – alapvetően azt várjuk el, 
hogy ismerjék azokat a különféle modelleket, amiket a közgazdaságtan alkalmaz 
az üzleti élet vállalati közreműködésének leírására, vállalati magatartások leí-
rására. Ezeket tudják alkalmazni, illetve amit nagyon fontosnak gondolok, hogy 
meglássák a különféle valós, minden nap megfigyelhető gyakorlatok mögött azt 
a tartalmat, amit különféle egyenletekkel és modellekkel írunk le. Tehát egy ilyen 
kapcsolatnak a felismerése, amit a legfontosabbnak gondolnék.” 
(Oktatói interjúrészlet, gazdaságtudományi képzési terület)

További lényeges megfigyelés, hogy az egyes vizsgált intézményekben nem raj-
zolódott ki közösen megalkotott, egységes tanulásieredmény-értelmezés, ami azt 
jelzi, hogy a képzéseken belül nem indult meg közös gondolkodás, egyeztetés a 
tanulási eredményekről. Az interjúk elemzése alapján összességében a követke-
zők fogalmazhatók meg:

1. A tanulási eredményeket a megkérdezettek elsősorban a hallgató tudásá-
val, az adott diszciplína ismeretanyagának elsajátításával azonosítják.

2. A tanulási eredmények minőségét az elsajátított ismeretek, szakmai kész-
ségek és képességek gyakorlati helyzetekben történő alkalmazása alapján 
értékelik.

2 Erről részletesen lásd Kopp Erika tanulmányát e kötetben.
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3. A pszichikus képződmények affektív természetű elemei: az attitűdök, 
nézetek és személyes hitek tudatos fejlesztése kevésbé hangsúlyos, az 
oktatók feltételezik, hogy azok az ismeretkomponensek bővülésével együtt 
„maguktól” formálódnak. 

4. Az adott képzésben, szervezeti egységben dolgozó oktatókra nem jel-
lemző, hogy közösen gondolkodnának a tanulási eredményekről.

4.2 A tanulási eredmények és az oktatás

Az öt intézményben készített oktatói és vezetői interjúk rávilágítottak arra, hogy 
a tervezés és az értékelés területén bekövetkezett változásokat 2010-ben sokkal 
inkább a bolognai folyamathoz kötötték, mint a tanulási eredmények alapú szem-
lélethez. 

Azok az intézmények, amelyek a tanulási eredményeket elsősorban a tudás 
komponensével kapcsolták össze, mind a tervezés, mind az értékelés területén 
a tanításközpontú szemlélethez kötődő gyakorlatról számoltak be. A tervező 
munka tehát az adott tantárgyban közvetítendő tartalmak áttekintését jelen-
tette, amely a tervezési dokumentumok szintjén is megmutatkozott. Ebben az 
esetben jellemző, hogy a kurzusleírások szervezeti szinten nem egységesek, a 
dokumentumok gyakran csak a teljesítések formális, szabályszerű kereteit tar-
talmazzák. A hallgatók tanulásának szempontja pedig elsősorban úgy jelenik 
meg, hogy a képzési programban, egyes tantárgyakban ne legyenek ismétlődő 
tartalmak.

„Erős felindulásból készítenek a kollégák maximálisan formális kurzusleírást. 
Sajnos nincs egységes sablon, bár elhatározta a [szervezet], azt hittem ugyan, 
hogy megölnek, mikor ezt áterőszakoltam. Első lépésként létre kell hoznunk egy 
tudáskatasztert, mi az, amit én a három év alatt megkövetelek ettől az embertől, 
ezt kell tantárgyakba beosztani, hogy ne legyen fölösleges ismétlés, tudja min-
denki, hogy ezt tudnia kéne stb. jövő év februárjáig kell nekünk ezeket megcsi-
nálni, ha megcsináljuk…” 
(Intézetigazgatói interjúrészlet, természettudományos képzési terület)

Azok az intézmények, melyek a tanulási eredményeket a kompetenciákkal, 
„hasznosítható tudással” is összekötötték, a tervezés szintjén is hajlamosabbak 
a képzési kimeneti követelmények, gyakorlati helyek igényeire építeni a folya-
matot. 

A tanulásszervezés területén is igyekeznek olyan módszereket alkalmazni, 
amelyek elősegíthetik a hallgatók aktív tanulását, bevonódását.
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„Én a magam részéről azt tartom eredménynek, amikor az oktatás valamilyen 
irányban érzékenyíti. Amikor azt látom, hogy feltámadt az érdeklődése, kérdése-
ket tesznek fel, vitába szállnak, ütköztetik a tapasztalataikat az elmondottakkal, 
az egyet nem értést fejezik ki, amikor olyan problémákat tárgyalnak, amit máshol 
tapasztaltak (például belgyógyászat gyakorlatra járó hallgatók tapasztalatai, mi 
volt a véleményük arról, hogy bánt az orvos a beteggel).” 
(Oktatói interjúrészlet, orvos- és egészségtudományi képzési terület)

A gyakorlatorientált, tanulást középpontba állító pedagógiai kultúra lassú meg-
jelenését, olykori félreértelmezését jól érzékelteti az alábbi oktatói interjúrészlet. 
A hallgatók felé közeledés, a hagyományos „tudásátadó”, katedrai szereptől való 
elszakadás pedagógiai hibaként értelmeződik az oktató narratívájában.

„ […] például én bemegyek a hallgatók közé. A lehető legritkábban állok a katedra 
mögött, mikrofont egyáltalán nem használok, még ha 200–300 fős előadásokról 
legyen is szó, be tudom üvöltözni a termet, és folyamatosan mozgásban vagyok. 
Tudom, hogy ez pedagógiailag hiba, de én odamegyek a hallgatóhoz.” 
(Tanszékvezetői interjúrészlet, gazdaságtudományi képzési terület)

Az interjúkból az is kiderült, hogy a szervezetekben nincs egységesen elfogadott 
értékelési gyakorlat, elsősorban az egyetemi képzési hagyományok a meghatá-
rozóak. Jellemző, hogy a képzési hagyományokat követve, a klasszikus, írásbeli 
és szóbeli vizsgahelyzetek a dominánsak. Ezeken az értékelési alkalmakon pedig 
elsősorban az ismeretek minél pontosabb visszaadását várják el a hallgatóktól, 
illetve néhány esetben a hallgatók gondolkodásmódjának értékelése is meghatá-
rozóvá válik, de ez is főként a diszciplínán belül.

„ Én hajlamos vagyok arra egy vizsgázás során, hogy a tényanyagbeli tudás hiá-
nyát elnézzem, ha az illető hajlamos egy nagyobb anyagrészben horizontális 
gondolkodásra… össze tudja kapcsolni a biológia legkülönbözőbb területeit egy 
kérdésnél.” 
(Intézetigazgatói interjúrészlet, természettudományos képzési terület)

A kétciklusú képzés bevezetése az értékelés terén sem hozott lényeges változást, 
de a hallgatói létszám növekedése tovább fokozta az írásbeli, elsősorban teszt 
jellegű megmérettetéseket (különösen a természettudományos képzési területen 
működő intézményben).

Az interjúk elemzése összességében rávilágított arra, hogy a tervezés, tanulás-
szervezés, értékelés területén kevéssé jellemző a közös gondolkodás, egy közös 
gyakorlat kialakítása, s inkább az egyetemi hagyományok, egyéni ambíciók ala-
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kítják a gyakorlatot. Amikor a képességek fejlesztését vagy az alkalmazott tudást, 
attitűdformálást fontosnak tartják, akkor sem ennek a tudatos tervezése a jellemző, 
hanem inkább csak a tanulásszervezés, illetve az értékelési gyakorlat során jelenik 
meg szempontként. Az interjúk alapján úgy látszik, hogy az oktatói szerep tudás-
átadó természete a domináns.

4.3 A tanulási eredmények komponenseinek erőssége  
az egyes képzési és intézményi területeken

Ahogyan már bemutattuk, a megkérdezettek a tanulási eredményeket az adott 
tudományterület szakmai ismereteinek elsajátításaként értelmezték. A tanulási 
eredmények közül a tudás komponense jelent meg hangsúlyosan ezekben az 
értelmezésekben.

A tanulási eredmények értelmezésében az ismeretek dominánsan a vizsgált 
természettudományi, illetve orvos- és egészségtudományokat képviselő intézmé-
nyekben jelentek meg. A tanulási folyamat természete ismeretközpontú, melyben 
a minősítő értékelési eljárások – az interjúalanyok értelmezésében – a külső moti-
váció fenntartása mellett, szemléletformáló szerepet is betölthetnek. Ezekben az 
esetekben a tanulási eredményt sokkal inkább a tanulmányi eredménnyel azono-
sítják.
„ Hát a tudás3. Mert hát ugye ez mégis csak alapvetően egy elméleti intézet, még 

akkor is, ha sok módszert használunk.” 
(Oktatói interjúrészlet, orvos- és egészségtudományi képzési terület)

„ Nyilván, ha valaki nem bukik meg anatómiából, az már jó tanulási eredmény, az, 
ha minél több dolgot jól be tud magolni, az egy jó tanulási eredmény. Nekem a jó 
tanulási eredmény az, ha felfogta azt, amiről szó volt a félév során. Csak ezt nem 
minden tárgyból követelik meg tőlük.” 
(Oktatói interjúrészlet, orvos- és egészségtudományi képzési terület)

Az ismeretkomponensek, az ismeretek elsajátításának felértékelése mellett meg-
jelenik ugyan a szakmai attitűdök szerepe, azonban ezek tudatos formálására nem 
találunk utalást, azok formálódása az ismeretkomponensek bővülésével együtt 
spontán módon alakul a megkérdezettek szerint.

3 A feltett kérdések: A tanulási eredmények általában tudás, képességek vagy attitűd formájában 
kerülnek meghatározásra? Önöknél melyik a hangsúlyosabb ebből a hármasból?
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„ A tanulás eredményességét kénytelenek vagyunk valami osztályzatban mérni, 
valamilyen formában meggyőződni arról, hogy a hallgató mit sajátított el, mit 
nem. Amiben legalább olyan fontos az a fajta szemlélet, illetve ismeretanyag. 
Szemlélet alatt értem azt, hogy egy orvostól elvárható, hogy előítélet-mentesen, 
és egy olyan attitűddel közeledjen a páciensekhez, függetlenül annak nemétől, 
korától és társadalmi helyzetétől és etnikai hova tartozásától – tehát ez egy alap.” 
(Oktatói interjúrészlet, orvos- és egészségtudományi képzési terület)

A természettudományos képzést folytató intézményben hasonló szemléletmód-
ról tanúskodnak az interjúk. Ebben a szervezetben sincs egységes, jól kimun-
kált értelmezése a tanulási eredmények fogalmának. Viszont jól azonosítható két 
olyan szempont, amelyet az általunk megkérdezett természettudományi terüle-
ten oktatók mindegyike említett, s amely erőteljesen kötődik a tanításközpontú 
szemlélethez. Minden megkérdezett két komponens szempontjából értelmezte a 
fogalmat: 1. egyrészt a hallgató hosszú távú memóriájában elraktározott és fel-
idézhető ismeretként, amely magasabb szintű kognitív műveleteket is magában 
foglal (összefüggések, törvényszerűségek felismerése); 2. másrészt az oktatáson 
kívüli helyzetben alkalmazni képes tudásként, képességként.

„ Azt értem alatta, hogy részben saját maga, részben az oktatók segítségével 
olyan új tudást sajátít el a hallgató, melyet később a munkájában tud alkalmazni.” 
(Oktatói interjúrészlet, természettudományos képzési terület)

„ Hát, igen. Mondjuk az én számomra az az eredmény, amire a hallgatók, mond-
juk egy félév múlva is emlékeznek, és vissza tudják adni, amit elvisz magával, 
nem csak vissza tud mondani, abból az egy alkalomból, amikor ez kérdés volt.” 
(Szakfelelősi interjúrészlet, természettudományos képzési terület)

„ Hát én úgy gondolom, hogy a tanulási eredményességet, azt két módon lehet 
szerintem lemérni. Az egyik az, hogy a hallgató ezt megtanulta, amit itt elmond-
tunk, a másik pedig az, hogyan tudja használni, hogyan tud vele boldogulni 
a külvilágban, és ezen itt most lehet rajta [segíteni]. Egyáltalán, hogy hogy tud 
elhelyezkedni, a munkájában mennyire hatékonyan tud például az előrehaladás 
szempontjából, az, hogy mennyire elismert kutató lesz, vagy hogyan tud a taná-
rokkal, gyerekekkel foglalkozni.” 
(Oktatói interjúrészlet, természettudományos képzési terület)

A gazdaságtudományi képzést nyújtó intézmény interjúiban is hasonló tenden-
ciák azonosíthatóak a tanulási eredmények komponensei kapcsán. A tanulmányi 
eredményesség korábbiakban említett szempontjaihoz kapcsolódva, ezekben a 
példákban is megjelenik az értékelés minősítő funkciója mint külső motivációs 
(szemléletformáló) eszköz.
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„ Az egyik az, hogy nyilván azt mondjuk, hogy ha ő hajlandó dolgozni és beleásni 
magát egy konkrét témába, akkor neki a munkája befektetésének eredménye-
ként kijöhet egy jó jegy, ezt értékeljük, de ez nem automatikus. A másik […], 
hogy kivasaljuk szegény szakszemináristán, mert ott van ilyen lehetőség. Egyéb-
ként vezethet az ember katalógust, írathat évközi dolgozatokat, de ez általában 
a bolognai képzésre jellemző: tehát ott van házi feladat, katalógus nincsen, de 
évközi dolgozat van, tehát ott fel lehet építeni egy ilyet.” 
(Oktatói interjúrészlet, gazdaságtudományi képzési terület)

Az ismeretekkel párhuzamosan a szakmai attitűdök fejlesztése szintén megjele-
nik, azonban ezek itt is összekapcsolódnak az elméleti alapvetések elsajátításá-
val, tudatos módszerek nem azonosíthatóak ezekben a példákban.

„Az ismeret, képesség, attitűd hármasából biztos, hogy nem az ismeret a legfonto-
sabb.A közgazdaságtanban az, hogy valaki a különböző modelleket, eredménye-
ket mennyire ismeri, nagyon fontos, de fontosabb a képesség és az attitűd, és ezek 
szorosan összefüggnek. Tehát legyen egyfajta látásmód, egyfajta közgazdászokra 
jellemző gondolkodásmód, ami segít szerintem abban, hogy a különféle, nemcsak 
gazdasági, hanem egyéb jelenségeket is tudják értelmezni, magyarázni.” 
(Vezetői interjúrészlet, gazdaságtudományi képzési terület)

„ Milyen területeken, milyen új skilleket, tulajdonságokat, tapasztalatokat szerez-
het meg a hallgató, nálunk ez igazából ugye, mivel egy egydimenziós történet, 
mivel szinte egy tárgyat tanítunk, vagy annak különböző, specializáltabb formáit, 
ezért… ezért nekünk ilyen tudásátadás irányába megy a dolog, nyilván úgy azért, 
hogy próbálunk minden egyes ilyen lexikális ismerethez valamiféle szemléletet 
párosítani.” 
(Vezetői interjúrészlet, gazdaságtudományi képzési terület)

A tanulási eredmények kompetenciákhoz kapcsolható értelmezése, a tanulási 
folyamat affektív tényezőinek felértékelődése a gazdaságtudományi és a bölcsé-
szettudományi képzési területek interjúiban is megjelent. A válaszadók a tanulási 
eredményességet úgy értelmezték, mint amely az affektív oldal – az attitűdök – 
által leginkább befolyásolt.

A 2010-es kutatás eredményei rávilágítottak arra, hogy hazai kontextusban a 
bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az orvos- és egészségtudományok, 
valamint a természettudományok képzési területeken:

1. a vezetői és oktatói tanulási eredmény értelmezések a válaszok domináns 
többségében összefonódnak a hallgatók megszerzett tudásával,

2. az oktatók egyes esetekben a tanulási eredményeket alapvetően a tanulási 
eredményességgel, a tanulmányi eredményekkel azonosítják,
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3. szintén jelentős arányban jelenik meg a tanulási eredményekhez kapcsolt 
állítások formájában megfogalmazott tudás, készségek/képességek és 
attitűdök tanulási eredményként értelmezése, de nem jellemző ezek rend-
szerbe szervezése,

4. a tanulási eredmények értelmezésében a tudáskomponens jelenik meg 
dominánsan, amely a tanulási eredmények zárt, mérhető jellegét erősíti, 
így az értékelésben is a minősítő, szelektáló funkció a hangsúlyos,

5. a különböző szakterületi képzést nyújtó intézmények értelmezésében, gya-
korlatában azonban van eltérés. Az orvos- és egészségtudományi, valamint 
a természettudományi területen oktatók szerint az ismeretkomponens mel-
lett az attitűdök játszanak lényeges szerepet a képzésben. A gazdaságtu-
dományok területén a képességek fejlesztése is, míg a gazdasági, illetve 
bölcsészettudományi területen az attitűdök számbavétele is meghatározó a 
képzés során.

5. A tanulási eredmények értelmezése 
a 2012/2013-as referenciaintézményi 
fejlesztések monitorozása alapján

A referenciaintézmények4 előzetes képzésfejlesztési tapasztalataik és sajátos cél-
jaik mentén a tanulási eredményekkel való foglalkozást tudatosan eltérő értel-
mezési keretbe helyezték. Ezt az intézményi tanulás szempontjából fontos lépést 
meg is tehették, hiszen a projekt nagy szabadságot adott a projektcélok megvaló-
sításához. 

5.1 A tanulási eredmények és az oktatás

A referenciaintézményi oktatók úgy gondolták, hogy a tanulási eredmények 
hatnak az oktatásra, s ezen belül is a tervezésre, értékelésre és szervezésre. 
Emellett pedig kiemelték, hogy az oktatók tanításról, tanulásról való gondol-
kodása is megváltozik. A hallgatók tanulásával kapcsolatos változások viszont 
kevésbé tűnnek számukra jelentősnek (lásd 2. ábra). Összességében tehát, a 
tanulási eredmények alapú szemlélet hatásait inkább a tanítás megváltozásá-
hoz kötik, mint a hallgatói tanuláshoz. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az okta-
tás eszközein kívül – amit senki nem tartott annyira fontosnak – szignifikáns 

4 A fejlesztési folyamat elemeiről lásd Lukács István tanulmányát e kötetben.
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különbségek mutathatók ki az egyes képzési területek oktatóinak véleménye 
között: a műszaki és a gazdaságtudomány képviselői kisebb hatást tulajdoníta-
nak annak, hogy a tanulási eredmények szemlélete megváltoztatja, átalakítja az 
oktatási gyakorlatot.

2. ábra. A tanulási eredmények alapú szemlélet hatása a felsőoktatásban  
(N=156)

A feltett kérdés: Mi a véleménye a tanulási eredmények alapú szemlélet megjelenéséről  
a felsőoktatásban? 

A tanulási eredmények alapú oktatás szemléletének tanításközpontú megköze-
lítését erősíti továbbá az az irány is, amikor a hallgatókhoz kötődő tényezőket 
kevésbé vonják be a tervezés folyamatába (például a hallgatók tanulási célját, 
előzetes tudását). A referenciaintézményi fejlesztések alapján úgy tűnik, hogy 
először a hallgatók tanulási problémái és a munka világának elvárásai kényszerí-
tik ki a tanítás megváltozását:

„ Az egyik, hogy a hallgatók rendkívüli módon megváltoztak, ez egyelőre úgy néz 
ki, hogy szörnyűek ezek a hallgatók, ezek semmit sem akarnak. De azért úgy a 
szívem mélyén, szerintem sokan tudják, hogy a hallgatók megváltoztak és ezért 
nekünk is változni kell. Tehát nagyon benne van a levegőben, hogy most nekünk 
is a tananyagot kell átvizsgálni, a módszertant kell átvizsgálni, mert így nem haté-
kony semmi.” 
(Részlet a gazdaságtudományi csoportos interjúból.)

„ A munkaadók több gyakorlati tudást várnak el. Hiányolják a hallgatók projekt-
munkában történő tanítását, a csoportban való munka elvégzését.” 
(A műszaki tudományok referenciaintézményének záró beszámolója.)

Az oktatási folyamat tervezésében

Az értékelési alapelvekben és eljárásokban

Az oktatók tanulásról, tanításról való gondoskodásában

Az oktatás szervezésében

A tanulási vagy munkatapasztalatok beszámításában

A hallgatók tanulásában

A képzések tantervében

Az oktatás módszereiben

Az oktatók közötti tanulási vagy szakmai célú együttműködésekben

A hallgatók közötti tanulási vagy szakmai célú együttműködésekben

Az oktatás eszközeiben
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Általában egy következő lépés, hogy a tanulási eredmények kapcsán a hallgatók 
tanulásáról gondolkodjanak (például a természettudományi területen a projekt 
ideje nem volt elég ehhez a lépéshez), vagy a hallgatók egyéni tanulási útjának 
támogatásáról (például a neveléstudományi területen a helyzetértékelés kapcsán 
ez volt az egyik problémaként azonosított terület).

A tanulási eredmények alapú oktatás hangsúlyait is többféleképpen lehet meg-
közelíteni. Alapkérdés, hogy a képzés a tanulási eredményeket egyfelől mennyire 
látja nyitottnak, azaz mennyire hangsúlyozza a szakmai kompetenciák folyamatos 
fejlődését, a tanulás lezáratlanságát; másfelől pedig mennyire fókuszál az előre 
meghatározott, a tanulási folyamat lezárásakor mérhető eredményekre (Proitz, 
2010). Jellemző például, hogy azok a referenciaintézmények mozdulnak el jobban 
– legalábbis szemléletben – a tanulási eredmények külső mutatók mentén történő, 
mérésközpontú értelmezése felé, amelyek a munka világának elvárásait kézzel-
foghatónak, konkrétnak és kifejezetten meghatározónak tartják. Ugyanakkor ezek 
az értékelések jellemzően nem mérésekhez, hanem inkább a jegyekhez, tanulási 
teljesítményekhez kötődnek. Érdekes, hogy a mérések főként a bejövő hallgatók 
tudásszintje kapcsán jelennek meg, nem pedig a kimenő hallgatók vagy a hallga-
tói kompetenciaváltozás mérése kapcsán. Még a hallgatói kompetenciákat nyitott, 
lezáratlan fejlődésként elképzelő neveléstudományi referenciaintézmény is – amely 
ezáltal az értékelésben is a fejlesztő értékelésre törekszik – alapvetően problémák-
kal terhelt területként észleli az értékelést. Összességében tehát a szakmai kompe-
tenciák nyitott, lezáratlan fejlődését hangsúlyozó és az előre meghatározott, inkább 
az eredmények mérésére fókuszáló szemlélet is sok bizonytalanságot észlel az 
oktatási gyakorlatban, tervezésben, tanulásszervezésben, valamint az értékelésben.

5.2 A tanulási eredmények komponensei

A referenciaintézmények oktatói alapvetően fontosnak tartják a tanulási eredmé-
nyek minden komponensének fejlesztését (lásd 3. ábra), bár hozzá kell tenni, 
hogy a legfontosabb három területbe, amiben az oktatók változást szeretnének 
elérni, a tanulási eredmények közül csak a hallgatók ismeretei kerültek be. Ezen-
kívül a másik két legfontosabb elem: a hallgatók sikeres munkavégzésének és az 
adott tantárgy iránti érdeklődésnek a megteremtése.

A tanulási eredmények ismeret és képesség elemei – a neveléstudományi és 
az egészségtudományi terület kivételével – minden szakterület oktatói számára a 
legmeghatározóbbak. Látszik, hogy ezekkel a komponensekkel oktatásuk során 
régóta foglalkoznak. A képességben való gondolkodás jellemzően a képzési 
programok kimenetének szintjén erősebb, míg a hallgatói ismeretek fejlesztése 
dominánsabban jelenik meg az egyes kurzusok szintjén (lásd 3. ábra).
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A tanulási eredmények további komponenseiben: az attitűd (F=5,411; 
p=0,000), autonómia (F = 4,840; p=0,000) és felelősségvállalás (F=4,733; 
p=0,000) terén viszont jelentős eltérések tapasztalhatók az egyes szakterületek 
szerint. Az attitűdök változtatásának kiemelkedő szerepet szán a neveléstudomá-
nyi és az egészségtudományi képzés, a komponensek közt az előbbi az első helyre 
tette az attitűdformálást (x=6,65), az utóbbi pedig a második helyre (x=5,81). 
A neveléstudomány területén az attitűd elemei erőteljesen jelennek meg mind 
az alapszak kimenetében, mind az egyes tantárgyak szintjén. Az egészségtu-
domány területén viszont jól látszik egy – az egészségfejlesztést és megelőzést 
középpontba helyező – új szemléletű szakma megteremtésének a célja, s ez hat 
vissza az attitűdformálásra. Az interjúk során kiderült, hogy az attitűdformálás 
nem ismeretlen az innovatív referenciaintézmények számára, de a projekt hozta 
felszínre, s tudatosította, hogy az attitűdformálás tervezhető, bevonható a képzési 
dokumentumokba is. Ezzel szemben a mérnöki tudományok területén éppen a 
munka világa az, amely negatívan befolyásolta a képzés attitűdértelmezését, mert 
számos munkahellyel kapcsolatban (amelyeket a referenciaintézmény megnézett 
és feltérképezett) jelezték, hogy az nem kíván meg mást, mint egy fegyelme-
zett munkavégzést, hatalmas monotóniatűréssel. Ezt pedig a referenciaintézmény 
kevésbé tudja lefordítani az attitűdök szintjére (vagy nem is nagyon próbálkoz-
nak, vagy kifutnak a kissé sablonosabb szövegek szintjére).

A referenciaintézményekre jellemző, hogy az attitűdformálás autonómia és 
felelősségvállalás fejlesztését – igaz csak az ismeretek és képességek fejlesztését 
követően –, de azért viszonylag fontosnak tartják (kivétel a már említett neve-
lés- és egészségtudományi terület). Az oktatók a három komponenst egymáshoz 
viszonyítva elég hasonlóan ítélték meg.
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3. ábra. A tanulási eredmények komponenseinek fontossága,  
7 fokú skálán (N=156)

A feltett kérdés: Mennyire tartja fontosnak, hogy oktatóként változást érjen el az adott területen? 
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Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk azzal, hogy mennyire tartják az 
oktatók sikeresnek magukat e területek fejlesztésében, akkor azt látjuk, hogy a 
neveléstudományi terület kivételével az ismeretek közvetítésében érzik magukat 
a legsikeresebbnek az oktatók (lásd 2. táblázat). Ami viszont elgondolkodtató, 
hogy míg az oktatók a képességfejlesztést kiemelten fontosnak tartják, addig 
annak fejlesztésében kevésbé érzik magukat eredményesnek: a legtöbb esetben a 
gyakran nem is tudatosan tervezett attitűdformálásban, autonómia és felelősség-
vállalásban eredményesebbnek gondolták magukat. Mindez visszaigazolja azt is, 
hogy a kurzusok szintjén inkább ismereteket terveznek, s hogy több referencia-
intézmény is alapvetően nehéznek érzi a tanulási eredmények kurzusszintű ope-
racionalizálását.

2. táblázat.  Az oktatói válaszok megoszlása saját eredményességükről  
a tanulási eredmények egyes területeinek fejlesztésében,  
hétfokú Lickert-skálán (N=156)

Referencia intézmény Az 
oktatók 
száma

Ismeret
(átlag)

Képes-
ség

(átlag)

Attitűd
(átlag)

Felelős-
ségvál-
lalás

(átlag)

Autonó-
mia

(átlag)

Természettudományi 30 5,27 4,07 4,23 3,87 4,33

Neveléstudományi 26 4,77 4,69 5,69 4,77 5,19

Egészségtudományi 26 5,5 4,65 4,81 4,88 4,42

Mérnöki tudományok 18 4,78 3,72 3,89 4,11 3,72

Gazdaságtudományi 49 5,65 4,94 5,00 4,55 4,82

Adatvesztés 7 5,29 4,86 5,29 3,143 3,57

Összesen 156 5,28 4,54 4,82 4,40 4,54

A feltett kérdés: Mennyire érzi magát sikeresnek a tanulási eredmények egyes területeinek fejlesztésében? 

Összességében elmondható, hogy három referenciaintézményben is megindult 
a kiválasztott tantárgyak mentén a tanulási eredmények kurzusszintű tervezése. 
Ezekből a munkálatokból az látszik, hogy az attitűdformálást egyes szakterülete-
ken (például természettudományi terület) nehéznek érzik kurzusszintű elemekre 
lebontani. Az autonómia és felelősségvállalás fejlesztéséről a referenciaintézmé-
nyek elsősorban a program szintjén gondolkodnak, de megjelentek olyan hangok 
is, melyek szerint ennek a területnek a fejlesztése inkább a munka világára tarto-
zik (egészségtudományi terület).
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5.3 A tanulási eredmények értelmezése a képzés egyes 
szintjeihez kötötten

A tanulási eredmények szemléletmód erősödése, terjedése kapcsán további 
elemzendő szempont lehet, hogy a tanulási eredményekkel kapcsolatos gon-
dolkodásmód hogyan jelenik meg a képzés egyes szintjeihez (képzési program, 
kurzus, az egyes hallgatók) kötődően. A referenciaintézményi fejlesztések során 
(de már az egyes intézmények korábbi tapasztalataiban is) leginkább a képzési 
program szintjén jelentek meg a tanulási eredményekkel kapcsolatos kérdések. 
Jellemző a képzési program szintjén a problémák azonosítása (például hallga-
tók előzetes tudása, a munka világának új elvárásai), a fejlesztési projekt hatá-
sára szisztematikus elemzések végzése, közös ötletek, irányok megfogalmazása. 
Összességében (lásd 3. táblázat) a tanulási eredmények szemlélet a képzési 
program szintjén okoz erőteljesebb változásokat, a kurzusok szintjén még az a 
fajta bizonytalanság dominál, hogyan lehet a tanulási eredmények alapú szem-
léletet operacionalizálni. A hallgatók egyéni tanulási eredményei pedig szinte 
elő sem kerülnek (kivétel a neveléstudományi terület), s a tanulási eredmények 
szemlélet sem igazán terjed ki a sokféle hallgató tanulását figyelembe vevő, arra 
építő oktatásra.

3. táblázat.  A tanulási eredményekkel kapcsolatos kérdések a képzés egyes 
szintjeihez kötődően az öt esettanulmány tapasztalatai alapján

Szintek Tanulási eredmények

Képzési program – a munkaerőpiac elvárásainak szempontja erős
– mire képzünk, nem létező munka világa
– hallgatók belépési szintjére hogyan lehet felkészülni
–  tanulási eredmények egységességének kérdése: nappali, esti, 

levelező képzések
– tanulási eredmények „beválása”
–  programelemzés a tanulási eredmények mentén, a tanulási 

eredmények alapelveinek átgondolása

Kurzus – tanulási eredmények bizonytalansága
–  kompetenciafejlesztés bonyolultsága, lassúsága:  

előzetes tudás, nézetek
–  tematika sablonok kialakítása, új tematikák kidolgozása

A hallgató egyén –  sokféle előzetes tudás, gondolkodásmódbeli  
különbségek

– egyéni tanulási utak támogatása és ennek nehézségei
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6. Összegzés és következtetések

A 2010-es kutatás (LO2) és a 2012/2013-as fejlesztések (TÁMOP 4.1.3) monito-
rozása alapján látszódik, hogy a tanulási eredményekről való gondolkodás meg-
kezdődött, még akkor is, ha ez inkább kismértékű, szórványos és nem tudatos 
közös gondolkodáson alapul. Az is jól látszódik, hogy a tanulási eredmények 
szemlélete a tanulás-tanítás gyakorlatát lassabban alakítja, ugyanakkor a támo-
gatott fejlesztés során az is kiderült, hogy a tanulási eredmények „használata” 
beindíthatja és facilitálhatja is az oktatás megújulását a felsőoktatásban.

Az LO2 kutatás különböző szakterületeket felölelő intézményeinek oktatói 
a tanulási eredmények értelmezésekor még bizonytalanabbak, jellemző, hogy 
a hallgatók elérendő és elért eredményeihez kötik a tanulási eredményeket, de 
alapvetően a hallgatók ismeretszerzésére helyezik a hangsúlyt. Értelmezéseik-
ben kevésbé tudatosan, de megjelenik az attitűd, a szemlélet fontossága, és a 
hasznos, alkalmazható tudás meghatározó volta is. Ugyanakkor a tanulási ered-
mények komponensei nem kapcsolódnak össze, nem szerveződnek rendszerbe. 
Az oktatók az attitűdformálás, a képességfejlesztés tudatos tervezéséről, fejlesz-
téséről, értékeléséről nem számolnak be, úgy tűnik, hogy – főleg az attitűdök 
esetében – az ismeretszerzés mellett történő spontán formálódásukat feltételezik. 
Össze sségében a tanulási eredmények értelmezése nem válik az oktatói közös 
gondolkodás részévé, és az oktatás újragondolását sem indítja el.

A 2012/2013-as referenciaintézményi fejlesztés vizsgálata alapján pozitívabb 
kép rajzolódik ki, ami abból is adódik, hogy a projektben a programfejleszté-
sekre nyitott, már valamilyen tapasztalattal rendelkező intézmények vettek részt. 
Az intézmények oktatói a tanulási eredmények egyes komponenseinek fejleszté-
sét lényegesnek tartották, ugyanakkor az előző vizsgálathoz hasonlóan például a 
képességek fejlesztésében kevésbé érezték magukat eredményesnek, s ezzel kap-
csolatos elképzeléseik kimunkálatlanabbak voltak, mint az ismeretszerzés támoga-
tására vonatkozóak. Ezekben az intézményekben jellemző volt a közös gondolko-
dás – vagy legalábbis a referenciaintézményi fejlesztési projekt beindította –, amely 
jellemzően a képzési programok szintjén hatott, és a kurzusok szintjét alig érintette 
meg. Az is kiderült, hogy a képzési program szintjén is elsősorban a tervezési folya-
matokat erősítette a tanulási eredményekkel kapcsolatos fejlesztés, s az értékelés, 
tanulásszervezés területének újragondolását sokkal kevésbé befolyásolta.

Összességében elmondható, hogy a vizsgált felsőoktatási intézményekben a 
hallgatói ismeretek fejlesztése mellett az attitűdformálás és képességfejlesztés 
szemponttá válása is kirajzolódik. Előremutató, hogy a fejlesztési tapasztalatok 
előhívják a tanulási eredményekről való közös gondolkodást, ugyanakkor elgon-
dolkodtató, hogy ez alapvetően a programok szintjén marad, s nehezen „szivárog 
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le” a kurzusok szintjére, illetve a tanítás, értékelés gyakorlatába. Úgy tűnik, ha a 
tanulási eredmények szemléletre meg is van a nyitottság az adott intézményben, 
az ehhez vezető út megtalálásához még nincsenek jól körvonalazódó válaszok. 
Emiatt is jelentős lehet a külső szakemberek bevonásával történő fejlesztések erő-
sítése, illetve annak további kutatása, hogy az egyes képzési területeken milyen 
sajátos gondolkodási utak, gyakorlatok jelennek meg a tanulási eredményekkel 
kapcsolatban, s hogy ezeket mennyiben befolyásolják, alakítják tovább az intéz-
ményi, szervezeti tapasztalatok.
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A most zajló felsőoktatási változásokat – köztük a tanulási eredmények meghatá-
rozására épülő képzési programtervezést és fejlesztést – érintő elemzések kieme-
lik, hogy mindez a modern menedzsment megközelítések erősödését is magával 
hozza, azaz a felsőoktatási intézmények számára egyértelmű szervezeti és veze-
tési kihívást jelent a tanulási eredmények meghatározására épülő programfejlesz-
tés és annak gyakorlati megvalósítása (Halász, 2010). Egyre gyakoribb szempont-
ként merül fel, hogy milyen szervezeti és vezetési feltételei vannak annak, hogy 
a tanulás minősége stratégiai prioritássá váljon a felsőoktatási intézményekben,  
vagy másképpen fogalmazva: milyen szervezeti feltételei vannak annak, hogy 
olyan szervezeti kultúra alakuljon ki, mely kedvez a hallgatók tanulását támo-
gató szemlélet középpontba helyezésének. Fontos tehát annak vizsgálata, megér-
tése, hogy a programfejlesztéshez kötötten az annak otthont adó környezet vajon 
hogyan hat a fejlesztési folyamatra, nem kevésbé, hogy ez utóbbi hogyan alakítja 
magát a szervezetet, egyáltalán hogyan írható le az a szervezeti kontextus, amely 
meghatározza, támogatja vagy éppen gátolja a tanulási eredmények sikeres vagy 
kevésbé sikeres megvalósulását. 

A vizsgálódás másik fontos szempontját jelentheti, hogy a tanulási eredmé-
nyekkel kapcsolatos gondolkodás és alkalmazási kezdeményezések nem elszi-
getelt intézményi jelenségek, hanem legtöbb esetben együttműködésben zajló 
folyamatok, s bár az egyes szinteken más és más a tanulási eredmények alkalma-
zásának célja (Derényi, 2011), elmondható, hogy minden esetben meghatározó 
elemnek tekinthető az egyeztetés és a kommunikáció a felek között. Az intéz-
ményi viselkedés szempontjából meghatározó tehát, hogy vajon kikkel, hogyan 
működik együtt az intézmény a programtervezés és fejlesztés folyamatában, s 
ezek mennyire játszanak szerepet abban, ahogyan a képzési programokban a 
tanulási eredmények megjelennek. A gyakorlati megvalósítás terén az oktatói 
gyakorlatra, az alkalmazott pedagógiai eljárásokra, ezen belül a különböző tanu-
lásszervezési és értékelési módszerekre irányuló gyakorlatot érintően az együtt-
működés mely formái, módjai tekinthetők jellemzőnek, eredményesnek.

