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Elôszó
A kilencvenes évek európai és magyar felsőoktatását is elérte a hatékonyságelv divatja s az elszámol-
tathatóság követelménye. Ezzel együtt járt az egyetemekkel szemben támasztott működési elvárások 
közelítése a vállalati-üzleti világban elterjedt mechanizmusokhoz. Jó érvek szóltak és szólnak ma is 
e mellett: a komolyabb felsőoktatási intézmények költségvetése és „ügyfélköre” (hallgatók, gazdasági 
partnerek, közösségek) jóval nagyobb annál, mintsem hogy a finanszírozó (meghatározó mértékben az 
állam) ne legyen érzékeny a professzionális üzemszervezetre. Hogyan mérhető az intézmények munká-
jának eredményessége, mire költötték el a pénzt, mi alapozza meg a döntési folyamatokat? – ezekre a 
kérdésekre vár választ a finanszírozó.

Ám ezeket a válaszokat nem is olyan egyszerű megadni, s nem is elsősorban a másféle költségve-
tési-egyeztetési kultúrához szokott felsőoktatási menedzsment hibájából. Egyszerűen a felsőoktatási 
és kutatási működést jellemző adatok (korszerűbben szólva: az indikátorok) nem egyértelműen defi-
niáltak, még kevésbé rendszerszerűen nyilvántartottak s a legkevésbé sem teljes körűen naprakészek. 
Ezért születnek olyasféle kezdeményezések, mint például az üzleti élet egy része által használt súlyo-
zott mutatók (Balanced Scorecard) alkalmazása a felsőoktatási intézményekben. A jelentős mértékű 
állami támogatást kapó Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) elterjedése arra ad esélyt, 
hogy az igencsak eltérő színvonalú felsőoktatási adatbázisok s adathasználati rutinok egyenszilárdsá-
gúvá válnak, és a döntéstámogatás mindinkább professzionális lesz.

A business-like felsőoktatási irányítási megoldások sem feledtethetik azonban, hogy az egyetem 
alapvetően akadémiai logikájú intézmény, vagyis a kutatói-oktatói kiválóság és annak szolgálata az 
elsődleges rendezőelve, amit nem lehet hitelesne lefordítani a vevői elégedettség/üzleti hatékonyság/
piacszerzés fogalmi világára. De nem is kell: álljon itt tanulságul az a megfigyelés, amit a menedzsermí-
toszokkal szakító legújabb egyesült államokbeli szakirodalom már feltárt: a világ vezető egyetemeinek 
elnökei/rektorai természetesen nem profi menedzserek, hanem vezetni képes kiváló tudósok.
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Abstract
The fashion of the efficiency principle and the requirement of accountability reached European 
and Hungarian higher education in the nineties. At the same time, the operational expectations on 
universities converged on the mechanisms widely used in the corporate and business world. There 
are good reasons for this today as well: the budget and the ‘customers’ (students, economic partners, 
communities) of serious higher education institutions are too big for them not to warrant sensitivity 
on the financier’s side (the state to a determining extent) to a professional operating system.  How can 
the success of the work of institutions be measured? How is their money spent? What are the decision 
processes based on? — financers will expect answers to these questions.

However, the answers are not so easy to give ; and a higher education management accustomed to a 
different budgetary and management culture is not primarily to blame. Simply, the data characterising 
the operation of higher education and research (to use a more modern word: the indicators) are not 
clearly defined, Even less so when recorded in a system that is not in the least comprehensively 
up-to-date. That is why there are initiatives such as applying Balanced Scorecard in higher education 
institutions, which is used in some spheres of business life. Spreading the Data Warehouse 
Management Information System (DWMIS) would provide an opportunity to make rather varied stan-
dard higher education databases and data processing routines homogeneous, and decision support 
more professional.

Business-like higher education solutions, however, should not make one forget that universities are 
fundamentally academic institutions, i.e. their primary organising principle is research and teaching 
excellence and the service thereof, which can not be credibly translated into the conceptual world of 
consumer satisfaction, business efficiency and market penetration. But it does not even have to be: 
let us put the observation here as a lesson, which has already been explored by the latest professional 
literature, which shatters the manager myths in the United States: the presidents/rectors of leading 
universities around the world are not, of course, professional managers, but excellent scholars with an 
ability to lead.
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Felsôoktatási Mûhely: Hogyan látod, mennyire 
adaptív, alkalmazkodó a felsőoktatási 
intézmények „üzemszervezési gyakorlata” a 
szabályozási környezet és a hallgatói igények 
kihívásaira válaszolva?
Princzinger Péter: Két részre bontanám a kérdésre 
adható választ. Az egyik az, hogy milyen 
ez a szabályozási környezet: egyre nagyobb 
kiterjedésű, egyre bonyolultabb, egyre inkább 
részletekbe menő, aprólékos. Az elmúlt éveknek a 
fő tendenciája a felsőoktatási jogi szabályozásban 
szerintem az volt, hogy elkezdett egyre jobban 
hasonlítani a közoktatási jogi szabályozáshoz.

F. M.: Korábban lazább volt?
P. P.: Lényegesen. Volt egy viszonylag kis 
terjedelmű, laza szövetű, alapelveket rögzítő 
Felsőoktatási törvény. Ehhez kapcsolódott 
néhány végrehajtási rendelet, és alapvetően 
az intézményi szabályozásokra volt bízva a 
többi. Ehhez képest ma van egy igen részletes, 
szabványosító szabályozás, ami ráadásul nincs 
tekintettel arra, hogy micsoda különbségek 
vannak a felsőoktatási intézmények 

küldetésében, méretében, funkciójában, 
képzési és kutatási portfóliójában. Ugyanaz a 
jogi szabályozás vonatkozik például a szarvasi 
Tessedik Sámuel Főiskolára, mint a 11 karú 
Szegedi Tudományegyetemre. Ez nehézzé teszi 
az intézményi adminisztratív munkát. A másik 
oldala ugyanennek a kérdésnek, hogy a sokat 
bírált 2005. évi Felsőoktatási törvény nagyon 
érdekes jogalkotási mű abból a szempontból, 
hogy az is megtalálja benne a fogódzókat, aki a 
régi, egyszerű, hagyományos költségvetési logika 
szerinti működést szereti, de ugyanakkor tele van 
ez a törvény sok új megoldással, ötlettel, ajánlattal 
a felsőoktatási intézmények számára, amit ha 
akarnak, kihasználhatnak, és elmozdulhatnak 
a hagyományos működésmódtól. A kreatív 
intézményi vezetés és néhány elkötelezett 
felsőoktatási menedzser kezében ezek akár 
egészen komoly intézményvezetési innovációt 
eredményezhetnek.

F. M.: Akkor ez azt is jelenti, hogy ez az 
erősödő, részletesebbé váló szabályozás 
nem jelentette feltétlenül az intézményi 

Felsôoktatási igazgatás mint 
szakma és gyakorlat
BESZÉLGETÉS DR. PRINCZINGER PÉTERREL, AZ ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KARÁNAK DÉKÁNI 

HIVATAL VEZETÔJÉVEL

Princzinger Péter, jogász, diplomáját az ELTE ÁJK-n, 1998-ben szerezte. 2000 és 2003 

között az Országos Felsôoktatási Felvételi Iroda Kht. (késôbb EDUCATIO Kht.) egyik 

igazgatója, illetve ügyvezetôje, 2003-tól ügyvéd, azóta is a társaság jogi tanácsadója. 

2005/2006-ban az ELTE oktatási igazgatója, 2006-tól tanársegéd az ELTE PPK-n, 

ahol a kari vezetés jogi/adminisztratív munkájában is részt vesz. Ügyvédi és oktatói 

munkájában polgári jogi és közigazgatási jogi természetû ügyekkel foglalkozik, ezen 

belül szakterülete a felsôoktatási igazgatás és oktatási jog, illetve a sportigazgatás és 

sportjog. A „Felvi Jogász”, a „Hallgató Ügyvédje” és a „Sportjogász” fantázianevû online 

jogi tanácsadási projektek ötletgazdája.
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autonómiáknak a szűkítését, hanem bizonyos 
területeken a döntéshozó számára az 
áttekinthetőséget erősítette, de meghagyta az 
egyéni mozgásteret.
P. P.: Igen, azzal együtt, hogy az egyéni 
mozgásterek megmaradásának azért van 
ára, méghozzá nem is kicsi: az intézményi 
adminisztrációkra elképesztő teher, 
adatszolgáltatási kötelezettség – ilyen kimutatás, 
olyan jelentés kapacitásakkreditáció – nehezedik. 
Országos szintről nagyon komoly informálódási 
igény jelentkezik, részletesek az elszámolási 
és a beszámolási igények, a költségvetés 
végrehajtásáról szóló visszajelzési elvárások. 
Az adminisztratív teendők szaporodtak, az 
ezzel kapcsolatos terheknek senki nem örül az 
intézményi adminisztrációban, de elmondhatjuk, 
hogy az akadémiai szabadság megmaradt.

F. M.: Mennyire képes valóban megfelelni 
ezeknek az információszolgáltatásoknak egy-egy 
intézmény? Hiszen ehhez az kellene, hogy a belső 
nyilvántartás nagyon naprakész legyen. 
P. P.: Itt eltérő egyenszilárdságú szövetekről 
lehet beszélni. Például a tanulmányi 
adminisztrációban, ahol 8-10 éve bevezették 
az elektronikus nyilvántartó rendszereket, 
meglehetősen könnyen és alaposan tud 
tájékozódni az egyetemi vezető arról, hogy mi 
történik az egyetemén. A gazdasági nyilvántartó 
rendszerek tekintetében kis fáziskéséssel 
ugyan, de ugyanez a fejlődés ment végbe. Ami 
a létesítmények, ingatlanok, humánerőforrás-
gazdálkodás kérdését illeti, ott állunk a 
leggyengébben. Lehet, hogy ez durván hangzik, 
de ha ma egy rektor információkat akar arról 
kapni, hogy az ő intézményében foglalkoztatott 
oktatók, professzorok, adjunktusok, docensek, 
tanársegédek mennyire leterheltek, ezt igen 
bonyolultan, adott esetben valószínűleg papír 
alapú adatszolgáltatásokból tudja „kihámozni”. 
Tehát egyszerűen annyival lett bonyolultabb az 
egyetem, annyival nőtt az üzemméret, a hallgatói 
létszám, a tevékenység nehézsége, hogy bizony 

adott esetben egy egyetem vezetőjének nagyon 
komoly problémát jelent, hogy tájékozódjon a 
saját intézményében zajló folyamatokról. Azt 
hiszem, ezt szakszerűen úgy kell megfogalmazni, 
hogy nincsenek integrálva ezek a rendszerek 
intézményi szinten.

F. M.: Egy professzionálisnak szánt vezetői 
irányítási rendszer – amit most AVIR-nak, tehát 
Adattár alapú Vezetői Információs Rendszernek 
nevez a felsőoktatás – bevezetése zajlik. Ennek mi 
lehet a szerepe?
P. P.: Akkor érhet el sikert egy rendszer 
alkalmazása, ha megfelelő az ilyen különbségek 
kiegyenlítésére. Jelenleg vannak olyan 
területei az egyetemi működésnek, amikben 
ezek a rendszerek nagyon is jól működnek, 
automatizáltak, kulturáltak, arra mutatnak rá, 
amire a vezetőnek igénye van. És vannak olyan 
területek, ahol rettentő sok kézi munkával 
végezhető csak el ugyanez a feladat.