A következőkben két nagy kérdés köré építve tárgyaljuk a témát: 1. hogyan, 
milyen sajátosságok mentén jellemezhetők a felsőoktatási intézmények mint 
változó szervezetek, a tanulási eredmények szemlélet megjelenése és alkalma-
zása milyen hatással lehet azok szervezeti kultúrájára, illetve 2. mely értelme-
zések, modellek, megközelítések adhatják a szervezeti alapját a tanulást támo-
gató, együttműködő szervezet leírásának, kialakításának? A tanulmány második 
részében pedig két, a tanulási eredmények alkalmazása témában végzett kutatás 
keretében készült intézményi esettanulmányok alapját képező felsőoktatási szer-
vezetet veszünk mélyebb elemzés alá a fenti szempontok érvényesítésével.
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1. Fogalmi keret a képzési programfejlesztés 
szervezeti kontextusának értelmezéséhez

1.1 Változások a felsőoktatásban – felsőoktatási 
intézmények változásban

Ma már megkérdőjelezhetetlen, hogy a felsőoktatás szerepe és egyedi jellem-
zői világszerte változóban vannak, a hallgatói létszám rohamos növekedésével 
párhuzamosan egyre több ország szembesül a piaci alapú felsőoktatási modell 
térhódításával. Általános elvárásként jelenik meg a tanulási eredmények szemlé-
let elterjesztése, ehhez kapcsolódóan a minőségszabályozás, minőségtudatosság 
kérdései,1 és egyetértés mutatkozik abban is, hogy a felsőoktatási intézmények 
versenyképessége az innováció, a tanulás, a válaszkészség iránti nyitottságon 
alapszik. A tanulás, a változás, az innováció ebben a megközelítésben jelentős 
elméleti és gyakorlati fontossággal bír (Shaw, 2011).

A felsőoktatási intézményeket elemző szakértők ugyanakkor egyetértenek 
abban, hogy az egyetemek számos okból ellenállnak a változásnak: egyedi spe-
cificitásuk történeti helyzetükből adódik, szociális és kulturális küldetésük, vala-
mint tagjaik eltérővé teszik őket a társadalom egyéb szervezeteitől. A szervezeti 
változás szakirodalma tele van olyan, néha kritikus leírásokkal, melyek a változás 
kezdeményezésével és implementációjával kapcsolatos nehézségekről számol-
nak be (Halász, 2010). A felsőoktatási intézmények jelenlegi szervezeti felépí-
tésével kapcsolatban egyes szakértők úgy vélik (Drótos, 2009), hogy nem sok 
változást mutatnak a 15–20 évvel ezelőtti, vagy akár még korábbi állapotokhoz 
képest: struktúrájukat ma is ugyanúgy a diszciplinárisan tagolt karok és alattuk 
a mélyebb, de ugyanúgy szakterületi bontást reprezentáló tanszékek és intézetek 
határozzák meg. Valódi szervezeti innovációt leginkább azok a kutatóközpontok 
(tudásközpontok) mutatnak, melyek a felsőoktatási szervezethez kapcsolódóan, 
de mégis nagy önállósággal végzik tevékenységüket.

Egyedi entitásokról beszélünk tehát akkor, amikor a felsőoktatási intézmé-
nyekről mint szervezetekről gondolkodunk? S mindezért másképp is reagálnak 
a változásokra? A vezetéstudománnyal vagy szervezetkutatással foglalkozók 
körében nem lezárt az ezzel kapcsolatos vita, de egyetértés mutatkozik abban, 
hogy az egyetemek általában olyan szervezetnek tekinthetők, amelynek lehetnek 
ugyan különös sajátosságai, de amely végül is beilleszthető a társadalom által 
létrehozott és működtetett szervezetek körébe. Érdemes úgy tekinteni rájuk, mint 

1 A minőségproblematika részletes elemzéséről lásd Kováts Gergely és Bókay Antal tanulmányát 
e kötetben.
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a „laza kötődésű” szervezetekre, hiszen a szervezeti elemeknek és folyamatoknak 
más szervezetekhez képest jóval lazább összekapcsolása jellemző a felsőokta-
tási intézményekre, s a benne oktatók kötődnek ugyan az intézményhez, de ez 
sokszor erősebb a saját diszciplináris hálózatukhoz, s az oktatókat szükségszerű 
magas fokú szakmai önállóság, önálló döntéshozatal jellemzi, és közvetlen utasí-
tásokkal nem irányíthatóak (Halász, 2009).

A szakértők legalább két típusát különböztetik meg a szervezeti változásnak: 
a bottom-up, alulról jövő változást, illetve a top-down, a felülről induló változási 
folyamatokat (Halász, 2010). Míg ez utóbbihoz a tervezett, tudatos változtatási 
törekvéseket sorolják, a bottom-up folyamat a megjelenő, beavatkozás nélküli 
változást jellemzi egy adott szervezeten belül. A különböző változáselméletek 
sajátos változási modelleket hoztak létre az intézményi jellemzők függvényében, 
az alább bemutatott, Kezar (2001) által készített összehasonlító táblázat (lásd 
1. táblázat) három tipikus modellt azonosít a felsőoktatásban. 

1. táblázat. A szervezetiváltozás-modellek összehasonlító táblázata

Kategóriák George Kuh  
folyamatos változás
(seamless change)

Tervezett változás 
(planned change)

Strukturális  
változás
(restruscturing)

Elméleti háttér Kulturális és emberi 
kapcsolatok

Racionális változás 
elmélet

Strukturális változás 
elmélet

Főbb stratégiák Az értékek,  
tradíciók, nyelv  
és misszió  
megváltoztatása

Célok, tervezési 
folyamatok  
és értékelés

Szerepek és funk-
ciók módosítása, 
struktúrák kidolgo-
zása és mérése

A tevékenységek 
célja

Az értékek és néze-
tek mentén kialakuló 
közös erőfeszítések

Vezetés Szervezeti háló, 
működő folyamatok

Eredmények Új érték- és norma-
rendszer

Az elért célok  
és új folyamatok

Új struktúrák és 
szervezőelvek

Forrás: Kezar, 2001:68

George Kuh modellje (1996) (idézi Kezar, 2001) erőteljesen a szervezeti változás 
kulturális és az emberi kapcsolatokat előtérbe helyező elméleteire alapoz. Míg az 
előbbi azt sugallja, hogy az értékek és az értelmezés módosulásai eredményez-
nek változást, addig az utóbbi azt vallja, hogy a változást legeredményesebben 
a résztvevőkön, az embereken keresztül lehet megvalósítani, s ez által a fejlesz-
tések, tréningek válnak fontos stratégiává. Az 1. táblázatban részletezett modell 
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hat olyan alapelvet fogalmaz meg, amely segítheti a felsőoktatási intézményeket 
a különböző változási folyamatok zökkenőmentes és eredményes kezelésében: 
1. lelkesedés kiváltása a szervezeti megújulás irányába; 2. a tanulásról vallott 
közös vízió kialakítása; 3. közös nyelvezet kidolgozása; 4. kollaboráció ösztön-
zése; 5. a hallgatói kultúra hatásának vizsgálata a hallgatói teljesítményre és 6. a 
változásra való szisztematikus fókuszálás. A folyamatos/zökkenőmentes változás 
kritikus eleme – amely nélkül a korábbi elvek nem működnek – az egyetemi 
szintű dialógus. 

A tervezett változásmodell az ún. racionális elméletekre alapoz, melyek a 
vezetést, tervezést és az egyéb tudományos menedzsmenteszközöket tartják 
lényegesnek a változás kiváltásában és megvalósításában. A modell kulcsstraté-
giái: a vezetés, tervezés, célok és feladatok kitűzése, elvárások megfogalmazása 
és az elszámoltathatóság biztosítása, vagy külső szakértők bevonása, de megjele-
nik a marketing és a változás propagálása is. A fókuszba a folyamatok kerülnek, 
és Kuh modelljével szemben, az intencionalitás. Az implementáció sikeres kivi-
telezéséhez világosan körvonalazott elvárások, a számonkérés mechanizmusai és 
olyan tréningek szükségesek, amelyek megváltoztathatják az emberek attitűdjét, 
a megfelelő irányba vezetve őket.

Az átstrukturálás modellje a strukturális változáselméletekből eredeztethető, 
lényegük pedig a szervezeti struktúra módosítása. A szervezeti térképként azono-
sított szervezet a szabályok, szabályozások, kapcsolatrendszerek révén formálja 
meg sajátos munkamegosztását. Ebben a megközelítésben a változtatás során a 
régi szervezeti struktúrák és szervező elvek módosítására és újabbak kidolgozá-
sára van szükség.

A változás menedzselése, irányítása is számos tényező mentén alakul és abban 
az esetben lehet eredményes, ha szem előtt tartja a sajátos szervezeti jellemzőket. 
Allen kutatása (2003) (idézi Kezar, 2005) támasztotta alá, hogy az ún. menedzser 
típusú irányítás általában bizonytalan környezetet eredményez, negatívan befo-
lyásolja a résztvevők motivációját, óvatosságot, bizalmatlanságot vált ki, ezáltal 
ellenállást gerjeszt a változással szemben. A kollegiális megközelítés alkalma-
zása viszont ezzel ellentétes reakciókat vált ki az oktatókból: nyitottakká válnak 
az információk megosztására, gyakrabban jelenik meg a kognitív konfliktus, és 
pozitívabb interperszonális kapcsolatok alakulnak ki. Ezen tényezők eredménye-
zik a döntések széles körű megértését és legitimitásuk elfogadását, az elkötele-
ződés megjelenését a stratégiai változtatás iránt. A kutatás eredményei felhívják 
a figyelmet a változás tervezéséhez és megvalósításához szükséges kifinomult és 
sokrétű viszonyulásmód szükségességére. A változásmenedzsment sikerét pozití-
van befolyásolja, ha úgy tekintünk az egyetemi szervezetre, mint egy közösségre, 
amelyet különböző akadémiai törzsek és szakmai csoportok alkotnak, és amelye-
ket legerőteljesebben a felsőoktatás iránti elköteleződés köt össze.
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A szakértők stratégiai inkrementalizmusnak nevezik azt a megközelítést 
(Halász 2010), amely a járható utat jelentheti a felsőoktatási intézményekben a 
változtatás, innováció sikeres menedzsmentjéhez: a bottom-up kezdeményezések 
megerősítése a célok iránti erős elköteleződéssel, megfelelő rugalmassággal az 
implementáció szintjén és a stratégiai célokat nem veszélyeztető kompro misz- 
szumra való hajlandósággal.

1.2 A tanulás minősége és a szervezeti kultúra

A tanulási eredmények alapú szemlélet tanulási környezetet befolyásoló hatá-
sának elemzése kapcsán többen kiemelik (Frye–McKinney–Trimble, 2006; 
Biggs–Tang, 2007), hogy az egyén tanulását előtérbe helyező tanítási és tanulási 
paradigma mind a tanulási folyamatot, mind a szervezeti kultúra bizonyos alap-
vetéseit átalakítja. Ennek a megközelítésnek a szervezeti alapját a tanulást izo-
lált tevékenységként értelmező, versengő klímát erősítő, tanárcentrikus modellel 
szemben a támogató, együttműködő szervezeti kultúra jelentheti. Az előzőekben 
már utaltunk arra, hogy tulajdonképpen ennek köszönhető a modern menedzs-
mentszemlélet felerősödése is, azaz, hogy egyre élénkebben foglalkoztatja a 
kutatókat, hogy milyen szervezeti feltételei vannak annak, hogy olyan szervezeti 
kultúra alakuljon ki, mely kedvez a hallgatók tanulását támogató, együttműkö-
désre építő szemlélet középpontba helyezésének. A tantervek tanulási eredmény 
alapúvá tétele, a hallgatói perspektíva jobb integrálása önmagában nem biztos, 
hogy elvezet a tanulás minőségének a javulásához: ehhez az is szükséges – mond-
ják a szakértők –, hogy a tanulás olyan szervezeti környezetben folyjék, amely 
kedvez a visszajelzéseknek, a folyamatos kísérletezésnek, az állandó kiigazítás-
nak, az egyéni tanulási formák sokfélesége kezeléséhez szükséges nyitottságnak 
és különösen a tanulásról való folyamatos tanulásnak (Halász, 2010).

Egy 2009-es kutatás során, melyben 11 vezető kutatóegyetem tanszékeit 
elemezték, s amelynek vezetői kevésbé jellemző módon kiváló tanítási teljesít-
ményük miatt emelkedtek ki, többek között a következő vezetési és szervezeti 
jellemzőket azonosították: hitelesség és a bizalom megteremtése, a tanítással 
kapcsolatban jelentkező problémák azonosítása, ezek kihasználandó lehetősé-
gekké alakítása, a változás igényének meggyőző artikulálása, a vezetés megosz-
tása, delegálása, gyakorlatközösség kiépítése, a kiváló tanítás és a tanítás fejlesz-
tésének elismerése, a változás és az innováció támogatása, a hallgatók bevonása 
(Gibbs–Knapper, 2009).

Ezt a listát árnyalják tovább azok a jellemzők és elemzések (Drótos, 2009), 
amelyek a képzési programok minőségéhez kötötten értelmezik azokat a szer-
vezeti jellemzőket, melyek egyben a képzési programok minőségének legkomo-
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lyabb mércéit is jelentik, s amelyek minden esetben azzal állnak szoros összefüg-
gésben, hogy mennyire sikerült a hallgatóknak a szándékolt tanulási eredmények 
birtokába jutniuk. Ilyen jellemzőknek tekinthetők például: hogy képzési prog-
ramokért felelős személyek, s gyakran az interdiszciplináris alapon szerveződő 
programstruktúrához rendelt felelősségek válnak erőssé az adott szervezeten belül 
(az ún. programvezetői vagy programigazgatói szerep felerősödése). Megjelennek 
a mátrix jellegű vezetési struktúrák, melyek a stabil, valós szervezeti egységekre 
és a mobil, flexibilis projekt-, illetve programstruktúrákra, s a humán erőforrás 
menedzselésére épülő elképzelésekre építenek. A mátrixszervezetben mindenki 
tartozik egy valós szervezeti egységhez, és részt vehet számos virtuális program-
szervezetben, az erőforrás-allokációnak ez a módja biztosítja a szervezet számára 
a nagyfokú rugalmasságot, a környezeti feltételekhez való rugalmas alkalmazko-
dást, az erőforrások takarékos és ésszerű felhasználását. Mindennek talán nem is 
az a legfontosabb hatása, hogy a felsőoktatási intézmények szervezetében meg-
jelennek a mátrixstruktúra elemei, hanem az, hogy a képzési programok oktatói-
ból olyan együttműködő közösségek, gyakorlatközösségek jönnek létre, amelyek 
egyúttal tudásmegosztó és innovációt támogató csoportként is működnek. A fenti 
elemzések még két nagyon fontos tényezőt kiemelnek: az egyik az időtényező, 
azaz hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tanulást támogató szerve-
zeti kultúra kifejlődéséhez évekre van szükség, és ez a folyamat nem rövidíthető 
le, egy jól működő tanulástámogató szolgáltatásnak a szervezetre gyakorolt hatása 
gyakran csak több év múltával jelentkezik (Halász, 2010), a másik pedig az egyéni 
és szervezeti tanulási képesség magas szintjének a megléte, vagy ahogy fentebb 
már utaltunk rá, a tanulásról való folyamatos tanulás igénye.

Azt is mondhatnánk tehát, hogy az egyik legkomolyabb kihívás a tanulási 
eredmények alapú programfejlesztésben érintettek számára – különösen a prog-
ramokért felelős vezetők számára –, az ún. tanulószervezet létrehozása és folya-
matos menedzselése, hiszen csak az ily módon működő szervezet képes arra, 
hogy jövőjének kialakítása érdekében folyamatosan növelni, erősíteni akarja 
alkotókedvét, a benne részt vevők akarjanak tanulni, s a tudást kollektív tanulássá 
tudják/akarják formálni. Egy 2009-ben, a tanulószervezet témában megrendezett 
hazai konferencia tapasztalatainak összefoglalása kapcsán azt emelték ki, hogy 
még a hazai szervezetfejlesztés atyja, Bakacsi Gyula szerint is az egyetem épp 
az a hely, az a szervezet, mely a legkevésbé képes befogadni a tanulószervezet 
fogalmát (Halász, 2009). Újra feltehető tehát a kérdés: miben más az egyetem, 
mint más szervezetek? Hogyan lehet hatékonyan ösztönözni egy egyetemen 
belüli szervezeti egység tanulószervezetté válását? A „laza kötődés” egyik sajá-
tossága, hogy az oktatók kötődnek ugyan az intézményhez, de gyakran sokkal 
erősebben a saját diszciplináris hálózatukhoz, az oktatókat ugyanis szükségszerű 
magas fokú szakmai önállóság jellemzi (Halász, 2009). Az akadémiai személyes 
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és professzionális szabadság értékesebb az interdependenciánál, amely a közös-
ségben való részvételhez kapcsolódik, annak ellenére, hogy ez a professzionális 
szabadság leggyakrabban elszigetelődéshez, magányossághoz vezet. A kollegia-
litás értelmezése is sajátos formákat ölt, a kollégák munkájának véleményezésé-
től, akár konstruktív értékelésétől is elzárkózhatnak az oktatók, hiszen az megsér-
tené az egyéni autonómia elvét (Holyoke et al., 2012). Az ily módon értelmezett 
individualizmus a szervezet sajátos mintázatát eredményezi, amely inkább egyé-
nek összességét jelenti, mintsem egy együttműködő csapatét, amely közös célok 
eléréséért dolgozik együtt – mondják Marsick és Watkins (2003). A tanulószer-
vezet ezzel szemben nem tanuló egyének összessége, hanem az egyéni és kolla-
boratív tanulás integrációja a szervezet szintjén, kollektív tapasztalat az interak-
tív és interdependens folyamatok eredményeként (Marsick–Watkins, 2003). Az 
adott diszciplína, a tanítási gyakorlat nyilván összekapcsolja a tanszék oktatóit, 
ebben a gyakorlatközösségben alakítják ki a résztvevők identitásaikat, alkotják 
meg szokásaikat, rutinjaikat, hozzák létre változatos értelmezéseiket, tapasztalják 
meg a közreműködés változatos módjait, akár a saját tanítási gyakorlatukról való 
mélyebb tanulást (Skerrett, 2010). S bár adott a kiindulási pont, mégsem minden 
gyakorlatközösség válik tanuló szakmai közösséggé (Skerrett, 2010; Clausen–
Aquino–Wideman, 2009; Wenger–Snyder, 2000). Milyen módon alakulhat át egy 
gyakorlatközösség tanuló közösséggé? A tanulóközösségek alapvető jellemzője 
a saját gyakorlat tudatos és folyamatos kutatása, feltárása, ennek eredményeként 
a kollaboratív tudásépítés folyamatában új tudástartalmak, értelmezések létreho-
zása, amely támogatja a gyakorlat állandó korszerűsítését. A tanulóközösségek 
akkor fejlődnek, ha időben és térben is lehetőségük adódik a kollaboratív kuta-
tásra, tanulásra a gyakorlatot illetően. Olyan közösségi tevékenységek szervezé-
sére van szükség, amely lehetőséget biztosít a részt vevő egyéneknek a kapcsoló-
dásra, a bevonódásra, ki kell tehát dolgozni a tanulás „szociális infrastruktúráját” 
amely a kollaboratív tanulási lehetőségek széles skáláját nyújtja (Skerrett, 2010).

Egy Magyarországon szinte egyedülállónak számító, de nemzetközi szinten 
is fontos eredményeket felmutató vizsgálat, a BaBe-kutatás2 (Vámos–Lénárd, 
2012), mely a bolognai folyamathoz kötődően egy új alapszak, a pedagógia 
bevezetése kapcsán hajtott végre képzési programinnovációt az ELTE-n, s ez 
azért is tekinthető ilyen értelemben különlegesnek, mert nem csak a legmélyebb 
vizsgálatot végezte el egy alapszak bevezetéséhez kötődően, s jutott el annak 
újjászervezéséhez a tanulási eredményeken alapuló szemlélet jegyében, de mind-

2 A bachelor képzés bevezetését követő kutatás, amely 2006–2009 között zajlott az ELTE 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetében. A BaBe-kutatásból kiépülő, 
a 2006–2011-es időszakot átfogó, egy gyakorlatközösség közös tanulásának és fejlődésének 
történeteként is értelmezhető reflektív fejlesztő kutatási időszakot nevezi a kutatóteam BaBe-
projektnek.
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eközben saját tevékenységének folyamatos kutatásával, monitorozásával, érté-
kelésével, s az eredmények gyakorlatba való azonnali visszaforgatásával egy 
professzionális és társas tanulást valósított meg. Ennek során fontos szempont 
volt, hogy az önmagára lassan-lassan tanuló közösségként tekintő BaBe-team 
komolyan gondolta, hogy mindez nem működik a szervezet, olykor gúzsba kötő 
szerepének újra- és újraértelmezése, a szervezetfejlesztési célok figyelmen kívül 
hagyása nélkül. Sokszor került szembe a szervezettel, s érezte annak támogató 
hiányát, melynek fő okát saját szerepértelmezése és a szervezet stratégiaalkotó 
szándéka közti eltérésben vélte megragadni. Miközben a fejlesztő csapat magát 
oktatói megközelítésű kutató-fejlesztő csoportként definiálta, azaz az oktatás ter-
vezése és megvalósítása, az oktatói együttműködés ösztönzése volt az elsődleges 
céljuk, s ebben az értelemben oktatói stratégiaalkotást vártak a vezetéstől (erő-
források összpontosítása, hatékonyságra törekvés stb.), addig a szervezet adaptív 
stratégiát alkalmazott, melyben a változásokat a konfliktusok minimalizálásával, 
feloldásával kívánta megoldani, s a nagyobb léptékű változásoktól tartózkodott 
(Lénárd, 2012). Ezért is kiemelendők reflektív történetmondásukból azok az 
elemek, tanulságok, melyek a programfejlesztés szervezeti kontextusának értel-
mezéséhez nyújthatnak újabb szempontokat: fontos a szervezet működését folya-
matosan vizsgáló, a szervezeten belüli kutató-fejlesztő csoport legitimációjának a 
tisztázása is, mert ennek hiányában a fejlesztők akaratlanul is szembekerülhetnek 
a szervezet vezetésével, elszigetelődhetnek, a szervezet vezetésének személyes 
képviselete viszont megerősítheti a szervezet hatékonyságát elemző csoportot, 
így az alulról szerveződő szervezetfejlesztés is eredményessé válhat. A szerve-
zet vezetésének tudatosan szükséges inspirálni és támogatni a szakmai közössé-
gek alakulását, aktivitását, s mivel az oktatók eltérő intenzitással kapcsolódnak, 
viszonyulnak egy-egy fejlesztéshez, a vezetéstől a személyre szabott, adaptív 
támogatási forma az ideális (Lénárd, 2012).

1.2.1 Szervezeti együttműködés – együttműködő szervezet

A tanulási eredmények alkalmazásának céljaival kapcsolatos elemzések azt is 
kiemelik, hogy nem elszigetelt intézményi vagy nemzeti jelenségekről van szó, 
hanem legtöbb esetben nemzetközi együttműködésben zajló folyamatokról. Az 
intézményi szintű nemzetközi együttműködéseken, hálózatokon túl kormányzati, 
államszintű együttműködések is jelen vannak (Derényi, 2011). Az egyes szinte-
ken más és más a tanulási eredmények alkalmazásának célja3, de elmondható, 
hogy minden esetben meghatározó elemnek tekinthető az egyeztetés, a kommu-

3 A tanulási eredmények alkalmazásának céljairól az egyes szinteken lásd Derényi András 
(2011) részletes elemzését.
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nikáció, az együttműködés a felek között. A tanulási eredmények alkalmazását 
tervezőknek nagyon sokféle kihívásra kell felkészülniük, de kétségtelenül ezek 
közül az egyik legfontosabb: az eredményes együttműködés, az együttműködő 
szervezet kiépítését lehetővé tevő feltételek megteremtése a tanulás támogatása 
érdekében. Az előző fejezetben már láthattuk, hogy a szakértők úgy gondolják, 
a felsőoktatási intézmények mint szervezetek felépítése, struktúrája, működési 
rendje általában nem támogatja az együttműködésre/kollaborációra4 épülő tanu-
lást vagy szervezeti működést. Ennek következtében nagyon sok kollaborációs 
törekvés sikertelenné is válik. 

A szervezeti kollaboráció irodalma is alapvetően a szervezeti együttműködés 
gátló tényezőit strukturálja, kevés olyat találunk, amely egyetemi keretek között 
az együttműködés ösztönzésének formáira tér ki. A leggyakrabban megjelölt 
gátló tényezők: a szervezeti fragmentáltság és munkamegosztás, az oktatók spe-
cializációja, a közös célok és nyelvezet hiánya az oktatók és az adminisztrációs 
személyzet között, kevés közösen vallott érték, eltérő prioritások és elvárások az 
alkalmazottak változatos csoportjai körében, az egyes egységek történeti szepa-
rációja, kulturális különbözőségek az oktatók és a hallgatók ügyeinek értelmezé-
sében, egymással versengő értelmezések az eredményes tanulást illetően. (Kuh et 
al., 1994; Kuh, 1996; Lamarid, 1999; Love–Love, 1995; Martin–Murphy, 2000 – 
idézi Kezar, 2006.) Ennek következtében szükségessé vált olyan modellek adap-
tációja, amelyek bár a gazdasági szféra szervezeteinek változási mechanizmusait 
magyarázzák, megfelelő átalakítással a felsőoktatási intézmények együttmű-
ködést ösztönző szervezetekké való átalakításához is kézzelfogható tanácsokat 
nyújtatnak. A következőkben egy ilyen folyamatalapú modellt mutatunk be.

1.2.2 Modellek, koncepciók, jó gyakorlatok a felsőoktatásban 
megjelenő együttműködések körében

Kezar (2005, 2006) munkáiban találtunk rá egy folyamatalapú modellre, amelyet 
négy, kiemelkedőn nagy számú és változatos kollaboratív tevékenységgel rendel-
kező egyetem vizsgálata során dolgozott ki. Az elemzés célja volt feltárni azokat 

4 Egyes szerzők az együttműködés értelmezése kapcsán (Dillenbourg, 1999) elválasztják egy-
mástól a kooperációt és a kollaborációt. Míg az előbbi esetében arról van szó, hogy a part-
nerek felosztják egymást közt a munkát és saját tudásuk szerint oldják meg a rájuk bízott 
részfeladatot, majd összegzik a részfeladatokat egy végső eredménnyé, addig az utóbbi ese-
tében az együttműködő partnerek közösen dolgoznak a feladatokon. Noha itt is előfordulhat, 
hogy a munkát úgy osztják el, hogy egyesek az alacsonyabb szintű feladatokat végzik el, míg 
mások a stratégiai munkát. Ebben az értelemben Dillenbourg a magyarul fordítandó „együtt-
működést” a collaboration szóval fejezi ki, a „kooperációt” pedig a cooperation kifejezéssel. 
Jelen tanulmányban az együttműködést mi is azonos értelemben használjuk a kollaboráció-
val, olykor felváltva használva a két kifejezést.
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a szervezeti ösztönző tényezőket, amelyek elengedhetetlenül fontosak a sikeres 
együttműködés létrejöttéhez és fenntartásához. A Kezar által végzett kutatás kér-
dései a szervezeti sajátosságok szerepére kérdeztek rá a kollaborációban, vala-
mint a folyamatként értelmezett együttműködés jellemzőit igyekeztek feltárni. 
A kidolgozott modell erénye, hogy jól kapcsolódik a felsőoktatási intézmény 
sajátos jellegéhez, beépíti a szervezeti sajátosságokat, és alkalmazkodik sajátos 
működési rendszeréhez is (lásd 1. ábra).

1. ábra. A kollaboráció folyamatmodellje a felsőoktatásban Kezar alapján 
(2005)

A folyamat első fázisaként az elköteleződés kialakítását azonosította Kezar, 
amely az értékek, a külső nyomás, tanulás és az egyetemi hálózat mentén jön létre 
a korábban felsorolt elemek közül. Az elköteleződés kialakítása elengedhetetlen, 
mivel az egyetemi alkalmazottak számára jobban meg kell indokolni és el kell 
fogadtatni a bevezetésre kerülő elveket (kollaborációs elvek), ennek pedig egyik 
alapfeltétele a már kialakult kapcsolatrendszer. A meglévő informális oktatói-ku-
tatói kapcsolatrendszert jól lehet mozgósítani a kollaboráció szemléletmódjának 
elfogadtatásához, az egyetemi hálózat mint kapcsolatrendszer kritikus pontja és 
elengedhetetlen eleme a folyamat mindhárom elemének, enélkül nehezen kiala-
kíthatók és fenntarthatók a kollaboráció változatos és fejlettebb formái. A háló-
zat létrehozása tudatos tervezés és szervezés eredménye is lehet: a változatos 
szociális események létrehozásán keresztül ösztönzik a szervezet tagjai közötti 

3. fázis: fenntartás:
integráló struktúrák

létrehozása,
jutalmazás és

hálózat

2. fázis: 
elköteleződés:

a fontosság
hangsúlyozása,

küldetés és hálózat

1. fázis: 
az elköteleződés

kialakulása: értékek,
külső nyomás 

és tanulás,
hálózat
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informális, illetve formális kommunikációt. A kapcsolati rendszer erőteljesen 
ösztönzi a kollaboráció létrejöttét, minél több együttműködés alakult ki, annál 
szélesebb körű lett a kapcsolatrendszer, és így tovább, egymást generálták a fej-
lődésben – mutatott rá Kezar. A felsőoktatási szektorban a külső ösztönzők és az 
értékek váltak még egyedi jellemzővé: szükség volt egy, az értékek és filozófia 
mentén kialakuló narratíva létrehozására, amely magyarázta, hogy miért is van 
az intézménynek és az egyéneknek szükségük a kollaborációra. A közös értékek-
ben való megegyezés, a közös értékek megfogalmazása, deklarációja megfelelő 
alapot nyújt a kollaborációhoz: a közös értékeket valló szervezeti egységek, indi-
viduumok könnyebben kezdik el az együttműködést. Erőteljes külső elvárásként 
azonosíthatók a pályázatok elbírálásának sajátos szempontjai, amelyek konzor-
ciumi együttműködéseket, kollaborációt kialakító és fenntartó projekteket támo-
gattak elsősorban, például az akkreditáció egyik fontos értékelési elemévé vált a 
kollaboráció foka, mértéke és formái egy adott felsőoktatási intézmény kapcsán. 
A külső ráhatás, nyomás vagy elvárás (bárminek is nevezhető) elkerülhetetlen 
egy ilyen szervezet esetében, megelőzve a szervezeti tehetetlenséget, illetve a 
diszciplináris elkülönülést, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a kapcsolatrend-
szer hatásmechanizmusai sokkal jobban hatnak, mint a hatalmi eszközök. Sajátos 
módon jelenik meg a tanulás is ebben a környezetben: a kollaborációs elvekre 
épülő szervezeti működés megvalósulása tanulási folyamatnak tekinthető, amely 
jól integrálja az akadémiai önállóság, szabadság tényezőit, megengedve a szemé-
lyes kapcsolódási formák kialakításának és megvalósításának lehetőségét, illetve 
beépíti, sőt ösztönző elemnek használja a kollaborációval kapcsolatos kutatási 
eredményeket.

A kollaboráció, szemléletmódban és tevékenységekben megjelenő prioritá-
sának folyamatos reflexiója, a küldetésnyilatkozat és vezetés szintjén egyaránt 
alapját jelenti a második fázisnak. Célként és egyben stratégiaként való megfogal-
mazása is lényeges, valamint a szervezet tagjainak a felkészítése, az újragondolt 
küldetésnyilatkozat elfogadtatása a szocializáció, reszocializáció folyamataiban, 
de az idő és energiaráfordítás a küldetés kidolgozásához és megvalósításához 
legalább ennyire fontos szereppel bír az együttműködést támogató környezet lét-
rehozásában. Lényeges ösztönző elemként jelent meg, hogy a változatos prog-
ramok értékelésénél is elsőbbséget élvezett a küldetésnyilatkozathoz való alkal-
mazkodás mértéke. A vezetői támogatás a továbbiakban szorosan kapcsolódik a 
harmadik fázis elemeivel: mivel nekik van lehetőségük az integráló struktúrák 
kialakítására és a változatos jutalmazások létrehozására, kulcsszerepet kapnak a 
kollaboráció fenntartásában.

A harmadik fázis a kialakult kollaborációs struktúra és tevékenység fenntar-
tása, ennek elemei az integráló struktúrák létrehozása, a jutalmazások rendszeré-
nek kidolgozása vagy átalakítása és az egyetemi hálózat. Az integráló struktúrák 
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létrehozása a fenntartás időszakában kiemelkedő fontosságú: a létrejött kollabo-
rációs formákat formalizálni kell. Legalább három formális struktúra létrehozása 
volt körvonalazható a vizsgált egyetemeken:

1. egy központi egység a kollaborációs tevékenységek irányításához, integ-
rálásához – ehhez kapcsolódnak a tanítást és tanulást fejlesztő közpon-
tok, amelyek jellemzően minden karral, tanszékkel együttműködnek, ezért 
kiváló forrásai az együttműködés megteremtésének,

2. egyetemen átívelő (cross-institutional) központok, illetve szervezeti 
egységek létrehozása (pl. interdiszciplináris kutatás és tanítás támogatása) 
– mindenki számára elérhető, átlátható működési és felépítésű szervezeti 
egységek,

3. új nyilvántartási és számítógépes rendszer, amely támogatást tudott nyúj-
tani a kollaborációs tevékenységek finanszírozásához is.

Az előléptetést és a véglegesítést eredményező (tenure) folyamatok értékelési 
rendszerének újragondolására és átalakítására is szükség van oly módon, hogy 
jutalmazza az együttműködési tevékenységet. E folyamatnak sajátos hatása lehet 
a szervezeti kultúrára is, ez újabb és a korábbitól eltérő célok kitűzését, változatos 
szocializációs folyamatokat indíthat el egy egyetemen.

Egy másik kutatásban Akkerman (2006) az oktatók között megjelenő kolla-
borációt vizsgálta közelebbről akadémiai környezetben, s öt szintet különített el: 
1. központi mag szintje; 2. tanszéki szint; 3. kari szint; 4. nemzeti szint; 5. nem-
zetközi szint. Az eredmények közül kiemelendő, hogy minden oktató valamilyen 
csoport tagja, ami számára központi szereppel bír (mag) – az egyes csoportok 
változatos célok, témakörök, feladatok mentén alakulnak, szorosan kapcsolódva 
a mindennapi oktatói vagy kutatói munkához. A kommunikáció az elsődleges 
csoport szintjén sokkal informálisabb, funkciója az informáltság, az egymás mun-
kájáról való információ szerzése, tapasztalatok megosztása. A Tanszéki szinten 
több kisebb csoport együttműködése is megfigyelhető, egy adott szakterülethez 
formálisan és informálisan kapcsolódó egyének kollaboratív törekvéseit fogja 
össze a szervezet egy kisebb szervezeti egységében. A kari szinten megjelenő 
kollaboráció a kommunikáció sokkal formálisabb megbeszélésein körvonalazó-
dik, és ez a kutatás például a bolognai képzési struktúra kialakításához kapcso-
lódó feladatokat sorolta ide. Nemzeti szinten jellemzően a közös kutatási téma 
kapcsán kialakuló együttműködésekről beszélhetünk, amely a más egyetemeken 
dolgozó kollégákkal, a téma szakértőivel való együttműködést jelenti. A nem-
zetközi szinten értelmezett kollaboráció alapja a kiterjedt nemzetközi hálózat az 
azonos érdeklődési területtel és kutatási témával dolgozó szakemberekkel, célja 
a tudásmegosztás és a lehetséges közös publikációk alkotása. A központi csoport 
képezi az oktatók számára a kollaboráció legalapvetőbb formáit – formális és 
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informális kapcsolatokkal –, a szoros kapcsolódást a nyelvhasználat is jól érzé-
kelteti: a „mi” és „miénk” kifejezés nagyon gyakori volt a résztvevőkkel készí-
tett interjúkban. Akkerman azt is kiemeli, hogy míg a központi csoportban és 
tanszéki szinten is a tanítás áll a középpontban, addig a nemzeti és nemzetközi 
szinten megjelenő kollaboráció témája alapvetően a kutatás. 

A fentiekből látható, melyek lehetnek a legfontosabb feltételei egy együtt-
működést létrehozó szervezet kiépítésének, hogy egy olyan modell, mely az 
együttműködést (tanulási) folyamatként értelmezi, s beépíti a felsőoktatási intéz-
mények sajátos szervezeti, működési jellemzőit is, felhasználható a felsőoktatási 
intézmények együttműködő, tanulást ösztönző szervezeti kultúrájának értelme-
zéséhez, létrehozásához is.

2. Kutatási kérdések, az elemzés célja, 
módszerei

2.1 A tanulási eredmények alkalmazása az oktatásban  
és az értékelésben című kutatás (LO2-es kutatás)

Az LO2-es néven azonosított kutatás (Vámos, 2010) során az országos online 
kérdőíves felvételt öt intézményben mélyfúrásszerűen vezetői és oktatói interjúk 
is kiegészítették, s ez alapján 5 esettanulmány készült. Az interjú főbb tartalmi 
csomópontjai: 1. az oktatói munka főbb feladataira és céljaira; 2. az alkalmazott 
módszerekre; 3. a tervezés folyamatára; 4. az értékelési eljárásokra; 5. a tanulási 
eredmények értelmezésére és 6. az oktatói együttműködésre vonatkoztak. Lát-
ható, hogy ezek közt az együttműködés egy külön tartalmi csomópontot képezett, 
ami főként a formákra, módokra kérdezett rá.

2.2 Tanulási eredmények alapú programfejlesztés  
a referenciaintézményekben. A kísérleti fejlesztési 
tevékenység eredményeinek tesztelése című 
referenciaintézményi projekt 

A TÁMOP 4.1.3 „A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” című 
projekt sajátos szempontok mentén kiválasztott, ún. referenciaintézményi fejlesz-
tés keretében a tanulási eredmények alapú képzés felülvizsgálatához, megújításá-
hoz kapcsolódott, s a fejlesztési feladatok elvégzésén túl kiemelt céljának tekin-
tette a közös gondolkodás, kölcsönös tudásmegosztás, együtt-tanulás ösztönzését 
is. Ennek a komplex – munkacsoportokat, referenciaintézményeket, a referencia-
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intézményeknek külső szakértői támogatást nyújtó, őket közös munkafolyamatba 
szervező – fejlesztő tevékenységnek egyik legfontosabb sajátosságaként azono-
sítható az együttműködések ösztönzése, s új együttműködési módok inspirálása. 
Olyan produktumokat várt el, amelyek jellemzően szakmai közösségekben, mun-
kacsoportokban formálhatók, mivel megerősíteni kívánt már meglévő együttmű-
ködési formákat, illetve ösztönözni újabbak kialakítását.

Az intézményi fejlesztést támogató 3 fős szakértői csoportok a folyamatot 
monitorozták is, ennek eredményeként születtek azok az intézményi esettanul-
mányok, az 5 referenciaintézmény eredményeit összegző tanulmány, mely jelen 
elemzés alapjául is szolgált. 

2.3 Az elemzés célja, főbb kérdései

A két kutatás keretében készült, összesen 10 esettanulmány és az ezek alap-
ját képező interjúk tartalomelemzésével az alábbi főbb kérdésekre kerestük a 
választ: 1. A szervezeti együttműködés mely szintjei, formái, módjai azonosít-
hatók, tekinthetők jellemzőnek, eredményesnek a tanulási eredmények alapú 
oktatás megvalósítása során? 2. Melyek azok a szervezeti jellemzők, amelyek 
meghatározták, segítették vagy gátolták az együttműködés létrejöttét a tanulási 
eredmények alkalmazásához kötődően? 3. Milyen hasonlóságok, illetve különb-
ségek azonosíthatók az eltérő képzési területet képviselő intézmények között? 

A fő kérdések vizsgálatához kötődően két szintet különítettünk el – a szervezeti 
és a csoport/egyéni szintet –, s ezen belül további alkérdéseket fogalmaztunk meg.

A szervezet szintjén 
• Mi jellemzi a változással/általában a fejlesztésekkel kapcsolatos szervezeti 

magatartást/viszonyulásmódot (van-e valamilyen támogató vagy elutasító 
viszony)?

• Mi jellemzi a tanulási eredményekkel kapcsolatos szervezeti magatartást?
• Melyek azok a legfontosabb szervezeti sajátosságok, amelyek meghatá-

rozták az együttműködések létrejöttét vagy elmaradását a tanulási eredmé-
nyek alkalmazása során?

• Létezik-e valamilyen hálózat vagy kapcsolatrendszer, amely stabilnak 
tekinthető az együttműködés fenntartására?

A csoport/egyén szintjén
• Milyen formái, jellegzetességei jelentek meg az együttműködéseknek 

a tanulási eredmények megvalósításához kötődően?
• Milyen céljai voltak az oktatóknak a részvételre? Milyen bevonódási szin-

tet értek el? A szervezet támogató vagy akadályozó jellegét érzékelték-e 
saját munkájukban? 
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2.4 Az elemzés módszerei

Az esettanulmányok és interjúszövegek tartalomelemzését nyílt kódolással 
végeztük. Elsőként az együttműködés szintjeit, formáit, módjait feltárandó – 
jelen tanulmány szerzőtársai egymástól függetlenül – a leggyakrabban előforduló 
elemekről készítettek feljegyzéseket. Ezek képezték a közösen kialakított kategó-
riák alapjait. Majd az egyes kategóriákon belül alkategóriákat is elkülönítettünk. 
Az együttműködés szintjeinek azonosításához, a fő kategóriák kialakításához 
Akkerman (2006) rendszerét használtuk, aki egy 2006-os vizsgálatában négy 
szintet különített el az oktatói együttműködések terén: 1. központi mag szintje5; 
2. intézeti/tanszéki szint; 3. nemzeti és 4. nemzetközi szint. A referenciaintézmé-
nyi kutatás esetében, a projekt sajátos jellegéből adódóan, leginkább a második 
szint volt értelmezhető, ezen belül viszont változatos együttműködési formák, 
módok rajzolódtak ki. Az elemzés másik dimenzióját az együttműködés módjai-
nak, formáinak a feltárása képezte.

Hasonló logika mentén az együttműködést ösztönző, illetve akadályozó 
tényezőkhöz kapcsolódó leggyakoribb elemekről készültek feljegyzések, majd 
ezekből alakítottuk ki a főbb, szervezeti jellemzőket leíró kategóriákat: 1. kül-
detés/alapelvek (az együttműködés mint cél megjelenése); 2. struktúra/működés; 
3. változáshoz való viszony; 4. tanulási eredményekhez való viszony; 5. vezetői 
attitűd. Majd az ezekre jellemző legfontosabb tevékenységek azonosításával ala-
kítottuk ki az alkategóriákat. 

Az együttműködést segítő, illetve gátló körülmények vizsgálata kapcsán az 
együttműködést ösztönző szervezeti jellemzőként értékeltük: 1. ha az együttmű-
ködés mint közös cél megjelent (küldetésnyilatkozatban, oktatási alapelvekben), 
egyéni oktatói szinten, s a célok közt is hangsúlyos szerepe volt; 2. ha valamilyen 
formában jellemző volt a szervezeti egységek közti vagy szervezeti egységeken 
átívelő kapcsolat, az interdiszciplináris munka, közösségek megléte, a tagok 
közti kollegiális, egyenrangúságra törekvő kapcsolat, esetleg volt valamilyen 
kapcsolatrendszer, hálózat, mely stabilnak tekinthető az együttműködés fenntar- 
tására; 3. ha a változás, változtatás értékkategóriaként jelent meg, a változáshoz 
szorosan kapcsolódó egyéb értékek is társultak (például rugalmasság, nyitott-
ság, fejlesztés, önfejlesztés, innovációra való nyitottság), a változtatás igénye a 
saját oktatói gyakorlatot érintően is hangsúlyos volt; 4. ha a tanulási eredmények 
szemlélet értékkategóriaként fogalmazódott meg, s olyan szorosan kapcsolódó 
értékek is megjelentek, mint például a hallgatók tanulásának támogatása, a hall-

5 Akkerman az együttműködés első szintjeként a tanszéken belül formálódó kisebb-nagyobb 
csoportokat különíti el, amelyekhez egy-egy oktató rendszeresen kapcsolódik valamilyen 
formában, ezt mi központi magként fordítottuk (core group), abból kiindulva, hogy ez az 
alapvető szint, ahol az oktatók közötti együttműködés megjelenik.
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gatók elégedettsége, egymástól tanulás, a tanulási folyamat hallgató oldaláról 
történő eredmény alapú megközelítése az oktatói munka tervezésekor, s a célok 
közt is hangsúlyos volt; 5. ha a vezetői attitűdöt érintően a széles körű, változatos 
együttműködések ösztönzése a saját célok közt is megtalálható volt, az egymástól 
tanulás ösztönzése, tanuló közösség építésének igénye, a problémák azonosítá-
sára és a visszajelzésekre való igény hangsúlyos volt.

2.5 A vizsgálatban részt vevő intézmények/szervezetek

2.5.1 Az LO2-es vizsgálatban részt vevő intézmények főbb 
jellemzői

Az intézmények kiválasztásának szempontja első körben a képzési területek 
teljes reprezentációja volt, a hozzáférhetőség, illetve a nyitottság az interjúk 
mélyfúrásszerű felvételére azonban szűkítést, mélyítést eredményezett, ezek 
után alakult ki az esettanulmányok alapjául is szolgáló intézményi kör (lásd  
2. táblázat).

2. táblázat A vizsgálatban részt vevő intézmények főbb jellemzői

Képzési terület Fenntartó Az intézmény 
székhelye

A szervezeti 
egység típusa

Gazdaságtudomány
állami Budapest Tanszék
alapítványi Székesfehérvár Tanszék

Természettudományok állami Budapest Intézet
Orvos- és egészségtudományok állami Budapest Intézet
Bölcsészettudomány egyházi Piliscsaba Intézet

A vizsgált intézmények közül – a szervezeti egység típusát tekintve – három 
intézet, kettő tanszék. Az intézmények méretét, szervezeti tagoltságát illetően:  
1. az intézetek, méretükből adódóan, több tanszéket vagy részleget, egyéb szer-
vezeti egységet foglalnak magukban, többszörösen tagolt működés jellemzi őket;  
2. a két tanszék szintén többszörösen tagolt szervezet részeként működik, de érde-
kes egyedi jellemzőket is mutatnak. Az egyetemi struktúrában működő tanszék a 
fölötte álló kar szervezeti alegységeként a 13 tanszék egyike, összesen 4 főállású 
oktatója van, nem gondoz önálló szakot, ezért stratégiai kapcsolódása is gyenge a 
többi tanszékhez. A főiskolai keretben működő tanszék specialitása pedig abban 
rejlik, hogy egy alapítványi intézmény alegységeként működik úgy, hogy közben 
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maga az anyaintézmény 4 helyszínen – 3 magyar és 1 osztrák városban – folytat 
oktatást, távoktatást, ami a sajátos működési rendből, szervezeti fragmentáltság-
ból adódóan még inkább igényli az egyeztetést.

2.5.2 A referenciaintézményi projektben részt vevő intézmények 
főbb jellemzői

A TÁMOP 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése projekt-
ben öt különböző szakterületről érkező felsőoktatási intézmény került pályáztatás 
során referenciaintézményi státuszba6 (lásd 3. táblázat), s ezzel a képzési prog-
ramjuk felülvizsgálatához folyamatos kutatási és fejlesztési támogatást kaptak. 
A kiválasztás szempontjában meghatározó volt a korábbi fejlesztési tapasztala-
tok, jó gyakorlatok megléte.

3. táblázat. A vizsgálatban részt vevő referenciaintézmények főbb jellemzői

Képzési terület Fenntartó Az intézmény 
székhelye

A szervezeti 
egység típusa

Neveléstudomány állami Budapest Intézet
Egészségtudomány állami Debrecen Centrum
Mérnöktudományok állami Dunaújváros Intézet
Természettudomány állami Budapest Centrum
Gazdaságtudomány állami Budapest Intézet

A részt vevő intézmények – méretüket, szervezeti tagoltságukat illetően – több 
kart vagy tanszéket, egyéb szervezeti egységet foglalnak magukban, többszö-
rösen tagolt működés jellemzi őket. Sajátos szervezeti működést, egyedi jel-
lemzőket a természettudományi referenciaintézmény mutat, ugyanis egy fiatal 
szervezeti és diszciplináris egység a nagy múltú, „hagyományos” diszciplíná-
kat működtető karon belül. Működését erősen befolyásolja, hogy nincs valódi, 
kötődéssel bíró önálló stábja a centrumnak, tagjai több más intézet kollégáiból 
szerveződnek, s a centrumhoz tartozó oktatók létszáma összesen 1,5 fő, vagyis 
egy fő és egy félállású kolléga (ők végzik az adminisztratív feladatok koordiná-
lását is), az oktató csapat létszáma pedig változó. Ezek a körülmények sajátos, 
különböző szervezeti kontextusokat jelentettek a megvalósítandó programfej-
lesztés számára.

6 Részletesen lásd Lukács István tanulmányát e kötetben.
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3. Az LO2-es vizsgálat eredményeinek 
elemzése

3.1 Az együttműködés szintjei, módjai, formái

A vizsgált intézmények oktatói arról számolnak be, hogy tagjai kisebb-nagyobb 
csoportoknak, amelyek számukra az együttműködések központi, mondhatni leg-
fontosabb kereteit képezik. Ezen kiscsoportok működése kapcsán az informá-
lis jelleg kiemelendő, amely biztosítja a kapcsolódást az intézményhez, és adott 
esetben szakmai identitásképző erővel is bírhat.

Az intézményen belüli tanszéki, illetve intézményi szint az együttműködé-
sek formálisabb megvalósulását képezi, jellemzően értekezlet formájában jelenik 
meg, amely az adott tanszék vagy intézet méretétől, összetettségétől meghatáro-
zott, s gyakorisága a félévente egyszeri vagy kétszeri alkalomtól a heti rendsze-
rességig terjed. A tartalom itt is lényeges szempont: az adminisztratív feladatok 
megbeszélésétől kezdődően az oktatás-módszertani kérdések és problémák meg-
oldásán keresztül önképző jelleget is felvehet. Az első két szint (azaz a központi 
mag és az intézeti/tanszéki szint) az orvos- és egészségtudomány képzési területet 
képviselő intézményben körvonalazódik markánsabban, illetve szorosan egybe 
is fonódik: egy-egy oktató több csoportnak is a tagja, ugyanakkor rendszeresen 
részt vesz az intézeti megbeszéléseken is, amely heti rendszerességű és mindenki 
számára kötelező. Az egyes csoportok rendszeresen találkoznak, így gyakori és 
állandó lehetőség van a tanított tárgyak tartalmának, követelményeinek, alkalma-
zott módszereinek, kötelező és ajánlott olvasmányainak átgondolására, frissíté-
sére, és a csoportokon, részlegeken belül együttműködő oktatók aktuális problé-
máinak, kérdéseinek, tapasztalatainak a megosztására:

„Igen, én két részlegben vagyok benne és egy kutatócsoportban… csoportok 
dolgoznak együtt, mindegyik csoport közösen alakítja ki az előadások témáját.” 
(Oktatói interjú, orvos- és egészségtudományi képzési terület)

Az ország más felsőoktatási intézményével történő kapcsolatrendszer képezi a 
struktúra nemzeti szintjét, ezen a területen – az interjúk alapján – csupán a szak-
mai konferenciák körvonalazódnak, illetve egyéni oktatói, főleg informális kap-
csolatok. Nemzetközi szintű együttműködésről kevés információt kaptunk: egy-
egy oktató jelezte a külföldi egyetemmel való kapcsolatát, s nyitottságát a friss, 
jellemzően külföldi szakirodalom irányába, de egyéb együttműködési formák 
említése nem jelenik meg az interjúkban.

Az esettanulmányok másodelemzése során feltárt együttműködési módokat, 
formákat az alábbi táblázatban összesítettük (lásd 4. táblázat).
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4. táblázat. Az együttműködés módjai, formái a vizsgált intézményekben

Oktató-vezető közti 
együttműködés

–  ez nem különíthető el a következő formától, a vezető is 
valamiképp oktatóként van jelen, nem érzékelhető külön 
formája

Oktató-oktató közti 
együttműködés

– tanítással kapcsolatos egyeztetés
– közös kutatási feladat
– tankönyvírás
– tutori támogatás a kezdő, tapasztalatlanabb kollégáknak
– tanszéki és intézeti értekezletek
– szakdolgozati workshop

Oktatók-hallgatók közti 
együttműködés

– tapasztalatcsere kurzusok tanítása-tanulása mentén
– tehetséggondozás, TDK-dolgozatok 

Oktató/intézmény-külső 
személy, munka világá-
val való kapcsolat

– munkaerőpiaccal való kapcsolat
– gyakorló intézményekkel való kapcsolat
– külső szakértők meghívása

3.1.1 Oktatók közti együttműködés

Az oktatók között megjelenő kollaborációs tevékenység szorosan kötődik az okta-
tók alapvető szerepeihez: a tanítással és kutatással összekapcsolódó feladatok 
megbeszélése, tapasztalatcseréje nevezhető tipikus együttműködési formának a 
vizsgált felsőoktatási intézményekben.

A tanítással kapcsolatos egyeztetés bizonyul a leggyakrabban megjelenő 
együttműködési formának, ami vélhetően azzal is magyarázható, hogy az 
azonos tárgyak oktatásával kapcsolatos feladatok, hasonló követelmények, 
tapasztalatok megbeszélése képzési területtől függetlenül az akadémiai lét 
egyik sajátosságának bizonyul, az elemzett esettanulmányok mindegyikében 
találunk utalást erre, legyen az informális vagy formális módon megjelenő. 
A párhuzamosan tartott gyakorlatokat összehangolják az oktatók, egységes a 
téma, az értékelés típusa, az elvégzendő hallgatói feladat és minden gyakorlat-
nak van felelőse. Vannak olyan előadások, melyeket több kolléga közösen tart 
(esetenként más tanszékhez tartozó oktatók), s a kurzusok tartalmát, tananyagát 
is közösen állítják össze.

A hazai felsőoktatás kutatásfókuszú szemléletmódjából adódóan a közös 
kutatási feladatok képezik az oktatói együttműködések egy másik igen gyakori 
formáját. A „kutatásintenzív” képzési területek esetében a kutatási tevékenység 
szorosan kapcsolható az adott diszciplínához; szakmai tevékenységet szer-
vező, orientáló és egyben együttműködést kiváltó elemként jelenik meg az 
interjúkban. 
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„Nagyon sok közös kutatás van a tanszéken, ez azért is jó, mert vannak tapasz-
taltabb oktatók a tanszéken, és vannak fiatalabbak, és ők együtt tudnak dolgozni, 
és szinte egyáltalán nem is fordul elő olyan, hogy egyéni kutatási témája lenne 
valakinek, hanem a tanszéki kutatások publikációjának 90%-a közös munka 
eredménye.” (Oktatói interjú, gazdaságtudományi képzési terület) 

A közös kutatási lehetőségek mentén a fiatalabb generáció támogatása is meg-
történhet, ugyanakkor csak az orvosi képzési területet képviselő intézményben 
találkoztunk tudatosan szervezett tutori támogatással: 

„A PhD-hallgatóink, akik oktatnak, abszolút tapasztalatlanok, de azért csinálják, 
csak dolgozzanak, de el szoktuk magyarázni, hogy kell. Tehát egy ilyen tutori 
rendszer itt működik. Az idősebb oktatók segítik a fiatalabbakat.” (Oktatói interjú, 
orvos- és egészségtudományi képzési terület)

Az oktatási tevékenységekhez szorosan kapcsolódik a közös tankönyvírás fel-
adata is, ezzel a valóban magas fokú együttműködést igénylő munkával csak 
két intézmény esetében találkoztunk. Az orvosi képzési területhez kapcsolódóan 
elsődleges szerepe van a tankönyveknek, ezért ezek közös kidolgozására is hang-
súlyt fektetnek. A korábban említett gazdaságtudományi képzési területen oktató 
kis tanszék esetében találkoztunk még a közös jegyzetkészítés gyakorlatával, 
a kutatással szemben az ő esetükben az oktatásra irányuló együttműködések a 
jellemzőbbek, de e két formában az együttműködés ki is fullad.

Az oktatói együttműködések formálisabb keretét képezik a tanszéki/intézeti 
megbeszélések. Az értekezletek gyakorisága intézményektől függő, a félévi egy-
szeri alkalomtól a heti rendszerességig. A ritka formális értekezleteket ezért a 
sokkal gyakoribb informális egyeztetések egészítik ki. 

A tanszéki megbeszélésekkel kapcsolatos tapasztalatok is intézményfüggők, 
esetenként magukon viselve az adott diszciplína sajátos kultúráját, munkameg-
osztását. A több székhellyel is működő gazdaságtudományi képzést folytató 
intézmény munkájának összehangolása formálisabb kereteket is igényel, míg a 
hasonló képzési területen működő kis tanszék esetében az informálisabb egyez-
tetések a jellemzőbbek: 

„Ez szervezettebb forma, de kötetlenebb formában is megbeszéljük egymással, 
hogy milyen kérdések merültek fel, kinek hogy sikerül tartani a menetrendet, ki 
hogy magyaráz. Ilyen kötetlenebb megbeszélések gyakrabban vannak, mint 
egy szervezett megbeszélés.” (Oktatói interjú, gazdaságtudományi képzési 
terület)

Egy intézmény esetében sikerült azonosítani az oktatói együttműködés egy sajá-
tos formáját az ún. szakdolgozati workshopot: 
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„[…] egységes szakdolgozati szabályzatunk van, ezeket csoportmunkával rakjuk 
össze, persze mindig van egy felelős, aki ennek a lebonyolításáért felel.” (Oktatói 
interjú, gazdaságtudományi képzési terület).

3.1.2 Oktatók-hallgatók közti együttműködés

Az intézmények többségében az oktatók megemlítették a hagyományosnak mond-
ható tehetséggondozási formák (TDK-konzultáció) jelenlétét az intézményi gya-
korlatban, melyeket az elemzés során az oktató és hallgatók közötti együttműködés 
egyik formájának értékeltünk. Egy intézmény oktatói jelezték, hogy gyakorlatukra 
jellemző a rendszeres tapasztalatcsere a kurzusok tanítása-tanulása mentén: 

„[…] hallgatókat szoktunk meghívni és kikérdezni őket arról, hogy mivel elégedet-
tek, mivel nem, mit szeretnének, mit tartanak fölöslegesnek, személyesen is volt 
nemrégiben ilyen találkozó.” (Oktatói interjú, gazdaságtudományi képzési terület)

3.1.3 Kapcsolat a munka világával

Az intézmény/oktatók az egyes intézmények képzési profiljához kötődően tar-
tanak kapcsolatot a munka világával, illetve a szakmát képviselő különböző 
szervezetekkel és azok tagjaival. A gazdaságtudományi képzést folytató felsőok-
tatási intézményekre a munkaerőpiaccal való szoros kapcsolat hangsúlyozottan 
jellemző, az általunk vizsgált két intézmény esetében azonban eltérő hangsúly-
lyal és tartalommal jelent meg. A főiskola gyakorlatorientáltabb képzése eseté-
ben a piaci elvárásokra érzékenyen reagált, és az eredményes képzés kialakítása 
minden oktató esetében hangsúlyos volt: 

„Megkérdezzük a gyakorlati helyeket, ahol a hallgatóink dolgoznak, hogy nekik 
milyen elvárásaik vannak az ideális munkatárssal szemben. Így összegyűlik 
egy kompetencialista, és hogy a gyakornokok az ideális munkatárshoz képest 
hogyan teljesítenek. Ebből látszik, hogy melyek azok a területek, amelyeket fej-
leszteni kellene, és beépíteni a képzésbe.” (Oktatói interjú, gazdaságtudományi 
képzési terület)

Ezzel szemben az egyetemi képzés elméletközpontúságának köszönhetően eltérő 
motivációval vonnak be gyakorló szakembereket, volt és hivatalban lévő állami 
és üzleti döntéshozókat, saját területükön komoly szaktekintélynek számító mun-
katársakat a tanszék munkájába: 

„A hallgatók szeretik, imponál nekik, hogy közel vannak a folyó ügyekhez, és 
hogy első kézből kapnak információkat.” (Oktatói interjú, gazdaságtudományi 
képzési terület) 
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A bölcsészettudományi képzésben részt vevő Tanárképző Intézet esetében a 
gyakorlóiskolákkal való kapcsolattartás kap hangsúlyos szerepet, az eset ta nul-
mány szerint szoros és intenzív az informális kapcsolat, valamint néhány formális 
keretek közötti megbeszélés is megjelenik az oktatók és vezető tanárok között, 
részletesebb leírást azonban az együttműködés formáiról nem találunk.

3.2 Az együttműködés komplex formája:  
a tanulóközösségek

Az interjúk során körvonalazódó együttműködési formák közt sikerült feltárni egy 
tanulóközösség jellemzőit bemutató csoportműködést. A gyakorlatközösség adott 
egy intézmény keretei között, ugyanakkor nem mindegyik válik tanulóközösséggé 
– véli Skerrett (2010). A saját gyakorlat tudatos és folyamatos kutatása során a tanu-
lóközösségek a közösségi tudásépítés során járulnak hozzá a gyakorlat folyamatos 
korszerűsítéséhez. A tanulóközösségek egy másik lényeges sajátossága a tanulás 
ösztönzése, az egymástól való tanulás lehetőségének a biztosítása, de ez az a hely 
is, ahol a korábbi nézetek, vélemények kikezdhetőek, megkérdőjelezhetőek. 

Az orvos- és egészségtudományi képzési területet képviselő intézményben a 
tanulóközösségnek ez az értelmezése jól körvonalazódik: az egyetem viszonylag 
hierarchikus struktúrájában nagyfokú az állandóságra (ez egyben értékkategória 
is) törekvés, ezzel párhuzamosan viszont a változtatás, fejlesztés erősen jellemzi 
az intézet oktatói gyakorlatát. Heti rendszerességgel dolgozzák fel a tapasztala-
tokat, keresik és átadják az új megoldásokat, tartalmakat, segítik mindebben a 
kezdő kollégákat, a tagok problémákat azonosítanak, melyeket az erre rendszere-
sített találkozókon beszélnek meg, közösen próbálnak változtatni, megoldásokat 
kipróbálni, megosztják egymással a tapasztalataikat, ösztönzik az információá-
ramlást és egymás alaposabb megismerésére törekednek: 

„Mert nálunk rendszeresen…, először is minden héten van megbeszélés, tehát 
van intézeti megbeszélés, ahol mindenki kötelező, hogy ott legyen. Itt rendszere-
sen előjönnek a pedagógiai problémák… Magyarán ezen a heti megbeszélésen 
vannak módszertani és pedagógiai ötletek, hogy mit kéne javítani, mit kéne változ-
tatni. Ez egy nagy össznépi, mindenki ott van, az is aki nem oktat, tehát titkárnő, 
könyvtáros…” (Oktatói interjú, orvos- és egészségtudományi képzési terület)

A napi gyakorlat és a hallgatók véleményének folyamatos elemzése elsődleges a 
fejlesztésben, hasonlóan az oktatási tartalmak friss, korszerű tudományos elvárá-
sainak az érvényesítése. Úgy tűnik, hogy a közösség légköre kellemes, támogató, 
amelyben az oktatók megtapasztalhatják az együttműködés tanulást ösztönző 
hatását. 
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„Igen, sőt az a jó, amikor ilyen fiatalok vannak, hogy hozzák a friss ötleteiket, a 
friss tudásukból fakadó ötleteiket, hogy mi se fásuljunk el... Szerintem ez abszolút 
működik. Ez egy nagyon jó légkörű, nagyon dinamikus intézet.” (Oktatói interjú, 
orvos- és egészségtudományi képzési terület) 

A közösség nemcsak rendszeresíti a találkozásokat a közös munkához, de 
tartalommal is igyekszik megtölteni azokat. A közös munka hozzájárult egymás 
munkáinak alaposabb megismeréséhez is, amely a sikeres interdiszciplináris 
munka egyik alapvető feltétele. A közös szakmai fejlődés igénye fogalmazódott 
meg a továbbképzések egy sajátos formájának a kidolgozásakor is: 

„Illetve a továbbképzéseknek van egy olyan formája, hogy az intézetben minden 
héten van szerda reggelenként – ezt most már elnevezték „Agytornának” – egy 
olyan 1,5–2 órás időszak, amikor kifejezetten ilyen szakmai továbbképzés törté-
nik, meghívottakkal, nem meghívottakkal, kollégák legújabb kutatási eredménye-
ikről számolnak be, itt intézeten belül is van egy ilyen lehetőség.” (Oktatói interjú, 
orvos- és egészségtudományi képzési terület)

Az intézetben kialakuló szakmai tanulóközösség kiváló keretet nyújt az együtt-
működés változatos formáinak a megjelenéséhez, a felsorolt idézetek jól körvo-
nalazzák azt a folyamatot is, amely során egy gyakorló közösség eljut a tanuló 
közösségi létig, illetve listázzák azokat a lényeges tényezőket, amelyek az együtt-
működés magasabb szintre való emeléséhez szükségesek. 

3.3 Az együttműködést segítő, nehezítő szervezeti 
jellemzők

3.3.1 Küldetés/alapelvek

A küldetés (misszió), a közös értékek megfogalmazása, deklarációja közös alapot 
nyújt a kollaborációnak, a közös értékeket valló szervezeti egységek, indivi-
duumok könnyebben kezdik el az együttműködést. Az általunk vizsgált intézmé-
nyek közül kettőre (gazdaságtudományi, orvos- és egészségtudományi képzési 
területet képviselő szervezeti egységekre) volt jellemző, hogy a küldetésnyilat-
kozatokban, a felsővezetés szintjén, a funkcionális stratégia részeként, az oktatási 
alapelvek közt is, illetve egyéni oktatói szinten is expliciten megfogalmazódott a 
másokkal való együttműködés fontossága. De az is elmondható, hogy jellemzően 
a széles körű nemzetközi együttműködésen alapuló partnerkapcsolatokat jelenti, 
dominánsan a kutatási feladatokhoz kötötten.



164 │

Az orvos- és egészségtudományi képzési területet képviselő intézmény kül-
detésnyilatkozatában, az intézet oktatási alapelvei és az egyéni oktatói célok közti 
összhangban tetten érhető az együttműködésnek a tanulmányban értelmezett, a 
másokkal együttműködésben történő, egymástól tanulás gondolatának hangsú-
lyozása: 

„Legnagyobb erőforrásunk multidiszciplináris közösségünk, melyben több szakma 
képviselői képesek integrálni a különböző szakterületeken felhalmozott tudást cél-
jaink megvalósítása érdekében.” (Részlet az intézet Küldetésnyilatkozatából)

3.3.2 Struktúra/működés

A szervezeti jellemzők újraszervezését ösztönző megközelítések kiemelik, hogy 
az együttműködés fenntartásához olyan integráló struktúrák létrehozása indokolt, 
mely ezeket a változatos együttműködési tevékenységeket hosszú távon is össze 
tudja fogni, hangolni. Az általunk vizsgált öt intézmény közül egyre (az orvos- és 
egészségtudományi területen képzést folytató intézményre) volt jellemző, hogy 
az interdiszciplináris munka, a multidiszciplináris közösségek működése, ösz-
tönzése jól kitapintható, s hogy ezek jellemzően nemcsak a kutatói feladatokhoz 
kötődtek, hanem az oktatás, a tanulás támogatása, az egymástól tanulás lehetősé-
gei is hangsúlyossá váltak:

„[…] itt számtalan foglalkozásból vagy hivatásból jönnek. A legtöbben pszicholó-
gusok és pszichiáterek. Van antropológus, szociológus értelemszerűen, vannak 
filozófusok, két jogászunk is van, és van, aki biológia szakot végzett.”
„[…] a munka több fókuszú: tanítás, kutatás és klinikai munka… de hát a közös 
pont, nyilvánvaló az oktatás…” (Oktatói interjú, orvos- és egészségtudományi 
képzési terület)

Egy esetben találtunk példát arra, hogy a megváltozott feladatokkal együtt – a 
bölcsészettudományi képzési területet képviselő intézmény esetében – létrejött 
egy új szervezeti egység (a Tanárképző Intézet), de ennek kapcsán is az került 
kiemelésre az interjúkban, hogy még mindig a régi szervezetben működik, így 
tulajdonképpen nem működnek azok a feladatai, amelyekért létrehozták.

3.3.3 Változáshoz /tanulási eredmények szemlélethez való viszony

Az oktatásban bekövetkező változások sikerességéhez, a tervezés és megvalósu-
lás menedzseléséhez az egyik legfontosabb információ, hogy az oktatás szereplői 
hogyan viszonyulnak a változáshoz, értékként tekintenek-e arra. A természettu-
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dományi képzést folytató intézmény kivételével az általunk vizsgált intézmények 
elfogadják a változással járó lépéstartást, s ez az igény az oktatói munka, célok 
tervezése kapcsán is megjelenik. Az interjúkban minden intézményben, minden 
alany utal a változás iránti nyitottság és a szervezeti működés, egyetemi kul-
túra merevsége közt feszülő feloldatlan ellentétre. Még az a szervezet is, ahol az 
együttműködés komplex formájával, egy valódi tanulóközösség kialakulásával 
számolhattunk, megfogalmazta, hogy: 

„…[a vezető] létrehozta az egyetemet az interdiszciplinaritást támogatva, az 
egyetem nem tudott ezzel a sokoldalú munkával mit kezdeni: látszik is, hogy 
szerintem ez az egyik legizgalmasabb az egész rendszerben, hogy ezzel végül 
is nem tudott mit kezdeni az egyetemi vezetés és kilökte magából. De iszo-
nyatos harcokat kellett a Máriának folytatni azért, hogy ezt a szemléletet, hogy 
a bio-pszicho-szociális modellt, tehát hogy itt nem csak testi gyógyítás van, 
hanem mindenféle más…” (Oktatói interjú, orvos- és egészségtudományi kép-
zési terület)

A természettudományi területen képzést folytató intézményben a változtatáshoz/
fejlesztéshez való viszony elutasító hangjával találkoztunk, s a pedagógiai meg-
közelítések iránti nyitottság hiánya is jól kitapintható volt. Az előzőekből pedig 
láthattuk, hogy ez nem kedvez az együttműködésnek, hiszen csak a kutatás terü-
letén valósul meg tényleges kooperáció ebben a szervezetben. A hagyományos 
tudományegyetemi kutatói szemlélet körvonalazódását látni itt: biztos alapkész-
ségekkel (általános intelligenciával) kell rendelkeznie egy egyetemi hallgatónak, 
akinél a mély szakmai ismeretek elsajátításával a készségek maguktól fejlődnek, 
s így válik a hallgató kiváló kutatóvá, rosszabb esetben annak a területnek az okta-
tójává, tanárává. Az oktatói gárda nyilvánvaló pedagógiai hiányosságai ellenére 
nem nyitott az új módszerek elsajátítására. A tanulási eredmények szemlélethez 
való viszony kapcsán egyfajta kettősség volt érzékelhető. Egy intézmény kivé-
telével (a természettudományi képzést folytató intézmény) az oktatók elfogadják 
a tanulási eredmények szemlélet fontosságát, de az alatt a hallgató tanulási ered-
ményét, az elsajátított tudást értik, a tanulási folyamat hallgató oldaláról történő 
megközelítéshez kapcsolódó egyéb értékek megjelenése (például hallgatók elé-
gedettsége, hallgatóktól való tanulás stb.) az oktatói célok kapcsán nem jellemző:

„Nyilván, ha valaki nem bukik meg anatómiából az már jó tanulási eredmény, az, 
ha minél több dolgot jól be tud magolni az egy jó tanulási eredmény. Nekem a 
jó tanulási eredmény az, ha felfogta azt, amiről szó volt a félév során. Csak ezt 
nem minden tárgyból követelik meg tőlük.” (Oktatói interjú, természettudományi 
képzési terület)
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Jól szemlélteti ezt a kettősséget az egyik gazdaságtudományi képzési területet 
képviselő intézményben tapasztalt körülmény is: pozitív a viszonyulásuk a tanu-
lási eredmények szemlélethez, fontos szempontként tekintenek a gazdaságtudo-
mányi felsőoktatás kimeneti igényének jelentős megváltozására, azaz arra, hogy 
a piaci igények már nemcsak a középvezetésre, döntéshozatalra alkalmas szemé-
lyek képzése felé mutatnak, hanem a képzés idejére rutinszerűen adminisztratív/
ügyfélszolgálati munkát végezni képes munkaerő képzése felé is. A tanulási ered-
mények fogalomhoz kötődően azonban nem dolgoztak ki erre vonatkozóan egy 
egységes értelmezést, s az alkalmazást illetően a kompetenciák az oktatói munka 
tervezésében sem köszönnek vissza. Az interjúk tapasztalatai alapján azonban jól 
kitapintható, hogy a mindennapi élethez közeli tapasztalatok birtokában az okta-
tók jól látják és részletesen meg tudják fogalmazni, hogy milyen kompetenciákra 
van szüksége a piacnak.

3.3.4 Vezetői attitűd

Két intézmény esetében találtunk vezetői stratégiát képező elemeket, amelyek az 
együttműködés ösztönzésének, kialakításának céljával jelentek meg. A gazdaságtu-
dományi képzést folytató főiskola vizsgált tanszékén a vezető határozottan kiemeli 
a közösen és hasonlóan gondolkodás szükségességét; a közös értekezletek korábban 
is említett vitái, a kutatói feladatok támogató és egyben mentoráló szerepe együtte-
sen egy kollaborációt elfogadó és létrehozó közösség kialakításának irányába hat, 
a vezető megerősíti a csoport történeteit, mítoszait, sajátos csoportzsargont használ 
és támogatja a közös nyelvezet létrehozását, ily módon megteremtve egy olyan 
közösséget, amellyel szemben kialakulhat a tagok valahová tartozásának élménye:

„Én úgy érzem mostanra egy nagyon jó csapat alakult ki, és nagyjából éven-
te-kétévente jön egy új ember, aki általában sikeresen beilleszkedik a tanszékre, 
bár nyilván vannak viták, de megoldjuk őket.” (Oktatói interjú gazdaságtudományi 
képzési terület )

A tanulóközösség esetében az intézetet létrehozó vezető karizmatikus személyi-
ségének hatása érződik erőteljesen, az interjúk készítésének időpontjában az inté-
zetvezető beszámolója számos olyan törekvést tartalmaz, amely a vezető aktív 
szerepét jelzi a kollaboratív tevékenységek létrejöttében. Az interjú nyelvezete 
alapján a vezetői stratégia kevésbé tudatos, de változatos elemekkel rendelke-
zik: határozott értékek és viszonyulásmód az intézet küldetésével és szerepével 
kapcsolatosan, közös narratíva és értékrend kialakításának ösztönzése, az együtt-
működést megalapozó intézeti alkalmak létrehozása (az intézeti értekezletek 
kötelezővé tétele, tartalommal való megtöltése), vezetőként a változatos együtt-
működési törekvések támogatása.
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3.4 Az eredmények értékelése

1. Az elemzéshez használt struktúra alapján az együttműködések viszony-
lag szűk tárháza jelenik meg a vizsgált intézményekben. A nemzeti és 
nemzetközi szinten megjelenő együttműködések teljesen hiányoznak az 
intézmények repertoárjából, a kollaboráció jellemzően a kisebb csopor-
tok és a tanszék/intézet szintjén jelenik meg. 