F. M.: Ha a szabályozástól továbblépünk 
a menedzsment kultúráig, a menedzsment 
rutinokig: hogyan látod, adottak-e a készségek 
ezeknek a módszereknek az átvételére az 
egyetemi apparátus szintjén, a rendszert 
folyamatosan működtetők, dékáni- és rektori 
hivatalok, tanulmányi osztályok dolgozóinak 
oldaláról? 
P. P.: Ezt nem lehet egészen egységesen 
megítélni. Inkább kiemelnék elemeket, amelyek 
szerintem ebből a szempontból izgalmasak. Az 
egyik, amit megfigyeltem több intézményben: az 
apparátusoknak a fiatalodása, fiatal embereknek 
bekerülése ezekbe a munkakörökbe, akik 
számára természetesek az elektronikus 
megoldások, természetes az ügyfélközpontú 
működés. A másik, ami szerintem lényeges, 
hogy vannak olyan feladatok, amelyeknek a 
mennyisége egyszerűen lehetetlenné teszi a 
papír alapú kezelésüket, tehát kikényszeríti az 
informatikai megoldásokat. És végül a harmadik, 
hogy az intézmények jó része azért rájött 
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arra, hogy a versenyképességhez szükség van 
arra, hogy valamilyen módon kiszolgálják az 
igényeket. Tehát nem csak odáig gondolkodnak 
most már, hogy megszerzik a hallgatót, hanem 
lehet látni egészen jó példákat arra, hogy 
miként alakítanak át tanulmányi szolgálatokat 
lényegében ügyfél pultokkal, és alakítják át ezzel 
a hallgatókhoz való hozzáállást is. Ezt egyébként 
leginkább a magán felsőoktatási intézményeknél 
lehet megnézni, akik nem egy örökölt, lerobbant 
infrastruktúrát kezdtek átalakítani, hanem 
zöld mezős beruházásként eleve egy szolgáltató 
intézményt akartak létrehozni.

F. M.: Nem tudom megállni, hogy ne 
legyek provokatív a hallgatóbarátságról, 
ügyfélközpontúságról szólva. A felméréseink 
azt mutatják évek óta – és ebben teljesen 
homogén az idősor –, hogy éppen a legnagyobb 
tekintélyű, legnagyobb tudományos kapacitással 
rendelkező, hallgatók és továbbtanulók körében 
legnépszerűbb, legmagasabb akadémiai nívón 
levő intézmények esetében a legnagyobb az 
elégedetlenség hallgatói körben a tanulmányi 
szolgáltatás, a hallgatók menedzselése vagy 
az információszolgáltatással kapcsolatosan. 
Ez két dolgot jelenthet: ennyire rossz ez a 
szolgáltatás ezeknél az egyetemeknél, vagy itt 
a hallgatók igényszintje magasabb, mint más 
intézményeknél. Melyik interpretációt érzed 
inkább jellemzőnek?
P. P.: Nyilván van valami abban is, hogy ezek 
a nagy hagyománnyal, múlttal rendelkező 
intézmények nehezebben álltak át az 
ügyfélközpontú szemléletre. De biztosan olyan 
is van, ahol még egyáltalán nem álltak át. 
Viszont alighanem az is benne van ebben, 
hogy a megkérdezés – ehhez én nem értek, ez 
szociológiai és pszichológiai kérdés –, a kérdezési 
helyzet eleve kínálja a választ, hogy a hallgató ne 
legyen elégedett. Főleg akkor, ha egy úgymond 
elit egyetemre jár, amivel kapcsolatban nyilván 
nagyon magasak az elvárásai már a bekerülés 
előtt is.

F. M.: Maradjunk még mindig az intézményi 
menedzselés témájánál. Az intézményvezetők 
mennyire igénylik, hogy döntéseiket vezetői 
információs rendszerrel alapozhassák meg? 
A testületek mennyire fogékonyak erre? A 
dékánok, rektorok mennyire érzik azt, hogy ez 
valóban könnyíti a munkájukat?
P. P.: Az én tapasztalatom az, hogy egyre 
többen és egyre inkább. Azért az elmúlt 
években az egyetemi vezetők jelentős része 
hozzászokhatott ahhoz, hogy olyan hivatal, 
olyan apparátus szolgálja ki, ami bizony 
naprakész az adatokkal. Sokféle elemzéssel, 
kimutatással tud szolgálni, de – és ami ebben 
szerintem a nagyon izgalmas – vannak olyan 
funkciók, amelyeket az intézmények eleve 
nem kezdenek el megpróbálni betölteni, 
mert egy központi vagy országos rendszer 
ezt elvégzi helyettük. Erre mondok három jó 
példát: az egyik egyetem vezetője mondta azt, 
hogy minek erőlködjenek ők egy országos, 
teljes körű internetes tájékoztató program 
kiépítésével, mikor ezt a felvi.hu évek óta 
szolgáltatja? Nem akarnak versenyezni vele, 
mert van és jó. A másik a felsőoktatási 
vonalhúzási rendszer. Azt gondolom, hogy az 
ma mindenkinek evidens, legyen az rektor, 
rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, hogy 
annál jobb, gyorsabb, kulturáltabb módja a 
vezetői döntés-előkészítésnek, mint a valósidejű, 
az ország összes felvételi adatbázisát egy 
rendszerben kezelő megoldás, amit a felvi.
hu erre kiépített, nincsen. Ilyen értelemben 
egy nagyon furcsa helyzet állt elő: bizonyos 
vezetői döntések megalapozásáról igyekeznek 
gondoskodni az egyetem falain belül, 
másokról nem kell, hogy ott gondoskodjanak, 
mert létezik ezt támogató vagy kiszolgáló 
központi fejlesztés. Harmadikként pedig a 
rangsorokat említsük meg. Az általam ismert 
felsőoktatási intézmények vezető testületeinek 
az értekezletein a rangsorok publikálása mindig 
napirenden volt, mindig foglalkoztak velük, 
mindig értékelték őket, ezek viszonyítási ponttá 
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váltak. Nyilván vitatkoznak rajta, de ilyen 
értelemben ezek egyfajta katalizátor hatást 
gyakoroltak az egyetem belső működésére.

F. M.: Neked közvetlen élményed, hogy végigvittél 
egy szakmai akkreditációt és egy szakirány 
elindítását. Ez azért lehet egy tanulságos történet, 
mert ez a felsőoktatás abban az értelemben 
legbonyolultabb aktusa, hogy a semmiből 
csináltál valamit, ami érint oktatót, hallgatót, 
gazdaságot, szabályozást, hivatalt – ebben sok 
minden megmutatkozik. Ez a sportszervező szak 
volt. Jogászként miért tartottad ezt érdekesnek 
egyáltalán? 
P. P.: Egy kicsit sánta, de találó hasonlat lesz. 
Tulajdonképpen a vállalati vagy az ipari szektorból 
erre mondanánk azt, hogy termékfejlesztés, 
amikor a cég valami újba belefog, vagy kiegészíti 
a portfólióját egy új szolgáltatással, termékkel. 
Ez elsőre talán meglepőnek tűnik, de valójában 
kézenfekvő a magyarázata. Az ELTE-PPK-n van az 
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, 
amelyik a korábbi testnevelő tanárképzést 
gondozta, most pedig a rekreáció szervező 
szakon zajlott a képzés. És amikor kerestük 
a továbblépés útját, értelemszerűnek tűnt a 
sportszervező (BSc) szaknak az indítása. Ráadásul 
amikor mi ezen elkezdtünk gondolkodni, azzal 
egy időben hirdette meg az ELTE akkori rektora 
azt az elvárását, ajánlását, hogy az egyetem 
karai amennyiben tudnak, keressenek olyan 
együttműködési pontokat, ahol külön-külön 
nem tudnának labdába rúgni egy új képzés 
indításával, de együttműködésben igen. És 
tekintve, hogy én az ELTE-n a jogi karon a 
Közigazgatástudományi Tanszéken voltam 
PhD-hallgató, és vagyok megbízott oktató, így 
elég értelemszerűnek tűnt, hogy a sportszervező 
szak indítása tekintetében összehozzak egy 
ilyen kapcsolatot a két kar között, hiszen a jogi 
karnak a jogi tárgyak és a közgazdasági tárgyak 
oktatásához vannak erőforrásai, a PPK-nak pedig 
az összes többihez, vagyis a sporttudományi-, 
gyakorlati-, pszichológiai- és pedagógiai tárgyak 

oktatásához. Tehát ebben az értelemben ez egy 
intézménypolitikai, fejlesztési szempontból egy 
szerencsés találkozás volt.

Maga a szakindítás folyamata pedig egy igazi 
élmény, aminek a lényege nagyjából az, hogy volt 
módunk megtapasztalni, hogy micsoda nyomás 
nehezedhet egy intézményre, amely megpróbál 
egy olyan piacon a tortából egy szeletet hasítani 
magának, ahol a tortát a piacon lévők már 
felosztották maguk között. Ezeket a nyomásokat 
egészen konkrétan azonosítani soha nem sikerült, 
nem is törekedtünk rá, de hála a Jóistennek 
volt értelme felsőoktatási jogot tanulni annak 
idején, mivel kiderült, hogy lehet olyasmikre 
hivatkozni, amik le vannak írva a felsőoktatási 
törvényben, illetve az Akkreditációs Testületnek a 
kormányrendeletében és a szabályzatában.

F. M.: Tehát egyrészről a szó legeredetibb 
értelmében a piaccal, másik oldalról a 
felsőoktatási igazgatással találkoztak, és kettőt 
kellett valamiképpen egymásra vetíteni, adott 
esetben használni egyiket a másik meggyőzésében.
P. P.: Természetesen én elfogult vagyok a 
szakmám iránt, a jog iránt, de a jog jól működött 
ebben az ügyben. Ugyanis a MAB-nak a 
szabályzata szerint az akkreditációs kérelmek 
esetében a perdöntő az, hogy a kérelmező vagy 
az indítványozó azokat a standardokat eléri-e, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a MAB a 
képzést megfelelő minőségűnek tekintse. És 
bizony az Oktatási Minisztérium a fellebbezési 
kérelmünkre azt mondta ki, hogy azok a 
standardok, amelyeket 2006-ban a MAB a többi 
ilyen képzés indításakor rögzített, azoknak 
megfelel. Ehhez képest egyéb szempontok nem 
esnek a latba.

F. M.: Az ELTE, vagy akár a PPK képzési profilját 
milyen irányban frissíti ez a képzés? Ez üzenet 
a többi ELTE szakág számára is, hogy érdemes 
mozogni, új dolgokat csinálni?
P. P.: Mindenképpen. Hogyha valaki belegondol 
abba, hogy mivel foglalkozik a PPK – pszichológus-, 
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neveléstudományi és pedagógusképzés –, 
együttműködve egyébként a BTK-val és a TTK-val, 
ehhez képest a sport abból a szempontból nyitás, 
hogy ráadásul mi ezt tágabb értelemben fogjuk 
föl: a sportot az egészségmegőrzés és- fejlesztés 
eszközeként értelmezzük, és ily módon 
tulajdonképpen ellépünk kicsit a szorosabban 
vett szakterületünk irányából. Hadd ne mondjam, 
sportszervező kapcsán közgazdaságtan, jog, 
politológia, nemzetközi tanulmányok irányaiba 
is. Egy ilyen egyetemen, mint az ELTE, nekünk 
az a véleményünk, hogy luxus nem kihasználni 
azokat az együttműködésben rejlő lehetőségeket, 
amik ezeknek a tudásoknak a társkarokon 
való rendelkezésre állásából adódnak. Ilyen 
kombinációk egy kisebb, szűkebb profilú 
intézményben elképzelhetetlenek.