2. A kialakuló mintázat szorosan kapcsolható a hazai felsőoktatási gyakor-
lat egyedi jellemzőihez: az azonos tárgyak oktatása mentén megjelenő 
egyeztetést, néha tapasztalatcserét, illetve a kutatási feladatokhoz kap-
csolódó közös munkát nevezhetjük tipikus együttműködési formáknak. 
Egy intézmény esetében mondható el, hogy valódi tanuló szakmai közös-
ségről lehet beszélni, amely elemzése során gazdagabb együttműködési 
formák és folyamatok voltak azonosíthatók. 

3. Az együttműködésben való részvétel egyéni motivációi legalább három 
szinten körvonalazhatók: egyéni tanulás és szakmai fejlődés, tanulásszer-
vezés hatékonyabbá tétele, valamint a képzés eredményességének növe-
lése, ezek alapvetően a gazdagabb együttműködési módozatokkal és for-
mákkal jellemezhető intézményekben azonosíthatók. 

4. A szervezet jellemzői sajátos módon ösztönzik, illetve gátolják az együtt-
működés formáinak megjelenését. Ha az együttműködés a szervezet 
különböző szintjein, expliciten is megfogalmazódik, kimondódik (része 
a küldetésnek, egyéni oktatói céloknak), akkor változatosabb formáival, 
gazdagabb tárházával is lehet találkozni.

5. A tanulási eredmények alkalmazásának nem kedvez a tanszékek archai-
kus, tradicionális működése, a szervezeti fragmentáltság nem támogatja az 
együttműködések fenntartására irányuló, integráló struktúrák kialakítását. 
Az intézmény mérete (nagy létszám, sok tanszék), a több helyszínen való 
működés tovább nehezítik a szervezeti egységek közti, szervezeti egysé-
geken átívelő keresztmetszeti munka, kapcsolatok fenntartását, s jellemző, 
hogy az oktatói kör atomizálódik, az együttműködések főként a formális 
szervezeti feladatok köré épülnek.

6. A szervezet vezetésének többnyire nincsenek tudatos stratégiái a változa-
tos együttműködések ösztönzésére, tanuló szakmai közösségek kialakítá-
sára, inspirálására.
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4. A referenciaintézményi projekt 
eredményeinek elemzése

4.1 Az együttműködések szintjei, módjai, formái

A referenciaintézményi projekt az együttműködést, egymástól tanulást több szin-
ten is megcélozta: a képzési program felülvizsgálatához, fejlesztéséhez kötődően 
1. az intézményen belül a) oktatók-oktatók közt (a program témái köré alakuló 
munkacsoportok létrehozásával), b) oktatók-hallgatók között, c) a munka világa 
képviselőinek bevonásával, d) a referenciaintézmények és a fejlesztést támo-
gató szakértők között; 2. illetve intézményen kívül a referenciaintézmények és 
a szakterületi oktatói munkacsoportok közti együttműködés, egymástól tanulás 
kapcsán. Az intézményen belüli együttműködések az „akkermani rendszerben” 
megfeleltethetők az intézeti/tanszéki szintnek, az intézményen kívüli, különböző 
felsőoktatási intézményeket, szakterületeket képviselő oktatói munkacsoportok-
kal való együttműködés pedig a nemzeti szintnek. A másik két szint – a projekt 
sajátos jellegéből adódóan – itt nem értelmezhető.

A feltárt együttműködési módokat, formákat az alábbi táblázat foglalja össze 
(lásd 5. táblázat).

5. táblázat. Az együttműködés módjai, formái a referenciaintézményekben

Oktatók közti együtt-
működés

– heterogén munkacsoportokban való részvétel
– fejlesztői workshopok, szakmai napok
– közös interaktív tanulási színtér, tudásbázis

Oktatók-hallgatók közti 
együttműködés

– heterogén munkacsoportokban való részvétel
– fejlesztői workshopok, szakmai napok

Munka világával való 
kapcsolat

– munka világa képviselő részvétele a munkacsoportokban

Referenciaintézmény és 
a fejlesztést támogató 
szakértők közti együtt-
működés

–  3 fős szakértői támogatás minden referenciaintézményben 
(Trió)

–  rendszeres kapcsolat (online, személyes) a kulcsszerep-
lőkkel

– workshopokon, szakmai napokon való részvétel

Referenciaintézmények 
és a szakterületi oktatói 
munkacsoportok közti 
együttműködés

–  referenciaintézményi képviselők részvétele a szakterületi 
oktatói munkacsoportok munkájában

– közös fejlesztői és kommunikációs felület
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4.1.1 Oktatók közti együttműködés

A vizsgált referenciaintézmények mindegyike törekedett a széles körű, csoportokra 
épülő együttműködések megteremtésére, a projekt témáihoz kötődő heterogén okta-
tói munkacsoportok létrehozására. Kezdetben mindenhol képzési szintekhez és/
vagy szakterületekhez kötődő homogén oktatói csoportok alakultak, és a folyamat 
során tervben volt ezek heterogén csoportokká alakítása, de a referenciaintézmények 
eredményeit összesítő elemzés tanúsága szerint végül ez nem, vagy csak részben 
sikerült, a csoportok nem igazán tudtak működő csoportokká alakulni (Lukács et 
al., 2014). Ennek több okát is meg lehetett jelölni: több esetben a csoportok sziszte-
matikus tervező munkájának hiánya, a csoportok közvetlen támogatásának hiánya 
(a fejlesztést támogató szakértők leginkább a belső szakértőt és nem közvetlenül az 
egyes munkacsoportokat támogatták) járult hozzá ahhoz, hogy a feladatvállalások 
nem egyszer egyéni szintű érdeklődésből indultak, nem rendeződtek össze a mun-
kacsoport feladataiban (például a neveléstudományi, mérnöktudományi, egész-
ségtudományi referenciaintézmények esetében). Voltak olyan intézmények, ahol 
a munkacsoportok között kevéssé volt igény az aktív kapcsolatra, inkább a képzés 
egyes részletein gondolkodtak a munkacsoportokon belül, egyéni feladatvégzés 
keretében (mérnöktudományi referenciaintézmény). 

Minden intézményről elmondható, hogy több olyan közös tudásmegosztást 
célzó, a fejlesztés eredményeit bemutató, közösen értelmező fejlesztő work sho-
pot, szakmai napot szervezett, mely a szélesebb oktatói kör bevonását célozta, s 
egyben a fejlesztési folyamat tudatos monitorozását, s ezzel a résztvevők tájékoz-
tatását is támogatta. 

Ezek ugyanakkor számos kihívást is jelentettek a fejlesztés eredményessége 
szempontjából: nehézséget jelentett az oktatói leterheltség mellett a részvétel 
motiválása, a hatékony munkaforma megválasztása az aktív fejlesztői munka 
megindítása érdekében, s ezen alkalmak igazi tanulásként való megélése a részt-
vevők számára.

4.1.2 Oktatók-hallgatók közti együttműködés

A projekt elvárásaiból adódóan a fejlesztést megvalósító 20–22 fős csoport tagjai 
között szerepeltetni kellett hallgatói képviselőt, oktatásszervezőt, s a munka világá-
nak képviselőjét. A fejlesztéstámogatás koncipiálásakor megjelent, hogy a hallgatók 
hatékony bevonására, a hallgatók hangjának megjelenítésére leginkább az nyújthat 
lehetőséget, ha közvetlenül a programfejlesztés koordinátorai között jelenhetnek 
meg. Kevés kivételtől eltekintve azonban elmondható, hogy a hallgatók bevonása 
kevéssé volt sikeres az egyes intézményi fejlesztések során (Lukács et al., 2014). 
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A gazdaságtudományi, természettudományi, mérnöktudományi referenciaintéz-
mény is hangsúlyozta a hallgatók felelősségét, a hallgatói oldal passzivitását (gaz-
daságtudományi), a hallgatók hangjának erőteljesebb megjelenítését (neveléstudo-
mányi), a projekt szakaszaiban mégsem sikerült felelős szerepkörben megjelenniük. 

„A hallgatók részéről ugye van, ami pozitív, de van, amit ők is úgy éreznek, hogy 
nem, tehát szerintem nagyon fontos lesz azt látni, hogy ők hogy élik meg ezt a 
képzést, és hogy néhány olyan dolog, amiről mi azt gondoljuk, hogy nagyon jól fog 
működni, működik – ez persze hallomás – tehát sokkal jobban, mélyebben utána kell 
menni.” (Projektnyitó szakfelelősi interjú, neveléstudományi referencia intézmény)

A projekt eredményeit bemutató, közösen értelmező fejlesztői workshopokon, 
szakmai napokon jellemzően részt vettek hallgatók is (a neveléstudományi refe-
renciaintézményben aktívan be is kapcsolódtak a pedagógia alapszakos hallga-
tók), de felelős szerepük nem volt.

4.1.3 Kapcsolat a munka világával 

A munka világa7 képviselőjének szerepeltetése a fejlesztő csoport tagjai közt 
szintén projektelvárás volt. A gazdaságtudományi referenciaintézménynek fő 
erőssége a gyakorlatorientált és piacképes képzési profil, de a fejlesztési folyamat-
ban a munka világának képviselőit mégsem sikerült szélesebb körben bevonni. Az 
innovációs workshopokon néha jelen volt a munkáltatói oldal, azonban ez kevésbé 
tudott széles körű inputot biztosítani a fejlesztés számára. A programkoordinátori 
szakmai stáb (fejlesztő mag) tagjai közé sehol nem került be a munka világának 
képviselője, és az egész fejlesztési folyamat során a háttérben maradt (Lukács et 
al., 2014). A munka világa képviselőjének aktív bevonása tehát – a hallgatókéhoz 
hasonlóan – a legtöbb intézményben nem sikerült, viszont több referenciaintéz-
mény kezdett el szorosabban gondolkodni a munka világával történő kapcsolat 
újraértelmezésén, kihasználásán: végzettek, friss diplomások megszólítási lehe-
tőségeinek átgondolása, alumni-rendszer, munka világa igényeit feltáró vizsgálati 
eszközök kidolgozása, szereplők és partnerkapcsolataik értelmezése.

4.1.4 A referenciaintézmény és a fejlesztést támogató szakértők 
közti együttműködés

Az együttműködés és rendszeres kommunikáció – a belső szakértő (projektve-
zető) és a fejlesztést támogató trió közötti kapcsolat – különösen fontos ténye-
zője volt az intézményi fejlesztést koordináló, szűkebb fejlesztő csoport: a belső 

7 A munka világával kialakított kapcsolat elemzéséről lásd Kopp Erika tanulmányát e kötetben.
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mag. Az együttműködés tipikus formáját jelentette minden intézményben a fej-
lesztő maggal való rendszeres kommunikáció, online és személyes találkozók, 
egyeztetések, workshopokon, szakmai napokon való részvétel. Az együttműkö-
dés, támogatás főbb tevékenységei között pedig a következők azonosíthatók: 
fejlesztési utak kialakítása, helyzetfeltárás dokumentumelemzéssel, kérdőívvel 
és interjúkkal, valamint az intézményi kutatási-fejlesztési terv elkészítésének 
támogatása, az intézmény saját tervének, tanulásának támogatása, ezen belül: 
szakmai anyagok, elemzési szempontsorok készítése, ajánlása; reflektív megbe-
szélések szervezése.

Mind a kommunikációt, mind az együttműködést nehezítette a belső mag 
összetétele (ha például a szervezetben kevés presztízzsel bíró tagok alkották) és 
munkamegosztása (ha például nem voltak egyértelműek a szerepek és felelősségi 
körök).

„A jelen levő belső mag igen lelkes, de sajnos nem meghatározó a szervezetben. 
Magam részéről abban látom a veszélyt, hogy ők nem tudják majd jól képviselni 
a szervezetben az eredményeiket, s ezért nem lesz fenntartható a változás.” 
(Részlet a fejlesztést támogató trió reflektív naplójából, természettudományi refe-
renciaintézmény esettanulmánya)

Azokban az intézményekben, amelyekben a fejlesztést támogató trió és a belső 
mag között a fejlesztés szempontjából optimális viszony alakult ki, jellemző volt, 
hogy a találkozók rendszeresek, operatívak és tartalmasak voltak. A projekt szán-
déka szerint a fejlesztést támogató triók egyfajta „közvetítő”, „fordító” szerepet 
is betöltöttek volna, hiszen az egyes intézmények eltérő tapasztalatokkal indul-
tak a projekt alapfogalmait illetően, de az volt a tapasztalat, hogy ott, ahol a 
referenciaintézmény kevésbé tartotta lényegesnek a pedagógiai szemléletmódot, 
s a szemléletváltozás absztraktabb tartalmait elutasították, ott a tanulástámoga-
tás, annak elfogadása, s a támogató trióval való együttműködés is akadályokba 
ütközött.

4.1.5 Referenciaintézmények és a szakterületi oktatói 
munkacsoportok közti együttműködés

A projekt fő szándékaként az MKKR implementációs folyamata különböző kép-
zési területeket összefogó munkacsoportokban, műhelymunka-sorozat keretében 
valósult meg, melyben a fejlesztési feladatok elvégzésén túl közös gondolkodás, 
tudásmegosztás és együtt tanulás volt a cél. A több hónapon át zajló műhelymun-
ka-sorozatban, a különböző szakterületeket képviselő oktatói szakmai munka-
csoportok munkájában a referenciaintézmények képviselői, illetve a fejlesztést 
támogató trió is rendszeresen részt vettek. A műhelymunka részeredményeinek, 
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felvetéseinek, ajánlásainak a referenciaintézmények tevékenységébe kellett 
volna becsatornázódniuk, a tapasztalatoknak pedig a referenciaintézményi belső 
szakértő, valamint a referenciaintézményt támogató szakértői trió segítségével 
visszacsatolódniuk a műhelymunkába. Mivel azonban a referenciaintézmények-
ben zajló fejlesztés több mint két hónappal korábban indult, ezért nem minden 
esetben tudott ez a cél megvalósulni, a tevékenységek sokszor nem párhuzamo-
san haladtak. A referenciaintézmények közül azonban több is (egészségtudomá-
nyi, mérnöktudományi, gazdaságtudományi) sikeresnek gondolja a szakterületi 
munkacsoportokban folyó közös tanulást, együttműködést s a képzésfejlesztés 
folyamatában új irányt jelentett számukra az itt szerzett tudás és kompetenciák 
(Lukács et al., 2014).

4.2 Az együttműködést, egymástól tanulást segítő, 
nehezítő tényezők

4.2.1 Az együttműködés, együttműködő tanulás mint cél 
megjelenése

Az, hogy milyen elvárásokat, célokat fogalmaztak meg a projekt elején az 
intézmények, s ezek közt mennyire jelent meg összehangoltan az együttmű-
ködés, a másokkal együttműködésben történő tanulás, nagymértékben össze-
függött azzal, hogy milyen korábbi képzésfejlesztési múlttal, az oktatók inten-
zív bevonására építő, együttműködő tanulási tapasztalatokkal rendelkeztek. 
A neveléstudományi referenciaintézményben például, ahol hagyománya volt 
a képzések fejlesztéssel egybekötött felülvizsgálatának, ott a célok közt is 
prioritást kapott az oktatók közti együttműködés erősítése, az oktatói bevo-
nódás, a társas tanulás hasznának megélése. Ahol kevésbé volt ilyen jellegű 
„előtörténete” az intézménynek, ott az elvárások, fejlesztési célok közt sem 
váltak hangsúlyossá az együttműködő tanulással, szervezeti tanulással kap-
csolatos elképzelések, ezek közös megfogalmazása hiányzott, s leginkább a 
képzések helyének megerősítése, a versenyképesség megőrzése, vagy éppen 
szaktudományi megfontolások fogalmazódtak meg elsődleges fejlesztési cél-
ként (Lukács et al., 2014).

A referenciaintézmények fejlesztési eredményeit összegző esettanulmány 
azonban kiemeli, hogy ez a közös „tanulási előtörténet”, kiindulópont sem 
volt feltétlenül garancia a fejlesztés, egymástól tanulás zökkenőmentes ala-
kulásához, a korábban jól működő együttműködési formák megerősítéséhez. 
Erre éppen a fent említett referenciaintézmény tanulási folyamata szolgáltatja a 
példát: az oktatói közösség már számos eredménnyel túl volt a tanulási eredmé-
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nyekkel kapcsolatos első fejlesztések hullámain, amikor is ezeket újra kellett 
gondolniuk, s ez a fajta, visszajelzésekre és beválásra alapuló újratervező tevé-
kenység kevésbé tudta megmozgatni az egyébként egymástól tanulásra, együtt-
működésre szocializált közösséget, s így nem tudtak igazán új együttműködési 
formákat kialakítani.

„…megtörtént egy nagy bevonódással, intézeti bevonódással a tantárgyak fej-
lesztése, és akkor utána még egyszer visszament, hogy azon valamit alakít-
sunk… Tehát ez a körös, tehát az akciókutatásokban megismert, vagy sok más 
helyen megismert dolog, hogy eltervezzük, megcsináljuk, reflektálunk rá, és 
megint visszatérünk, és megint visszatérünk, tehát ugye ebből talán egy kört, ha 
csináltunk, és több kellett volna.” (Projektnyitó szakfelelősi interjú, neveléstudo-
mányi referenciaintézmény)

4.2.2 Struktúra/működés

Az intézményekben megvalósuló fejlesztést, tanulást több esetben nehezítette az 
intézmények hagyományosan hierarchikus szerveződése, melyben egyrészt be 
kellett tartani bizonyos megszokott kommunikációs utakat és csatornákat, más-
részt meghatározó volt, hogy az intézményi fejlesztést végző belső mag tagjai 
a hierarchiának mely pontjához tartoznak, illetve milyen presztízzsel rendel-
keznek az intézményen belül.8 Az intézményi tanulást elősegítette, ha az adott 
szervezet (akár a maga hagyományosan hierarchikus működése ellenére) úgy 
épült fel, hogy tagjai között kollegiális és egyenrangúságra törekvő kapcsolatok 
alakultak ki. 

Az intézmények között volt olyan, amely fiatal szervezeti és diszciplináris egy-
ségnek számít a nagy múltú, „hagyományos” diszciplínákat működtető karon belül. 
Ez a környezet egyszerre előny és hátrány a szervezet működésében: előny, hisz 
ez ad nagyobb mozgásteret a működés, fejlesztés területén, ugyanakkor jelentős 
problémát jelent a presztízs megteremtésében; valamint a stabil oktató gárda hiá-
nyában esetlegessé válik a kommunikáció, a fejlesztések iránti elkötelezettség. Egy 
ilyen helyzetben még inkább felértékelődik a kommunikáció, együttműködés és az 
irányítás szerepe. 

„[…] olyan, hogy összoktatói… értekezlet nincs, de továbbmegyek, szakot tanító 
összoktatói értekezlet sincs, semelyik szakon nincsen…” (Projektnyitó interjú a 
szakmai vezetővel, természettudományi referenciaintézmény)

8 Lásd még Lukács István tanulmányát e kötetben.
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Érdekes, hogy pont ennek az intézetnek sikerült a legszélesebb oktatói kört 
megmozgatnia, közel 80 fő vonódott be valamilyen formában a fejlesztésbe, s 
ennek sikere leginkább a vezetőnek tulajdonítható. (Részlet a természettudomá-
nyi referenciaintézmény esettanulmányából).

4.2.3 Változáshoz/tanulási eredményekhez való viszony  
(a projekt célkitűzéseihez való viszonyulás)

Az együttműködés, együttműködő tanulás létrejötte szempontjából meghatározó, 
hogy a fejlesztés vezetőjének és/vagy az intézmény, szervezeti egység vezetőjé-
nek milyenek voltak az attitűdjei általában az innovációkkal kapcsolatban, szoro-
sabban a projekttel, a projekt céljaival kapcsolatban (tanulási eredmények szem-
lélet iránti érzékenyítés). Több intézmény nehezen vagy nem találta a kapcsolatot 
a saját problémái, igényei és a projekt célkitűzései között, így a résztvevők sem 
élték meg a fejlesztéssel járó, változatos együttműködéseket lehetővé tevő tanu-
lási folyamatot.

A referenciaintézményekben sajátosan alakult, hogy a belső szakértő, a fej-
lesztő mag, illetve az oktatók tágabb köre honnan indult a tanulási eredmények 
fogalmát illetően. Az alábbi részlet abból a referenciaintézményből származik, 
melyben a belső szakértőnek volt már jelentős tapasztalata, előzetes tudása az 
alapfogalmakat illetően, a belső mag ennél sokkal távolabbról indult:

És, ha ilyen fogalmakat mondok, arról milyen érzéseitek vannak, hogy kom-
petencia?
V/4 „Sok olyan diák van itt, akinek a kompetenciaszintje nem éri el azt, ami ahhoz 
kell, hogy itt legyen. Ezt most úgy értem, hogy a tanulási eredmények, hogy tény-
leg elég-e az, hogy egy-egy diákot ezen az 1-től 5-ig skálán elhelyezünk. Vagy túl 
akar mutatni ez a kérdés azon, hogy ez a gyerek lehet, hogy nem ért a matekhoz, 
de a kémiai részét az adott órának tökéletesen megcsinálta. Én úgy gondolom, 
hogy ebben van ráció. […]”
És mondjuk, ha olyasmiket mondok, hogy képességek, attitűdök, ezekről a 
fo galmakról mit gondoltok?
V/2 „Most lehet, hogy ez egy nagyon leragadt gondolkodás. De én azt gondolom, 
hogy ezekkel igazából az általános iskolában vagy a középiskolában lehet, vagy 
kell foglalkozni. Igazából itt az ilyen 150 fős évfolyamoknál erre már nincsen se 
idő, se energia, hogy én most megnézzem, hogy az egyik gyerek inkább írásban 
jó, és így kérem számon, a másik gyerek inkább szóban jó, akkor vele inkább 
szóban. […] De én azt gondolom, hogy az egyetemen az oktatóknak erre nincsen 
energiája, nincsen ideje, hogy még a hallgató egyéni kompetenciáival is foglalkoz-
zon.” (Nyitó interjú, belső mag, természettudományi referenciaintézmény)
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A projekt elején felvett oktatói kérdőíves vizsgálatból kiderül, hogy az okta-
tók általában elfogadják, hogy a tanulási eredmények hatnak az oktatásra, ezen 
belül is a tervezésre, értékelésre, szervezésre. Emellett pedig kiemelik, hogy az 
oktatók tanításról, tanulásról való gondolkodása is megváltozik. A hallgatók tanu-
lásával kapcsolatos változások viszont hátrébb sorolódnak, kevésbé tűnnek szá-
mukra jelentős változásnak. Összességében a tanulási eredmények alapú szem-
lélet hatásait inkább a tanítás megváltozásához kötik az oktatók, mint a hallgatói 
tanuláshoz. Az egyes képzési területhez tartozó oktatói vélemények közt jelentős 
különbség érzékelhető e tekintetben: a mérnöki tudományok és a gazdaságtudo-
mány képviselői azok, amelyek kisebb hatást tulajdonítanak a tanulási eredmé-
nyek szemléletének (Lukács et al., 2014). Ezekben az intézményekben jobban 
érzékelhető, hogy kevésbé tartották lényegesnek a pedagógiai szemléletmódot, a 
fejlesztés sikerességéről és kimenetéről pedig leginkább produktumokkal alátá-
masztható tényezők mentén gondolkodtak.

4.2.4 Vezetői attitűd

A projekt sikerességét elősegítette, ha a belső szakértő szervezeti szinten funk-
cióval bírt és a személye egybeesett a belső mag vezetőjének személyével. Ott, 
ahol a belső szakértő és/vagy a vezető eleve nyitott volt és pozitívan fogadta a 
projekttel járó fejlesztési munkát, ott jellemzően a kollégák is hamarabb váltak 
motiváltakká, jobban éltek az együttműködő tanulás lehetőségeivel. De a vezető 
mellett azon résztvevők pozitív attitűdjei is elősegítették az együttműködések 
inspirálását, melyek az adott szervezet elismert, magas presztízsű tagjai, s így 
véleményüket többen követendőnek gondolták.

4.3 Az eredmények értékelése

1. A projekt kiemelt célja volt az együtt tanulás ösztönzése, ezért is várt el 
olyan produktumokat, melyek főként szakmai közösségekben formálha-
tók, s ezzel inspirálni akart új együttműködési formákat, illetve korábban 
jól működő együttműködési módokat megerősíteni.

2. Az együttműködések megcélzott szintje és összetettsége azonban az intéz-
mények számára többnyire újszerű volt, az adott szervezeti működésben 
akár idegenszerű is.

3. A szakmai közösségekben, keresztmetszeti oktatói munkacsoportokban 
történő fejlesztő munka, együttműködés többnyire újszerűnek számított a 
hagyományosan diszciplináris közösségekben dolgozó intézmények szá-
mára, ezért is kérdés, hogy amennyiben az egyes intézményekben nincs 
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valamilyen stabilnak tekinthető kapcsolatrendszer, hálózat az együttműkö-
dések fenntartására, ott a projekt lezárultával tovább tudnak-e élni ezek az 
új együttműködési módok, formák.

4. A különböző szakterületek felsőoktatási intézményeit képviselő oktatók, 
szakemberek műhelymunka-sorozatban történő közös „érzékenyítése”, 
tanulása a tanulási eredmények kapcsán szintén újszerűnek mondható, 
s az előző kutatásból láthattuk, hogy az együttműködések ezen szintje 
(nemzeti szint) szinte teljességgel hiányzik a felsőoktatási intézmények 
repertoárjából.

5. Következtetések és tanulságok  
a programfejlesztésben részt vevők 
számára

1. A felsőoktatási intézmények számára egyértelmű szervezeti és vezetési 
kihívást jelent a tanulási eredmények meghatározására épülő képzési prog-
ramtervezés és fejlesztés. Ennek a megközelítésnek a szervezeti alapját 
egy olyan tanulást támogató, együttműködő szervezeti kultúra jelentheti, 
amely kedvez a visszajelzéseknek, támogatja az innovációt, inspirálja gya-
korlatközösségek, tanuló szakmai közösségek kialakulását, a hitelességre, 
bizalomra s a felelősség megosztására épít.

2. Nemcsak a hazai, de az európai felsőoktatási intézmények esetében is úgy 
tűnik, az implementációnak ebben a szakaszában a szervezeti sajátosságok 
sok esetben akadályozó, semmint ösztönző tényezőnek bizonyulnak: 
•  komoly kockázati tényezőt jelenthet, hogy az implementáció folyamatá-

ban nincsenek megoldva a kötelezettség és felelősség kérdései a szerve-
zeten belül,

•  a felsőoktatási intézmények mint szervezetek felépítése, struktúrája, 
működési rendje általában nem támogatja az együttműködésre épülő 
tanulást vagy szervezeti működést: a diszciplinárisan tagolt karok és 
alattuk a mélyebb, de ugyanúgy szakterületi bontást reprezentáló tan-
székek és intézetek általában nem kedveznek az integráló megközelí-
tésnek.

3. A tanulást támogató, együttműködő szervezeti sajátosságok értelmezésében, 
kialakításában segíthetnek azok a megközelítések, modellek, amelyek a szer-
vezeti együttműködés gátló tényezőinek strukturálásán túl főként azokra az 
ösztönző tényezőkre fókuszálnak, amelyek túlmutatnak a csoportösszetétel, 
attitűdök és feladattípusok szervezeti együttműködést befolyásoló szerepén, 
s a szervezet átfogó – szervezeti jellemzők szerinti – „újratervezésére” kon-
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centrálnak, valamint az együttműködést (tanulási) folyamatként értelmezik. 
A szervezet átfogó újraszervezésének alapvetően strukturálisnak és folya-
matalapúnak kell lennie, kiemelkedő szerepet szánva az egyéni és szervezeti 
tanulási folyamatoknak. A tanulmány által bemutatott Kezar-modell (2005, 
2006) átfogó és strukturális változtatásokat modellez, az együttműködés 
iránti elköteleződés kialakulását és fenntartását tartja elsődlegesnek, ennek 
érdekében szervezi és irányítja azokat a folyamatokat, amelyek során kiala-
kul az együttműködést támogató és fenntartó szervezeti kultúra. A modell 
erőteljesen épít az egyetem szervezeti jellemzőire, kiemelve az együttmű-
ködésre fókuszáló értékrendszer megteremtésének elsődlegességét, illetve a 
kapcsolatrendszerek, az egyetemi hálózat szerepét, melyek nélkül kérdéses 
az együttműködés kialakítása és fenntartása.

4. A fentiekből következően néhány olyan javaslatot fogalmazunk meg, 
amely a programfejlesztésben érintetteket segítheti a tanulást támogató, 
együttműködést ösztönző szervezeti kultúra létrehozásában: 
•  fontos a vezetői funkcióban lévők tudatos szerepvállalása az együttmű-

ködés kialakításában, minden olyan szervezeti szinten, ahol ez lehetsé-
ges, ösztönözni kell és támogatni a kollaboráció megjelenését,

•  a küldetésnyilatkozatok áttekintése, újraértelmezése, az együttműködés 
célként és feladatként, valamint eredményként való megfogalmazása, 
illetve kommunikációja a széles akadémiai közösségek irányába szintén 
prioritást élvez, hogy közös szemléletként beépüljön a mindennapi köz-
tudatba,

•  szükség van konszenzus kialakítására a tanulással, tanítással kapcsolatos 
nézetek, tartalmak tekintetében, amely a közös narratívák, értékrendsze-
rek kidolgozása mentén jelenthet megfelelő alapot az együttműködések 
sikerességéhez,

•  a korábban jelzett feladatok eredményes megvalósítása nem elképzel-
hető a meglévő kapcsolati struktúra feltérképezése, elemzése nélkül, a 
felsőoktatási intézmények egyedi szervezeti jellemzőjeként erre a háló-
zati struktúrára lehet alapozni a változatos együttműködési formák kiala-
kítását és fenntartását egyaránt, 

•  interdiszciplináris együttműködések ösztönzése szükséges, s annak feltá-
rása, hogy milyen módon és szinteken lehet a hagyományos diszcipliná-
ris kereteket, korlátokat fellazítani,

•  olyan kommunikációs formák, alkalmak biztosítása, amelyek során rend-
szeresen tájékoztatják a résztvevőket az együttműködési lehetőségekről, 
a már meglévő projektek eredményeiről, s ahol lehetőség van hangot 
adni az egyéni véleményeknek, változatos kollaboratív tevékenységek 
kidolgozásának és megvalósításának. 
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Egyre többet olvashatunk a globalizáció vagy a tudásalapú társadalom kihívásai-
ról, amelyekre a felsőoktatásnak reagálnia kell (Lukács et al., 2013; Sárdi, 2012), 
és ennek a reakciónak lehet egy markáns szegmense a pedagógia területe. Ez nem 
azt jelenti, hogy ez az igény most jelenik meg először, és eddig nem lett volna 
érdemes felsőoktatás-pedagógiával foglalkozni, de tény, hogy újabb jelenségek 
erősítik ezt a szemléletet. Halász Gábor (2013) mondja egy interjúban, hogy „nor-
mális esetben nem lehet olyan felsőoktatási oktató, aki valamilyen szinten nem 
foglalkozik felsőoktatás-pedagógiai kérdésekkel”. Ez a kijelentés is jól mutatja, 
hogy nem kerülhető meg a pedagógiával való foglalkozás, még akkor sem, ha 
sok más feladata is van egy egyetemi oktatónak, amely akár szerepkonfliktushoz 
is vezethet (Kozma, 2004). Egy oktatási rendszernek számos funkciót tulajdonít-
hatunk (Halász, 2001), és bár a közoktatás és a felsőoktatás sajátosságai között 
különbségek azonosíthatóak, a hallgatók tanulásának, fejlődésének támogatása 
mindenképpen alapvető. E kötet tanulmányainak alapját képező és a bevezetőben 
jelzett 2010-es Tempus-ELTE kutatás vezetői és oktatói kérdőívében egyaránt 
volt olyan kérdés, amely éppen a felsőoktatási szerepek és funkciók témáját járta 
körbe (Vámos, 2011a). Jelen tanulmány kiindulópontja szó szerint átvehető az ott 
véleményezésre felsorolt állítások közül: „Aki a felsőoktatásban tanít, az pedagó-
giai munkát végez.” (Vámos, 2011a).

1. Pedagógia a felsőoktatásban?

Egy egyetemi oktatónak tisztában kell lennie a hallgatók tanulásának sajátossága-
ival, hogy mitől lehetnek eredményesek, sikeresek. A tanításnak a tanulásból kell 
kiindulnia (teaching for learning), hiszen a tanár oktatói feladata – a felsőoktatás-
ban is – a tanítás és a tanulás tervezése, a támogató értékelés, amely biztosíthatja 
a tudáskonstruálást (Fry–Ketteridge–Marshall, 2009). Biggs (1993) arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a tanulót jobban meghatározza az, amit tanul, mint az, amit a 
tanár csinál. Éppen ezért kerül át a hangsúly a tanításról a tanulásra, és az előbbi 
kifejezés helyett ezért szerencsésebb a tanulás szervezését/támogatását használni, 
amikor a pedagógus, a tanár, az oktató munkájáról gondolkodunk. A pedagógiai 
tanulásszemléletek változása során eljutottunk oda, hogy a tanuló került a közép-
pontba (Nahalka, 2003), de ez az egyáltalán nem új fejlemény – hiszen a reform-
pedagógiák kialakulása óta mindenképpen erről beszélhetünk –, máig nem hatja 
át a teljes oktatási rendszerünket.

Derényi András (2008) azt írja a hazai felsőoktatásról, hogy „elérte a tanulás 
világának tanulóra orientált szemléletéről szóló új diskurzus” (Derényi, 2008). Ez 
a következőkben nyilvánul meg: a tanuló egyén középpontba állítása, kompeten-
ciákban való gondolkodás, tanulási eredmények alkalmazása, képzési keretrend-



186 │

szer megalkotása, átjárható és egymásra építhető képzési szerkezetekben bizto-
sított egyéni tanulási utak, és a formális képzésen kívül szerzett tudások mérése, 
értékelése, elismerése (Derényi, 2008). A nemzetközi szakirodalomban már jóval 
korábbról találunk olyan tanulmányt, ahol új paradigmaként írnak arról, hogy a 
gondolkodás a tanításról a tanulásra kezd fókuszálni (Barr–Tagg, 1995). Előtte, a 
hetvenes években megjelenik a hallgatók egyéni tanulási útjáról való gondolko-
dás mint a minőség és az eredményesség egyik fontos kritériuma (Marton–Säljö, 
1976). Ebben az összefüggésben az oktatók pedagógiai kultúrája meghatározóvá 
válik, hiszen képesnek kell lenniük arra, hogy szervezzék és támogassák a hallgatók 
tanulását, ehhez pedig eszközre van szükségük. Ezért került ennek a tanulmánynak 
a fókuszába a tanulásszervezési és az értékelési eljárások vizsgálata, hiszen olyan 
meghatározó tényezők ezek, melyek képesek a pedagógiai kultúra ábrázolására.

A tanulásszervezés kapcsán az eszközök és a módszerek kapnak kiemelt sze-
repet és próbálják segíteni annak megértését, hogy milyen utak jellemzik jelen-
leg a hazai felsőoktatást. Például, hogy mennyiben reagál a digitális nemzedék 
megjelenésére (Ollé, 2010), vagy mit kezd a hagyományos szervezési módokkal 
és módszerekkel. Ugyanakkor sok újabb kérdést is találunk, hiszen bár a csoport-
munka eléggé elterjedt szervezési módnak tekinthető, nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy a hallgatóknak nem evidens, hogy hogyan kell kiscsoportban 
tanulni, ezért a tanulásszervezés része az erre való felkészítés is, ami segít meg-
érteni a csoportműködéseket (Griffiths, 2009). Ezen folyamatok megismerése és 
megértése viszont túlmutat jelen tanulmány keretein. 

Az értékelés kapcsán a legfontosabb kérdés, hogy vajon a fejlesztő formája 
mennyire van jelen a felsőoktatásban. Richard Wakeford (2003) leírása alapján a 
felsőoktatásban használt leggyakoribb értékelési módszerek: esszékérdés, rövid 
választ igénylő kérdés, feleletválasztós kérdés, a labormunka értékelése, gya-
korlati munka értékelése, szóbeli vizsga. Ez egy lehetséges tipizálás, de keve-
set mond el az értékelés minőségéről, inkább a számonkérés módja felől köze-
lít. Éppen ezért itt azokat az eszközöket fogjuk keresni, amelyekből aztán lehet 
következtetni a fejlesztő értékelésre, melynek óriási szerepe van akkor, ha egyéni 
tanulási utakban gondolkodunk, hiszen annak támogatása, hogy mind az oktató, 
mind a hallgató ismerje a tanulási folyamatot, azt, hogy éppen hol jár a tanuló, 
fejlesztő értékelés nélkül nem tud megvalósulni (Biggs–Tang, 2007).

Jelenleg a felsőoktatás-pedagógiában való gondolkodásnak egy tanulóköz-
pontú, kimeneti szemlélet a meghatározója. A tanulási eredmények1 (learning 
outcomes) felőli megközelítés definíciója szerint azt mutatja meg, hogy a hallgató 
mit fog tudni, mit lesz képes elvégezni a tanulási tevékenység eredményeképpen 

1 A fogalom értelmezési kereteiről lásd Czető Krisztina – Kálmán Orsolya tanulmányát e kötet-
ben.
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(Kennedy, 2007). Csak abban az esetben beszélhetünk jól használható, adekvát 
tanulási eredményekről, ha azok a tanulást jellemzik, nem az oktatói tevékenysé-
get, esetleg a tananyagot (Palomba, 2010). Ez a tevékenységközpontú, kimenet-
orientált megközelítés feltehetőleg meghatározza mind a tanulásszervezési, mind 
az értékelési eljárásokat, amely hatással lehet a felsőoktatásban folyó tanulás 
eredményességére.2

A felsőoktatás-pedagógiai szempont előtérbe kerülésének okával kapcsolat-
ban Halász Gábor (2013) két dolgot emel ki. Egyrészt korábban a kutatási funkció 
háttérbe szorította a tanítási-tanulási folyamatokra való fókuszálást, másrészt erő-
södött a felsőoktatás szakképző funkciója. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a 
felsőoktatásban folyó tanítás-tanulás minősége újra központi kérdés legyen.

2. A kutatásról

Jelen tanulmány az LEO2 oktatói kérdőív másodelemzésére koncentrál3. Azok 
a nyílt végű kérdések kerülnek most fókuszba, melyek a tanulásszervezéssel és 
az értékeléssel foglalkozva közelebb hozzák a hazai felsőoktatást jellemző gya-
korlatok megismerését. Ezt egészítik ki a TÁMOP 4.1.3 referenciaintézményi 
munka során 2013–2014-ben keletkezett interjúk és tapasztalatok. A legfonto-
sabb kérdés, hogy a hazai felsőoktatást mennyiben jellemzik innovatív pedagó-
giai eljárások. Az előkerülő eszközökből és megjelenő attitűdökből egy általános 
képet tárhatunk fel arról, hogy a modern pedagógia jelenleg mennyiben támo-
gatja a felsőoktatásban folyó tanulás eredményességét.

3. A tanulásszervezésről

Az oktatói kérdőív 33. kérdése: „Alkalmaz-e olyan új tanulásszervezési megoldá-
sokat, módszereket, munkaformákat, új gyakorlati helyszíneket, terepeket, ame-
lyeket korábban nem alkalmazott?” (Vámos, 2011a). A megkérdezettek (N=821) 
80,3%-a szükségesnek tartja, ezért maga próbálkozik tanulásszervezési újítások-
kal, amely pozitív attitűdöt mutat, és ha hozzávesszük, hogy 9,4% azt válaszolta, 
hogy szeretne, de náluk nem lehet, akkor az már közel 90% (Vámos, 2011a), 
tehát jelentős többsége a válaszadóknak. Ehhez kapcsolódóan a 34. kérdés konk-
rét példákat is kért, s a kitöltők 46,65%-a pedig élt is ezzel a lehetőséggel. Bár 

2 A tanulási eredmények és a tanulásközpontú szemlélet összekapcsolódásáról lásd Kováts Ger-
gely tanulmányát e kötetben.

3 A vonatkozó vizsgálatok összefoglalásáról lásd a Bevezetőt e kötetben.
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a kérdés újonnan bevezetett eljárásokra vonatkozik, a válaszokból pontosan lát-
szik, hogy az oktatók egyszerűen a saját gyakorlatukat gondolták végig és írták 
le. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy feltehetően akadtak olyan oktatók is, 
akik éppen azért nem válaszoltak, mert úgy gondolták, bár vannak jó gyakorla-
taik, azokat nem ők és nem újonnan vezették be, így nem kaphattunk teljes képet.

A válaszok elemzésére létrehozott kategóriák a pedagógiai filozófiákat, s a 
felsőoktatás feladatáról való különböző gondolkodásmódokat mutatják meg. Az 
„Órák módszertani színesítése” a klasszikus, órai keretek között folyó tanulás 
eredményesebbé tételét célozza, míg az „Önálló munkára”, és „Gyakorlatra” 
nagyobb hangsúlyt fektetők jobban kapcsolódnak  a tanulási eredményekben 
való gondolkodást kijelölő úthoz, ahol – például – az egyéni tanulási utak kiemelt 
szerephez jutnak (A tanulási…,  2011). Az „Előadás, szemléltetés” kategóriájába 
azok a válaszok kerültek, ahol olyan tipikus tanulásszervezési eljárásokra hivat-
koztak, amelyek egyáltalán nem értelmezhetőek újításként. Az ötödik kategória 
az „Értékelés”, ahol a válaszokban nagyon jól megmutatkozik a tanulásszervezés 
és az értékelés kapcsolata, így a folyamatokban való gondolkodás is.

1. ábra. A tanulásszervezési eljárások megoszlása (N=383)

A tanulásszervezési eljárások közül az „Órák módszertani színesítése” a leg-
jellemzőbb (lásd 1. ábra). Ezen belül a csoportmunka szervezése a legtöbbször 
említett (N=104; 27,15%). Ezen alkategórián belül a csoportmunka és a koope-
ratív munka nem különböztethető meg, erre vonatkozó bizonyítékok nem állnak 
rendelkezésre, miközben a hagyományos csoportmunka és a kooperatív tanulás 
között számtalan, jelentős különbség van (Óhidy, 2005). Önmagában az, hogy 
a csoportmunka tanulói tevékenységet és interakciókat feltételez, elegendő 
ahhoz, hogy ezt egy lehetséges útként értelmezzük, amelyben közelebb tudunk 
kerülni egy minőségileg jobb tanulásszervezéshez. További megjelenő módszer-
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tani elemek: projektmunka (N=69), kiselőadás (N=47), drámajáték (N=16), vita 
(N=6). Ez a lista megközelítőleg egybevág a Réthy Endréné (2012) által felsorolt 
munkaformákkal, melyekről egy gyakorlatorientált, strukturált képzés kapcsán 
írt. A projektmunka, ha nem is tudja jellemezni a felsőoktatást, eléggé elterjedt-
nek tekinthető, és a szakirodalomban jó gyakorlatok leírása is rendelkezésünkre 
áll (Torgyik, 2012; Lukács et al., 2013). A vita mint módszer mindösszesen hat 
főnél jelenik meg, ami a kérdőívet kitöltők 0,73%-a, miközben a vitakultúra, a 
szóbeli kifejezésmód, a kritikus gondolkodás fejlesztése kiemelten fejlesztendő 
kompetencia (Vámos, 2011/b). Az utóbbi időben tapasztalható pozitív elmoz-
dulás ebben a kérdésben is, hiszen több felsőoktatási intézmény (például CEU, 
Corvinus, ELTE) is működtet vitaklubot, és bár ez túlmutat az órák módszertani 
színesítésén, hatással lehet a vitamódszer elterjedésére (Lencse, 2013).

A számok, az arányok, a felmerült kérdések mind abba az irányba mutatnak, 
hogy ha meg is jelennek pozitívumok a módszertani kultúrát tekintve, azok inkább 
szigetszerű próbálkozások és kevésbé rendszerelemek. Ezt támasztja alá az is, hogy 
összefüggés-vizsgálatok során nem lehetett háttérváltozókkal kapcsolatban szignifi-
káns összefüggéseket találni. Nem tekinthető tudományterületi sajátosságnak, nem 
határozza meg a felsőoktatásban eltöltött évek száma, sem a beosztás. Úgy tűnik 
egyelőre, hogy ez az oktatók egyéni életútjával, attitűdjével lehet összefüggésben. 
A befolyásoló tényezők tovább keresendők. A tanulásszervezési megújulás például 
a tanulási eredményekben való gondolkodással párhuzamosan is teret kaphat. Ez 
utóbbi a 2010-es vizsgálat szerint – az oktatók körében – nem volt elterjedt. Azóta 
ennek beágyazottsága feltehetően változott, hiszen a képesítési keretrendszer ala-
kítási folyamata jelenleg is zajlik, a tanulási eredmények szemlélet terjedése folya-
matos, és a már említett referenciaintézményi munkában is érzékelhető volt, hogy 
tökéletes kiinduló alap a gondolkodás megváltozásához, amely magával hozhatja 
akár a módszertani kultúra megváltozását is (Lukács et al., 2014).

A következő kategória, melyet a tanulásszervezéssel kapcsolatban érdemes 
jobban megvizsgálni az a „Gyakorlat” (N=131). Fő jellemzője, hogy az oktatók 
a tanulásszervezés terén abban látják a változást, fejlesztést, hogy kilépnek az 
egyetem falai közül: terepmunka, látogatások, külső helyszínek. Esetleg abban, 
hogy saját gyakorlóhelyeket biztosítanak: labor, tanüzem. Ezek a válaszok egy 
tevékenységközpontú pedagógiai felfogást tükröznek, ahol a tapasztalati tanulás, 
a gyakorlatközeliség, a munka világával való szorosabb kapcsolat mind-mind 
megjelenik, így remekül illeszkedhet egy tanulási eredmények alapú felsőokta-
táshoz. Ehhez szorosan kapcsolódik az „Önálló munka” (N=121) kategóriája, 
ahol a felsőoktatásban kiemelt szerepet kapó önszabályozó tanulásra építenek az 
oktatók. A tanulásszervezés támogatásának fontos elemeként kezelik az önálló 
munka segítését, amely valóban kiemelt fejlesztési feladat, elég csak a hatékony 
önálló tanulás kulcskompetenciájára gondolnunk. Itt konkrét elemként esettanul-
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mányok készítése, kutatások szervezése jelenik meg, de ide vehető a konzultá-
ció és a tutori rendszer is. Emellett ebben a kategóriában szerepel az e-learning 
használata, mely gyakran egyéni támogató rendszerként jelenik meg, és valóban 
jól használható a sajátos tanulási utak támogatására (is), de arról nincs képünk 
a válaszok alapján, hogy a digitális eszközök használata mennyire és milyen 
minőségben terjedt el a felsőoktatásban. Vannak oktatók (N=82), akik a fejlődést 
abban látják, ha a már meglévő és működő gyakorlataikat fejlesztik tovább, így 
sokan megfogalmazták az előadások interaktívabbá tételét, illetve a szemléltetés 
IKT-eszközökkel való támogatását.

Sok válasz érkezett (N=54) az „Értékelés” kategóriájával kapcsolatban is 
(értékelés e-learningen, óraközi értékelés, portfólió), amely jól mutatja a tanulás 
támogatása, szervezése és az értékelés közötti kapcsolat felsőoktatásban jelenlévő 
szemléletét, és ez akár nyitásként is értelmezhető a fejlesztő értékelés kultúrája felé.

A referenciaintézményi munka (Lukács et al., 2014). során az oktatók kitöl-
töttek egy kérdőívet is, melyben sok más mellett az a kérdés is szerepelt, hogy 
az oktatók a hallgatókkal kapcsolatban milyen változások elérését gondolják 
fontosnak, és hogy ebben mennyire érzik magukat sikeresnek. Az ismeretátadás 
pedagógiája továbbra is meghatározó a felsőoktatásban (lásd 2. ábra). A jelen 
tanulmány szempontjából még ennél is lényegesebb, hogy mely területeken érzik 
az oktatók a fontossághoz mérve kevésbé sikeresnek magukat. Ilyen például a 
képességfejlesztés vagy a hallgatók önállóságának kérdése. Ezeket a területeket 
már a módszerek és eszközök kapcsán is érintettük, hiszen éppen ott ragadható 
meg, hogy mennyire sikeres ebben a felsőoktatás.

2. ábra. A változások elérésének fontossága különböző területeken az oktatók 
körében (N=156)

A feltett kérdés: Mennyire tartja fontosnak, hogy oktatóként változást érjen el az adott területen?  
Mennyire érzi magát sikeresnek ebben? 
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Ehhez kapcsolódóan az interjúk és beszélgetések során többször megjelent annak 
igénye, hogy szeretnék jobban végezni az oktatói munkát, ugyanakkor sosem 
tanultak pedagógiát, amelyet értelemszerűen nagy hátrányként élnek meg (Lukács 
et al., 2014). Fontos tanulság tehát, hogy az attitűd pozitív a felsőoktatás-pedagó-
gia iránt, ugyanakkor rendszerszintű fejlesztések hozhatnának markáns változá-
sokat: ilyen lehet a képesítési keretrendszer bevezetése és hozzá kapcsolódóan a 
tanulási eredményekben való gondolkodás terjedése.

4. Az értékelésről

Az előzménykutatásban (Vámos, 2011a) véletlenszerűen kiválasztott és elemzett 
84 kurzusleírásban elhanyagolható arányban jelennek meg formatív vagy diag-
nosztikus elemek. A legjellemzőbb, hogy nincsen értékelésre vonatkozó elem, de 
ha mégis, akkor az szummatív (lásd 3. ábra).

3. ábra. Az értékelésre utaló elemek típusainak aránya a kurzusleírásokban (N=84)

Ezek az adatok megmutatják, hogy a tervezés szintjén a válaszolók körülbelül 
10%-ánál jelenik meg a fejlesztő értékelés. Nem lehet kizárni, hogy a kurzusok 
gyakorlata más képet mutat. Lehetséges, hogy egy oktató folyamatosan értékel, 
azzal folyamatosan támogatja hallgatóinak tanulását, de felsőoktatás-pedagógiai 
tudás hiányában nincs tudomása arról, hogy akár fejlesztő értékelést is alkalmaz. 
A felsőoktatás rendszere nem indokolná a szummatív értékelés ilyen mértékű 
túlsúlyát, hiszen a szelekciós funkció háttérbe szorul. A tantárgyak egymásra 
épülnek, meg kell szerezni a szükséges krediteket, de igazából az számít, hogy a 
hallgató megfelelt, avagy nem a követelményeknek. A fejlesztő értékelés elterje-
désének tehát nincsenek olyan akadályai, mint a közoktatásban (Knausz, 2008), 
de az oktatók pedagógiai felkészültsége hiányosabb, így a változás feltehetően itt 
is lassú és hosszú folyamat.
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Az elemzett tematikákban három kategóriába sorolhatóak a megjelenő érté-
kelési elemek: 1) egyszeri értékelés a kurzus végén; 2) többszöri értékelés a 
kurzus során; 3) nincs értékelésre vonatkozó elem. Az ún. beugróval szervezett 
vizsga ugyanúgy egyszeri értékelésnek tekinthető, ahogyan az is, ha a kurzus 
végén több leadandó feladatot várnak el. A többszöri értékelés a leggyakoribb, 
de szignifikánsan nem különbözik a gyakorisága  a kurzus során csupán egyszeri, 
kurzus végi értékeléstől (lásd 4. ábra).

4. ábra. Az értékelés szervezése a tematikák alapján (N=227)

A kurzus típusa (előadás, szeminárium, gyakorlat) erősen meghatározza, milyen 
az értékelés, de ennek nem kellene így lennie, hiszen egy előadás során ugyanúgy 
fontos a folyamatos és fejlesztő visszajelzés, mint egy gyakorlaton vagy szemi-
náriumon, ugyanakkor fontos megtalálnunk azokat az eszközöket, melyek adott 
pedagógiai szituációban a leghatékonyabbak. Ha elfogadjuk, hogy a többszöri érté-
kelés valamiféle alapja a fejlesztő értékelésnek, akkor már csak az értékelési aktu-
sok minősége a kérdés, ez az, ami valóban elmozdít a fejlesztő értékelés irányába. 
Ennek megértéséhez érdemes megnézni az oktatói válaszokat (lásd 5. ábra).

5. ábra. Az értékelési eljárások megoszlása (N=282)
A feltett kérdés: Kérjük, írjon példákat az ön által újonnan bevezetett értékelési eljárásokra! 
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Az 5. ábra megerősíti mindazt, ami a tematikákból is kiolvasható volt. A folya-
matos és többszöri értékelés fontosságát a válaszolók 30,5%-a emeli ki. Itt olyan 
dolgok jelennek meg, mint az év közbeni feladatok, órai aktivitás értékelése, 
több feladat összevont értékelése, folyamatos gyakorlati feladatok, prezentációk 
tartása, online értékelés. A válaszadó oktatók közül 41,5% írta a fejlesztő érté-
keléshez kapcsoltan a differenciálást, egyéni fejlődés támogatását, a szöveges 
értékelést. Ritkán maga a pedagógiai fogalom is megjelent: fejlesztő/formatív 
értékelés. Többen atipikus értékelési módokról írtak, amelyek egyértelműen a 
fejlesztő értékelés eszköztárába tartoznak, mint a társértékelés, önértékelés, cso-
portmunka értékelése, értékelés a hallgatókkal közösen, portfólió. Ezeknél persze 
a kidolgozott eszközök, a metodika lenne igazán érdekes, de ezekre nincsenek 
utalások a szövegekben, a tematikákban pedig nem voltak ilyen elemek. A leg- 
gyakrabban említett eszköz a portfólió volt (N=30). Jelen kutatási módszerekkel 
nem lehet megtudni, hogy valóban portfóliókról van-e szó, egy reflexiókkal ellá-
tott, a tanulási folyamatot követő és támogató gyűjteményről vagy egy a kurzus 
végén leadandó, négy írásból álló mappáról.

A konzervatív nézőpont és gyakorlat él a tesztekben, az év végi vizsgák-
ban, a beadandókban, melyeket néhányan újításként értelmeztek. Az értékelés 
kérdéskörét 14 oktató a visszaesés szempontjából elemezte: állításuk szerint a 
vizsgáknál, számonkéréseknél lejjebb kellett tenni a mércét, csökkenteni kellett 
a tananyagot, hogy a hallgatók képesek legyenek teljesíteni azt. Ez a diskurzus a 
referenciaintézményi munkát is jellemezte, ahol több helyen kiemelték a beme-
netnél tapasztalható minőségbeli visszaesést, amit egyértelműen a közoktatás 
eredménytelenségeként kezeltek (Lukács et al., 2014).

Akik innovatívabb módon gondolkodtak az értékelésről, jobban egyetértet-
tek azzal az állítással, hogy a felsőoktatásban alapvetően tehetséggondozást kell 
végezni, mint azok, akik nem (lásd 6. ábra).

6. ábra. A vélemények megoszlása arról, hogy a felsőoktatásban alapvetően 
tehetséggondozást kell végezni. (N=282) (p=0,003)
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Ez az eredmény azért lehet problematikus, mert a fejlesztő értékelés éppen abban 
tudna segíteni, hogy az expanzió során heterogénebbé vált felsőoktatásban a hall-
gatók egyéni tanulási útja jobb támogatást kapjon. A fejlesztő értékelés módszer-
tana és eszköztára a teljes felsőoktatásban az eredményesség felé tudná elmozdí-
tani a hallgatók tanulását, de jól látszik, hogy ehhez még nagyon sok változásnak 
kell történnie.

Összességében a kevés válasz ellenére is elmondható, hogy érzékelhető egy 
oktatói csoport, amely ha nem is a fejlesztő értékelés módszertanát használva, 
de a fejlesztés, a tanulás támogatásának igényével szervezi kurzusain az értéke-
lést. A referenciaintézményekben azt tapasztalhattuk, hogy az értékelés nagyon 
nehezen megragadható, ha valakinek nincsen ez irányú végzettsége, tudása, nem 
vagy alig tudja a pedagógia nyelvén leírni azt, amit tesz. Érzékelhető volt, hogy 
nehezen lépnek túl – már a gondolkodás szintjén is – az egyszerű számonkérésen, 
miközben a gyakorlatukról kérdezve őket és arról beszélgetve, nagyon sok jó 
elem került felszínre, de ezek még nincsenek a tudatosságnak azon szintjén, hogy 
a tanítás tervezésében megjelenhessenek. 

5. Összegzés

Ebből a néhány adatból és rövid elemzésből is körvonalazódik egy kép a hazai 
felsőoktatás pedagógiai kultúrájáról. Úgy tűnik, mind a tanulásszervezés, mind 
az értékelés terén elég jó arányban vannak megfelelő irányba mutató gyakorla-
tok, de az is látszik, hogy sok rossz beidegződés tartja még magát. A felsőoktatás-
ról való gondolkodás változása nem történhet meg egyik pillanatról a másikra, de 
éppen azok a kutatások támogathatják ezt, melyek próbálják feltárni és megérteni 
a helyzetet. Ehhez elengedhetetlen, hogy a meglévő gyakorlatok minőségéről is 
pontosabb képet kapjunk, mint ahogy az is, hogy ezek hatását a tanulás eredmé-
nyességére valóban meg tudjuk mutatni.

Az is jól látszik, hogy pozitív attitűd jellemzi az oktatókat, viszont a pedagó-
giai tudás hiánya akadályozza őket abban, hogy elképzeléseiknek és céljaiknak 
megfelelő módszerekkel és eszközökkel dolgozhassanak. Éppen ezért a tanulási 
eredmények szemlélet terjedése mellett az is szükséges, hogy az oktatók peda-
gógiai támogatást kapjanak. Ez feltehetőleg előtérbe kerül azzal, hogy a gondol-
kodás a felsőoktatás-pedagógiáról egyre többeket jellemez, s ez kikényszerítheti 
azokat lehetőségeket és utakat, ahol az oktatók megkaphatják ezeket a támoga-
tásokat.
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Bevezető

A magyar felsőoktatás bolognai folyamatának egyik jelzője, hogy miként műkö-
dik a máshol szerzett tudás beszámítása. Jelen tanulmány a validáció témaköré-
hez tartozó elméletek, szakirodalom áttekintése és a fogalmak tisztázása, a nem-
zetközi téren folyó tárgybeli rendszer- és intézményi kommunikáció felvázolása 
után azt vállalja, hogy a kötet bevezetőjében jelzett ELTE-kutatás (Vámos, 
2010)1 adatbázisát felhasználva a témával kapcsolatosan elemzést végez, vala-
mint az azóta végbemenő változás irányát jelzi a TÁMOP 4.1.3 felsőoktatási 
szolgáltatások rendszerszintű fejlesztését támogató projekt eredményeinek 
mélyelemzésével. 

Ez utóbbi azért bír jelentőséggel, mert 2010 óta nagyobb lélegzetű rendszer-
változás-ösztönzés folyik a felsőoktatásban direktebb és indirektebb eszközök-
kel, melynek következménye – többek között – a tanulási eredmények képzési 
programorientáló szerepének erősödése, lépések a kimenetalapú, tanulásköz-
pontú felsőoktatási működés irányába, s nem utolsósorban a validáció felsőokta-
tási implementálásának támogatása.

A rendszerműködést különböző síkokon lehet követni; a rendszerszinten túl 
az alrendszerek sajátosságai is vizsgálhatók, mint a szervezet, szervezeti műkö-
dés,2 ez utóbbin belül pedig az egyén. Az eddigi hazai kutatások a változások 
rendszerbeli megjelenését vizsgálták elsősorban, pedig az egyén, esetünkben pél-
dául az oktató vizsgálatából közelebb kerülhetünk a rendszerinnováció akadályo-
zóiként vagy segítőiként funkcionáló, mélyebb pszichikus rétegekhez. Ilyenek az 
oktatók nézetei, látens elméletei, döntési mintái, attitűdjei a szervezethez, gon-
dolkodásuk a rendszerhez való illeszkedésről (Virág, 2006). 

A felsőoktatás világában a szervezeti mechanizmusok – sajátos jellemzői 
miatt – másképp működnek, mint a gazdaság világában; az előbbiben egyszerre 
van jelen az autonómia és a hierarchikus függés, az oktatói és a kutatói szerep, 
s aktuálisan megjelent a fejlesztői funkció betöltése iránti igény. Az ezekhez 
kötődő személyes elvárások, értékek, meggyőződések, az önmagyarázó elméle-
tek lassan, sokszor évek alatt változnak. Tanulmányunk célja, e látens, tacit réteg 
bemutatása.

1 URL: http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=229 Utolsó letöltés: 
2014. 03. 12.

2 A szervezeti együttműködésről lásd Tókos–Kovács tanulmányát e kötetben.
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1. Fogalmi alapok, értelmezések

A validáció kifejezésnek története van: a terminológia 2003–2004 folyamán, 
a közös európai alapelvek kialakítását követően jelent meg európai szinten, a 
Memorandumban3 még az angolszász PLAR4 kifejezés szerepelt helyette. Ma 
a validáció kifejezés elterjedését stabilizálhatja, hogy az európai ajánlásokban 
a validáció (validation)5 szerepel a nem formális és informális tanulás eredmé-
nyeinek elismerését meghatározó fogalomként. Az is látható, hogy az európai 
dokumentumokkal – mint a Közös európai alapelvek a tanulási eredmények 
elismeréséről6 és az Európai útmutató az elismerési rendszerekről7 – ellen-
tétben, az OECD és az UNESCO makroszintű vizsgálatai nem a validációt, 
hanem más kifejezést használnak. Az egységes fogalom kétségkívül fontos 
szempont, s nem vitatható a validációs rendszerek kiépítését támogató európai 
alapdokumentumok szerepe e téren. A jelenséget és ezzel a fogalomhaszná-
latot az elmúlt évtized során több makroszintű kutatás is vizsgálta, amelyek 
különböző klasztereket állítottak fel az országok eltérő gyakorlatai alapján. 
Singh (2011) kutatása ugyanakkor azt állapította meg, hogy a validáció defi-
níciója „országról országra különböző, és megítélése intézményenként is vál-
tozik” (Singh, 2011). A makroszintű kutatások terminológiai változásait az 
1. táblázat foglalja össze.

A fogalomhasználatra hatással van a kutatási szempontok átalakulása is, 
amint az is, hogy a validáció kérdése világszerte meghatározó módon van jelen 
az oktatásfejlesztésben. A problémakör kutatása a XX. század végén jelent meg 
(Evans, 1993), intenzívebb jelenléte azonban az ezredforduló utánra tehető, az 
utóbbi években pedig kifejezetten felgyorsult, különös tekintettel a felsőoktatási 
szektor8 vizsgálatát illetően. Egy sajátos innovációval állunk szemben, amikor a 
validációról, az előzetes tudás nem formális és informális tanulási környezetben 

3 Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000): In: Sz. Tóth János (szerk.) Európa kézi-
könyv az élethosszig tartó tanulásról. Magyar Népfőiskolai Társaság – Szent István Egyetem, 
Budapest, 2001. 113–141.

4 Prior Learning Assessment and Recognition.
5 A francia eredetű fogalom újdonsága: egyrészt gyakorlati használatra alkalmas, praktikusan 

rövid a sokszor többszörösen összetett angol kifejezésekkel szemben, másrészt tükrözi az elért 
francia sikerek nemzetközi megbecsülését, amely a világ egyik vezető fejlesztője a területen.

6 Common European Principles, 2004.
7 European Guidelines, 2009.
8 Például többek között: Fox, 2005; Corradi–Evans–Valk, 2006; Andersson–Fejes, 2005; Murphy, 

2008; Triby, 2009; Valk, 2009; Andersson–Sandberg, 2011; Singh, 2011; Pitman–Vidovich, 
2013.
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megszerzett elemeinek méréséről, elismeréséről és beszámításáról esik szó. Mint 
a bevezetőben jeleztük, e terület kutatása három fő szinten történhet: 1. a nemzeti 
szintű validáció rendszerek elemezése; 2. az egyes nemzeti rendszereken belül 
intézményi vizsgálatok, ahol szektoriális és szakterületi sajátosságok jelentkez-
nek; 3. a validációban érintett legfontosabb szereplők vizsgálatán keresztül. Az 
országok gyakorlatának elemzésére makroszintű kutatásokban nagy nemzetközi 
szervezetek vállalkoztak (OECD, CEDEFOP, UNESCO). Intézményi vizsgála-
tokra elsősorban ott kerül sor, ahol már kiépített validációs rendszert működtet-
nek (Franciaország, Hollandia, Ausztrália stb.), az eljárásban érintett szereplők 
kutatása pedig az oktatáspolitikai reformok nyomon követésének érdekében tör-
tént (Franciaország, Kanada), vagy része az implementációs folyamatok előké-
szítésének.

A fogalomhasználatra hatással van az is, hogy a rendszervizsgálatok jelen-
legi szakaszukban már nem a különbségeket, nem a leszakadó és a kiépített 
rendszerek szétválasztását hangsúlyozzák, hanem az egymástól tanulás lehe-
tőségét. A különböző jó gyakorlatok megismertetését emelik ki, annak elfoga-

1. táblázat. A validáció jelenségének makroszintű kutatásai

Fogalmak Forrás Megjegyzés

Recognition of Non-formal and 
Informal Learning – RNFIL
A nem formális és az informális 
tanulás elismerése

A szóösszetételt az 
OECD 2006–2010 
között folyó kutatása 
kapcsán hozták létre  
a szakértők. 

Semleges, ugyanakkor 
komplex szóösszetétel.

Validation – Validation of non-
formal and informal learning
A nem formális és az informális 
tanulás elismerése

A közös európai  
alapelvek (2004) és 
az Európai útmutató 
(2009) emelték be 
véglegesen az eredetileg 
francia validáció szót a 
közösségi  
szakzsargonba.

A CEDEFOP 2004 óta 
követi nyomon e terület 
európai fejlődését,  
a folyamatosan  
frissített Európai  
leltáron (European 
Inventoryn) keresztül 
(2005; 2008; 2010).

Recognition, validation and 
accreditation of non-formal and 
informal learning – RVA
A nem formális és az informális 
tanulás elismerése, validációja és 
akkreditációja

Az UNESCO  
2008–2012 között  
lezajlott, globális 
kutatási projektjében 
használt elnevezés.

A korábbi kifejezések 
mindegyikét  
felhasználva alkot egy 
új betűszót.

Forrás: Benkei-Kovács, (2012:23).
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dásával, hogy ezek sajátos kulturális gyökerekhez, egyedi társadalmi igények 
mentén zajló rendszerfejlesztéshez kötődnek9. Singh (2011) felhívja a figyel-
met arra, hogy az egyes nemzeti modellek megnevezései különböznek ugyan 
(lásd 2. táblázat), de tartalmi különbségük valójában nem is olyan jelentős. 
A hasonlóságok között említhető annak explicit hangsúlyozása, hogy a vali-
dáció mint tanulástámogató eszköz felnőtt tanulóknak (adult/mature learners) 
szól, akik jelentősebb élettapasztalattal rendelkeznek más hallgatói populáci-
óhoz képest. 

2. táblázat. A validáció nemzeti modelljeinek elnevezései

Elnevezés Ország

Accreditation of Prior Learning (APL)
Előzetes tudás beszámítása
Accreditation of Prior Experiental Learning (APEL) 
Előzetes tapasztalati tudás beszámítása

Egyesült Királyság, USA

Acquisition of academic degrees through self-education 
Egyetemi végzettség megszerzése „önképzés” által

Korea

Annerkennung von früher erworbenenen Kompetenzen
Előzetesen megszerzett kompetenciák beszámítása

Németország

Erkennen van verworven competenties (EVC)
Megszerzett kompetenciák beszámítása

Hollandia

Prior Learning Assessment and Recognition (PLAR) 
Előzetes tudás mérése és elismerése

Kanada

Realkompetanse (valuation/validation)
Előzetes tudás (validáció)

Norvégia

Recognition of Prior Learning (RPL)
Előzetes tudás mérése

Ausztrália, Írország, 
Skócia és Dél-Afrika

Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Tapasztalati úton megszerzett tudás elismerése

Franciaország

Forrás: Werquin (2010) és Singh (2011) alapján.

9 Oktatáspolitikai szempontból meghatározó, hogy Kanadában, Belgiumban, Hollandiában és 
Ausztráliában nagy volt a szerepe a bevándorló népesség integrációjának a validációs rendszer 
kiépítésében. Ezzel szemben Franciaországban inkább a társadalmi igazságosság kérdésének 
szociológiai szempontú megközelítése, Dél-Afrikában a társadalom tagjainak oktatáspolitikai 
egyenlősége, míg Portugáliában a leszakadt társadalmi rétegek iskoláztatásának lehetősége 
jelent meg markáns tényezőként (Singh, 2011; Werquin, 2010).



│ 205

2. Szabályozási keretek

A rendszerre irányuló törvényi szabályozás tekintetében Davies (2006) három 
stratégiát különböztet meg a felsőoktatási szektort vizsgálva. Ezek: 1) van olyan 
európai ország, amely direktív módon előírja a validáció bevezetését a felsőokta-
tási intézmények számára (Franciaország); 2) máshol tiltják az eszköz használatát 
(Görögország); 3) a legtöbb ország jogszabályai révén megengedi és támogatja 
a validációs eljárások működtetését, nem kötelező, nem preskriptív jelleggel. 
Abban, hogy milyen mértékben terjed el a validáció használata az egyes orszá-
gokban, a helyi oktatáspolitikai környezet a meghatározó. Az intézmény szintjén 
a validáció a felsőoktatásban alapvetően három célt szolgálhat az egyes országok 
törvényi szabályozásának tiszteletben tartása mellett: 1) a felvételi vizsga alóli 
mentesség; 2) a kurzusok alóli felmentés szabályozása kredithatárral; 3) a teljes 
képesítés megszerzése. E három szempont alapján a megoldások országonként 
különbözőek (lásd 3. táblázat).

3. táblázat. Az elismerés operatív céljainak jelenléte az egyes országok felső-
oktatásában

Ország 

Az elismerés célja

Anglia Írország Norvégia Franciaország

1.  Felvételi vizsga alóli 
mentesség Igen Igen Igen Igen

2.  Kurzusok alóli  
felmentés Igen Igen Igen Igen

3.  Teljes diploma  
megszerzése Nem Igen Nem Igen

A kurzusok alóli felmentést Angliában a felsőoktatás területén működő Quality 
Assurance Agency szabályozza, amely 2004-ben minőségbiztosítási kereteket 
fogalmazott meg a validációs rendszerek kiépítésével kapcsolatban10. Az útmuta-
tóban a döntési hatáskört intézményi szintre delegálták: általában a befogadható 
kreditek mértékét 50%-ban maximálják egy egyetemi (szak)diploma esetében. 
Ezt a határt az egyes intézmények szigorúbbra is szabhatják, például azzal, ha 
a krediteknek csak 25%-át engedélyezik befogadni a validációs eljárás során. 

10 Quality Assurance Agency for Higher Education (2004): Guidelines on the accreditation of 
prior learning.
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A validációs célok közül nem csupán a teljes diploma megszerzésének vagy a 
kurzusok elismerésének kérdését érik támadások, amelyhez olyan jellegű féle-
lem társul, hogy aláássa a diplomák tekintélyét (Triby, 2009), hanem a tapasz-
talatok beszámításának létjogosultságát is kétségbe vonják az akadémia corpus 
tekintélyelvű tagjai a felvételi vizsga és követelmények alóli mentesség esetében 
(Singh, 2011).

Az egyes validációs célok időbeli bevezetése szintén eltérő képet mutat orszá-
gonként. Az első cél, azaz a felvételi vizsga alóli mentesség megadása az 1980-
as években jelent meg Franciaországban és Spanyolországban, a többi államban 
jellemzően csak egy évtizeddel később. A második cél, a kurzusok alóli felmentés 
megadása az 1990-es években, míg a harmadiké az évtized végén jelent meg 
először: 1999-ben Írországban, 2002-ben pedig Franciaországban. A skandináv 
országok oktatási rendszereiben az első és a második validációs cél használata 
egyaránt az 1990-es évek végére, a 2000-es évek elejére tehető. 

Az elmúlt húsz év során számos olyan rendszerszintű strukturális átalakí-
tás érintette az egyetemi világot, amely a validáció bevezetésének és működte-
tésének kedvezett: a kreditrendszer általános bevezetése a bolognai folyamattal 
összekapcsolódva, a képesítési keretrendszerek megszületése, valamint a tanu-
lási eredmények alapú oktatási szemlélet kialakulása és elterjedése.11 Egy sor 
olyan innováció nyert teret, amelyek szükséges előfeltételei vagy kísérői lehetnek 
egy hatékony nemzeti szintű validációs rendszer kialakításának. A nemzetközi 
kutatások világszerte azt támasztják alá, hogy a felsőoktatáson belül a validá-
ció térhódítása kifejezetten lassú folyamat, ami számos nehézségbe és akadályba 
ütközik (Castle–Attwood, 2001; Fox, 2005; Wheelahan, 2006; Murphy, 2008). 
A felsőoktatási validációs rendszerek kiépítésében jellemzően azok az intézmé-
nyek lépnek előre, amelyek ezt nemzetközi projektek keretében (Valex, Validus) 
vagy kísérleti fejlesztésekben részt vevő intézményekként – az egyéb felsőokta-
tási intézményekhez képest – végzik (Murphy, 2008; Andersson–Sandberg, 2011; 
Singh, 2011).

Összességében megállapítható, hogy a rendszerszintűen végrehajtott viszony-
lag gyors oktatáspolitikai reformok eredményeként létrejött validációs rendsze-
rek további fejlesztésekre szorulnak, bár a hatékony működtetésükhöz szüksé-
ges strukturális előfeltételek, mint a képesítési keretrendszerek vagy a tanulási 
eredmény alapú szemlélet Európán belül már jellemzően rendelkezésre állnak. 
A szélesebb körű elfogadásukhoz pedig több időre van szükség, még azokban az 
országokban (mint Ausztrália vagy Dél-Afrika) is, ahol a jelenség már jelentős 
ideje napirenden van.