F. M.: Visszatérve az interjú elején említett 
felsőoktatási igazgatási folyamatokhoz, 
a szabályozás változásához: kifejezetten 
jogfejlődési megközelítésből az általános magyar 
jogrendszerben ez egy logikus, megjósolható 
folyamat volt? Elősegítette-e ez a változási 
rendszer, hogy a felsőoktatás a közigazgatásnak 
egy szervesültebb, jobban kezelhető eleme legyen?
P. P.: Két ellenirányú folyamatot látok: az egyik a 
modernizálódás iránya, amennyiben az egyetemek 
sokkal bonyolultabb, sokkal komplexebb 
szervezetekké váltak, mint amilyenek voltak. És 
a jogi szabályozás ezt részben hagyta, részben 
katalizálta, részben segítette. Egy felsőoktatási 
intézmény ma messze nem az, mint ami 30 évvel 
ezelőtt volt. Természetesen ugyanúgy alapfeladata 
az oktatás, kutatás, de egyébként vállalkozik, 
pályázatokon indul, együttműködik a térség, a 
régió önkormányzataival, vállalataival. Szerintem 
egyébként ez jó irány.

A másik irány, ami viszont egyáltalán nem 
progresszív: az államigazgatás nem nagyon 
tudott mit kezdeni az intézményi autonómiának 
a gondolatával. Ez a nagy gombóc megakadt a 
torkán többször is. Ennek a határait nem igazán 
sikerült jól megérteni, megérezni. Legalább meg 

lehetett volna egyezni persze, de az sem sikerült. 
Ilyen értelemben állandó küzdelem volt az ágazati 
irányítás és az intézmények között, hogy kinek 
hol húzódnak a beavatkozási lehetőségeinek a 
határai, jogai. Ennek az lett az eredménye, hogy 
gyakorlatilag nincs ágazati irányítás. Az ágazat 
elszenvedője annak, hogy nem tudja irányítani 
az intézményeket, az intézmények pedig ezzel 
párhuzamosan érdekes módon elszenvedői 
annak, hogy az ágazati irányítás kimerül 
pótcselekvésekben. Számukra ez terhes, felesleges 
rossz.

F. M.: Két irányt látok: az egyik az egyszerűbb. 
Egy új politikai – jogi – társadalmi környezetben 
kicsit mintha újra alakulna az az állapot, ami 
mondjuk a kádári puha diktatúra rendszerében 
már jellemző volt: létezett egy elvileg korlátlan 
eszközökkel rendelkező politikai állami hatalom, 
amely a 70-es évek közepétől kezdve egyre kevésbé 
akarta – tudta – próbálta közvetlenül érvényesíteni 
a prioritásait, az egyetemek pedig jól el tudtak 
lenni a saját működésükkel, de ez nem volt jogilag 
szabályozott. Most próbálkoznak a szabályozással, 
de megint csak nem tudják azt felépíteni. 
P. P.: Valami ilyesmi a helyzet. Az állam 
látványosan nekifutott, megpróbálta a 2003-tól 
2005–2006-ig terjedő időszakban, és ez egy 
látványos kudarc lett, nem sikerült. Közben 
viszont az egyetemek és főiskolák egy mozgékony, 
képlékeny életet kezdtek el élni.

F. M.: Ez a – nevezzük így – kudarc jó annyiban, 
amennyiben az államigazgatás, a közigazgatás 
szabályozási igénye a modern társadalmakra 
olyannyira jellemző „túljogosodás”  
folyamataként is  értékelhető. Abból indulok 
ki, hogy az a bonyolult kapcsolódási háló, 
ahogy az egyetem tanít, kutat, vállalkozik, 
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel 
kapcsolatot tart, valójában megvolt korábban is. 
Mégis képes volt bonyolult működési folyamatait 
egyfajta intézményi identitás és társadalmi 
szerepvállalás keretében kezelni. Miért biztos az, 
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hogy ehhez feltétlenül jogi keretet kell adni?
P. P.: Egyáltalán nem biztos, sőt, én árnyalnám 
azt, amit mondtál. Azt sem tartom kizártnak, 
hogy az oktatási kormányzat 2003 és 2006 közötti 
küzdelme lényegében egy válaszreakciót váltott ki 
a szférából. Rájöttek arra, hogy jobban járnak, ha 
maguk kezdenek el gondolkodni a működésükön, 
és stratégiát készíteni az állandóan változó, őket 
nap mint nap érő impulzusok kivédése, kezelése 
ellenében. Furcsa módon azt nem sikerült elérnie 
az állami irányításnak, amit akart, de azt el tudta 
érni, valószínűleg nem szándékoltan, hogy az 
intézmények az mondják, inkább elkezdem rendbe 
rakni magamat, átgondolni a dolgaimat, mielőtt 
rám erőszakolnak valamit.

Hátulütője ugyanakkor ennek, hogy nem 
igazán fogalmazódtak meg hosszú távú egyetemi 
stratégiák. Mivel valószínűleg az oktatási 
kormányzat nem ösztönözte, és nem is tudta 
kikényszeríteni azt, hogy az egyetemek hosszú 
távon gondolkodjanak, ezért ez a szemlélet 
nem is nagyon jelent meg. Persze nehéz ezt az 
egyetemeken számon kérni, hiszen hogyan kérünk 
számon hosszú távú stratégiát adott esetben 
több száz éve létező intézményektől, akiknek az a 
stratégiájuk, hogy vannak és legyenek.

F. M.: Kutatási irányadihoz térve, a magyar 
közigazgatási jogon belül oktatással, 
felsőoktatással foglalkozó speciálisabb ágazati, 
jogalkotói megközelítések mennyire kiforrottak 
a világban tapasztalható e tárgyú kutatási 
irányokhoz képest?
P. P.: Azt lehet mondani, hogy oktatási jog, 
oktatási igazgatás nem állnak a közigazgatási jogi 
kutatás fősodrában. Ennek központi témái ma 
a hatékonyság, méretgazdaságosság, az állam és 
az egyéb tényezők viszonya, mi, és mi nem az 
állami feladat. Ebben a koordinátarendszerben 
a felsőoktatás egy határterület, viszonylag távoli 
szeglete a közigazgatásnak. Az autonómiakérdés az, 
amin keresztül ez a téma kapcsolódik. A fenntartó 
jogosultságai, az intézmény autonómiájának a 
határa, a kettő egymással hogyan kapcsolódik 

kulturáltan. Ennek nagy európai tradíciója van, 
attól a miénk lényegében nem különbözik. Azt 
gondolom, hogy az összes többi európai országban 
ugyanezekkel a problémákkal küzdenek, azok a 
dilemmák működnek ott is, mint itt. Mekkora kell 
legyen a felsőoktatás? Ebben mekkora legyen az 
állam szerepvállalása? Mit ad az állam? Ezért mit 
várhat el a felsőoktatástól? 

F. M.: Végezetül egy személyes kérdés: gyakorlati 
végrehajtó szakemberként dolgozol a felsőoktatási 
igazgatásban intézményi szinten, másik oldalról 
szakértőként, tanácsadóként tevékenykedsz, de 
informálisan sokan megkérdezik véleményedet 
az országos igazgatási folyamatok ügyében is, és 
ugyanakkor tanítod, kutatod ezt a témát. Melyiket 
érzed az egyes időszakokban termékenyebbnek ezek 
közül? Melyik az, ami a többit inkább inspirálja?
P. P.: Teljesen egyértelmű, hogy a gyakorlati 
terepen szerzett tapasztalat bevitele az oktatásba. 
Nagyon érdekes egyébként, mert ez egy 
állandóan visszaható működés: amit az ember 
a terepen tapasztal, azt beviszi az oktatásba, a 
hallgatókkal vitatkozik róla, és utána magától 
rendszereződik újra a tudás a fejében, amit utána 
visszavisz a terepre. De egyértelműen az abszolút 
megtermékenyítő a gyakorlati tapasztalatnak a 
bevitele a szemináriumi környezetbe.

Az évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok 
számában megnyilvánul a hallgatói 
érdeklődés is a téma iránt. Ha valaki megnézi 
a szakirányú továbbképzések kínálatát, van 
ma már felsőoktatási jogász szakemberképzés 
posztgraduális képzésben, nem lehetetlen, hogy 
ezek ki fogják termelni a felsőoktatási joghoz, 
oktatási igazgatáshoz immár professzionálisan 
közelítő jogász társaságot. De fontos megjegyezni, 
hogy a jelenlegi felsőoktatási igazgatási 
szakemberek túlnyomó része egyetemi emberből 
autodidakta módon képződött igazgatási vezetővé, 
ami egyébként egy jó dolog. De lehet, hogy 
szisztematikusabban fogjuk ezt már csinálni.

F. M.: Köszönöm a beszélgetést!
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Felsôoktatási intézmények 
stratégiaalkotása és 
teljesítménymenedzsmentje 
HAZAI HELYZETKÉP ÉS A KÜLFÖLDI PÉLDÁK TANULSÁGAI

Bevezetés 
A jelen kiadvány a BCE Vezetéstudományi Intézetének 2008 és 2010 közötti kutatására épül1, és a 
felsőoktatási intézmények stratégiáinak és teljesítményértékelési rendszerének kialakításához kíván 
segítséget nyújtani külföldi példák alapján. 

A benchmark egyetemek meghatározásánál elsősorban az intézményvezetési gyakorlat innovatív 
jellege és magas színvonala számított. A brit példák kiválasztását az előbbieken túl még az NPM (New 
Public Management) szellemi áramlatához és élenjáró gyakorlatához való közvetlen kapcsolódás is 
magyarázta. A bécsi egyetem szerepeltetésének indoka a földrajzi közelség, valamint az osztrák és 
magyar ágazatirányítás egyes eszközeinek hasonlósága volt. 

A vizsgált intézményeket összeköti még az erős társadalomtudományi, azon belül gazdálkodás-
tudományi-közgazdasági profil, amely két egyetem esetében ráadásul kizárólagos. Feltételezhető, 
hogy ezek az intézmények nagyobb affinitást tanúsítanak a menedzsment módszertanok alkal-
mazásával kapcsolatban, mint azonos országbeli, de más oktatási-kutatási portfólióval rendelkező 
társaik.

Mind a három intézmény esetében más-más keltette fel az érdeklődésünket. A Wirtschaftsuniversität 
Wien (WU) esetében az intézményi tudásmérleg, a London School of Economics (LSE) esetében 
az oktatókkal kapcsolatos HR tevékenység, a University of Edinburgh (UE) esetében a Balanced 
Scorecard volt az a hívószó, ami vizsgálatunkat indukálta. 

A részletes helyszíni interjúknak, illetve a gazdag szekunder forrásoknak hála mindhárom esetben 
(beleértve a csak „távolról” vizsgált UE-t is) sikerült az eredeti témaválasztást kibővíteni, illetve a vizs-
gálat eredményeit kontextusba helyezni (pl. az egyetemi irányító testületekre,  az intézményfinan-
szírozás módjára – a WU esetében még az ágazatirányítás jellemzőire is – kitérve). Ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani az illetékes vezetőknek, hogy rendelkezésünkre álltak, illetve intézmé-
nyük működésének részleteit a világhálón keresztül elérhetővé tették.

1 A kutatást a BCE Vezetéstudományi Intézetének, azon belül a Vezetés és Szervezés, valamint a Vezetés és Kontroll tanszé-
keknek közszolgálati szervezetek vezetésével foglalkozó munkatársai végezték külső közreműködők bevonásával. A kiad-
ványt Kádár-Csoboth Péter, az IFUA Horváth & Partners felsőoktatásáért felelős vezető tanácsadója szerkesztette. 

DRÓTOS GYÖRGY
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A „kikerekített” tematikák ellenére az esettanulmányok kifejtésének menete továbbra is mutat 
eltéréseket, mivel az eltérő fókusz következtében nem akartuk azonos struktúrába kényszeríteni a 
szerzőket. Közös pont ugyanakkor az esettanulmányok végén szereplő rövid kitekintés a hazai alkal-
mazási lehetőségekre. 

Mielőtt az esettanulmányokat részletesen ismertetnénk, néhány általánosabb gondolatot ajánlunk 
az olvasó figyelmébe a stratégiaalkotás és teljesítménymenedzsment lehetőségéről és szükségessé-
géről, illetve aktuális gyakorlatáról a hazai felsőoktatásban, valamint arról, hogy elsősorban miben is 
jelentenek követendő példát számunkra a bemutatott esetek. 