11 Erről lásd bővebben Czető–Kálmán: A tanulási eredmények szemlélet alakulása a hazai felső-
oktatásban című tanulmányát e kötetben.
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3. A magyar felsőoktatás a téma 
szempontjából releváns kutatásai

Magyarországon e terület elméleti kutatása közel egy évtizede elkezdődött. A fel-
sőoktatási szektor ilyen szempontú vizsgálatára első alkalommal az OECD mak-
roszintű kutatásának keretében került sor, tényfeltáró jelleggel (Derényi et al., 
2007). Ez kimutatta, hogy 2006 előtt – néhány, a területről készült kisebb horde-
rejű elméleti jellegű összefoglaló tanulmány mellett – elsősorban a felnőttképzés 
területén folytak adaptációs kísérletek. Az implementáció azonban – részben az 
oktatási rendszer struktúrájának felkészületlensége miatt – nem hozott komoly 
sikert (Schindler, 1999; Tót, 2002; Zachár, 2004; Csapó, 2005; Beszédes Nimród, 
2008). A felsőoktatásban12 a komolyabb érdeklődés és fejlesztő munka európai 
uniós ösztönzésre indult meg – az Európai útmutató az elismerési rendszerekről 
(European Guidelines, 2009) megjelenését követő időszakban – a validáció kiala-
kításának modellezésével kapcsolatban (Derényi–Tót 2011).

A TÁMOP 4.1.3 projekt 2010–2013 közötti időszakának egyik eredménye 
volt annak feltárása néhány intézményi esettanulmány útján, milyen validációs 
gyakorlatok és eljárások jellemzik a magyar egyetemeket és főiskolát, hogyan 
történik a máshol szerzett tudás beszámítása. Ennek során megismert és bizonyí-
tott lett, hogy a felsőoktatásban egyrészt működik egy hivatalos, kreditátviteli, 
kreditbeszámítási eljárás az intézmények szervezeti szintjén, ahol tantárgyak, 
részképzések vagy korábbi tanulmányok egyenértékűségét vizsgálják, másrészt 
egy ún. szürke, puha gyakorlat, amikor az oktató saját hatáskörben hoz döntést. 
A kettő összefügghet, hiszen az oktatónak lehetősége van arra is, hogy hivatalos 
csatornába terelje át a beszámítási folyamatot. A validációs, beszámítási folyamat 
e két különböző szintjének eltérő célja és következménye van. Az egyetemi okta-
tók a validáció területén bizonyos szempontból a változás fő aktorainak (change 

12 A felsőoktatás és a felnőttképzés szektorai struktúrájukban különböznek abból a szempontból, 
hogy a változás aktoraiként egy validációs rendszer kiépítésekor milyen szereplők játszanak 
hangsúlyosabb szerepet. A felsőoktatás világát meghatározza az akadémiai nézőpont és az 
autonómia, ebből adódóan az egyetemi oktatók a kulcsszereplők, s azok az intézmény- és kép-
zésiprogram-vezetők, akik szintén az oktatói közösségek tagjai közül kerülnek ki. A felnőtt-
kép zés világában az intézmények működését és működtetését az intézményvezető biztosítja, 
aki önmaga nem feltétlenül érdekelt az oktatási folyamatban, elsősorban gazdasági érdekek 
vezérlik tevékenységét, továbbá a reformok meghatározó és megkerülhetetlen szereplője. 
Ezért a korábbi felnőttképzési-projektek tanúságai igen korlátozottan alkalmazhatóak a fel-
sőoktatásra. Lényegében az első komolyabb átfogó kutatás e területen 2009-ben kezdődött 
hazánkban.
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agents)13 tekinthetők, hiszen az egyetemi kurzusok beszámításánál hozzáállásuk 
perdöntő az elismerési folyamat kimenetelét illetően.

2006–2011 között az ELTE Neveléstudományi Intézetében BaBe projekt címen 
akciókutatás folyt a pedagógia alapszak implementációjára (Vámos–Lénárd, 2012; 
Vámos–Lénárd, 2014). A komplex, több területre kiterjedő longitudinális kuta-
tó-fejlesztő munka egyik eredménye a képzési program megújítása volt, melynek 
során a validációs elvet beépítették a tantervbe. Az akciókutatás néhány fontos jel-
lemzőre irányította rá a figyelmet: 1) megmutatta, hogy a gondolkodás a validáció-
ról korábban nem érte el sem a szervezet, sem az oktatók szintjét; 2) a kari alapon 
álló intézményi validációs stratégia hiányában, a tisztázatlan képzésiprogram-fe-
lelősi rendszerben a tantárgyfelelős vezető oktatók merev akadémiai nézőpontja a 
validáció szempontjából is könnyen akadállyá válhat; 3) a tanulószervezeti, szak-
mai gyakorlatközösségi hatások elősegítik a szereplők (oktatók és vezetők, oktatók 
és hallgatók), illetve a tantárgyak „beszélgetését”, ami támogatja a tudást tanulási 
eredményekről, és épülően pedig a validáció szerepének mérlegelését.

Más kutatások kimutatták, hogy a fejlesztést bizonyos esetekben félreértések 
és hátráltató tényezők is lassítják,14 ezért is megkerülhetetlen a jelenség indi-
viduális szintjének vizsgálata s ezzel a rendszerfejlesztés támogatása az egyén 
szintjén is, valamint az oktatói elkötelezettség megteremtése.

4. Elemzési módszerek

4.1 Az empirikus kutatás

Az e kötet bevezetőjében jelzett Tempus–ELTE-kutatás a bolognai folyamathoz 
kötődően 2010-ben érintette a validáció témakörét, de elemzésre annak idején 
nem került sor. Most, az akkor felvett adatokra támaszkodva, az oktatók és veze-
tők nézőpontját vizsgáltuk. Mivel a felsőoktatást nem érték erőteljes rendszerlö-
kések a validáció bevezetése terén, e tanulmány kontextuális keretként vélelmezi, 
hogy a rendelkezésre álló adatbázis attitűdvizsgálati eredményei ma is érvénye-
sek lehetnek. Ugyanakkor az elemzés a felsőoktatás szereplői gondolkodását ille-
tően kiegészül a 2014-es TÁMOP 4.1.3 projekt 2. ütem fejlesztéséből nyert infor-
mációkkal. A 2010-es kutatás validációt érintő kérdése az volt, hogy a máshol 
szerzett tudás beszámításával érintett oktatók és vezetők milyen mértékben talál-

13 Mclaughlin, Milbrey (1990): The Rand change agent study revisited: Macro perspectives and 
micro realities. Educational Researcher, 1990/9, 11–16.

14 A validáció hazai felsőoktatási fejlesztési lehetőségeiről és korlátairól lásd bővebben Tót Éva 
tanulmányát e kötetben.
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koznak olyan hallgatókkal, akik a máshol szerzett tudás beszámítását kérik, s 
hogyan viszonyulnak az ilyen irányú kérésékhez. A TÁMOP-projektből felhasz-
nált információk azoktól a résztvevőktől származnak, akik a programban – kép-
zési területenként/szakterületenként – interaktív, csoportos munkát végeztek a 
tanulási eredmények megfogalmazása érdekében, és validációs gyakorlatokat is 
elemeztek. Esetükben az volt a kérdés, mit gondoltak a validációról a projektet 
megelőzően, és mit kaptak e témakör kapcsán a programtól.

4.2 A kutatás jellemzése

A kutatás célja, hogy az eddig Magyarországon nem vizsgált szereplőket, az okta-
tókat és a szakfelelősöket/vezetőket érintően feltárja a validáció ismertségét és a 
vizsgált ágensek érintettségét, a máshol szerzett tudás megszerzéséről való gon-
dolkodással összekapcsoltan. Cél a validációhoz viszonyulás mintázatait feltárni, 
tipikus utakat találni, amelyet a szereplők bejárnak a validációval ismerkedve.

A kutatás hipotézisei: a) az oktatók és a vezetők nézetei különböznek a máshol 
szerzett tudás elismeréséről (validáció), ami mögött a szakmai tudás, a felelősség, 
az érintettség és a tanulási eredmények szemlélet különbözősége áll; b) az oktatók 
és a szakfelelősök/vezetők validációra vonatkozó nézetei a saját szerepükről való 
gondolkodással függnek össze, s különböznek a tanuláshoz, felsőoktatáshoz, inno-
vációhoz való viszony szerint; c) az oktatói nézetek és saját intézményük jellemzői 
összefüggnek.

A kutatás mintája: az említett 2010-es kutatás 822 válaszoló oktatója és 321 
szakfelelőse/vezetője (a továbbiakban: vezető), illetve a TÁMOP 4.1.3 projekt 2. 
ütem munkacsoport tagjainak körében felvett kérdőíves vizsgálatban válaszoló 
15% munkacsoporttag (továbbiakban: közreműködők). Ezen túl a projekt zárá-
sakor 13 fókuszcsoportban 4-5 fős interjú készült a különböző szakmai alapon 
szerveződő munkacsoportok – műszaki, gazdaság-, agrár-, bölcsész- és nevelés-, 
illetve egészségtudományi területek – tagjaival. (Ezek szó szerinti gépelt válto-
zatban álltak rendelkezésre.)

A kutatás módszerei: 1) az empirikus kutatás adatbázisának elemzése a vali-
dációt érintő kérdések mentén, több változót alapul véve; 2) csoportos interjúk 
elemzése a TÁMOP 4.1.3 projekt 2. ütemének zárásához kapcsolódóan. Az ada-
tokat statisztikai próbáknak vetettük alá. A továbbiakban a szignifikáns ered-
ményeket mutatjuk be (ahol ez nem áll fenn, ott ezt jelezzük, s az erős P≤,003 
szignifikanciát is jelöljük: két csillaggal). A nézetek feltárására faktor- és klasz-
teranalízist végeztünk, illetve a szöveges válaszokat tartalomelemzésnek vetet-
tük alá. A TÁMOP 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 
2. ütemében keletkezett fókuszcsoportos interjúk kvalitatív tartalomelemzésekor 
az érzelmi viszonyulásokra, az attitűdökre fókuszáltunk.
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5.  Az elemzés eredményei

5.1 Kvantitatív kutatási eredmények

5.1.1 A máshol szerzett tudás beszámítási gyakorisága

A felsőoktatás oktatói jellemzően kevés hallgató esetében és ritkán találkoznak 
azzal a kéréssel, hogy vegyék figyelembe a máshol szerzett tudást. A gyakorisá-
got tekintve: rendszeres és sok hallgatót érintő megkeresésről a 821 válaszoló 
oktató 3%-a számolt be, 18%-nyian soha nem találkoztak ezzel, a válaszadók 
32%-a pedig rendszeres, de kisszámú hallgató problémájának látja. A 322 vála-
szoló vezető 69%-a több vagy kevesebb hallgató esetében, de rendszeresen talál-
kozik a máshol szerzett tudás beszámításának kérdésével, szemben az oktatókkal, 
akiknek csak 35%-a. A találkozás a máshol szerzett tudás beszámításával kép-
zési területenként szignifikánsan** különbözik (lásd 1. ábra). Az egyik végleten 
olyan szakterületek állnak, ahol a válaszolók soha vagy ritkán találkoznak ilyen 
kéréssel, míg a másikon az informatika, a gazdaságtudomány áll, ahol a többség 
rendszeresen foglalkozik ezzel.

1. ábra. A máshol szerzett tudás beszámításának gyakorisága képzési területek 
szerint (N=821)

Megjegyzés: A kevés válaszoló miatt, nem szignifikáns a jogi-igazgatási területen (N=10) és a művészetközve-
títésben (N=13) kialakult eredmény.

A feltett kérdés: Mennyire jellemző az Ön kurzusaira és milyen nagyságrendben, hogy a hallgatók máshol 
szerzett tudás beszámítását, elismerését kérik Öntől?

Rendszeresen, minden félévben 
több tucat hallgató jelentkezik ilyen 
igénnyel.
Rendszeresen, néhány hallgató 
jelentkezik ilyen kéréssel.

Ritkán keresnek meg ilyen kéréssel.

Nem kértek még tőlem ilyet.

0%            20%           40%          60%          80%          100%

Jogi-igazgatási terület

Művészetek

Orvos- és egészségtudomány

Természettudomány

Műszaki tudomány

Informatika

Bölcsészettudomány

Agrártudomány

Sporttudomány

Gazdaságtudomány

Társadalomtudomány

Művészetközvetítés



│ 211

Ugyanezt vizsgálva az intézmény székhelye szerint: minél kisebb a település, 
ahol a felsőoktatási intézmény működik, a validációt annál gyakoribb és annál 
több tanulót érintő kérdésnek látják (lásd 2. ábra).

2. ábra. A máshol szerzett tudás beszámításának gyakorisága az intézmény 
székhelye szerint (N=821)

A feltett kérdés: Mennyire jellemző az Ön kurzusaira és milyen nagyságrendben, hogy a hallgatók máshol 
szerzett tudás beszámítását, elismerését kérik Öntől?

Ha a székhely, a fenntartó és az intézmény jellege szerint együtt vizsgáljuk az 
adatokat látható, hogy egyrészt Budapesten a magánintézményekben a leggya-
koribb, majd az egyházi, végül az állami fenntartásúaknál, illetve a főiskolákon 
gyakoribb, mint az egyetemeken (lásd 3. ábra), másrészt a megyeszékhelyeken 
az állami főiskolákon gyakrabban, a magánintézményekben ritkábban előforduló 
jelenségről van szó (lásd 4. ábra), míg a városokban a különbség nem szignifikáns.

3. ábra. A máshol szerzett tudás beszámítását kérő hallgatók száma és a kérés 
gyakorisága a budapesti felsőoktatási intézményekben (N= 259) 

Rendszeresen, minden félévben 
több tucat hallgató jelentkezik ilyen 
igénnyel.
Rendszeresen, néhány hallgató 
jelentkezik ilyen kéréssel.

Ritkán keresnek meg ilyen kéréssel.

Nem kértek még tőlem ilyet.
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Rendszeresen, minden félévben 
több tucat hallgató jelentkezik ilyen 
igénnyel.
Rendszeresen, néhány hallgató 
jelentkezik ilyen kéréssel.

Ritkán keresnek meg ilyen kéréssel.

Nem kértek még tőlem ilyet.
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4. ábra. A máshol szerzett tudás beszámítását kérő hallgatók száma és a kérés 
gyakorisága a megyeszékhelyek felsőoktatási intézményeiben

A felsőoktatási intézmények esetében székhely szerint különbség van abban 
is, hogy a válaszolók milyennek látják az egyes egyetemek, főiskolák közötti 
különbséget. A budapesti válaszolók 70%-a teljesen vagy inkább egyetért, hogy 
az intézmények nagyon különböznek egymástól, míg az egyéb településeken 
(megyeszékhely, város) ez a mutató 46%. 

A találkozás a validációval és a tanulási eredmény alapú felsőoktatás fogal-
mának ismerete összefügg, továbbá azok a válaszolók, akik ismerik a fogalmat 
– például közreműködtek projektekben, olvasmányaik alapján, a felsőoktatás-
ban e téren zajló változásokról tájékozottabbak – másképp viszonyulnak a vali-
dációhoz, mint akik nem (sig.**). A fogalmat jól ismerők 40%-a rendszeresen 
találkozik olyan hallgatóval, aki máshol szerzett tudását kívánná elismertetni, 
s nincs olyan, aki nem, míg akik nem ismerik a fogalmat, azok 25%-a soha nem 
találkozott ilyen kéréssel. A fogalmat ismerők 53,5%-a támogatja a nem formális 
környezetben folyó tanulás elfogadását; ez az átlagérték fölött van. Azok köré-
ből viszont, akik a tanulási eredmények kifejezés alatt osztályzatot, érdemjegyet, 
diplomát értenek, ez kisebb arányban, 24% támogatott. 

5.1.2 A máshol szerzett tudásra vonatkozó nézetek

Az oktatók és a vezetők mintájában kutatásunkkal nem találtunk szignifikáns 
különbséget a tekintetben, hogy véleményük szerint a tudáshoz hozzá lehet-e jutni 
informális és nem formális környezetben folyó tanulással is, illetve hogy a tudás a 
lényeg, s nem annak forrása. Abban sem szignifikáns a véleménykülönbség, hogy 
a felsőoktatási intézményeknek e téren kitüntetett szerepük van, illetve hogy nincs. 
A véleménykülönbség a hallgatókról való gondolkodásban van: a vezetők közül 
kevesebben gondolják (21%), mint az oktatók (36%), hogy a hallgató lustaság 
miatt kér kreditbeszámítást, valamint többen kapcsolják ezt össze a hallgatói mobi-
litás jelentőségével és a hallgatói jogokkal. A hallgatói jogokról való gondolkodás-

Rendszeresen, minden félévben 
több tucat hallgató jelentkezik ilyen 
igénnyel.
Rendszeresen, néhány hallgató 
jelentkezik ilyen kéréssel.

Ritkán keresnek meg ilyen kéréssel.

Nem kértek még tőlem ilyet.

0%            20%           40%          60%          80%          100%

Magán, alapítványi (N=16)

Állami főiskola (N=67)

Állami egyetem (N=327)

12,5%                     50%                          37,5%

4,5%       37,3%                              56,7%              1,5%

2,2%      30%                        44,3%                  23,5%



│ 213

ban különbség van aszerint is, hogy ki ismeri a tanulási eredmények fogalmat és 
ki nem: akik ismerik a fogalmat, azok 91%-a fontosnak tartja a validációt hallgatói 
jogként értelmezni, míg akik nem ismerik, azok közül ezt 80% fogadja el (sig. **). 
A validációról való gondolkodást a vezetői kérdőív 33. és az oktatói kérdőív 39. 
kérdésére (ua.) adott válaszokban klaszteranalízissel vizsgáltuk.

A máshol szerzett tudás elismerésével kapcsolatosan az alábbi állításokról 
kérjük a véleményét (VK. 33., OK. 39.)
(Teljesen egyetértek; Inkább egyet értek, mint nem; Inkább nem értek egyet, mint 
igen; Nem értek egyet)

1. Az olyan tudás is elismerhető kredittel, kreditbeszámítással, amit nem formális 
keretek között szereztek, így pl. a munkatapasztalat. (1. állítás)

2. A kreditelismerést, -beszámítást csak azok a hallgatók kérnek, akik a dolog 
könnyebbik végét szeretik megfogni. (4. állítás)

3. A tudás az tudás, függetlenül attól, hogy hol, milyen formában és mikor tettek 
rá szert. (3. állítás)

4. A felsőoktatási intézmények között nagyok a különbségek, ezért nem lehet egy-
szerűen a megszerzett krediteket alapul venni az elismerés során. (2. állítás)

5. Egy hallgató minden alkalmat használjon fel tudása gyarapítására, és ne 
kérjen felmentést, kreditbeszámítást. (5. állítás)

6. A felsőoktatásban szerzett tudást kell, hogy a munka világa felhasználja, 
s nem fordítva. (6. állítás)

7. A máshol szerzett tudás elismerése veszélyezteti a felsőoktatási autonómiát. 
(7. állítás)

8. A hallgatói mobilitás erősödése a máshol szerzett tudás elismerését erősíti. 
(8. állítás)

9. A hallgatónak joga, hogy korábban megszerzett tudását beszámítsa az intéz-
mény, ahova felvételt nyert. (9. állítás)

10. A máshol szerzett tudás elismerése veszélyezteti a diploma minőségét. 
(10. állítás)

Az oktatók esetében a nézetek közötti különbségeket a gondolkodás zártságában-
nyitottságában, illetve az ágensek jelenlétére és a tudásforrásra vonatkozó néze-
tekben találjuk meg. A válaszok alapján az oktatók két nagyobb csoportra oszt-
hatók. Az egyikbe azok tartoznak, akik egy zárt felsőoktatásban gondolkodnak, a 
felsőoktatást tekintik a tudás forrásának és ágensének (2., 4., 5., 7., 10. állítások). 
A másikba azok, akik nyitottnak látják a felsőoktatást és a tudás lehetséges forrá-
sát is, a hallgatókat pedig olyanoknak, akik saját tanulásuknak/tudásuknak ágen-
sei (1., 3., 6., 8., 9. állítások). Az első csoporthoz tartoznak azok, akik a felsőok-
tatási intézmények között lévő minőségi különbségek miatt aggodalmaskodnak: 
a hallgatói ágenciába és a tudásforrás minőségébe vetett bizalmatlanság miatt, a 
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máshol szerzett tudás befogadását illetően kétkedőek (2. és 7. állítás). A második 
csoport tagjai közül azok, melyek a máshol szerzett tudás elismerését alapvető 
hallgatói jognak tekintik (9. állítás), és a tudás érvényességét megszerzésének 
forrásától függetlenül hangsúlyozzák (3. állítás), haladó nézeteket képviselnek, 
és gondolkodásukat átjárja a tanulási eredmények alapú szemlélet (lásd 5. ábra). 
Ugyanezt a vizsgálatot a vezetők körében elvégezve (N=321) a következő ered-
ményre jutunk: nézetkülönbségek vannak a felsőoktatás önállóságát veszélyez-
tető külső tényezők érzékelése vagy kevésbé érzékelése között. A viszonyulás 
attól függ, hogy mennyire utasítják el a függést a munka világától, a hallgatói 
mobilitást, és mennyire látnak más felsőoktatási intézményben versenytársat 
(6., 7., 8. állítás).

Mann–Whitney próbával egyetemek és főiskolák szerint vizsgálva a szakfe-
lelősök, vezetők viszonyát a fenti szempontokhoz azt látjuk, hogy szignifikáns 
különbség az egyetemek státuszát őrző gondolkodásban van: a főiskolák veze-
tői/szakfelelősei inkább elfogadják azt, hogy nem csak felsőoktatásban szerez-
hető tudás (sig.**), míg az egyetemeken dolgozók éppen ellenkezőleg látják ezt. 
Szerintük tudást szerezni az egyetemen való tanulással kell (sig..**). Az oktatók 
esetében is az elfogadás-elutasítás, illetve a bemenet- és kimenetorientált tanulás 
szemlélet terén szignifikáns a különbség: a validáció mint hallgatói jog elfoga-
dása tényként nagyobb arányú a főiskolákon dolgozók, mint az egyetemi kollé-
gáik körében (sig.**). A képzés végén kiadott diploma minősége szempontjából 
a külső tudás elfogadását inkább érzik veszélyesnek az egyetemi, mint a főis-
kolai oktatók. A hallgatói jog és a mobilitás összekapcsolása a máshol szerzett 
tudás beszámításával átlagosan a leginkább elfogadott álláspont, s itt a legkisebb 
a vélemények közötti szórás. A legkevésbé elfogadott nézőpont a kreditátvitel 
veszélyein alapul. Itt kisebb a vélemények szórása is. Legnagyobb véleménykü-
lönbség a válaszolók között a tekintetben van, hogy a nem formális úton, munka-
tapasztalattal szerzett tudást a felsőoktatás befogadja-e. 

5. ábra. Az oktatói vélemények dendrogramja a máshol szerzett tudás  
beszámításáról (N=821)
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A felsőoktatásban végzendő oktatói feladatokról való gondolkodást, azaz a 
felsőoktatási szereppreferenciákat az oktatói kérdőív 18. kérdésére kapott vála-
szok klaszteranalízisével vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a felsőoktatásban az okta-
tás és a tudományos kutatás a legkedveltebb feladat, a tudományterületi fejlesztés 
és innováció a legkevésbé, vagy egyáltalán nem végzett. A vélemények közül az 
előbbiben van a legkisebb szórás, s az utóbbiban a legnagyobb.

A válaszok alapján elkülönül az oktatói, a fejlesztői/innovátori feladat és a 
tudományterülettel, a diszciplína gondozásával foglalkozás. Ezekből kiindulva 
az oktatók felsőoktatási szerepekhez való viszonyulása alapján két nagyobb 
csoport kölüníthető el: az egyik a fejlesztő és a tudományt művelő (1., 2., 5., 
8. állítások), a másik az oktató-kutató főprofilú csoport (3., 4., 6., 7. állítások). 
Mindkét csoportnak van innovációs potenciálja, szervezési feladatok inkább 
az elsőhöz társulnak (2. állítás). Ebben a csoportban az oktatói feladatokkal 
kerül szinkronba a kutatói szerep, az oktató visszaforgatja, hasznosítja kutatási 
potenciálját, eredményeit. A második csoporthoz tartozók esetében az oktatáshoz 
kötődő kutatások, fejlesztések dominálnak (lásd 6. ábra).

18. Mennyire tartja jellemzőnek saját magára az alábbi oktatói szerepeket, 
feladatokat?

(Nagyon szívesen csinálom; Szívesen csinálom;Nem nagyon szívesen csinálom; 
Nem szívesen csinálom; Nincs ilyen feladatom.)

1.  Innováció a tudományterületen
2.  Oktatáshoz kapcsolódó szervezési feladatok
3.  Oktatási tevékenység
4.  Oktatáshoz kapcsolódó kutatások
5.  Tudományterületi kutatások
6.  Oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések
7.  Oktatási programinnováció
8.  Tudományterületi fejlesztések

6. ábra. Az oktatói szerepértelmezések dendrogramja (N=821)
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Akik a tudományterületi fejlesztői és innovátori feladatokat nagyon szívesen/szí-
vesen végzik, kevésbé féltik az intézményi autonómiát és a diploma minőségét a 
validációtól, s inkább elfogadják, hogy nem formális körülmények között is lehet 
tudáshoz jutni. A programinnovációs feladatot ellátók esetében összefüggés van 
e feladat kedveltsége és a nem formális körülmények közötti tudásszerzés között, 
illetve az arról való gondolkodásban, hogy a tudás forrása az egyetem. Az oktatói 
szerepet nagyon kedvelők/kedvelők inkább elfogadják a mobilitást, a hallgatói 
jogokat, mint akik kevésbé szeretik. A többi összefüggés az oktatói szerepek és a 
validációról való gondolkodás között nem szignifikáns. A szerepek közötti korre-
lációt nézve azt látjuk, hogy akik preferálják az oktatásfejlesztést és innovációt, 
egyben a tudományterületi fejlesztést és innovációt is kedvelik. Az oktatói és 
kutatói szerepről gondolkodás azonban negatív korrelációt mutat.

5.2 A kvalitatív nézet- és attitűdvizsgálat eredményei

A TÁMOP 4.1.3 projekt 2. ütemének munkacsoportülései anyagait elemezve a 
fogalmak következetlen használata (például validáció és kreditátvitel), a kife-
jezések keveredése (például korábban formális környezetben megszerzett tudás 
és végzettségek beszámítása), illetve a nagyfokú bizonytalanság volt kimutatha-
tó.15 Az az általánosítható megállapítás született, hogy „A hazai felsőoktatásban 
ma az jellemző, hogy a validáció fogalmát viszonylag kevesen ismerik pontosan, 
a részidős, idősebb hallgatók munkatapasztalatainak elismerése, a gyakorlat 
alóli felmentés a legjellemzőbb (és jogilag is szabályozott) megvalósulási forma. 
Emellett az igények jelentős részben formális eljáráson kívül merülnek fel, és az 
érintett oktató és hallgató közötti alkukban »intéződnek«. A kisebb intézményekre, 
főiskolákra inkább jellemző a validációra való nyitottság vagy a tényleges gya-
korlat, mint a nagy egyetemekre.” (Tót, 2013)16 Ugyancsak Tót Éva, kéziratában 
összeállította a munkacsoporttagok által jelzett validációs tevékenységeket, eljá-
rásokat és problémákat (Tót, 2013). Úgy tűnik, hogy a feladat jellemzően a belső 
és külső mobilitás miatt jelentkezik, s az ennek kapcsán keletkező probléma a 
hitelességgel, a tanulási eredmények alapú dokumentáltság gyengeségével/hiá-
nyával áll kapcsolatban (lásd 4. táblázat). 

15 A validáció értelmezése a képzésben: mindig személyek másutt megszerzett tudásának (tanulási 
eredményeknek) az összevetése képzési/képesítési követelményekkel (mint referenciákkal), és 
az összevetés eredménye mindig valamilyen formális elismerés (kredit, felmentés, beszámítás, 
tanúsítvány/képesítés kiadása).

16 Tót Éva (TÁMOP 4.1.3 projekt kulcsszakértő) kézirata a validáció témakörében, a munkacso-
portokban folyó munka összegzéseként.
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4. táblázat. A hozott tudás elismerésének jellemző alesetei

Tevékenység Hozott tudás/eljárás 
jellege

Probléma

Máshol szerzett kreditek  
elfogadása

Kreditátvitel
(másutt már értékelt 
tudások befogadása)

Nehéz az összevetés, megfe-
leltetés a befogadó intézmény 
tantárgyi leírásával (a kredit 
mögötti tantárgyleírás hiánya 
vagy hiányossága miatt  
+ az összevetendő dokumen-
tumok nem kimeneti alapúak)

Magyar hallgatók hazai mun-
katapasztalatok révén, illetve 
önálló tanulással szerzett tanu-
lási eredményeinek elfogadása

Validáció: Egyedi 
esetek, személyek 
tudásának vizsgálata, 
megfeleltetése a 
követelményeknek

•  A dokumentumok mint 
bizo nyítékok hitelességének 
kérdése

•  A közvetlen tudásvizsgálat 
lehetőségei kiforratlanok

•  A komplex vizsgálat  
(pl. port fólió) munkaigényes 
(bár fontos szerepe lehetne  
a tanulásban)

Külföldi hallgatók munkata-
pasztalatának elfogadása

Validáció: Egyedi 
esetek, személyek 
tudásának vizsgálata

Amennyiben a tudás meglé-
tének bizonyítékai dokumen-
tumok, azok hitelességének 
kérdése még hangsúlyosabb

Külföldön, ösztöndíjas tanul-
mányok során (Erasmus) elért 
tanulási eredmények beszá-
mítása

Ez inkább programok 
közötti egyeztetés 
alapján történő 
beszámítás

Képzési programok befoga-
dása, kreditálása, példáu szak-
képzés felől a felsőoktatásba 
bejutás vagy informatikai nem 
formális képzések és azok 
tanúsítványai

Ez programok meg-
feleltetése

Szabályozás, megállapodás 
kérdése

Az interjúk alapján nyert jelenlegi helyzetkép szerint a validáció kérdésének 
megítélése sokszínű, s nem nevezhető egyöntetűen pozitívnak: az attitűd érzelmi 
komponensében egyszerre vannak jelen a felfokozott várakozás, a meglepetés 
és az elfogadás, illetve a kétségek, az értetlenség és a csalódottság pólusai (lásd 
7. ábra).
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7. ábra. A validáció kapcsán megjelent affektív viszonyulások skálája

Az alábbi interjúrészletek álltak rendelkezésre a 7. ábra felvázolásához: 
•  előzetes nézeteiben bizonytalanság, új tudás hiányában csalódottság, 

bizonytalanság a továbblépésben, 
„Valószínű, saját érdeklődésem – és a lustaságom miatt is – nekem ez a validá-
ció, ez maradt a fehér foltja ennek az egész projektnek. Tehát tudomány gya-
korlatában valamennyire használjuk, de még mindig itt állok én egy kicsit – nem 
is kicsit! – majdhogynem tudatlanul.” (Oktató az agrár szakterület munkacso-
portjából) 

•  előzetes nézetben bizonytalanság, új tudásban hiányok, továbblépésben 
várakozás, 
„A validációra az azt gondolom, hogy arra kevesebb idő jutott, szerintem, 
úgy összességében az egész projekt alatt. Én személy szerint örültem volna, 
hogyha több jut, merthogy ezzel mint oktatásszervező, azért többet találkozom. 
De arról meg azt gondolom, hogy ahhoz egy szemléletváltás kell. Tehát azt 
egész egyszerűen nem lehet semmilyen módon ráerőltetni csak úgy a felsőok-
tatási intézményekben az oktatókra. Ez egy teljesen más hozzáállás. Teljesen 
más hozzáállás. Arra külön projektet is lehetne szentelni akár.” (Oktató a bölcsé-
szettudomány-neveléstudomány szakterületek összevont munkacsoportjából)

•  előzetes nézetekben bizonyosság, az új tudás meglepetés, továbblépésben 
várakozás, 
„Engem egy kicsit meglepett mikor a validációt kezdtük, hogy mennyire nem 
egyformán látjuk ezt. Eddig amíg az ember a saját intézményében volt, én azt 
hittem, hogy az a gyakorlat, amit mi alkalmaztunk, az országos, és mindenki 
ezt csinálja. És nekem a legnagyobb meglepetés az az volt, hogy egyáltalán 
nem természetes a nagy egyetemek számára, hogy a máshonnan érkezőknek 
a kreditjét elismerjék17, hogy ez nemcsak a tantárgyleíráson múlik, hanem egy 
kicsit több van e mögött, az intézmények közötti érdekek is fontos szerepet ját-
szanak.” (Oktató a műszaki szakterület munkacsoportjából)

17 A megkérdezett oktató a validáció alatt elsősorban a formális, „kreditált” ismeretek elismerését 
érti.

Csalódás

• hiányérzet

Várakozás

•  erős  
meglepetés

Kétségek

• elfogadás
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•  előzetes nézetben elutasító, új tudással az érdeklődés megjelenése, tovább-
lépésben várakozás, 
„Nekem, ami az érdeklődésemet fölkeltette, az a validációs eljárás. Mert azt 
tudtam, hogy nálunk, az intézményben, ugyan a tanulmányi és vizsgaszabály-
zatban benne van egy szó, de igazából nem nagyon működik. Egy szakon, a 
tanárszakon előfordul, de itt most nem a tanárszakról van szó, ilyen szempontból 
voltak bizonyos elvárások, hogy hogyan működik majd ez. Illetve hogyan lehet a 
gyakorlatba ezt majd beültetni.” (Oktató az agrár szakterület munkacsoportjából)

•  saját tapasztalat nem explicit, új tudással erős meglepetés, kialakuló nyi-
tottság,
 „És hát nyilván ezzel kapcsolatosan az a fajta eljárás, ami a validációval régen 
hogy volt… hogy számunkra érdekes volt… hogy, hogy a fenében lehet azt 
megcsinálni, hogy a nem formális képzésen szereplő emberkét hogyan lehet 
bevinni részben, vagy egészben az egyetemre? Na, most ezt a mai napig nem 
tudom letenni a voksot, hogy hát tényleg, lehet olyat csinálni? Hát az, és akkor 
azt bemutatták és az jó volt a debreceni egyetemen, hogy az hogyan van és 
miként van.” (Oktató a műszaki szakterület munkacsoportjából)

•  saját nézet elutasító, az új tudással a validáció részleges elfogadása, tovább-
lépésben nyitottság,
„Nekem szent meggyőződésem volt megelőzően, hogy a természettudomány 
területén a validációnak nem sok keresnivalója van. És amikor nagyon rész-
letesen most végigelemeztük, végül is kiderül, hogy most már azon a ponton 
vagyok, hogy nem utasítom el, mert azt gondolom, hogy van olyan terület, amit 
be lehet fogadni, amihez egyértelműen azt gondolom, hogy ragaszkodni fog 
biztos a szakma terület és kell is, hogy tegye, hogy minden egyes befogadott 
tudás, az egy ellenőrzött tudás legyen.” (Oktató a gazdaságtudományi szakte-
rület munkacsoportjából)

•  előzetes nézet elutasító, új tudással kezdeti kétségek, majd közös átértéke-
lés, továbblépés
„Ugye a validáció kapcsán is nagyon sok volt a vita, nálunk főleg az elején, 
hogy nem, hát ezt felejtsük el, ilyen nem lehet. Tehát a befogadó készség iga-
zából az elején nem nagyon volt meg a kollegák között, de ahogy mentünk előre 
és miközben egyre több információt sikerült kapnunk a munkacsoportokban 
elhangzottak kapcsán is, vagy az itt elkészült anyagok gyanánt, egyre inkább 
azért változott a vélemény.” (Oktató a gazdaságtudományi szakterület munka-
csoportjából)

Ha a validációt mint attitűdtárgyat tekintjük, akkor az attitűd komponensei 
mentén is megvizsgálhatjuk a viszonyulást: 1. A kognitív összetevő esetében azt 
keressük, miképp ítéli meg a validációt, milyen ismeretek vannak róla, s meny- 
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nyire tekinti ezt érvényes tudásnak. 2. Az affektív összetevő – esetünkben – a 
validációra vonatkozó ismeretekhez és akár a validációs értékekhez fűződő 
érzelmi viszonyulást mutatja. Alapvetően ezen érzelmeket tekintik olyannak, 
mint amelyek a viselkedés motivációját hordozzák. 3. A konatív (akarati, cselek-
vési vagy viselkedési) komponens elemzésekor azt nézzük, mit mond a személy 
arra vonatkozóan, miként viselkedik a validációval kapcsolatos helyzetben, és 
nem azt, hogy ténylegesen hogyan viselkedik. Az interjúk elemzésekor dinami-
kus viszonyulásokat találtunk a kognitív mezőben, s néhány esetben az érzelmek 
terén is, bár ez utóbbiban – talán a projektben végül periférikussá váló validáció 
résztéma miatt – a várakozás markáns elem maradt (lásd 8. ábra).

A validációval kapcsolatos attitűd

Érzelmek

•  bizonyosságból 
megkérdőjeleződés, 
bizonytalanság maradt

•  érdeklődés, várakozás 
maradt

tagadásból nyitottságig

Kogníció

•  rendszerszintű hatás-
keltés helyett perszoná-
lis szint

•  egysíkú helyett 
többféle megközelítés 
felismerése

•  tudáshiányból tudás-
pótlás

Cselekvés

•  nem foglalkozni vele 
állapotból a megpró-
bálni

•  validáció végezhető 
(cselekvés elfogadása) 

•  validációt végez

8. ábra. A validációval kapcsolatos attitűd komponensei

6. Értékelés

Kvantitatív vizsgálattal igazoltuk, hogy különbség van az oktatók és vezetők 
között a validációhoz való viszonyulásban és annak megítélésében. Ennek oka-
ként az oktatói és szakfelelősi felelősségbeli különbség mellett a tapasztalatok 
árnyaltságában lévő eltérést látjuk. A szakfelelősök aggályosabb viszonyulása 
mögött a külső és belső tényezők, a működés kontextusának oktatóknál jobb 
ismerete és ezek mérlegelése állhat, valamint a tanulási eredmények fogalom 
oktatóknál mélyebb ismerete, s mint szemléletmód megjelenése. Az oktatók 
körére a validációval szemben bizonytalan, távolságtartó magatartás és fele-
lősségmentesség jellemző. A vezetőktől eltérően kevésbé érzékelik a szervezeti 
kontextust, ahol is a validációnak működnie kellene, a vezetők viszont inkább 
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felismerik, hogy ez a kérdés nem maradhat az oktatók egyéni hatáskörében. Az 
empirikus kutatás, a külföldi kutatások eredményeihez hasonlóan megmutatta, 
hogy a validáció, az előzetes, illetve máshol szerzett tudás elismerésének gyakor-
lata a magyar felsőoktatási szektorban is kezdeti stádiumban van18. A közismert 
akadémiai nézőpont, azaz a felsőoktatásban dolgozók egy részének elitista beál-
lítódása a validáció iránti nyitottságot gyengíti, akárcsak a hallgatókról – mint 
saját tanulásukban ágensekről – való gondolkodást. Egyes szak-/képzési terüle-
tek és felsőoktatási intézménytípusok tapasztalata e téren nem érte el a beavatko-
zás iránti várakozás ingerküszöbét. Az egyetemek, a Budapesten működő állami 
fenntartású felsőoktatási intézmények oktatói/vezetői énképében, szakmai identi-
tásában erős a tudományegyetemi presztízs- és hagyományőrzés a főiskolákkal, a 
vidéken működő, illetve a magánfenntartású felsőoktatási intézményekkel szem-
ben. Ezért a validáció implementálását szakterületenként, alrendszerekként külön 
érdemes megtervezni.

Az egyéni viszony a validációhoz ma nagymértékben összefügg azzal, az 
adott személy milyen tapasztalattal rendelkezik e téren, a felsőoktatás rend-
szerszintű fejlesztésekor egyénileg milyen hatások érték, s nem utolsósorban 
milyen a jelenlegi (kiinduló) tájékozottsági és tudásszintje róla vagy a vali-
dáció kontextusáról. A tanulási eredmények és validáció iránti nyitottságot a 
jelenség mélyebb megismerése erősítheti. A felsőoktatásban dolgozó szakem-
berek nézeteinek vizsgálatakor a munkacsoportok interjúalanyainak körében 
az látszik, hogy az egyik csoportot a korábban kevés tapasztalattal – s az is 
egyénszintű, lokális – rendelkezők alkotják. Hiányos nézeteik a validációról 
számukra bizonytalanságot okoznak. A másik csoport a validáció elutasításának 
bizonyosságából indult ki, s e mögött nem a validációval kapcsolatos tapaszta-
lat, hanem a tudományhoz, a saját diszciplínához vagy a felsőoktatáshoz társí-
tott értékekben való bizonyosság és ennek védelme áll. A elmozduláshoz az új 
tapasztalatok szerzése, illetve a társas tanulás járulhat hozzá. A felülről lefelé 
irányuló deklaratív hatás és a feldolgozatlan, elhanyagolt egyéni tapasztalat 
egyaránt frusztráló és félelmet keltő lehet a jövőt illetően, vagy akár fosszili-
zálhatja a meglévő gyakorlat azon elemeit is, melyek működtetésében éppen a 
változás a cél. Egybecsengően úgy látszik, hogy a gyakorlat- és tudásközössé-
gek az innováció generátorai lehetnek.

18 Ugyanezt írta Paul Trowler a validációról, amikor az angliai helyzetet elemezve egy 1996-ban 
született cikkében összehasonlította az angol és az amerikai felsőoktatási intézmények gyakor-
latát az évtized elejéről (Trowler, 1996). A helyzetelemzés óta eltelt közel két évtized alatt az 
angol felsőoktatás gyakorlata sokat fejlődött, de az intézmények méretétől, presztízsétől és az 
oktatás diszciplináris szakterületétől függően ma is differenciált képet mutatnak az intézményi 
politikák a validációt illetően.
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6.1 Hipotézisigazolás

1. Az oktatók és vezetők nézetei különböznek a máshol szerzett tudás elismeré-
séről (validáció), mely mögött a felelősség, az érintettség és a tanulási ered-
mények mibenlétéről való tudás különbözősége áll.
• Igazolt, hogy az oktatók és a vezetők nézetei a validációról különböznek, 

s az is, hogy e két csoport különböző mértékben érintett a máshol szerzett 
tudás elismerésében. Mivel a nézetekre a tapasztalat és a gyakorlat van 
hatással, valószínűsíthető, hogy a validációs eljárásban való érintettség 
gyakorisága – azaz a személyes tapasztalat, a találkozás a kérelmezővel 
– teszi őket nyitottabbá. Bizonyítottá vált, hogy a tanulási eredményekre 
vonatkozó tudás a validációs szemléletet erősíti. 

• Nem sikerült bizonyítani, hogy a nézetek, a validációs eljárásban való érin-
tettség gyakorisága és a felelősség kapcsolatban áll, így a felelősség mint 
komponens további vizsgálatra szorul, miként e három elem egymáshoz 
való viszonya és dinamikája is. Részeredménynek tekinthető, hogy azon 
szereplők, akik közvetve (feladatként) jelenleg/későbbiekben a validáció-
val foglalkoznak, motiváltabbak a validációról szóló tudás iránt. Ennek 
érzelmi alapja a bizonytalanság (feloldása létrehozná a kiegyensúlyozott-
ságot) és a kíváncsiság lehet.

2. Az oktatók és szakfelelősök/vezetők validációra vonatkozó nézetei a saját 
szerepükről való gondolkodással függnek össze, s különböznek a tanuláshoz, 
felsőoktatáshoz, innovációhoz való viszony szerint.
• Igazolást nyert, hogy a validációról és a felsőoktatásról való gondolkodás 

összefügg. A felsőoktatásban dolgozók intézeti és személyes nézőpontja-
iban a tudás forrásának alapvetően a tudományt tekintik. A tradicionális 
felsőoktatás megőrzéséről kétségek merültek fel, ám a nyitottság akadálya 
éppen az, hogy hiányos tudással rendelkeznek a felsőoktatásban zajló vál-
tozásokról. Igazolást nyert, hogy az oktatói szerep, a fejlesztés és innová-
ció, valamint a tudományos kutatói szerepek mintázata sokszínű aszerint, 
hogy ezek közül mit és hogyan társít.

• Megerősítést igényel, hogy a validációhoz való pozitív viszony sajátossá-
gai inkább a tudományterületi kutatást és fejlesztést szívesen/nagyon szí-
vesen végzőkre és kevésbé a szívesen/nagyon szívesen oktatókra jellemző, 
illetve hogy a programinnovációt kedvelő oktatók – a változásokban köz-
reműködők – valóban kevésbé fogadják-e el a nem formális körülmények 
közötti tanulással szerezhető tudást, s inkább őrzik a felsőoktatás tudásfor-
rás-pozícióit.
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3. Az oktatói nézetek és saját intézményük jellemzői összefüggnek.
• A felsőoktatásban tudományterületenként/szakterületenként olyan mértékű 

különbség érzékelhető, hogy a rendszerszintű változás elősegítése rend-
szerszintről (top-down) kétséges lehet, mivel a résztvevők saját „elméletei” 
mögött a személyes felsőoktatásbeli „küldetésükről” való gondolkodás áll.

• Mivel igazoltuk, hogy a validáció iránt nyitottabbak azok, akik saját jel-
lemzőiket, lehetőségeiket jobban megismerik, s azt is, hogy társas gyakor-
latközösségben az elköteleződésnek nagyobb esélye van, ezért fontos iga-
zolás, hogy a felsőoktatási intézmények fenntartó, település és intézményi 
jelleg (főiskola, egyetem) szerint is különböznek e téren.

7. Összegzés

Az eredmények nem sajátosan magyar eredmények. Más kutatások azt mutatják, 
hogy a validáció kérdésével kapcsolatban még olyan országokban is kétségek 
merülnek fel, illetve az egyetemi oktatók hozzáállása e területen erősen differen-
ciált, mint Dél-Afrikában (Singh, 2011) vagy Ausztráliában (Pitman–Vidovich, 
2013), ahol a terület oktatáspolitikai reformjára az 1990-es évek közepén került 
sor. Singh (2011), aki az UNESCO makroszintű kutatásának egyik vezetője volt, 
erős kétségeket vélt felfedezni a validációhoz való hozzáállás kapcsán az oktatók 
mentalitásában19, melyeket részben empirikus úton meg tudott cáfolni a működő 
dél-afrikai validációs rendszerben. Tehát a felsőoktatásban dolgozó oktatók hoz-
záállása végső soron kettős: egyfelől a legfőbb ágensei lehetnek és lesznek a 
reformnak, innovátorok, ugyanakkor várhatóan egyéni okokból, oktatói szere-
pükből adódóan a legfőbb gátjai is lesznek a reformnak, illetve a későbbiekben 
már működő rendszernek.

Az oktatáskutatás fontos feladata lehet az elkövetkező években, hogy részben 
külföldi felsőoktatási validációs modellek sajátosságait is tovább kutatva, rész-
ben kísérleti fejlesztéseket végrehajtva, az átfogó oktatáspolitikai implementációt 
megelőzően, a validációról való gondolkodást formálja. A validáció iránt egyéb-
ként is jelentkező érdeklődés révén, a jelenség mélyebb megismerése által egy-

19 A kutatás középpontjában olyan hallgatók vizsgálata állt, akiknek ugyan nem volt meg az egye-
temi felvételihez szükséges bemeneti formális végzettségük, azonban életkoruk és munkata-
pasztalatuk révén beiratkozhattak egy gazdasági mesterképzésre: 

 „Intézményünk nemrég szerezte meg az akkreditációt, egy ilyen esemény [felvételi validációs 
eljárás] révén az egészet veszélybe sodorjuk!”

 „Hogy engedhetjük meg egy olyan személynek, aki nem a mi felvételiző hallgatóink alapvég-
zettségével rendelkezik, hogy ugyanolyan magas szintű végzettséget szerezzen, mint ők?”

 „Mit gondol majd a többi tanuló a csoportban, hiszen majd állandóan lemaradnak tőlük?”
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fajta bizalom is kialakulhat, mind – az inkább – kutatói, mind oktatói körökben az 
új típusú tanulástámogató módszer irányában. Ezért a terület központi oktatáspo-
litikai szabályozásának bevezetését megelőzően, az attitűdök formálása, a validá-
ció iránti pozitív beállítódások kialakítása és megerősítése az elsődleges feladat. 
Ameddig ez ügyben nem sikerül előrelépni, az implementáció többi szakaszával 
érdemes várni, tovább kutatva a területet, illetve bemutatva a szélesebb publikum 
számára a szigetszerűen már működő jó gyakorlatokat.

Az OECD egy új keletű elemzése (Wurzburg, 2010) az oktatási szektort egy 
olyan kiemelt területként határozza meg, melynek megváltoztatása igen nehéz, 
hiszen müködése az egész társadalomra hatással van, s minden állampolgár érin-
tett benne. A strukturális változásokkal járó eredmények gyakran csak hosszú 
idővel a koncepciók megszületése és a törvények megváltoztatása után követ-
keznek. Különösen igaz ez egy olyan bonyolult és sok szereplőt érintő rendszer-
szintű változás bevezetése esetén, mint a validáció, amely a tanulási eredmények 
szemlélet gyakorlati alkalmazása révén – részben – a tudáshoz és a tanuláshoz 
való alapvető nézeteinket is módosíthatja az egyetemi szektorban.
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1. Elöljáróban

Az Európai felsőoktatási térség (EFT) kialakítását célzó harmonizáció meghatá-
rozó elemét jelenti a tanulási eredmények leírását segítő képesítési keretrendszer, 
ami egyben fontos összekötő a munka világához is, hiszen miközben a végzett-
ségek külső transzparenciáját, elfogadásának alapját képezheti, megkönnyíti a 
végzettségek értelmezését a munka világában, s nem utolsósorban serkentheti a 
munkaerő-piaci mobilitást is. Ez a szemlélet, melynek középpontjában a tanulási 
eredmények állnak, segítséget jelent a külső szereplők számára annak megérté-
sébent, mire képes az adott végzettséggel rendelkező személy, a másik oldalról 
tekintve pedig, indirekt módon arra serkenti a képző intézményeket, hogy vegyék 
figyelembe a munka világának elvárásait. 

A munkaerő-piaci igények kielégítése, mint a felsőoktatással szembeni 
követelmény, fokozatosan jelent meg az EFT kialakítását célzó oktatáspoliti-
kai törekvésekben (Hrubos, 2002). Az Európai Unió számos országában éppen 
a Bologna-rendszerre történő átállás okozta változások miatt került fókuszba 
a kapcsolatok kialakítása a munka világával (Crosier–Purser–Smidt, 2006). E 
folyamatnak a gazdasági válság további lendületet adott: az Európai Unión belüli 
magas, különösen a fiatalok, a pályakezdők jelentős arányú munkanélkülisége 
hozzájárult ahhoz, hogy egyre inkább középpontba került a végzettségek, kép-
zések munkaerő-piaci hasznosíthatóságának követelménye (CEDEFOP, 2010). 
A Foglalkoztatás Európában 2010 (Európai Bizottság, 2010) jelentés rámu-
tat arra, hogy a fiatal munkaerő-piaci belépőket terhelte leginkább a gazdasági 
válság, körükben egyre nagyobb a tartós munkanélküliség kockázata. Az Európai 
Bizottság 2011-es, a felsőoktatás modernizációjára vonatkozó közleményében 
részletesen tárgyalja a felsőoktatás szerepét a foglalkoztathatóság javításában. 
A munkaerőpiac és a felsőoktatás kapcsolatát illetően az információgyűjtés, a 
mobilitás, az innováció és a munkahelyteremtés, valamint a finanszírozás terüle-
tén egyaránt konkrét feladatokat határoz meg (Európai Bizottság, 2011). A leg-
újabb foglalkoztatási és szociális változásokat bemutató jelentés (Green et al., 
2013) azt mutatja, hogy a munkanélküliségi ráta új csúcsokat ért el, növekszik 
az egyes régiók közötti szakadék, ami egyre inkább fókuszba állítja a képzé-
sek munka világában történő hasznosíthatóságával kapcsolatos elvárásokat.

A munka világával kialakított kapcsolatra jelentősen hatnak azok az általá-
nos finanszírozási és irányítási trendek, melyek a felsőoktatás átalakítását egész 
Európában jellemzik (Halász, 2009). Ennek egyik meghatározó eleme a finanszí-
rozás diverzifikálódása, azaz más források megjelenése a döntően állami finan-
szírozású felsőoktatásban. E trend az egyes országokban eltérő erősséggel jelent 
meg: az angolszász államokban lényegesen nagyobb arányú, mint Európa konti-
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nentális részén (Halász, 2012). A magyar felsőoktatási intézmények helyzetét e 
szempontból meghatározza az erős függés az állami költségvetés rendszerétől, 
mely az intézményi döntések fókuszát ebbe az irányba mozdítja el, nem pedig a 
piaci szereplők igényeinek figyelembevétele felé. Ehhez hozzájárul az is, hogy 
bár az eredményességet a munka világában mérő, output jellegű indikátorok 
elvben hatnak az irányításra és finanszírozásra, azonban ezek ellenőrzése és érté-
kelése (részben az ezt támogató adatbázisok működtetésének hiányosságai miatt) 
hiányos (Kováts, 2010), tehát ez ritkán válhatott érdemi szemponttá egy adott 
intézmény működtetése – például a képzési programok tervezése, kialakítása – 
szempontjából.

A fentieken túl a munka világának számos sajátossága járul hozzá ahhoz, 
hogy az egyetemek, főiskolák számára nehezen konvertálható közvetlen módon 
a munka világa elvárásairól szerzett tudás: maguk a munkahelyek és munkakörök 
is folyamatosan változnak, egyre összetettebbé válnak, ezért nehezen értelmez-
hetőek és követhetőek egy 3–5 éves képzési program kidolgozása szempontjá-
ból. Másrészt a lehetséges munkakörök – bármilyen végzettség vonatkozásában 
értelmezzük is – maguk is rendkívül sokszínűek, ezért csak abban az esetben 
várható el a felsőoktatástól, hogy olyan végzetteket bocsásson ki, akik az eltérő 
elvárásokhoz alkalmazkodni tudnak, ha a programokban a képzéshez igazodó, 
komplex módon értelmezett foglalkoztathatóság szempontjait veszik figyelembe.

2. A tanulási eredmények és a munka világa 

A tanulási eredmények meghatározásának egyik fő célja: a képzés és a munka 
világa közötti kapcsolat erősítése (Adam, 2008).1 A tanulási eredmények fogal-
mát ezen megközelítésben el kell különíteni azoktól az output jellegű indikáto-
roktól, melyek egyébként az oktatás minőségének mérésére szolgálnak (például 
végzettek száma, elhelyezkedése, elégedettsége). Ezen indikátorok ugyanis nem a 
hallgatók tanulására irányulnak, hanem az intézményi tevékenységre, ellentétben 
a tanulási eredmények fogalmával (Nusche, 2008). A munka világa és felsőok-
tatás viszonyának vizsgálatában azonban fontos szerepet kapnak, hiszen jelenleg 
főként az output jellegű felsőoktatási eredmények és az input típusú munkaerő-
piaci eredmények kapcsolatáról állnak rendelkezésre adatok. Mint azt később, 
a foglalkoztathatóság fogalmának értelmezésekor bemutatjuk, a tanulási ered-
mények vizsgálata esetén az output jellegű indikátorok alapján meghatározott 
eredményesség számos területen megjelenik, azonban a kizárólag e tényezőre 

1 A tanulási eredmények meghatározásához kapcsolódó célokat a kötetben Kováts Gergely tanul-
mánya ismerteti.
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fókuszáló eredményességértelmezés a felsőoktatás esetében megkérdőjelezhető, 
és egyben az alrendszer funkciójának leszűkítő értelmezéséhez vezet, ami szin-
tén hozzájárul a tanulási eredmények szempontú megközelítések jelentőségének 
növekedéséhez.

A munkaerőpiac és a képzés kapcsolatát elemző magyarországi vizsgálatok 
a diplomások általában kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetét igazolják (Galasi–
Nagy, 2006; Varga, 2010). Az általánosságban kedvező helyzet mellett a tanulási 
eredmények munkaerő-piaci elvárásokhoz illeszkedésének vizsgálatai azonban 
korántsem mutattak ilyen kedvező képet (Berde et al., 2006). Azt jelzik, hogy a 
felsőoktatásban fejlesztett kompetenciák és a munkaerőpiacon elvártak közötti 
illeszkedés gyenge, a munka világa elvárásaiban erősebben jelennek meg a széles, 
általános kompetenciák, mint a képzésekben. A diplomás pályakövetés rendsze-
rének kiépülésével (Kiss, 2011) egyre több adat áll rendelkezésre arról, hogyan 
kapcsolódnak a munkaerő-piaci igények és a képzési eredmények. Várhatóan, 
az ezen információkon alapuló tanulságok beépülése az intézmények minőség-
fejlesztési koncepciójába, elősegíti a munka világa szempontjainak erőteljesebb 
érvényesülését magukban a képzési programokban.2 

A kompetenciaként megfogalmazott tanulási eredmények és a munka világa 
közti kapcsolat erősítésének, illetve a munkaerő-piaci elvárások és a képzési 
eredmények összehangolásának számos fejlesztési projekt előzménye van. Ezek 
közül a CHEERS3 és Reflex4 projektben magyar intézmények még nem vettek 
részt, a HEGESCO5 viszont számos, a magyar felsőoktatásra vonatkozó ered-
ménnyel is szolgált (Pavlin, 2009). E projekt eredményei feltárták azokat a fő 
diszkrepanciákat, melyek a felsőoktatási intézmények és a munka világa szerep-
lői között a képzés során fejlesztendő kompetenciákkal és a fejlesztés formáival 
kapcsolatban mutatkoznak. Témánk szempontjából e kutatás következő eredmé-
nyeit emeljük ki:

2 Erről részletesen lásd Bókay Antal tanulmányát a kötetben.
3 Careers after Higher Education: a European Research Study (CHEERS). Kilenc európai ország 

részvételével zajló, a felsőoktatási tanulmányok és a munkaerő-piaci helyzet kapcsolatát 
elemző kérdőíves vizsgálat. A projekt részletes ismertetését lásd: http://www.uni-kassel.de/
wz1/TSEREGS/goals_e.htm

4 A projekt tizenöt ország részvételével zajlott, a felsőoktatásban végzettek munkaerő-piaci hely-
zetét, a munkaerő-piaci átmenetet, a végzettek kompetenciáit és a munka világa elvárásait vizs-
gálta. http://www.reflexproject.org/

5 Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO) http://www.hegesco.
org/
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• a munkáltatók a kommunikációs és szociális kompetenciák fejlesztését 
fontosabbnak tartják, mint a felsőoktatási intézmények, a munkaadók a 
végzettek generikus kompetenciáinak szintjével nem elégedettek;

• a kompetenciák fejlesztésében, illetve a felsőoktatás és munka világa közti 
kapcsolatban kiemelt szerepet játszik a szakmai gyakorlatok rendszere;

• a felsőoktatás és a munka világa közötti kapcsolatokban egyik szereplő 
sem tulajdonít megfelelő jelentőséget a tantervi fejlesztések során megva-
lósuló együttműködéséknek.

A 2000-ben indult Tuning-projekt, amely szintén az európai képzési rendszerek 
összehangolását célozza (Tuning, 2008), az előzőeknél részletesebben írja le 
a munka világa szereplői által elvárt kompetenciákat és tanulási eredményeket. 
A fejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó konzultációk jelentősége e projektben is 
a munka világa szempontjainak érvényesítése. Az eredmények a HEGESCO-pro-
jekt alapján már jelezett problémaköröket erősítik meg, illetve részletesen defini-
álják azokat a generikus kompetenciákat, melyek fejlesztése a felsőoktatás teljes 
spektrumában szükséges (Lokhoff J. et al., 2010). E két fejlesztés eredményeire 
és az alkalmazott módszerekre a TÁMOP 4.1.3 projekt is támaszkodott.6 

3. A felsőoktatás és a munka világa 
találkozási pontja – a foglalkoztathatóság 
fogalma

A vizsgált téma szempontjából meghatározó ernyőfogalom a foglalkoztatható-
ság. Kezdeti értelmezése a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoz-
tathatósági vizsgálata fogalmi keretét alkotta, azóta azonban jelentős módosulá-
son ment keresztül. A felsőoktatásban a jelenleg alkalmazott foglalkoztathatóság 
fogalom először a minőségértékeléssel kapcsolatos elméleti vitákhoz kapcsoló-
dott. Mit értünk minőség alatt a felsőoktatásban? Hogyan írható le, definiálható 
a minőség? – fogalmazódtak meg a kérdések, melyek a gazdaságban alkalmazott 
minőségirányítási modellek (ISO, TQM)7 felsőoktatásban történő felhasználá-
sakor, adaptálásakor merültek fel. Ekkor került először előtérbe a kapcsolódás 
a munka világához, a minőség egyik lehetséges mutatójaként (Bogue, 1998), s 
ezzel kezdődött el a végzettek munkaerő-piaci helyzetének a felsőoktatás egyik  

6 Az alkalmazott módszerekről lásd Lukács István tanulmányát e kötetben.
7 ISO: International Organization for Standardization; TQM: Total Quality Management.
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lehetséges output jellegű eredménymutatójaként történő alkalmazása is (Harvey, 
2001). A foglalkoztathatóság kérdésének elméleti megalapozását főként a humán-
tőke-elméletén alapuló megközelítések jelentik. Ezek az oktatást-képzést olyan 
beruházásként értelmezik, ami hozzájárul az egyén termelékenységének növeke-
déséhez, ez által a keresetnövekedéshez, valamint áttételesen a társadalom egésze 
jólétének fejlődéséhez. 

A foglalkoztathatóság középpontba kerülése egyben a fogalom differenciá-
lódásával is együtt járt: az egyes definíciók eltérő nézőpontja egyúttal a jelen-
ség komplexitásának bizonyítéka is (Derényi, 2010). A fogalom értelmezésében 
végbement változások a kezdeti, az egyén foglalkoztathatóságának mérésére, 
vizsgálatára irányuló fókusztól elmozdultak a munkavállaló és a munkaerőpiac 
kölcsönhatásaként történő felfogások irányába (Green et al., 2013). E mellett a 
jelenlegi értelmezés pontosításához a foglalkoztathatóságot érdemes elkülöní-
teni a felsőoktatásból kikerülők foglalkoztatására vonatkozó egyéb fogalmaktól, 
mindenekelőtt a foglalkoztatottságtól: a foglalkoztathatóság lényegesen tágabb 
értelmű, mint a végzettség megszerzését követő elhelyezkedés. 

A foglalkoztathatóság lehetséges definíciói közt Harvey (2001) két fő csopor-
tot különít el: az egyéni foglalkoztathatóságra és az intézményi foglalkoztatha-
tósági eredményekre fókuszáló megközelítéseket. Az első csoportba jellemzően 
azok a definíciók tartoznak, amelyek a képzést követő munkába lépés időpont-
jára, az ebben az időszakban a munkavállalótól elvárt tulajdonságokra, a tanulási 
képességekre vagy az egyén generikus kompetenciáira vonatkoznak. A második 
csoportba tartozó, az intézményi szintre vonatkozó definíciók alapozzák meg pél-
dául a végzettek elhelyezkedésére, pályafutásuk sikerességére vonatkozó adatok 
alapján készített intézményi rangsorokat. 

A foglalkoztathatóság lehetséges definíciói elemzése alapján Yorke a követ-
kező fő értelmezési irányokat határozza meg: 

• foglalkoztathatóság mint a végzett aktuális helyzete a munkaerőpiacon;
• foglalkoztathatóság mint az a (kurrikulumba épülő vagy extrakurrikuláris) 

tanulási folyamat, melyen a hallgató képzése során végighalad;
• foglalkoztathatóság mint teljesítmény, eredmény (Yorke, 2006).

Az értelmezési irányok közötti különbséget jelentősen befolyásolja a képzé-
sek eltérő profilja: a társadalomtudományi képzések egy része értelemszerűen 
kevesebb konkrét munkaerő-piaci kapcsolódással rendelkezik, mint például a 
mérnökképzés, ezért a foglalkoztathatósági szempontokat is inkább a generikus 
vagy transzverzális kompetenciákhoz kapcsolódva képes érvényesíteni, melyek 
beválását csak hosszabb időszakot követően érdemes vizsgálni: ez eltérő irányt 
ad a kapcsolódó elemzéseknek és fejlesztéseknek (Douglass, 2012).
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4. A felsőoktatás és a munka világa 
kapcsolódási keretei

A munka világa szempontjából releváns kapcsolódási lehetőségek, melyeket 
az oktatásirányítás, a munkaerőpiac szereplői vagy a felsőoktatási intézmények 
alkalmazhatnak a tanulási eredmények meghatározásának folyamatában, nem 
különíthetőek el a foglalkoztathatóság lehetséges megközelítéseitől. 

Az első kapcsolódási pontot azon vizsgálatok és eredményeik felhasználása 
jelentik, melyek a végzettek munkaerő-piaci helyzetének feltárására irányulnak: 
ide tartoznak a pályakövetési felmérések, illetve az alumni-rendszerre épülő 
követési vizsgálatok. Közülük a legjelentősebb, a központi diplomás pályakö-
vető rendszer, módszertanát tekintve a foglalkoztathatóság komplex személetét 
tükrözi: arra törekszik, hogy a megvalósult pályakövetési modellek problémáit 
kezelve olyan komplex modellt építsen ki, mely az objektív és szubjektív sike-
rességi mutatókat egyaránt tükrözi, valamint nem kizárólag a közgazdaság-
tani szemléletet érvényesít, hanem összetettségében értelmezi a foglalkoztat-
hatóság kérdéseit (Fábri, 2009; Veroszta, 2010). Magyarországon a diplomás 
pályakövetési rendszer (DPR), viszonylag késve épült ki, és mindmáig küzd 
az alacsony válaszolási hajlandóságból adódó problémákkal (Veroszta, 2013), 
ugyanakkor a további elemzések várhatóan erősíteni fogják e nézőpont hatását 
a felsőoktatás eredményeinek megítélésében. A pályakövetési rendszerek fel-
használása a tanulási eredmények meghatározásához azonban mindmáig kér-
déses: az intézmények gyakorlatából sok esetben hiányoznak azok a struktúrák, 
amelyek a vizsgálatok eredményei és a képzések között közvetítenének (Berde, 
2010; Dávid, 2010; Derényi, 2010; Melink–Pavlin, 2010). Ennek ellenére már 
számos olyan kutatás áll rendelkezésre, mely a DPR adatai alapján elemzi az 
adott intézmény képzéseinek beválását, összekapcsolva a tanulási eredmények-
kel, a képzés során fejleszteni kívánt kompetenciákra vonatkozó értékelésekkel 
(Havasi, 2011; Katona, 2011). E kutatások a foglalkoztathatóság munkaerő-pi-
aci eredményeinek szemléletét a tanulási eredmények megközelítéssel kapcsol-
ják össze.

A második csoportba sorolhatóak az intézmény és a munka világa közti part-
nerségre vonatkozó, a szervezet szintjén megjelenő tevékenységek. Ide egyrészt 
a karrierirodák fejlesztései, felkészítései tartoznak, melyek végzéskor segítik a 
hallgatókat belépni a munka világába. E mellett olyan szervezeti megoldások 
is ide sorolhatóak, amelyek a munka világa és a felsőoktatás képviselői közötti 
közvetlen párbeszéd kialakulását ösztönzik: például a közös workshopok, az ösz-
töndíjprogramok, a munka világa képviselőinek bevonása az intézmény irányí-
tótestületébe, a fejlesztendő kompetenciák kidolgozásába, a kurrikulumfejlesztés 
folyamatába (Artesse–Ripmeester 2011).
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Bár szervezeti kontextusai is vannak, ennél tágabb értelmezés a közvetlen 
oktatási tevékenységek, a kurrikulum és a munka világa közti kapcsolatok kiala-
kítása. Ennek gyakorlata tudományterületenként eltérő, és a tevékenységek széles 
spektrumát fogja át (Yorke, 2006): ide sorolhatók például a szakmai gyakorlat, az  
egyéb tapasztalati tanulásra építő tevékenységek, az extrakurrikuláris, kreditként 
elfogadott szakmai tevékenység vagy mindezek kurrikulumba épült reflexiója 
(Artesse–Ripmeester, 2011).  

A felsőoktatás és a munka világa kapcsolódásait vizsgáló kutatások ered-
ményei azt mutatják, hogy a felsőoktatásban a foglalkoztathatóság elősegítése 
számos vitától kísért folyamat. E polémiák egyik fő csomópontja a foglalkoz-
tathatóság értelmezése a felsőoktatás szintjén, valamint ehhez kapcsolódóan a 
rövid távon foglalkoztathatóságot növelő képességek és a hosszú távúak közötti 
egyensúly megtalálása. A másik terület, a felelősség kérdése: kié a felelősség a 
foglalkoztathatóság vonatkozásában, hogyan vállalhat felelősséget a felsőoktatás 
a végzettek foglalkoztathatóságáért (Green et al., 2013; Humburg–Velden–Ver-
hagen, 2013).

A gyakorlat elemzése azt is mutatja, hogy bár a foglalkoztathatósági elemek 
megjelenésének formája jelentős mértékben függ a képzési területtől, igazán 
hatékonnyá a komplex, rendszerben gondolkodó, az oktatók és a munka világa 
együttműködésére építő, koherens programok válnak (Artesse-Ripmeester 
2011; Mason et al., 2003; Melink–Pavlin, 2010). Az azonban, hogy mindezt 
milyen mértékben sikerül megvalósítani, nagyban befolyásolják az adott felső-
oktatás tradíciói és a változást ösztönző oktatáspolitikai megoldások (Melink–
Pavlin, 2010). 

5. A vizsgálat folyamata és módszerei

A fentiekben kifejtett megfontolások alapján a kutatás8 a következő kérdésekre 
kereste a választ:

• Milyen szerepet kapott a munka világának szempontja az intézményekben 
a képzési és kimeneti követelmények kialakításának folyamatában? 

• Milyen kontextusban jelent meg a felsőoktatásban oktatók és szakfelelő-
sök nézeteiben a munka világa? 

• Kimutathatók-e különbségek a vonatkozó nézetek között más változók 
mentén? 

• Milyen szerepet kapott a munka világának szempontja a fejlesztési folya-
matban, milyen területekhez kapcsolódva? 

8 A vizsgálatok leírását lásd a Bevezetőben.
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A vizsgálat első lépéseként a LO2 kutatás9 kérdőívei munka világára vonatkozó 
részeinek elemzése zajlott, illetve a kapott válaszok között kerestünk kapcsola-
tokat. Az előzetes kérdőíves felmérésből nyert adatok elemzése a fejlesztésekhez 
szolgált kiindulási pontként. Alapvetően azt vizsgáltuk, hogy a munka világával 
kapcsolatosan a válaszok alapján milyen általános sajátosságokat tudunk megfo-
galmazni a felsőoktatásban oktatók és szakfelelősök a munka világának szerepé-
ről alkotott véleményéről; kimutathatóak-e a kérdésre vonatkozóan szakterületi 
különbségek, illetve milyen összefüggésben állnak a kapott információk a tanu-
lási eredményekre vonatkozó mutatókkal. 

Ezzel párhuzamosan zajlott a kérdőívek szöveges válaszelemeket tartalmazó 
részeinek kódolása és feldolgozása: leválogattuk a munka világára vonatkozó 
információkat. Az összes oktatói válasz 27%-a, 230 adat tartalmazott valami-
lyen, a munka világához kapcsolható szövegrészt. Ezt követően e válaszelemek 
szemantikai hátterének feltárása zajlott.

A második szakaszban azokat a TÁMOP-fejlesztés10 során keletkezett doku-
mentumokat vizsgáltuk, amelyek tartalmaztak a munka világára vonatkozó 
részeket. Ehhez elemeztük a fejlesztés lezárásakor készült alábbi dokumentu-
mokat:

• a csoportos interjúk jegyzőkönyveit, 
• az értékelő megbeszélések jegyzőkönyveit, 
• a fejlesztésekről készült esettanulmányokat.

Az előzetes vizsgálatban a szakfelelősi kérdőív öt, az oktatói kérdőív négy kér-
dése vonatkozott közvetlenül a munka világa és a felsőoktatás közötti kapcsoló-
dásra. Ezek feldolgozása első lépésben a vonatkozó válaszelemek leíró statiszti-
kai elemzésével történt, majd az egyes képzési területek közti különbségeket a 
rangsorok esetében Kruskal–Wallis-próbával11 vizsgáltuk. 

A szöveges válaszelemek feldolgozásához nyílt kódolási protokollt alkal-
maztunk, a fő témák azonosítása érdekében. Ezt követően – a három független 
kódoló által kapott előzetes eredmények egyeztetésével –, valamint külső kódo-
lók bevonásával alakultak ki a végső kódkategóriák. Közülük a munka világára 
vonatkoztatható kategóriák a következők voltak: 

• a munka világa elvárásai,
• a munka világa túlzott szerepe, 

9 Részletes leírását lásd Vámos (2010).
10 A fejlesztési folyamat részletes leírását lásd Lukács István tanulmányát e kötetben.
11 A Kruskal–Wallis-együttható különböző mintákból kapott rangsorok közti különbség szignifi-

kanciaszintjét vizsgálja.
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• a kilépők munkanélkülisége, 
• a munkaadók véleményének figyelembevétele, 
• a munka világa nem ismeri a képzést,
• a képzési kimenet problémái általában,
• genereikus kompetenciák,
• a képzési programok hiányosságai – a munka világának szempontja.

A szövegek végső kódolását követően ezek alapján történt a vonatkozó szöveg-
elemek meghatározása és elemzése.

6. Az elemzés eredményei

6.1. Az előzetes kérdőíves vizsgálat eredményei

A LO2 szakfelelősi kérdőíves vizsgálat beérkezett adataiból először arra kerese-
tünk választ, milyen szerepet játszottak a munka világának képviselői az előző 
képzési és kimeneti követelmények kialakításának folyamatában. A válaszokból 
kitűnik, hogy a munka világának jelentősége az egyeztetési folyamatban a szak-
terület képviselőihez képest lényegesen kisebb volt (lásd 1. ábra). 

1. ábra. A képzési és kimeneti követelmények kidolgozásába bevont aktorok 
említésének megoszlása (%)

A feltett kérdés: A KKK megfogalmazása során milyen szakmai egyeztetéseket folytattak? Jelölje be azokat az 
alábbi állításokat, melyek önökre jellemzőek!
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A válaszok között szakterületenként jelentős eltérés mutatkozott. Az első csopor-
tot a 40% feletti értéket elérő képzési területek alkotják – gazdaságtudományi, 
jogi-igazgatási, informatikai, műszaki és agrár –, ahol majdnem minden második 
szakfelelős jelezte, hogy folytattak egyeztetéseket a munka világa képviselői-
vel. A második csoportba azok a válaszok tartoznak, ahol megjelenik a munka 
világával történő egyeztetés, azonban a mutató legfeljebb a 15–17% körüli érté-
ket éri el, végül a harmadikba azok sorolhatóak, akik egyáltalán nem jelölték a 
munka világával történő egyeztetést, így a művészetközvetítési, sporttudományi 
és művészeti képzési terület képviselői (lásd 2. ábra).