A stratégiaalkotás, illetve a teljesítménymenedzsment szükségessége 
a közszektorban és a felsôoktatási ágazatban 
A formális menedzsmentmódszertanok, ezen belül is a stratégiaalkotási és teljesítményértékelé-
si eszközök közösségi szervezetekben való alkalmazásának szükségessége és lehetősége évtizedek 
óta vitatéma. A közigazgatás hagyományos irányzata szerint az intézmények célja és eszközrendsze-
re kívülről adott (alapító okiratokban és jogszabályokban megfogalmazott), és a teljesítményértéke-
lés is legfeljebb ezt, vagyis a szabályok betartását szolgálhatja (bürokratikus kontroll). Mivel ellátási 
területükön gyakran monopolpozíciót élveznek, esetükben az üzleti szervezeteknél megszokott ver-
senystratégiák sem értelmezhetőek.

Nem nehéz belátni, hogy a hagyományosan is többféle tulajdonosi struktúrában működő, inkább 
az alapítók és a professzorok szellemisége által befolyásolt, semmint a szabálykövetésben jeleskedő 
felsőoktatási szervezetek mára még messzebbre kerültek ettől a sematikus képtől.2

Állami keretjogszabályok és finanszírozási sémák mellett a fejlettebb világ felsőoktatási intézmé-
nyei általában szabadon definiálhatnak új oktatási programokat és kutatási irányokat, amelyeknek 
forrását részben vagy teljesen nem is közpénzek jelentik. Autonómiájuk birtokában jórészt maguk 
alakítják ki működésük szabályait, és vagyonukkal önállóan gazdálkodnak. Miközben a társadalmi 
érdek az ágazat egészének hatékony és eredményes működéséhez fűződik, a potenciális hallgatók 
egyre jobb informáltsága és növekvő mobilitása következtében erős verseny alakult ki az intézmé-
nyek között országos és nemzetközi szinten egyaránt. Ugyanilyen verseny figyelhető meg a kuta-
tási forrásokért, amelyek nagyobb részét ma már pályázatok révén lehet megszerezni. A versenyt 
adminisztratív intézkedések is erősítik az európai felsőoktatási térségben: a többciklusú képzés beve-
zetése, a kreditrendszer, a külföldi tanulmányokhoz kapcsolódó ösztöndíjak és hitellehetőségek, a 
nemzetközi oklevélmellékletek ezt (is) szolgálják. 

Az intézmények teljesítményét mérik és összehasonlítják – ha még nem is feltétlenül a menedzs-
ment, a tulajdonos vagy az ágazatirányítás szintjén, de a hallgatók, a családok és a munkáltatók érde-
keit képviselve a különböző minősítő szervezetek, illetve a médiatermékek mindenképp. A legkiemel-
kedőbb intézmények komoly márkaértékkel rendelkeznek, amelyek tovább segítik őket a legjobb 
hallgatók, oktatók, illetve a legszínvonalasabb oktatási és kutatási infrastruktúra megszerzésében. 

Ebben a közegben az intézmények számára a rentabilitási, eredményességi célok kerültek előtérbe. 
Fennmaradásuk és fejlődésük érdekében több dimenzió mentén is megkülönböztetik magukat 
(oktatáscentrikus vs. kutatóegyetem; elméleti irányultságú, hagyományos, vs. gyakorlatias és vállal-
kozó egyetem; helyi szellemi központ vs. nyitott, nemzetközi szinten operáló egyetem stb.), emellett 

2 Nyilván a közszolgálati szektor számos más szegmense is, de ez jelen tanulmánynak nem tárgya.
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gyakran szövetségeket kötnek egymással, valamint más külső szereplőkkel. Eltérő stratégiai pályákat 
futnak be akkor is, ha ez a stratégia nem tudatosul, ha intézkedéseik sokszor nem konzisztensek 
egymással és a követett stratégiával. 

A részletesebb elemzést érdemlő paradoxon éppen ez utóbbi állításban rejlik: hogyan lehetséges 
az, hogy az előbb ismertetett, szinte kényszerítő versenyszituációban nem a felsőoktatási intézmé-
nyek a professzionális stratégiaalkotás és teljesítménymenedzsment „legerősebb bástyái”? A választ 
egyszerre érdemes keresni a felsőoktatási intézmény mint szervezet sajátosságaiban, illetve az emlí-
tett ágazatirányítási eszközrendszerek, finanszírozási sémák, valamint a társadalmi elvárások esetleg 
nem túl inspiráló alakulásában. 

A menedzsmentmódszertanok alkalmazásának a felsôoktatási 
intézmények immanens jellemzôihez köthetô korlátai
Számos frappáns metafora ismert az egyetemekről3 mint speciális szervezetekről, különösen a szer-
vezetelméleti kutatások kezdeti időszakából. Cohen és March (1973) például „szervezett anarchia-
ként” tekinti őket, míg Mintzberg nagyhatású cikkében a „szakértői bürokráciák” között tesz róluk 
említést (Mintzberg, 1981). 

Kováts Gergely (2009) további szervezetelméleti forrásokat felhasználva differenciáltabb képet 
fest az egyetemekről. Vizsgálatai alapján ezeknek az intézményeknek négy olyan „hajlama”4 van, 
amelyek együttese megkülönbözteti őket más szektorok és ágazatok szervezeteitől. Ezek a követke-
zők (Kováts, 2009, 64. o.):

• az alaptevékenységi folyamatok standardizálhatóságának nehézsége; 

• nagyfokú töredezettség;

• célbizonytalanság;

• decentralizált döntéshozási folyamatok és az érdekérvényesítő erő megoszlása.

A szerző e hajlamokat részletesebben is kibontja, és következményeit elemzi (lásd az 1. táblázatot).

3  Az ebben a részben szereplő megállapítások bizonyos megkötésekkel érvényesek lehetnek a tradicionálisan gyakorlatia-
sabb képzést nyújtó és általában fókuszáltabb profilú főiskolákra is. Különösen annak fényében, hogy Európa-szerte eltűnő-
ben vannak a tartalmi és formális különbségek a két intézménytípus között. 
4  A szerző szerint az egyetemek sokszínűségének ismeretében „inkább hajlamokról van itt szó, semmint determinisztikus 
adottságokról”. E hajlamok ugyanakkor – külső vagy belső ellenerők híján – jellemzően érvényesülnek (Kováts, 2009, 65. o.).
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1. táblázat Az egyetemek hajlamai és azok következményei (Kováts, 2009, 79. o.)

Alapfolyamatok standardizációs nehézsége

• Input és output nem homogenizálható, a „termelési függvény” nem ismert.
• A teljesítmény objektíven, mindenki számára egyértelmű módon nem adott, ami állandósuló értelmezési 

versenyt eredményez (kétszintű verseny).
• Hosszú visszacsatolási ciklusok.
• Képességek standardizációja: a kontrollt a hosszú tudományterületi szocializáció biztosítja.
• Az oktatók és kutatók jelentős autonómiával rendelkeznek a munka tartalma, a megoldandó problémák 

megválasztása és az alkalmazott eszközök felett.

Nagyfokú töredezettség: az egyetem mint a szubkultúrák összessége

• Az adminisztráció és az akadémiai szféra kulturális különbsége.
• A szakmacsoportok (tudományterületek) eltérő tudásképe, célorientációja, 

magatartási normái, szerveződése.

Célbizonytalanság

• Számos érintett eltérő célokkal.
• A célok ellentmondásosak, nem összemérhetőek, ezért nehezen rangsorolhatóak.

Döntéshozási folyamatok és az érdekérvényesítő erő megoszlása

• A szervezetben betöltött pozíció és a társadalmi tőkévé konvertálható tudományterületi elismertség 
nehezen átlátható szervezeti hierarchiát, illetve szervezeten belüli státusz-inkonzisztenciákat eredményez.

• Decentralizált döntéshozás, a döntéshozási folyamatba való alacsony belépési korlátok.
• Az alapfolyamatok standardizációs nehézségéből adódóan 

a vezető tartalmi kontrollja gyenge.
• Testületi döntéshozás, választott vezetők.

A szervezetelméleti elemzés témánk szempontjából azért releváns, mert a feltárt hajlamok megne-
hezítik a rendszerszemléletű menedzsmenteszközök, így a stratégiaalkotással és teljesítményér-
tékeléssel kapcsolatos mechanizmusok alkalmazását. Ezek ugyanis többek között azt feltételezik, 
hogy a közös szervezeti célok meghatározhatók, a tagok és szervezeti egységek céljai a magas szintű 
célokhoz felsorakoztathatók, a teljesítmény jól megragadható, a vezetők pedig kellő szabadsággal 
rendelkeznek döntéseik meghozatalánál. Az egyetemeken mindennek inkább az ellenkezője igaz. 

A szerző konklúziója az előbbiek ellenére bizonyos fokig reménykeltő. Megítélése szerint a stra-
tégiaalkotásnak és a teljesítménymérésnek az egyetemeken is lehet szerepe, „de ez nem a vezetői 
kontroll gyakorlása, hanem a közösségben folyó párbeszédek, interakciók strukturálása”, a „közös 
értelmezések és meggyőződések kialakítása, és az „önreflexió” (Kováts, 2009, 81. o.).
Meg kell jegyezni, hogy a szerző:

•  egy 800 éves történelemmel rendelkező társadalmi képződmény

•  ismételten: hajlamait, és nem determinisztikus vonásait 
kívánta leírni, amiből az következik, hogy azok nem feltétlenül és nem mindenütt gátolják meg 

korunk felsőoktatási intézményeinek rendszerszemléletű irányítását. (Gondoljuk például a tömeg-
oktatás miatt részben mégiscsak elgépiesedő struktúrákra.) Ezzel együtt igencsak megfontolandók 
az említett korlátok, ráadásul olyan szempontból is, hogy egyes esetekben a rendszerszemléletű 
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menedzsmenteszközök erőltetése nemcsak eredménytelen, hanem kifejezetten kontraproduktív 
lehet ezen intézmények teljesítményére. 

A menedzsmentmódszertanok alkalmazásának a felsôoktatási 
intézmények mûködési feltételrendszerében rejlô korlátai
Míg a menedzsmentmódszertanok alkalmazásának a felsőoktatási szervezet immanens jellemzőihez 
köthető korlátai tértől és időtől függetlenül viszonylag stabilak, a külső környezetből jövő, e módszer-
tanok alkalmazását inspiráló vagy gátló hatások nagyobb változékonyságot mutatnak. 

Miután a versenykörnyezetből és az európai szintű térségi szabályozásból fakadó hajtóerőkre az előb-
biekben már röviden kitértünk, a továbbiakban kifejezetten azokra az akadályokra (esetenként: nem 
kellően ösztönző tényezőkre) helyezzük a hangsúlyt, amelyek itt és most (vagyis Magyarországon, a 
XXI. század második évtizedében) relevánsak.5 Ennek során a témában publikált elemzéseken és saját 
tapasztalatainkon túl támaszkodunk az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009 júniusában készült jelenté-
sére, amely az új felsőoktatási törvény előírásainak teljesülését, illetve a törvény alapján kialakított 
ágazatirányítási és finanszírozási rendszer hatékonyságát és eredményességét vizsgálta az ágazat 
egészében, illetve számos ellenőrzés alá vont intézmény esetében.

AZ ÁGAZATI STRATÉGIA HIÁNYA
Autonóm hagyományokkal, hosszú távon is eredményes stratégai pályákkal, relatíve kis állami finan-
szírozás mellett működő intézményrendszer esetében nem feltétlenül van szükség felsőoktatási 
ágazati stratégiára ahhoz, hogy az egyes egyetemek, főiskolák saját célrendszerüket megalapozottan 
tudják kialakítani, és annak megvalósításához biztosítani tudják a szükséges erőforrásokat.