2. ábra. A munkáltatókkal történő egyeztetés említése képzési területenként  
az összes válaszoló szakképzési felelős százalékában (N=326) (p=0,1)

A feltett kérdés: Kivel egyeztettek a képzési és kimeneti követelmények kialakításakor?

Bár az egyeztetés a munka világának képviselőivel a képzési és kimeneti követel-
mények kialakításának folyamatában kisebb szerepet kapott, ez nem jelenti azt, 
hogy az oktatók és a szakfelelősök ne éreznék ennek súlyát a képzés kialakítá-
sában. A szakfelelősök 57%-a a sikeres oktatói munka feltételeinek rangsorában, 
hatfokú skálán, az első három hely valamelyikébe sorolja a munka világának 
ismeretét, az oktatók esetében pedig ez az arány 59%. A munka világának helyét 
képzési területenként vizsgálva a kialakított rangsorban jelentős szakterületi elté-
rések mutatkoznak (lásd 3. ábra). 

Az eredmények érdekessége, hogy bár az egyeztetés folyamatában viszonylag 
csekély volt a munka világa képviselőinek szerepe, az oktatók és a szakfelelősök 
többsége a kapcsolatot alapjában véve elfogadja, és a szakfelelősök körében az 
elfogadottság mértéke magasabb (lásd 3. ábra). A tevékenység és a beállítódás 
között kapcsolat áll fenn: szignifikánsan (p=0,005) eltér egymástól az egyeztetésbe 
a munka világának szereplőit is bevonó szakfelelősök véleménye a nem bevonó-
kétól, az előbbi csoportba tartozók jelentős része magasabb rangszámot adott az 
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oktatói munka megítélésében a munka világa ismeretének. A munka világa isme-
rete értékelését mindkét csoport esetében befolyásolja a képzési szint: azok, akik a 
felsőfokú szakképzésben is tanítanak, szignifikánsan (p=0,05) nagyobb arányban 
sorolják az első három hely valamelyikére a munka világának ismeretét, mint a 
sikeres oktatómunka feltételét. A képzési szint mellett összefüggés mutatható ki 
egyfajta oktatási innovációs hajlam és a munka világának elfogadása között: a 
lehetséges oktatói szerepek közül az oktatási területen történő fejlesztést önma-
gukra jellemzőnek érzők szignifikánsan (p=0,001) magasabbra értékelik a munka 
világa ismeretét. Emellett azok, akik változtatásokat hajtottak végre az oktatásban 
a bolognai képzés hatására, szintén fontosabbnak tartják a munka világának isme-
retét a sikeres oktatómunka szempontjából (p=0,05).

3. ábra. Az eredményes oktatói tevékenységben a munka világa ismeretének 
fontossága rangsorban betöltött helyének megoszlása képzési területenként 

(szakfelelősök: N=324 és oktatók: N=822)

A munka világával kapcsolatos beállítódást mérő másik kérdés a munka vilá-
gának szerepére általánosságban kérdezett rá. A kapott válaszok szakfelelősi és 
oktatói eredményeit összehasonlítva látható, hogy a szakfelelősi válaszok között 
jelentősebb a szórás, nagyobb a szélső értékek aránya. Azonban mindkét cso-
portban 70% körüli azok aránya, akik nem vagy inkább nem értenek egyet azzal 
az állítással, hogy a munka világának jelentőségét túlértékelik. A szakfelelősök 
körében ez a mutató valamivel magasabb (lásd 4. ábra).
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4. ábra. Az oktatók és a szakfelelősök válaszainak megoszlása  
a munka világával való kapcsolatot túlértékeléséről (%)  

(oktatók: N=822, szakfelelősök: N=324)
A feltett kérdés: Kérjük, fogalmazza meg véleményét az alábbi állításról: A munka világával való kapcsolat 

fontosságát túlértékelik.

Az egyes álláspontok között képzési területenként eltérés látható: bár ezek mér-
téke mindkét kérdőívben éppen a kritikus értéket éri el (p=0,05), valamint a 
szakfelelősök körében bizonyos csoportokban nagyon alacsony az elemszám, a 
további elemzések megalapozása érdekében a válaszokat képzési területenként is 
érdemes áttekinteni. A szakfelelősök körében minden képzési területen nagyobb 
mértékű a munka világával való kapcsolatot fontosnak tartók aránya, illetve kép-
zési területenként az látható, hogy bizonyos profilok esetében az ő körükben egy-
általán nem jelenik meg a munka világának szerepét teljesen elutasító vélemény 
(lásd 5. ábra). 

A két kérdőív nyílt kérdéseire12 adott válaszok13 tovább árnyalják a megkér-
dezettek a munka világával kapcsolatos nézeteire vonatkozó megállapításokat. 
A megjelenő kategóriák jelzik, hogy a munka világára vonatkoztatható állítások 
lényegében négy nagy témakörbe sorolhatóak. Ezek közül három szorosan kap-
csolódik a munka világához, illetve a képzési programok kimenetével kapcsolat-
ban megfogalmazott vélemények közül tematikailag számos szövegrész illeszke-
dik a munka világához is (lásd 6. ábra).

12 A feltett kérdések: Kérjük, írja le röviden, hogy milyennek látja Ön a mai magyar felsőokta-
tást? Mennyiben váltotta be az új képzés az elvárásokat vagy igazolta az Ön korábbi nézeteit? 
Milyen problémát lát benne, melyek az értékei? Milyen javaslatai lennének a továbbiakra?

13 A válaszokat Atlas.ti segítségével kódoltuk, az eredeti kódolás alapján kiemelt szövegrészeket 
újrakódolva, részletesebb, már konkrétan a munka világának szempontjait érvényesítő kódokat 
alkalmazva.

Teljesen egyetértek.

Inkább egyetértek, mint nem.

Inkább nem értek egyet, mint igen.

Nem értek egyet.
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6. ábra. Az oktatói és szakfelelősi kérdőívek nyílt kérdéseire adott válaszokban 
megjelenő kódkategóriák és alkategóriák kapcsolata

5. ábra. Az oktatók és a szakfelelősök válaszainak megoszlása  
a munka világával való kapcsolatot túlértékeléséről, képzési területenként (%) 

(oktatók: N=822, szakfelelősök: N=324)
A feltett kérdés: Kérjük, fogalmazza meg véleményét az alábbi állításról: A munka világával való kapcsolat 

fontosságát túlértékelik.
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Figyelemre méltó az egyes kódok oktatói és szakfelelősi válaszaiaban mutatkozó 
gyakoriság is (lásd 7. ábra). 

7. ábra. A nyílt kérdésre adott válaszokban megjelenő, a munka világához  
köthető szövegelemek gyakoriságának megoszlása kategóriánként,  

az oktatók és szakfelelősök körében

Általánosságban a munka világára vonatkozó szövegrészekről elmondható, hogy 
döntő többségük a problémákra, nehézségekre reflektál, viszonylag kevés olyan 
szövegrész található, mely javaslatokat vagy értékeket nevez meg. A legjelen-
tősebb csoportot a munka világával kapcsolatos problémákba, ezen belül is a 
BA-, illetve BSc-szintű végzettséggel rendelkezők elhelyezkedésének problémái 
közé sorolt szövegrészek képezik (kilépők munkanélülisége). A munka világára 
reflektáló szövegrészek legjelentősebb csoportja általánosan érinti a BA és BSc 
kimenetének problémáit, a válaszolók ebben az esetben általános aggodalmakat 
fogalmaznak meg a képzési szint munka világában történő hasznosíthatóságát 
illetően. Emellett konkrétabb, a munka világa elvárásaihoz kapcsolható problé-
mákat is megfogalmaznak a válaszolók: a munka világa elvárásaival, igényeivel 
kapcsolatos információhiányt, az elvárásokkal kapcsolatos felsőoktatási felada-
tok körvonalazottságát egyaránt megjelenítve. Néhány válaszban megjelenik 
a munka világából érkező igényekre reagálás elutasítása is, az egyetem hagyo-
mányos értelmiségképző funkciójának megőrzése érdekében (lásd 1. táblázat).
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1. táblázat. A munka világával kapcsolatos problémákra vonatkozó szöveg-
elemek tematikus csoportosítása (idézetek a nyílt kérdésekre adott 
válaszokból)

A munka világával kapcsolatos problémák

A munka világa  
elvárásai

„Munkaerő-piaci orientáltságú hatástanulmányok készítését 
szükségesnek tartanám.”

„Az ún. munkaerő-piaci elvárásokra való folytonos hivatkozás, 
illetve hogy ezek alapján kell a felsőoktatást átszervezni, sok és 
több rétegű félreértéstől terhes.”  „Alapvető félreértés, hogy a fel-
sőoktatásnak ezeket az elvárásokat kell kiszolgálnia.” „Az sem 
igaz, hogy egyáltalán ismerjük ezeket az elvárásokat, illetve hogy 
azok, akik ezekre oly gyakran hivatkoznak, ismerik őket. Sőt az 
sem igaz, hogy maguk a munkaadók eléggé tisztában volnának 
elvárásaikkal. Többnyire fogalmuk sincs például arról, mire jó 
nekik egy bölcsészkompetenciákkal felvértezett alkalmazott. És 
az sem igaz, hogy az ismert elvárásokat a felsőoktatás ki tudja 
elégíteni, és hogy erre törekednie kell, mert eleve erre való.”

„Azonban van egy óriási probléma: a felsőoktatásnak a vevői/
fogyasztói a vállalatok/szervezetek, akik a végzett hallgatókat 
alkalmazni fogják. Ők felkészült, kitartó és kreatív munkaválla-
lókat keresnek”

„Nem a bolognai rendszerrel van baj, hanem azzal, hogy az 
oktatás nem ismeri az általa oktatott tudás/gyakorlat munkaerő-
piaci értékét, érvényesülhetőségét, s ezért ehhez alkalmazkodni 
sem tud.”

A kilépők  
munkanélkülisége

„Diplomás munkanélkülieket képzünk”
„A BA-végzettséggel gyakorlatilag munkanélküliek lesznek”
„Alapképzés=alapdiplomás munkanélküliek képzése, javaslat: 

a régi képzésben való részvétel lehetőségének visszaállítása.”
„Nem vagyok benne biztos, hogy van értelme csak BSc-diplo-

mával rendelkező fiatalokat képezni, szükség van-e rájuk a mun-
kaerő-piacon”

„Az új képzési forma negatívuma azonban, hogy a BA-végzett-
ségű hallgatóknak egyelőre nincs meg a helye a munkaerőpiacon, 
nincs hol elhelyezkedniük.”

A munka világa  
túlzott szerepe

„Egy egyetemnek nem a munkaerőpiacot kellene kiszolgálni, 
nem szakembereket képezni, hanem gondolkodni képes, kreatív, 
innovatív értelmiségieket kellene képezni, akik ezen képességeik 
miatt jobban megállnák a helyüket a munkaerőpiacon.”
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Szintén jelentős arányú a munka világát érintő szövegelemek között a munka 
világa szempontjainak figyelembevételét hiányoló, az együttműködéssel kapcso-
latos problémákat kiemelő, illetve a feladat fontosságát hangsúlyozó rész:

• „A leendő munkaadók véleményét az egyetemeken is figyelembe kell 
venni. Az egyetemek sem lehetnek sterilek a változó világban”

• „Teljesen hiányzik a kimenet, a munkahelyek megkérdezése, hogy mire 
lenne szükségük: milyen szakember, milyen irányú, tartalmú szaktudás.”

• „Nincs egyeztetés a munka világával.”

Az előző kategóriák válaszelemeinél lényegesen összetettebb és a konkrét prog-
ram munka világához kapcsolódó sajátosságaira is utaló reagálásokat találunk 
a „képzési kimenet hiányosságai” kategóriába sorolt szövegrészekben. Több 
válaszban megjelenik a specializáció mint a munkába lépést elősegítő képzési 
forma szükségessége vagy hiánya, valamint a képzés gyakorlatorientált eleme-
inek erősítése a foglalkoztathatóság segítése érdekében. Bár csak két helyen 
bukkan fel, mégis kiemelésre érdemes a generikus kompetenciák fejlesztésének 
szükségessége mint a foglalkoztathatóság elősegítésének formája olyan kép-
zések esetében, melyeknek nincs közvetlen, szoros kapcsolatuk a munka vilá-
gával. Megjelenik továbbá az egyeztetés a munka világa szereplőivel, szem-
pontjaik érvényesítésének szükségessége a kimenet meghatározásában (lásd 2. 
táblázat).

Külön csoportba kódoltuk a munka világa aktorainak szerepére vonatkozó 
állításokat (lásd 3. táblázat), melyek jelentős része a munka világának a kép-
zések megismerésével kapcsolatos problémáira vonatkozik. Az ide sorolt vála-
szok jelentős része a munka világának tájékoztatását, informálását, a kiadott 
végzettségek megismertetését hiányolja. Ezt néhányan a felkészülési idő rövid-
ségével, a túl gyors tempójú fejlesztéssel indokolják, más válaszokban a képzés 
struktúrájának nem ismerése szerepel indokként. A munka világa szempontja-
inak érvényesítését számos esetben az oktatáspolitika oldaláról is hiányolják a 
válaszadók: háttértanulmányokat, a képzési programok kialakításának folya-
mata során e szempont érvényesülésének ösztönzését várják az oktatásirányí-
tástól.
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2. táblázat. A képzésre vonatkozó, a munka világát érintő szövegelemek tema-
tikus csoportosítása (idézetek a nyílt kérdésekre adott válaszokból)

A képzési kimenet hiányosságai

A képzési 
programok 
hiányosságai – 
a munka világa 
szempontjából

„Már tanulás közben specializálnia kell magát a hallgatónak, ha el 
akar helyezkedni, mert a BSc elvégzése után például sem nem igazi 
pedagógus, sem nem igazi informatikus.”

„Itt nagyon kevés az olyan alkalom, amikor a hallgatókat arra 
készítik fel, hogy a való életben mihez fognak kezdeni, milyen is 
a munka világa. Aki ezzel próbálkozik, azt sokszor a hallgatók sem 
nézik jó szemmel”

„Az új képzési formának köszönhetően az új tantervek számos 
speciális kurzust kizárnak a tanulmányokból, amelyek hasznosak 
lennének a munka világában. A hallgatók többsége nincs tisztában 
azzal, hogy diplomájával, milyen munkakörben tud majd elhelyez-
kedni.”

„Végül véleményem szerint a munkaerőpiacon a Master képzés-
ben részt vevők hátrányba kerülnek a Bachelor képzés után munkába 
állókkal szemben, hiszen ez utóbbiak két év szakmai tapasztalatot 
szereznek, míg az előbbiek csak tanulnak.”

„Kevés a gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktató, ezért a képzés 
is nagyon elméleti síkon zajlik. Ez nem könnyíti meg a hallgatók 
munkába állását.”

Generikus kom-
petenciák

„A művészeti szakon végzett hallgatók speciális helyzetben 
vannak, mert a legtöbb szak (például festőművész, szobrászművész) 
nem rendelkezik direkt munkaerő-piaci kimenettel (nincs olyan állás 
a munkaerőpiacon, hogy szobrászművész). Ezért a végezett hallga-
tónak a képzése során megszerzett „járulékos tudást” felhasználva 
kell elhelyezkednie.”

A képzési kime-
net problémái

„Hasonlóan fontos kérdés a magas tudomány művelése és a min-
dent a munkaerőpiacért szemlélet közötti vita. Itt is a középút az 
egyetlen helyes megoldás véleményem szerint, amit sokan osztanak, 
csak éppen a megvalósítás nem megy. Általában valamelyik véglet 
felé elcsúszik a dolog, még akár egy intézményen belül is lehet-
nek különbségek szakonként vagy akár tárgyanként is abban, hogy 
melyik irányba.”

„Ezen a helyzeten mindenképpen változtatni kellene, hiszen addig, 
amíg nincs meg, hogy valójában egy BA-végzettségű hallgató hol 
dolgozhat, hol helyezkedhet el a szakmáján belül, addig nagyon 
nehéz a felsőoktatás követelményeit a munka világához igazítani.”

„Nem a munkaerőpiacra képezünk, hanem öncélúan.”
„A képzők, a munkaadók érdemi bevonásával felül kellene vizs-

gálni (és aktualizálni is) a KKK-at.”
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3. táblázat. A munkaerőpiac szereplőinek feladataira vonatkozó szövegelemek 
tematikus csoportosítása (idézetek a nyílt kérdésekre adott vála-
szokból)

A munkaerőpiac aktorainak szerepe

A munka világa 
nem ismeri a 
képzést

„A munka világa és a hallgatók is sokszor azt gondolják, hogy elég 
a BSc a munkakörhöz, és nem akarnak továbbtanulni MSc-szinten, 
hogy igazán mesterei legyenek szakterületüknek.”

„Jelenleg a munkaerőpiac bizonytalan a kibocsátott diplomák érté-
kének megítélésében, ami abban jelentkezik, hogy kevesen tudnak 
végzés után elhelyezkedni BA-végzettséggel.”

„Nagyon rövid idő állt rendelkezésre, ezért sem az oktatókat, sem 
a leendő hallgatókat és szüleiket, sem a munkaadókat nem volt idő 
felkészíteni.”

„A piac részéről nincs igény a BA-végzettségűekre, nem látják, 
mire lehet használni az ott kapott ismereteket, kompetenciákat”

„A munkaerőpiac a BA/BSc diplomával nem tud mit kezdeni.”
„Egyes kimeneteket nem ismeri a szakma (például nyelvszakos 

BA), a hallgató nem tud a BA-val semmit sem kezdeni.”
A képzési 
programok és 
a munka világa 
– az állam 
szerepe

„Nem szabadott volna ilyen elhamarkodottan bevezetni a bo-
lognai-rendszert anélkül, hogy munkaerő-piaci hatástanulmányok 
készültek volna.”

„A szakmastruktúra erőltetetten lett kialakítva, nem a munka-
erő-piaci igények, szükségletek szerint alakították ki, hanem egy 
erőltetett akkreditációs munka hozott létre olyan lehetetlen szakokat,  
amelyeket évtizedek múlva sem ismernek majd el a munkaerő- 
piacon.”

6.2 A fejlesztési folyamat eredményei

Az oktatói és szakfelelősi vélemények összegzése után, továbbra is a munka 
világához fűződő kapcsolatokra fókuszálva, a fejlesztési folyamat tevékenysé-
geit mutatjuk be, döntően az erről készült esettanulmányokra, záró interjúkra 
alapozva. 

A tanulási eredmények kidolgozását célzó intézményi fejlesztési folyamat 
kezdetén a referenciaintézmények többségében megjelent a munka világa szerep-
lői bevonásának szükségessége. Több helyen már korábban is konkrét szervezeti 
megoldásokat alkalmaztak erre (például nyílt napok, a képzésiprogram-adaptáció 
során egyeztetett követelmények alkalmazása), illetve ezek további finomhango-
lása általában beépült a tervezett fejlesztések közé.
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„A munka világával való kapcsolattartás többek között nyílt napok keretében tör-
ténik a kar által szervezett Kapcsolat Napján. Itt szakmai kerekasztal-fórumokat 
szerveznek, ahol részt vesznek a gyakorlati szakemberek is. Meghívják a korábbi 
években végzett hallgatókat, ők beszámolnak arról, milyen tapasztalataik vannak, 
hogyan tudták használni a képzés során megszerzett kompetenciákat. Meghív-
ják ide a fejvadász cégeket is, akiket arról faggatnak, mi az a tudás, képesség, 
ami leginkább keresett a munkaadók részéről.”
(Esettanulmány – neveléstudomány képzési terület)

„A képzésfejlesztési javaslatok és az erre épített képzési és kimeneti követel-
mények alapvetően a szakterület munkaerő-piaci igényeihez illesztettek. Ilyen 
típusú együttműködés Európában még nem alakult ki, ezért az európai […] kép-
zőhelyek szövetsége alapvetően az amerikai fejlesztési eredményeket adaptálta 
a […] képzésekkel kapcsolatos elvárások megfogalmazásában.” 
(Esettanulmány – egészségtudomány képzési terület)

„[…] valamennyi képzése tekintetében fontosnak tartja, hogy azok piaci kap-
csolódásáról a munkaerőpiac képviselőivel rendszeresen egyeztessen. Ennek 
megfelelően a munka világával való partnerség jegyében az intézmény Szakmai 
Tanácsadó Testületet működtet, amelynek feladata a társadalmi-gazdasági igé-
nyekre fókuszálva az intézményi tevékenység figyelemmel kísérése, értékelése, 
a képzés és képzésfejlesztés véleményezése, továbbá az oktatói és tudományos 
munkával, valamint a fejlesztési tervekkel kapcsolatos javaslatok kidolgozása és 
véleményezése. Emellett az oktatók egy része szakmai szervezetekben is kép-
viselteti magát, ezzel is erősítve a szakma oktatási érdekeinek érvényesítését.” 
(Esettanulmány – gazdaságtudomány képzési terület)

Az egyes intézmények által megfogalmazott fejlesztési célok között megjelent a 
munka világával történő kapcsolattartás konkrét formáinak kidolgozása. Ennek 
egyik fő iránya a pályakövetés rendszerének kidolgozása, az adatok elemzése, 
értelmezése volt.

„A saját alumni-rendszer létrehívásának ebben a nyitó szakaszban alapvetően 
a kapcsolattartás volt az elsődleges célja, illetve a végzett hallgatóink munka-
erőpiacon történő elhelyezkedését szerettük volna felmérni. Végzett diákjaink 
pályakövetése mellett szeretnénk őket aktív partneri kapcsolatok kiépítésére fel-
kérni. Ezen partneri kapcsolatok keretén belül szeretnénk ösztönözni, hogy a 
mindenkori aktív hallgatóinkat támogassák szakmai gyakorlati helyek ajánlásá-
val, üzemlátogatások biztosításával, valamint egy pályasegítő-rendszer jövőbeni 
létrehozása is célként merült fel a projekt során.” 
(Interjúrészlet)
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Ugyanakkor arra is találtunk példát, ahol már a fejlesztés nyitó szakaszában 
elindult – éppen a munka világához történő kapcsolódás vonatkozásában – az a 
vita, melyet a foglalkozathatóság kapcsán már korábban említettünk: szűk körű, 
a közvetlen elhelyezkedést segítő képzési program a cél, vagy az általános értel-
miségképzés. A képzési folyamatok fejlesztésénél a saját foglalkoztathatósági 
fogalom kidolgozásának és pontos meghatározásának szükségességét, illetve e 
feladat komplexitását számos kutatás igazolja (Cole–Tibby, 2009; Yorke, 2010), 
e nehézséggel e projekt résztvevői is küzdöttek:

„A képzéssel kapcsolatos nézetek tekintetében is érzékelhető némi feszültség 
két megközelítés között: ez egyik az a törzsképzéshez kapcsolódó kép, amely az 
MA-kutató és az általános értelmiségi képzés jellegét emeli ki, a másik a szak-
irányokhoz kapcsolódó profil, amely a munka világához kapcsolódást hangsú-
lyozza, s a specifikus kompetenciákat.” 
(Esettanulmány – neveléstudomány képzési terület)

Úgy tűnik, ebben az esetben a fejlesztési folyamat kezdetén megjelenő, majd 
azt folyamatosan végig kísérő nehézséget jelent e kérdés kapcsán a résztvevők 
egyetértésének hiánya.

A munka világa képviselőinek bevonására több fejlesztés esetében szervezeti 
kereteket is kidolgoztak, a fejlesztőcsoportokba is behívták őket.

„Már ebben a kezdeti pillanatban is megjelent azonban egy, a projekt szellemé-
hez és céljaihoz jól kapcsolódó gondolat, a munka világa szerepének erősítése.” 
(Esettanulmány – egészségtudomány képzési terület)

„Célok: az eddigi párbeszéd formáinak bővítése az intézeten belül, a munka vilá-
gának, civilszervezeteknek, más intézményeknek, más diszciplínáknak a képvi-
selőivel, a hallgatókkal.”
(Esettanulmány – neveléstudomány képzési terület)

„Az intézményi fejlesztési tevékenység lebonyolítására, a projektbe közvetlenül 
bevont kb. 20-22 fő (oktató, oktatásszervező, hallgató, munka világa) részvéte-
lével a fejlesztést támogató csoporttal egyeztetve 5+1 (3-6 fős) munkacsoport 
alakult meg.”
(Esettanulmány – természettudomány képzési terület)

„A fejlesztők szűkebb körét (a pályázatba bevont 20 főt) a […] szakon oktatók 
alkották, kiegészülve a munka világának képviselőjével, egy adminisztrátor kol-
légával, aki évek óta segítette a tanulásszervezést és a képzési programok átdol-
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gozásának folyamatát adminisztratív oldalról, illetve egy alapszakos és egy (az 
intézetben végzett) mesterszakos hallgatóval, akik a Hallgatói Önkormányzatban 
is aktív szerepet töltenek be.” 
(Esettanulmány – neveléstudomány képzési terület)

„Mindezeken belül az intézmény fontosnak tartotta, hogy a képzési programok 
megújításában a munka világa, a hallgatók, a nemzetközi gyakorlat és a felsőok-
tatás-pedagógia kiemelt szempontként jelenjenek meg.
Fontos hangsúlyozni, hogy a főiskola a képzési program fejlesztésével kapcso-
latban előzetesen rögzítette, hogy aktívan számít a hallgatók és a munka világa 
képviselőinek észrevételeire, illetve javaslataira.
A felsőoktatásban hagyományosan jelenlévő szervezeti, belső elszigetelődést 
alapul véve kétséges, hogy a fejlesztés folyamán megvalósul a különböző szer-
vezeti egységek oktatói közötti aktív együttműködés és kommunikáció, amely a 
képzési szintek egymásra épülése tekintetében különösen fontos lenne.
Habár a főiskola számol a hallgatók és a munka világa képviselőinek aktív bevo-
nódásával, ez nem biztosíték arra, hogy a fejlesztés egészét tekintve érdemi 
együttműködésre kerül sor.”
(Esettanulmány – természettudomány képzési terület)

Amint láthattuk, több intézmény előzetes terveiben jelentős szerepet kapott a 
munka világa szereplőinek bevonása, a beszámolókból azonban kitűnik, ennek 
gyakorlata kevésbé volt sikeres: a folyamatos egyeztetések, a munkacsoportok-
kal történő együttműködés a munka világának képviselői számára általában túl 
nagy leterheltséget jelentettek, nem sikerült a fejlesztésekben azt a szervezeti 
keretet megtalálni, mely az egyeztetést elősegíthette volna. 

A munka világának témája azonban önálló szerepet is kaphatott: a kapcsolat-
tartás problémái, az információhiány éppen az e területhez kapcsolódó fejlesz-
tések jelentőségének növekedését vonta maga után, ezáltal a munka világával 
történő kapcsolat kidolgozását célzó tevékenységek akár a tanulási eredmények 
kidolgozását is némileg háttérbe szoríthatták.

„A kar a munka világával folyamatosan szoros kapcsolatot tart, ezzel is indokol-
ták, hogy a rendszeres jelenlétük és aktív bekapcsolódásuk hiánya nem jelent 
gondot, hiszen a képzési program megvalósításában számos, a munkaerőpiacon 
dolgozó külső oktató vesz részt, akik folyamatosan formálják a képzést a piaci 
igényeknek megfelelően. Ez vélhetően igaz, de nagyon hasznos volt, amikor a 
workshopon meg tudtak jelenni, mert véleményükkel, szempontjaikkal több kér-
désben is segítették árnyalni a képet.” (Esettanulmány – gazdaságtudomány 
képzési terület)
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„A validáció kapcsán megjelent az együttműködés a szakértőkkel, a hallgatókkal 
és a munka világa képviselőivel.” 
(Esettanulmány – gazdaságtudomány képzési terület)

„Ugyanakkor az oktatói, hallgatói, szakfelelősi nézőponton túl a többi szereplő 
bevonása nem sikerült: a munka világa és a pszichológia képviselője, a tanul-
mányi ügyekkel foglalkozó kollega továbbra is hiányzik.” (Esettanulmány – ter-
mészettudomány képzési terület)„Ugyanakkor a kimenet egyeztetése nem gyors 
folyamat, mert egyrészt az intézet oktatói több nézőpontból gondolkodnak róla, 
másrészt mert a képzéseknek nincs élő kapcsolata a munka világával.” 
(Esettanulmány – természettudomány képzési terület)

„Ennek oka, hogy a szervezet elköteleződött az adatokra épülő fejlesztés (munka 
világa csoport), illetve az intézeti konszenzusra épülő közös kimeneti célra épülő 
tanulási eredményt összegyűjteni, elemezni a rendelkezésre álló anyagokat 
(DPR, Friss Diplomások, korábbi egy-egy oktatóhoz kapcsolódó, kis mintájú kér-
dőíves vizsgálatok eredményei)a végzettek, friss diplomások megszólítási lehe-
tőségeinek átgondolása (ehhez kötődött az alumni-rendszeren való gondolkodás 
is), illetve egy konkrét kurzushoz kötődően a BA-hallgatókkal végzett BA-sokat 
interjúztatták meg a továbbtanulási, illetve munkatapasztalataikról (az adatfelvé-
telek megtörténtek, de az adatokat még nem dolgozták fel).” 
(Esettanulmány – természettudomány képzési terület)

„Nem volt szerencsés, hogy a hallgatók, valamint a munka világa véleményé-
nek, javaslatainak megismerésére csupán a fejlesztési folyamat második felében 
került sor, miközben a kezdetektől fontos szempontként jelent meg e szereplők 
aktív bevonása a munkafolyamatokba.” 
(Esettanulmány – természettudomány képzési terület)

A záró szakaszban az egyes esettanulmányokban eltérő szinten jelennek meg a 
munka világára vonatkozó tevékenységek: egyes intézmények éppen a fejlesz-
tés folyamata során vagy annak hatására jutottak el a munka világával történő 
kapcsolattartás intézményi formáinak kialakításáig, illetve megformálódott a 
kapcsolattartás kialakításának igénye. Ezekben az esetekben a saját, DPR-re ala-
pozott pályakövetési rendszer kidolgozásának terve formálódik, vagy a rendszer 
kiépülése kezdődik meg.

További célok: „a pályázati időtartam során a külső partnereinkkel folytatott pár-
beszéd értékelése és következtetések levonása. A munkaerőpiac résztvevőinek 
(például cégek, önkormányzatok, kutatóintézetek) visszajelzéseit szintén beépítjük 
képzési programunkba.” (Esettanulmány – természettudomány képzési terület)
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„A munka világának és a képzésnek a kapcsolata – erre már a projekt elindulása 
előtt is nagy volt a fogékonysága a karnak – erősödött.” 
(Esettanulmány – egészségtudomány képzési terület)

További elemzést igénylő jelenség, hogy azon intézmények többsége, melyek 
már a projektet megelőző időszakban is rendelkeztek szervezett munkaerő-piaci 
kapcsolatokkal, miért nem tudták ezt hatékonyan működtetni a tanulási eredmé-
nyek kialakításának egyeztetési folyamataiban. 

A beszámolókból áttételesen az a kép alakul ki az olvasóban, mintha a kap-
csolattartás intézményesítéséből történő továbblépés okozna nehézségeket. A fej-
lesztési folyamat során sem sikerült olyan jó gyakorlatokat kialakítani, amelyek 
a tanulási eredményekhez kötődően is erősítenék az intézmények és a munkaerő-
piac kapcsolatát.

„A munka világa csoport kimondatlanul is erőteljesebben fókuszált a BA-szintre, 
mint az MA-ra, s jól látszódik, hogy a kompetencia BA-csoport is erőteljesebbnek 
látta a kapcsolatát a munka világával, mint a kompetencia MA-csoport. Pedig 
célszerű lenne együtt kezelni a két szinttel kapcsolatos munkaerő-piaci igények 
feltárását.”

„Jóval kisebb arányban jelenik meg (félévente mindösszesen 1-2 kérvény) 
a munkatapasztalat elismertetése. A munkatapasztalat elismertetése jelen van, 
de nem igazán végiggondolt (s az sem, hogy mit értünk pontosan munkatapasz-
talat alatt), az egyéb validációs lehetőségekről (nem formális és informális tanu-
lási úton szerzett tudás) nincs gondolkodás.” 
(Esettanulmány – neveléstudomány képzési terület)

„A referenciaintézmény erőssége a gyakorlatorientált és piacképes képzési 
profilja, melyet kiterjedt kapcsolatrendszere is támogat. Ennek ellenére a fej-
lesztési folyamatba a hallgatói oldal bevonódásához hasonlóan a munkaerőpiac 
képviselőit sem sikerült szélesebb körben bevonni a folyamatba. Az innovációs 
workshop-ok egyikén jelen volt a munkáltatói oldal azonban ez kevésbé tudott 
széleskörű inputot biztosítani a fejlesztés számára.” 
(Esettanulmány – természettudomány képzési terület)

Az eredmények az előzményprojektek (például AHELO, Tuning) következte-
téseit erősítik: a képzési programok fejlesztése, a kurrikulumfejlesztés kapcsán 
nehezebb megtalálni a bevonás adekvát formáit, erre a munka világa oldaláról is 
kevés nyitottság mutatkozik. 
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7. Következtetések

Az előzőekben leírtak alapján megállapítható, hogy az oktatók és a szakfelelő-
sök többsége már a Bologna-folyamat bevezetését követően is fontosnak tar-
totta a munka világa szempontjainak megjelenését a képzésekben. Mint arra a 
nyílt kérdésre adott válaszok is utalnak, a vizsgálat idején sokan érezték a vála-
szolók közül azt, hogy a jelenlegi képzési struktúra és tartalom nem igazodik 
kellő mértékben a munka világa igényeihez, sok esetben nem tud olyan kime-
neteket kínálni, amelyek a munkaerőpiacon jól hasznosíthatóak lehetnének. 
Ezért részben a gyorsított, elsietett átalakítást okolják, részben az egyeztetések 
szükségességét hangsúlyozzák. A kapcsolódás a munka világához tehát főként 
gondként, hiányként fogalmazódik meg a vonatkozó válaszelemekben, azon-
ban olyan problémaként is, amelyre a felsőoktatásnak válaszokat kell adnia. 
A nehézségek érzékelésének fő bázisát a BA-BSc-szint kimenetével kapcso-
latos gondok jelentették: úgy tűnik, az osztott képzés bevezetésekor a magyar 
felsőoktatásban – a legtöbb átalakuló felsőoktatási rendszerhez hasonlóan – e 
szintek kimenetének meghatározása jelentette a legtöbb problémát (Crosier–
Purser–Smidt, 2006).

A képzési kimenetek meghatározása kapcsán már az előzetes vizsgálatban 
megjelent a munkaerő-piaci elemzések, megfelelőségek vizsgálatának szüksé-
gessége, illetve hiánya. E problémával a fejlesztések során több referenciain-
tézmény fejlesztő munkacsoportja szembesült: számos esetben éppen a tanulási 
eredmények kidolgozásának folyamata indukált olyan változásokat a szervezet-
ben, amely a pályakövetés valamilyen intézményesült, rendszerezett formájának 
kidolgozását segíti elő (például szervezett alumni-vizsgálatok kidolgozása, a 
meglévő adatbázisok összekapcsolása).

A munka világa szereplőinek bevonása a fejlesztési folyamatba a projektek 
többségében kevésbé volt sikeres terület. Feltételezhető, hogy a munkaerő-piaci 
szereplők kevéssé érzik relevánsnak saját szerepüket e területen, a felsőoktatási 
intézmények feladatának érzik a tanulási eredmények meghatározását. Érdemes 
lenne a továbbiakban más, már működő együttműködési területekhez kapcsolva 
(például szakmai gyakorlat minőségbiztosításába építve), azokhoz illesztve 
működtetni a tanulási eredményekre vonatkozó egyeztetéseket is. 

Ha a foglalkoztathatósággal kapcsolatos kérdések közül kiemeljük a felelős-
ség témáját, azaz azt a kérdést, hogy kinek a felelőssége, vagy mennyiben a felső-
oktatási intézmény felelőssége a végzettek foglalkoztathatóságának javítása, az 
előzetes vizsgálatok eredményeként azt mondhatjuk, hogy a munka világához 
kapcsolódó válaszok többsége az oktatásirányítás, illetve a munkaerőpiac fele-
lősségét hangsúlyozza. Az eredményt úgy értelmezzük, mint a jelen tanulmány 
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bevezetőjében említett erős állami irányítás hatását, mely óhatatlanul átveszi az 
intézmények, ezen belül az oktatók felelősségét a programfejlesztés és a munka 
világa összekapcsolásában, valamint nem teszi érdekeltté az intézményeket a 
szempont figyelembevételére.

A lezajlott fejlesztések is azt mutatják, hogy az alumni és a pályakövetésből 
származó konkrét adatok jelentik az első lépést a munka világához történő kap-
csolódás kialakítása során, az esettanulmányok tanulsága alapján is ezek tekint-
hetőek kiindulási alapnak. Ugyanakkor a pályakövetéses vizsgálatok eredményei 
és hatásai oktatói szinten még nem érzékelhetőek: vizsgáltunkban csak néhány 
válaszban jelenik meg a jelenség komplexitására, az értelmezés kérdéseire vonat-
kozó nézet, ezzel kapcsolatos problémafelvetés. Mégis úgy tűnik, csak a dip-
lomások pályakövetési rendszere továbbépítését és az intézményi eredmények 
fókuszba kerülését követően várható, hogy oktatói szinten is megjelenik ennek 
komplex és problémaérzékeny olvasata.
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