Ma Magyarországon nyilván nem ez a helyzet. Az elmúlt 10 évben ugyanakkor a felsőoktatást inkább 
csak erős központi impulzusok érték (bolognai követelményeknek való megfelelés, integrációs nyomás, 
kutatóegyetemi cím, egyetemi oktatási és infrastrukturális fejlesztéseket célzó projektek), de koherens 
stratégiát nem alakított ki a mindenkori ágazatirányítás. 

Ennek következtében olyan kérdések maradnak megválaszolatlanul, mint például:

• a hazai felsőoktatás mennyire legyen szelektív vagy kiegyenlítő, azaz néhány nemzetközileg erős 
intézményt akarunk-e vagy sok jó intézményt, amelyek közül azonban kevés emelkedik ki nemzet-
közileg;

• az egyébként előre jól látható demográfiai kihívást hogyan kívánja megválaszolni az ágazat;

• milyen módon kíván az ország beszállni a nemzetközi felsőoktatási és kutatási „businessbe”;

• az előbbiek függvényében milyen lenne a kívánatos intézményi struktúra és térbeli elhelyezkedés? 
Az ágazati stratégia hiányában a felsőoktatás külső érintettjei (potenciális és jelenlegi hallgatók, azok 

családjai, munkáltatók, kutatási és oktatási szolgáltatásokat rendelő üzleti és közszolgálati szervezetek, 
partnerként szóba jövő akadémiai kutatóintézetek stb.) is orientáció nélkül maradnak, felsorakozta-
tásuk az egyes intézmények célrendszere mellett sokkal nehézkesebb. 

Természetesen az ágazati stratégiának kellene (kellett volna) a kormányzat és a törvényhozás számos 
intézkedését is meghatároznia, mindenekelőtt a felsőoktatás jogi szabályozását és az intézmények 

5  Ezzel természetesen nem azt kívánjuk üzenni, hogy hasonló környezeti korlátok más országokban nem léteznek vagy létez-
hetnek, de a jelen munka terjedelme ezek feltárását nem teszi lehetővé.
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finanszírozását. Ha a felsőoktatást és az innovációt a gazdaság kitörési pontjának, sőt akár még export-
cikknek is tekintjük, még inkább elengedhetetlen egy határozott ágazati stratégia és abból levezett 
fejlesztési terv kidolgozása. Nem véletlen, hogy a hivatkozott ÁSZ jelentés elsőszámú feladatként jelöli 
meg e célrendszerek kidolgozását.6

AZ ÁGAZATI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS PROBLÉMÁI
Ágazati stratégia híján nyilván az ágazati teljesítményértékelési rendszer sem épülhetett ki. „Ágazati telje-
sítmény-követelményrendszer meghatározása a magyar felsőoktatás feladatainak eredményes, hatékony, 
és minőségi ellátására” címmel ugyan elérhető egy anyag ez Educatio Kft. honlapján, de ez is elismeri az 
érvényes kiindulópont hiányát, amelyet a szerzők úgy próbáltak feloldani, hogy más dokumentumokat, 
így pl. a Felsőoktatási törvényben (Ftv.) megfogalmazott célokat, illetve az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv (ÚMFT) felsőoktatásra vonatkozó részeit vettek figyelembe. A dokumentumban szereplő mutatók 
pedig inkább példaszerű javaslatok, és operacionalizáltságuk sem olyan szintű, hogy mérésük és kiérté-
kelésük ez alapján közvetlenül megvalósítható lenne. 

Az egységes ágazati teljesítményértékelési rendszer hiánya ellenére az ágazatirányításért felelős szerve-
zetek hagyományosan többféle formában és tartalommal, egymással gyakran párhuzamosan és átfedve 
kérnek kimutatásokat az intézményektől. Az elemi és származtatott mutatók értelmezésének egységes-
sége, valamint a szolgáltatott adatok megbízhatósága gyakran kérdéses. Ugyancsak gyakran homályban 
marad az adatok felhasználásának módja, a levont következtetések az adatszolgáltató intézményekre 
nézve.

E problémák jelentős részének kiiktatását szolgálnák azok az ágazati szintű informatikai fejlesztések, 
amelyek közvetlenül az intézmények – pályázatok révén szintén megtámogatott – forrásrendszereiből 
merítik az információkat. Ezek a fejlesztések ugyanakkor részben késésben vannak, részben adatfeltöl-
tési és integrációs problémákkal küzdenek, illetve továbbra is hiányzik mögülük a transzparens teljesít-
ményértékelési modell. 

Értelemszerűen mindez kevés mintát (és a stratégiai célokhoz hasonlóan: kevés közvetlen kapcsolási 
pontot) ad az egyes intézmények belső teljesítményértékelési rendszerének kidolgozásához.

További problémát jelent a megfelelő időbeli és térbeli összehasonlítást lehetővé tevő részletes statisz-
tikai adatbázisok hiánya, amelyek egy-egy intézmény vagy kar ágazaton, tudományterületen belüli 
helyének megítélését, értékelését lehetővé tennék. Ez nem csak az adatgyűjtési problémákra vezethető 
vissza, hanem a fogalmi rendszerek hiányosságaira is. Emiatt nem lehet például olyan kimutatásokat 
készíteni, amelyekben intézményenként azonos tartalommal szerepelne az oktató – nem oktató arány, az 
oktatói állomány életkori és munkaköri szerkezete, az intézmények bevétel- és kiadási struktúrája stb. Az 
ilyen elemzések pedig az intézmények számára fontos viszonyítási alapként szolgálhatnának.

A jelenleg létező statisztikai rendszerek csak nagyon felületes benchmarkok készítésére alkalmasak. Ez 
egyébként nem csak az ágazatirányításért felelős szervek hibája, hiszen maguk az intézmények is kezdemé-
nyezhetnék saját statisztikai rendszerek előállítását és az adatok gyűjtését (például a Rektori Konferencia 
keretében).

6  „A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk a Kormánynak: intézkedjen megalapozott felsőok-
tatási stratégia elkészítéséről, amely rövid távon a társadalmi-gazdasági és demográfiai folyamatokhoz igazodó képzési szer-
kezetet irányoz elő; közép- és hosszú távon a piaci kontroll érvényesítésével határozza meg az intézményi szerkezetet, az álla-
mi szerepvállalást, valamint a felsőoktatás erőforrás-allokációját.” (Állami Számvevőszék, 2009, 21. oldal)
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AZ INTÉZMÉNYI SZINTEN ELVÁRT STRATÉGIAALKOTÁS ÉS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK 
ÉS MÓDSZERTANI TÁMOGATÁSÁNAK PROBLÉMÁI 
Az Ftv. rendelkezése értelmében az intézményeknek kötött struktúrájú intézményfejlesztési tervet kell 
készíteniük, és azt el kell fogadtatniuk a fenntartóval. Mivel az Ftv. ennél magasabb szintű stratégiai 
dokumentumot nem említ, számos intézmény valójában ezt tekinti stratégiának. Az intézményfejlesz-
tési terv ugyanakkor ennek a funkciónak több szempontból sem felel meg (IFUA Horváth & Partners, 
2010 alapján):

• A szervezet stratégiai érettségéhez nem igazodik, kötött sablon alapján készül.

• Publikus dokumentum, emiatt pl. keményen kritikus helyzetelemzést vagy bizalmas versenystratégiai 
megfontolásokat eleve nem tartalmaz. 

• Tartalma gyakran változik, minthogy az intézményi költségvetésen kívüli forrásból megvalósítandó 
fejlesztéseket át kell vezetni rajta.

• Az előbbivel összefüggésben inkább kívánsággyűjtemény, igyekszik szinte bármilyen lehetséges 
stratégiai irányhoz és központi fejlesztési programhoz előkészülni.

• A kapcsolódó szabályozás nem célozza az érintettek bevonását, elkötelezettségük megnyerését.

• A célok lebontása, a kapcsolódó mutatók meghatározása, a mutatók elvárt értékének kitűzése gyakran 
hiányzik, már csak azért is, mert az erre vonatkozó formális követelmény minimális.

• Vezetői eszközként az előbbiek következtében nem értelmezhető.
Az Intézményfejlesztési Terv jelen formájában tehát inkább „kötelező ujjgyakorlat” a felsőoktatási intéz-
mények számára, amely nem alkalmas arra, hogy végrehajtható intézményi stratégiaként értelmezzük. 

Pozitív fejlemény, hogy az utóbbi időben több ágazati kezdeményezés tapasztalható a „valódi” stra-
tégiaalkotásnak a felsőoktatási intézményekkel való megismertetésére (pl. AVIR kézikönyv, Educatio 
munkaértekezlet sorozat). Továbblépést a stratégiaalkotás jogszabályi tisztázása, részletesebb és alter-
natív módszertani ajánlások kidolgozása, valamint külső szakértői kapacitás rendelkezésre állítása 
jelentene.
A „teljesítmény” szó és annak értékelése az Ftv-ben három vonatkozásban szerepel:

• a hallgatók teljesítményével kapcsolatban;

• az oktatók, kutatók és más alkalmazottak teljesítményével kapcsolatban;

• illetve az intézmény egészének teljesítményével kapcsolatban (kifejezetten a hároméves fenntartói 
megállapodások miatt – lásd a következő részben).
Érdekesség, hogy a szervezeti egység (kampusz, kar, programigazgatóság, intéz  et, tanszék stb.) szintű 

teljesítményértékelés nemcsak a törvényben nem jelenik meg, de azt az ÁSZ jelentés sem hiányolja (sem 
az ágazatirányítástól, sem az intézményektől). Ezzel összefüggésben olyan módszertani ajánlásokról sem 
tudunk, amelyeket az ágazatirányítás ezen feladatok elvégzése érdekében dolgozott volna ki az intézmé-
nyek számára.7 

Gyakorlati tapasztalatunk ezzel kapcsolatban az, hogy a szervezeti egységekre vonatkozó intézményi 
tervek és jelentések hiányosak, az elszámolás szabályai helyenként mesterségesek és az érintettekkel 
nem tisztázottak. A kialakított rendszer intézményről intézményre (azon belül gyakran vezetőgarnitú-
ráról vezetőgarnitúrára) változik, legitimitása a sok bizonytalanság következtében alacsony, így a keretek 
be nem tartása szinte mindig kimagyarázható.  

7 Itt most kifejezetten a pénzügyi és egyéb „objektív” teljesítmények megtervezésére, elszámolására és értékelésére gondo-
lunk, és nem az EFQM-CAF típusú, más szempontból egyébként hasznos módszertanra, amelyet egy felsőoktatási konzorcium 
dolgozott ki a HEFOP 3.3.1 intézkedés egyik projektje keretében. 
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A szervezeti egység szintű teljesítményértékelés elhanyagolása két szempontból is aggályos:

• A nagy, integrált, gyakran földrajzilag is tagolt, és egyre komplexebb oktatási és kutatási 
portfólióval rendelkező intézmények csak akkor menedzselhetők, ha az egyes egységek 
teljesítményéről naprakész és megkérdőjelezhetetlen tartalmú információk állnak 
rendelkezésre.

• A stratégiai célok lebontásához és egyéni teljesítményelvárások megfogalmazásához a 
szervezeti egységek tervezésén keresztül vezet az út; ha ez az egy vagy több közbülső szint 
hiányzik, akkor az egyéni teljesítménymenedzsment-rendszer a levegőben lóg, akár a 
stratégiával ellentétes üzeneteket is közvetíthet.
Feladatnak érezzük ezzel kapcsolatban az intézményi controlling funkció kiépítésének és bőví-

tésének támogatását, illetve központi módszertani ajánlások készítését. Ezek hiányában az egyéb-
ként indokolt, és a TÁMOP 4.1.1. intézkedés keretében megtámogatott vezetői információrend-
szer- (VIR) fejlesztések sem érhetik el teljes mértékben céljukat, hiszen azoknak jelentős részben a 
szervezeti egységek teljesítményét kellene megjeleníteniük és elemezniük.

Valójában az Ftv. az egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatban is meglehetősen szűkszavú. 
A törvény 21. § (3) bekezdése említi meg egy foglalkoztatási követelményrendszer kidolgozásának 
szükségességét, és ennek része az oktatók, kutatók és más munkavállalók „teljesítményére vonat-
kozó követelményrendszer”. Az ÁSZ jelentés szerint a helyszíni ellenőrzésbe bevont nyolc intéz-
mény a teljesítményértékelési rendszerét (TÉR) kidolgozta. Ennek során ugyanakkor különböző-
képpen jártak el, így a mért teljesítmények intézmények között nem összehasonlíthatók. 

Saját tapasztalatunk, hogy az intézmények TÉR-jeiket jellemzően nemzetközi benchmark vizs-
gálatok nélkül, módszertanilag gyakran nem eléggé átgondolt formában dolgozták ki. A számos 
helyen meglévő tanulmányi informatikai rendszerek ellenére az adatrögzítés jórészt kézi, az érin-
tettek a részvételt emiatt kifejezetten indokolatlan adminisztratív tehernek érzik, ráadásul az önér-
tékeléssel az eredmények objektivitása is kérdésessé válik. A megbízhatósági problémák mellett 
valószínűleg az intézmények hagyományos szervezeti kultúrája is okolható azért, hogy az eredmé-
nyeknek a vezetési gyakorlatban való hasznosítása nem igazán jellemző. 

Az ÁSZ megállapítja még, hogy „az intézményi teljesítményértékelés rendszeréhez nem kapcso-
lódott az Ftv. 97. § (2) bekezdésében rögzített differenciált bérezés alkalmazása. Az éves költségve-
tési törvényekben nem állapították meg azt az összeget, amely alapján a teljesítmény elismerését 
szolgáló intézményi keretösszeg meghatározható. A többletteljesítmény elismerésére szolgáló 
jutalmazást, illetve a többletfeladatokért járó kereset-kiegészítést az intézmények saját bevételük 
terhére teljesítették.” (Állami Számvevőszék, 2009, 41. oldal)  A jelentés szövege nem egyértelmű 
a tekintetben, hogy az említett jutalmazás, még ha a saját bevétel terhére számolták is el, legalább  
a TÉR információi alapján történt-e. A korábban leírtak alapján az a feltételezésünk, hogy nem. 

AZ ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NEM AZ INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYEKHEZ KÖTÔDIK
Az egyedi költségvetési megállapodásokat felváltó normatív, vagyis képlet szerinti finanszírozási 
rendszer progresszív lépés volt 1996-ban, ma már azonban számos kritikával illethető (Kováts–
Temesi, 2009):

• A rendszer korábban szinte évente változott, ezért éppen a legfontosabb potenciális előnye, a 
kiszámíthatósága nem érvényesül.

• A normatívákat nem transzparens módon számítják, és tulajdonképpen a rendelkezésre álló 
állami támogatásból fejtik vissza.
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• A normatív finanszírozás mellett az állami támogatás egy nem jelentéktelen részét továbbra is 
más módszerekkel allokálják az intézmények között.

• Mindezek révén a finanszírozásban jelentős maradt az alkufolyamatok szerepe. 
Témánk szempontjából még inkább lényeges, hogy ez a finanszírozási rendszer nem az intézmény kime-

neti teljesítményét (pl. normaidőn belül végzett hallgató, versenyképes tudásanyaggal rendelkező hallgató, 
képzettségének megfelelően elhelyezkedett/magasabb szintű képzésre felvett hallgató) díjazza, hanem a 
„hallgatóvonzási képességét” (a kapacitásakkreditációból adódó fékekkel). Ennek vonatkozásában pl. 
egy fővárosi intézmény bármilyen érdemi teljesítmény felmutatása nélkül előnyben van vidéki társaival 
szemben. Ráadásul a rendszer bújtatottan továbbra is inkább a status quo-t, a meglévő intézményi erőfor-
rásokat finanszírozza. Ezért egyébként nemcsak az alkufolyamat kárhoztatható, hanem objektív okai is 
vannak, hiszen „a bér előirányzat az állami finanszírozás 70-80%-át teszi ki, azaz ez alá nem csökkenthető 
a finanszírozás, mert a közalkalmazotti jogviszony miatt az oktatók nem küldhetőek el, bérüket minden-
képpen ki kell fizetni.” (Kováts–Temesi, 2009, 10. o.) 

Az ilyen típusú kényszerek ellenére is előrelépést hozhatott volna 2006-ban az az intézkedés, amelynek 
révén – külföldi minta alapján – hároméves fenntartói megállapodásokban garantálták az állami felsőokta-
tási intézmények költségvetési támogatásának egy részét. A megállapodás lényege, hogy a költségvetési 
támogatás különböző intézményi teljesítménymutatók elérésének függvénye.

Miközben a hároméves megállapodás végre részleges kiszámíthatóságot hozott az intézmények gazdál-
kodásának tervezésébe, illetve igyekezett meghonosítani a teljesítményorientált szemléletet, az elsődleges 
célját, az intézmények hatékonyságának és eredményességének javítását mégsem érte el. Ennek okai a 
következők voltak (Állami Számvevőszék, 2009): 

• A fenntartó minisztérium nem írt elő minden intézmény számára kötelezően alkalmazandó, 
összehasonlítható mutatót.

• Erős pozíciójuk birtokában az intézmények a könnyen teljesíthető célok mérését részesítették előnyben. 

• Nem tisztázták a megállapodásoknak az intézményfejlesztési tervekkel való kapcsolatát, a megállapodás 
nem rögzítette a fejlesztési forrásokat, amelyek a mutatók teljesítésének feltételét képezik.

Kováts és Temesi (2009) ehhez még a következő tételeket teszi hozzá:

• Az intézményi beszámolók kontrollja is hagyott maga után kívánnivalót. Az intézmények egy része 
késve vagy a nem kívánt tartalommal nyújtotta be a beszámolót. A minisztériumi apparátus és 
statisztikai rendszer pedig kevésnek bizonyult az ellenőrzéshez. 

• Az intézményi teljesítmények kikényszeríthetőségét csökkentette, hogy az állam sem teljesítette 
a kötelezettségeit, mert az államháztartás nehéz helyzetére hivatkozva zárolták az intézmények 
költségvetésének egy részét.

• A hitelességet tovább rontja, hogy az államháztartási szabályok sem támogatják a hosszú távú 
megállapodásokat.
Az előbbiek alapján megállapíthatjuk, hogy az állami finanszírozás az elmúlt 15 évben nem tudott az 

intézmények teljesítményére megfelelő hatást gyakorolni. Ezzel összefüggésben nyilván potenciális kata-
lizátorként sem működött a belső teljesítménymérés és forrásallokáció mechanizmusainak továbbfejlesz-
tése irányában.

KELLÔ HATÁSKÖRREL ÉS FELELÔSSÉGGEL BÍRÓ IRÁNYÍTÁSI TESTÜLETEK ÉS VEZETÔK HIÁNYA
Vezetéselméleti dogma, hogy teljesítményelvárásokat megfogalmazni és számon kérni akkor 
érdemes, ha a kontrollált megfelelő szakértelemmel és képességekkel, valamint elegendő szerve-
zeti hatáskörrel rendelkezik a teljesítménycélok elérésének befolyásolására. Célszerű továbbá, ha a 
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hatáskör mellé ösztönzés is jár, ami a legtöbb esetben a jövedelmek egy részének célfüggővé tételét 
jelenti. 

Szintén széles körben ismert, hogy a szenátus, rektori vezetés, gazdasági tanács hármassal jellemez-
hető hazai egyetemkormányzási struktúrában ez a feltétel egyik szereplő esetében sem teljesül. Ezekkel 
a problémákkal, illetve különösen a gazdasági tanácsok félresikerült jogi szabályozásával és annak 
következményeivel az utóbbi időben több elemzés is foglalkozott – a már sokat idézett Kováts–Temesi 
tanulmány és az ÁSZ jelentés mellett például Derényi (2009) és Barakonyi (2009). 

Kevésbé köztudott, de az előzőekből logikusan következik, hogy az egyértelmű felelősségek a felső-
oktatási intézmények munkaszervezeteiben sem érvényesülnek megfelelően. Ezzel kapcsolatban rész-
letes helyzetértékelést és átalakítási javaslatot tartalmaz egy korábbi tanulmányunk (Drótos, 2009). 

A TÁRSADALMI NYOMÁS ELÉGTELENSÉGE
Elemzésünk végén a teljesség kedvéért szeretnénk a társadalom egyes kiemelt csoportjainak szerepére 
is kitérni. A felsőoktatás különböző stakeholdereinek érdekképviseletei természetesen nem helyette-
síthetik az ágazatirányítást a szükséges ösztönzők kialakításában, de kezdeményezhetik a változásokat, 
illetve rásegítő hatást fejthetnek ki értelmes központi intézkedések esetén. Jelenleg ugyanakkor ilyen 
magatartást alig tapasztalunk:

• Hiányoznak az (ön)tudatos fogyasztók tömegei. A hallgatók közvetlenül, illetve érdekképviseleteik 
révén szinte alig adnak hangot pozitív, a diplomák versenyképességének növelését célzó elvárása-
iknak az intézményekkel szemben. Ez bizonyára összefügg, de nem teljesen magyarázható a tandíj 
részleges hiányával (a képzésen való részvétel tandíj fizetése nélkül is egyfajta befektetés). Sok 
helyen tapasztalható a titkos összekacsintás: kisebb hallgatói elvárások – alacsonyabb oktatási köve-
telmények.

• Az általános sirámokon túl a munkáltatók körében is jellemző egyfajta érdektelenség. Számos 
szakma esetében ez a túlkínálatból fakad, ahol még az alacsonyabb kvalifikáltságot igénylő munka-
köröket is gyakran felsőfokú végzettségűek töltik be. Ha pedig valóban szükség van magasan kvali-
fikált munkaerőre, a munkáltatók gyakran „magánmegoldásokkal” próbálkoznak. Ilyen a belső 
képzés, a vállalati egyetem, illetve a hosszabb távú oktatási és kutatási megállapodások egyes kivá-
lasztott felsőoktatási intézményekkel (pl. vállalati tanszékek).

• Végül az adófizetői szemlélet csökevényessége is említhető. Adót a társadalom negyede fizet, és 
számukra sem feltétlenül ismert az adófelhasználás mechanizmusa. A követelmények támasztá-
sának, a civil beleszólásnak ráadásul még nem igazán épült ki a kultúrája.
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2. táblázat A hazai felsőoktatás – nem piaci jellegű – környezetének hatásai a felelős és szakszerű 

intézményi stratégiaalkotásra és teljesítményértékelésre

Az ágazati stratégia hiánya

• Erős impulzusok voltak, de koherens stratégiát nem alakított ki az ágazatirányítás. 
• Az intézményi célokat így nem lehet tartósan elismert és támogatott irányokhoz kötni.
• Az ágazati stratégia hiánya a külső érintetteket is bizonytalan helyzetben hagyja.
• Összességében az ágazat egészének, ezen keresztül a gazdaságnak és a társadalomnak a versenyképessége 

sérül.

Az ágazati teljesítményértékelés problémái

• „Stratégiai pótlékokra” épül.
• Ennek is tulajdonítható, hogy nincs elfogadott ágazati teljesítménymodell.
• Az adatgyűjtés az informatikai fejlesztések ellenére értelmezési, megbízhatósági és technikai problémáktól 

terhes.

Az intézményi szinten elvárt stratégiaalkotás és teljesítményértékelés szabályozásának és módszertani 
támogatásának problémái 

• A kötelezően kidolgozandó intézményfejlesztési terv az intézményi stratégia funkcióját nem tudja 
megfelelően betölteni. 

• A stratégiák lebontásához, a belső forráselosztás javításához nincs központi elvárás és segítség. A köztes 
szintek hiánya miatt az egyéni teljesítménycélok is gyakran talajtalanok. 

• Az egyéni teljesítményértékelés központi szabályozás és támogatás híján heterogén. A tervezett 
ösztönzőket az intézmények nem kapcsolják hozzá a hozzá követelményekhez.

Az állami fi nanszírozás nem az intézményi teljesítményekhez kötődik

• Sem a korábbi normatív rendszer, sem annak hároméves megállapodásokon alapuló továbbfejlesztése nem 
tudott érdemi teljesítményelvárásokat közvetíteni és számon kérni. 

• A rendszer tehetetlensége a magas fi x költségekből is fakad mindaddig, amíg a közszolgálati munkaviszony 
az uralkodó.

Kellő hatáskörrel és felelősséggel bíró irányítási testületek és vezetők hiánya

• A jelenlegi jogi szabályozásnak megfelelő egyetemkormányzási struktúra nem teszi lehetővé a felelősségelvű 
működést. 

• Ez a munkaszervezetekre is kihat, bár ott lenne lehetőség a felelősségelv sokkal markánsabb érvényesítésére.

A társadalmi nyomás elégtelensége

• A hallgatók kevésbé fogalmaznak meg és adnak hangot elvárásaiknak.
• Részleges munkáltatói érdektelenség tapasztalható.
• Hiányzik az öntudatos adófi zetői szemlélet is.
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A külföldi példák tanulságai 
A hazai felsőoktatási intézményeket érő nem piaci jellegű hatások elemzését követően (az összefog-
lalást lásd a 2. táblázatban) levonhatjuk azt a következtetést, hogy a sikeres intézményi stratégiaal-
kotás és teljesítménymenedzsment sok tekintetben a szabályozási és finanszírozási környezeten, és 
nem utolsósorban a társadalmi elvárásokon múlik. Természetesen ezen környezeti szegmensek inspi-
ráló jelzései mellett is számíthatunk azokra a korlátokra, amelyek az egyetem mint szervezet évszá-
zadok óta érvényes „hajlamaiból” fakad.

Ezzel együtt gátló vagy csak korlátozottan ösztönző környezeti feltételrendszer esetében is lehet 
cselekedni, ahogy több „felvilágosult” intézményvezető eddig is tette. 

A jelen kiadvány mindenekelőtt nekik, illetve a változások mellett szintén elkötelezett többi egye-
temi és főiskolai polgárnak szól (körük remélhetőleg egyre bővül), és természetesen az ágazatirányí-
tásban dolgozóknak is, akik a feltételek alakításával járulhatnak hozzá az intézmények stratégiavezé-
relt és felelősségelvű működtetéséhez.

Tanuljunk az alkalmazott technikákból, a kapcsolódó vezetői mentalitásból, illetve abból a szélesebb 
kontextusból, amely a vizsgált intézményeket jellemzi! 
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Stratégiai menedzsment és 
Balanced Scorecard rendszer 
az Edinburgh-i Egyetemen
Bevezetés
E tanulmány célja, hogy a hazai felsőoktatás szereplői, elsősorban annak vezetői számára egy konkrét, 
közel 10 éve működő stratégiai vezetési eszközt mutasson be. A vállalati életben már meghonosodott 
Balanced Scorecard (BSC) rendszert egyre több szolgáltató, kórház és oktatási intézmény alkalmazza 
saját működésének hosszú távú javítása, folyamatos fejlesztése és önértékelése érdekében. 

Az Edinburgh-i Egyetem alábbiakban bemutatott stratégiai tervezési és monitoring gyakorlata remél-
hetőleg példaként vagy ötletforrásként szolgálhat a hazai felsőoktatási intézmények számára, hogy egy 
nemzetközileg elismert külföldi intézmény hogyan képes azokat a tervezési és nyomonkövetési prob-
lémákat kezelni, amelyekkel a hazai intézmények is gyakran találkozhatnak.1

Az esettanulmány forrását az Edinburgh-i Egyetem honlapján elérhető nagyon részletes dokumen-
tumok, illetve az egyetemmel kapcsolatban fellelt további anyagok jelentették2. 

A Balanced Scorecardról általában

SZAKMAI ALAPOK
A klasszikus Balanced Scorecard eszköz a harwardi Dr. S. Robert Kaplan és Dr. David P. Norton közgaz-
dász professzorok nevéhez fűződik, akik 1992-ben publikálták az első átfogó módszertani javaslatukat 
az USA-ban stratégiai mutatószámok témájában, s 1996-ban jelent meg első könyvük Stratégiaközpontú 
Szervezet címmel3. Magyarországon a BSC rövidítés, illetve a kiegyensúlyozott mutatószámrendszer 
elnevezés terjedt el. 

Az első publikálás óta a könyv számos országban megjelent, a módszertan pedig a stratégiai és controlling 
eszköztár kedvelt és jól hasznosítható részévé vált. Az ezredfordulótól kezdve a BSC tért hódított a 

1 A cikk szakszerűségének megőrzése és közérthetősége érdekében az angol kifejezéseket és elnevezéseket igyekeztem a leg-
jobb magyar fordítással átadni a cikkben, de az eredeti hivatkozások érdekében azok mögött az angol elnevezések zárójel-
ben olvashatók. 
2 A nyitóoldal elérhető a http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BalancedScorecard.htm  oldalon (2010. május 25.)
3 A magyar kiadvány pontos hivatkozása: R. S. Kaplan–D. P. Norton [2002]: A Stratégia Központú Szervezet – Hogyan lesznek si-
keresek a Balanced Scorecard vállalatok az új üzleti környezetben? Panem Kiadó, Budapest

MILICZ ÁKOS
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közigazgatási és a nonprofit szektorban is, a világon számos egyetem, önkormányzat, kórház, állami szol-
gáltató vállalat, alapítvány, illetve minisztérium készítette el saját működésére átformált BSC-jét.

Nevéből eredően a lényege, hogy különböző mutatószámok jelzik a stratégiailag fontos szervezeti 
területek fejlődését, helyzetét, ezáltal teljesítménymérő és értékjelző funkciót lát el a vállalaton belül. 
A Balanced Scorecard tehát olyan vezetési eszköz, amely a pénzügyi szempontokon túlmenően figye-
lembe veszi a vállalat nem pénzügyi jellegű teljesítményét is, ezáltal felerősíti a vevőkkel, az alapfolya-
matokkal, valamint a szervezet belső működésével és fejlődésével kapcsolatos törekvéseket. Ezeket 
pedig a pénzügyi mutatószámok mellé rendelve elérhetjük, hogy mutatószámaink kiegyensúlyozottak, 
egymással harmóniában lévők legyenek, amelyek nem csak a múltbeli eseményekre, hanem a jövőbeli 
lehetőségekre is koncentrálnak.

A mutatószámok azonban önmagában nem hasznosíthatók, mivel a BSC az adott szervezet stratégiai 
célkitűzéseire épül. Csak akkor tudja betölteni valódi szerepét, ha ezt megelőzően a szervezet irányát, 
célját, stratégiáját már meghatározták. Ezekhez rendelten már könnyű olyan BSC rendszert felépíteni 
a cégnél, amely a pénzügyi és nem pénzügyi mutatókat is az egyes stratégiai elemekhez köthetően írja 
le, határozza meg.

A BSC-k előnyeként szokták említeni – a sokszínűség mellett –, hogy segít lebontani a stratégiai törek-
véseket konkrét cselekményekké. Ennek lényege, hogy a már meglévő stratégiai mutatószámrendszer 
akciókat, kezdeményezéseket indukál annak érdekében, hogy a célok megvalósítása a napi munka-
végzés részévé váljanak. Ezt nevezzük a stratégiai célok lebontásának. Ebből következik, hogy az egyes 
célok és mutatószámok mögött konkrét intézkedések húzódnak meg, amelyeknek határideje, felelőse, 
költségkerete és végrehajtó teamje van.

1. ábra A BSC piramis

STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER, 
a BSC összekötése a folyamatokkal, a tervezési, beszámolási és a kompenzációs rendszerrel

CÉLLEBONTÁS, 
stratégiánk lebontása személyekre, szervezeti egységekre

BALANCED SCORECARD, 
teljesítménymutatók, célok és intézkedések

STRATÉGIAI TÉRKÉP, 
kulcsmutatók vizuális ábrázolása

STRATÉGIA, 
törekvések, szándékok a siker érdekében

VÍZIÓ, 
az ideális jövőképünk a világról

ÉRTÉKEK, 
alapvető és időtálló alapelveink

MISSZIÓ, 
a szervezet 
fő küldetése  
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A BSC kritikusai általában azt róják fel a modell hibájának, hogy a vevőkön kívül más érintettek (tulaj-
donosok, helyi közösség, önkormányzat, sajtó, beszállítói lánc stb.) nem jelennek meg benne, miközben 
ezek kihatása, támogató vagy ellenséges szerepe igen nagymértékben befolyásolja a stratégiát, ezáltal 
az eredményességet is. Ugyancsak kritikaként említik, hogy a BSC rendszer bevezetése és működtetése 
komoly erőforrásokat emészt fel (IT támogatás, tréningek, dokumentálás stb.), ellenben tudományos 
eredményekkel még nem sikerült alátámasztani, hogy éppen a BSC-jüket központba helyező szerve-
zetek tudtak hosszú távon sikeressé válni a világban. Végül többen érzékeltetik, hogy a BSC csak akkor 
tud sikeressé válni, ha a szervezet belső kulturális változását, ill. külső piaci pozicionálását is jól kezelik, 
irányítják a cégben.

A BSC NÉZÔPONTJAI
A Balanced Scorecard rendszer alapesetben négy önálló nézőpontból vizsgálja a szervezet teljesítmé-
nyét. Ezek a következők:
1. Pénzügyi nézőpont: Ide tartozik minden olyan mutatószám, amely a szervezet pénzügyi teljesítményét 

jellemzi.  Ezek a mutatók arra a kérdésre adnak választ, hogy milyen az aktuális pénzügyi helyzetünk, 
illetve mit kell tennünk ahhoz, hogy financiális helyzetünk javuljon a jövőben.  Itt kapnak helyet a 
klasszikus pénzügyi mutatók, úgy mint árbevétel, költségek, profit, működő tőke stb.

2. Vevői nézőpont: Arra a kérdésre ad választ, hogy vevőink elégedettek-e velünk, és mit kell tennünk 
annak érdekében, hogy számukra még több értéket, hasznot teremtsünk. A vevői aspektus tehát 
alapvetően arra koncentrál, hogy a vevőkkel való kapcsolat hosszú távon is gyümölcsöző, tartós 
legyen. Itt kapnak helyet a piaci részaránnyal, termékválasztékkal, vevői elégedettséggel, reklamáci-
ókkal, visszárukkal stb. kapcsolatos mutatók.

3. Belső folyamatok nézőpontja: Azt vizsgálja, hogy a szervezet képes-e megfelelően termelni, szolgáltatni, 
működését mederben tartani, folyamatait megszervezni, és miben kell a folyamatait jobbá tennie. 
Ide tartozik az ellátási lánc menedzsmentjére, a vállalati innovációra, a folyamatok szabályozottsá-
gára, környezet iráni felelősségre stb. vonatkozó mutatók.

4. Folyamatos fejlődés nézőpontja: Azt vizsgálja, hogy egy szervezet mennyit fejlődött, és miben kell még 
tudását, kompetenciáit bővítenie ahhoz, hogy hatékonyabb, eredményesebb legyen a működése. 
Itt kapnak helyet az emberi tőkével, a humán erőforrásokkal, belső információ-ellátással kapcso-
latos mutatók, úgy mint: képzéssel töltött óraszámok, dolgozói ötletek száma, tudásbázis mérete, 
teammunkák száma, fluktuáció, üzemi balesetek száma stb.

Femu2/2010.indd   27Femu2/2010.indd   27 7/8/10   10:01 AM7/8/10   10:01 AM



28      F Ó K U S Z B A N

2. ábra Az eredeti BSC nézőpontok és a stratégiai összefüggésrendszer

Megjegyzés: az ábra illusztráció, melyet a szöveghű idézés érdekében eredeti nyelven közlünk.

STRATÉGIAI TÉRKÉP, STRATÉGIAI AKCIÓK
A Balanced Scorecard rendszer alapvetően a mutatószámokra és azok számítási rendjére, metódu-
sára koncentrál. A vezetői eszköztár azonban bővebb ennél, nem csak magukra a mutatószámokra 
koncentrál, hanem közös rendszerbe fogja össze a stratégiai célkitűzéseket, azok lebontását a minden-
napokra, valamint a monitoring jellegű nyomon követést. Ennek előfeltétele, hogy a társaság tisztában 
legyen a cég küldetésével, stratégiájával, tisztán és őszintén szembe tudjon nézni erősségeivel, gyen-
geségeivel, ismerje saját piaci helyzetét, versenytársait, termékének piaci pozícióját és a vevők, beszál-
lítók véleményét a szervezet működéséről. Ezért a BSC rendszer bevezetése mindig katalizálja a straté-
giaalkotási folyamatot is, rávilágít az ezzel kapcsolatos tevékenységekre, döntésekre, hiányosságokra, 
bizonytalanságokra.

Nem szabad azonban megállni a BSC elkészítésénél. Az eszközrendszer az egyes kulcsfontosságú 
célokhoz intézkedéseket, stratégiai akciókat társít. Ennek lényege, hogy a mutatószámok célértékeit 
meg kell határozni, és fel kell sorolni azokat a legfontosabb feladatokat, tennivalókat, amelyek a muta-
tószám javulását eredményezik. 

MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS
A szervezeti célok elérését jelző indikátorokat tekintjük mutatószámoknak a BSC-ben. Ezek lehetnek 
abszolút és relatív számok, egyetlen kritérium velük szemben, hogy a mérésük módja előre definiált és 
rögzített legyen, és azokat a szervezet képes legyen mérni is. 

A BSC módszertan azt javasolja a szervezeteknek, hogy egy nézőponton belül maximum 4–7 mutatót 
alkalmazzanak, s így összességében a négy nézőpontban együtt se legyen több a mutatók száma 35-nél. 
Kb. 20 kiegyensúlyozott, minden fő célkitűzést lefedő kulcsmutató elvileg lehetővé teszi, hogy a vállalat 
működését és eredményét mind a négy nézőpontból lefedjük, de az egyes nézőpontok még átláthatók 
maradjanak mindenki számára.
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A BSC eszköztárban megkülönböztetünk eredményjelző és teljesítményokozó mutatókat. 
Teljesítményokozók azok a mutatók, amelyekre a vállalatnak ráhatása van, amelyet befolyásolni tud, 
s amelynek teljesülése az eredmény javulását is jelenti egyben. A BSC logikájában a stratégiai célokat 
eredményjelző mutatókkal, míg a véghez vitt akciókat teljesítményokozó mutatószámokkal mérjük. 
Így például a nyereség önmagában egy eredményjelző mutató, ezt befolyásolni az árbevétel növelé-
sével és a költségek csökkentésével tudjuk. Teljesítményokozó tehát az a mutató lesz, amire van ráha-
tásunk, és az valóban a költségek csökkentését eredményezi (például az alkalmazotti létszám csökken-
tése a költségek csökkentése érdekében, vagy új vásárló megszerzése az árbevétel növelése érdekében).

A BSC rendszer logikájából következik, hogy a követelményeket és az összefüggéseket a vállalat 
dolgozóinak meg kell mutatni, az elvárásokat pedig kommunikálni kell. Ha azt tapasztaljuk, hogy a 
mutatószámaink nem javulnak, akkor intézkedéseket kell hozni azok javítására. Ugyanakkor a munka-
társak jó teljesítményét el kell ismerni, meg kell jutalmazni őket. Amikor valamely munkatárs elért egy 
sikert (azaz nőtt a teljesítményokozó értéke), akkor hozzájárult a cég stratégiájának eléréséhez. 

A BSC tehát a szervezeti irányítási és vezetési rendszerének egyik sarokkövévé válhat, hiszen olyan 
kulcsfontosságú folyamatokat hangol össze és támogat, mint például a stratégia tudatosítása és aktua-
lizálása, a stratégia kommunikálása, a szervezeti egységszintű és az egyéni célok összehangolása a stra-
tégiával stb.

ADAPTÁLÁS A NEM ÜZLETI SZERVEZETEKBEN
Az üzleti életből vett minták, így a BSC eszközrendszer is átszivárgott a közigazgatás, a közszolgáltat, 
és a civil szervezetek életébe. Az üzleti szervezetekre kidolgozott modellt több-kevesebb módosítással 
kormányzati hivatalok, kórházak, magánalapítványok, médiumok, egyetemek, egyházi szervezetek 
kezdték el alkalmazni.

A módosítások indoka leginkább abban keresendő, hogy az üzleti életben egyértelműen a növekedés, 
a profit, a vevői értékteremtés volt a középpontban, míg a nem nyereségorientált szervezetek küldetése, 
költségvetési helyzete, belső kultúrája is eltér ettől. 

Éppen ezért a nem profitérdekelt szervezeteknél a BSC eszköztár kismértékben átalakult, módosult. 
Ennek legfontosabb jellemzői, eredményei a következők:

• A profit nem annyira hangsúlyos ezekben a Scorecardokban, megelégszenek egy nulla közeli ered-
ménnyel, amely a keretgazdálkodásból eredő megfelelő forrásfelhasználást jelenti. Illetve a hang-
súly áttolódik a költség-haszon elvre, azaz minden elköltött forint térüljön meg valamilyen más 
formában.

• A klasszikus vevő nem minden szervezetnél értelmezhető, ezért megjelennek az „ügyfél”, „állam-
polgár”, „beteg”, „hallgató” kifejezések, akik a szolgáltatás igénybevevői, s akik helyett inkább a szülők, 
az állam vagy a biztosítók finanszírozzák a költségeket.

• A stratégiai törekvések közül kikerülnek azok, amelyek az állami, illetve a nonprofit szférában nem, 
vagy csak nehezen értelmezhetők. Így például nem bír klasszikus értelemmel a piaci részesedés, a 
brand, a vásárlási élmény, illetve a tőkekitettség.

• Felértékelődnek olyan törekvések, amelyek a szektor sajátjai, ezek viszont beépülnek a BSC-kbe. Így 
például az egyenlőség, a társadalmi felelősségvállalás, a közjó megteremtése, csakúgy mint a terület-
fejlesztés vagy a helyi közösség támogatása is bekerül a küldetések közé. A számszaki adatok között 
pedig helyet kapnak a társadalmi költségek, a választópolgári szavazatok, az írástudatlanság, adófi-
zetők számának növelése stb. mint elvontabb mutatószámok.

• Megjelennek olyan perspektívák, amelyek túllépnek az adott szervezet fizikai ellátási körzetén, 
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szolgáltatási területén, ugyanakkor a szervezet fontosnak tartja, hogy kinyilatkoztassa, hogy ő nem 
csak lokális érdekek szintjén gondolkodik, hanem magasabb szinten is adni szeretne a világnak. 
Ilyen elemek például a nemzetek közötti béke, az egészséges nemzet, sikeres és versenyképes régió, 
a bűnmentes város, az aktív helyi közösség kifejezések.

Az Edinburgh-i Egyetem bemutatása

TÖRTÉNET, FELÉPÍTÉS, STRUKTÚRA
A skóciai Edinburgh-i Egyetem 1583-ban alakult klasszikus polgári, állami fenntartású  képzőintéz-
ményként. Ma a világ top 30-50 intézményének egyikeként tartják számon (rangsortól függően)4. Itt 
tanult többek között Gordon Brown, brit miniszterelnök, Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója, 
Charles Darwin, természettudós, James Clerk Maxwell, fizikus, az elektromágnesség atyja és Daisy 
Donovan, színész.

Az intézmény három tudományterületen tevékenykedik, mindhárom önálló karként működik az 
egyetemen belül5. Ezek a következők:

• Társadalomtudományok, ahová a jogi, az üzleti, a művészeti, a szociológiai és a bölcsészeti tudomány-
területek tartoznak.

• A gyógyászat- és állatorvos-tudományok magukba foglalják a klinikai, a gyógyászati és a molekuláris 
biológiai tudományterületeket.

• Műszaki és természettudományok, ahol az informatikai, a mérnöki, valamint a matematikai, kémiai 
és természetföldrajzi tudományterületek kaptak helyet.
Az intézmény működését három további, nem oktatási célú szervezeti egység támogatja, amelyek 
szolgáltató központként segítik az egyetem működését. A három szolgáltató szervezeti egység a 
következő:

• Hallgatói és Oktatói Támogató Szervezet (Student and Academic Services Group) a hallgatói tanács-
adó irodáért, a karrierközpontért, az orvosi hálózatért, a marketing és PR osztályért felel, de itt kapott 
helyet a tervezési iroda, a tanulmányi hivatal és a felvételi vizsgaközpont is.

• Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (Corporate Services Group), ide tartozik az egyetemi sportköz-
pont, valamennyi kollégium és vendégház, kutatói és innovációs park, az egyetemi nyomda, vala-
mint a belső ellenőrzési, a HR és a pénzügyi csoport. 

• Tudástár Szolgáltató Központban (Information Services Group) kapott helyet az egyetemi könyvtár, az 
egyetemi közgyűjteményi csoport, a számítógépközpont, a digitális adatközpont, valamint a felhasz-
nálói ügyfélszolgálat.

TEVÉKENYSÉGEK
Az Edinburgh-i Egyetem oktatói, kutatói, és vállalatfejlesztési profillal definiálja magát, mindhárom tudo-
mányterületen, összesen 22 féle iskola programjában. 

A felsőfokú oktatáson belül alapképzést (undergraduate), posztgraduális és nemzetközi programot 
kínál a hallgatónak. 

4 Lásd http://www.planning.ed.ac.uk/Management_Information/LeagueTables.htm  (2010.05.23.) illetve a következő cikkben: 
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Edinburgh  (2010. 05. 23.)
5 Egyetemi szervezeti struktúra elérhető itt: http://www.planning.ed.ac.uk/pub_scheme/organisationalstructure/orgstructl5.
pdf  (2010.05.23.)
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• Az alap- (azaz undergraduate) képzésen belül 38 témában több, mint 600 szakból választhatnak a hall-
gatók. A képzések barchelor (BA és BSc) jellegű alapozó képzések, amelyek általában 3-4 évesek, de 
néhány összevont szak esetében 5 éves időtartamúak. 

• A posztgraduális (postgraduate) képzéseken belül több, mint 150 szakból választhatnak a jelentkezők. 
Itt megkülönböztetjük az 1-2 éves mester (MSc), valamint az arra épülő 2-3 éves doktori (PhD) és kutatói 
(MPhil) képzéseket, amelyek az alapszakok szerves folytatásai. Ugyanebben a képzési rendszerben rész-
idős programokra is jelentkezhetnek a hallgatók.

• A nemzetközi programokat azoknak a hallgatóknak ajánlják, akik más országból vagy földrészről kíván-
nak jelentkezni és Skóciába költözni egy vagy több diploma megszerzése érdekében. Az egyetem vala-
mennyi földrész minden országából fogad jelentkezőket, ha angol nyelvtudásuk és iskolai eredmé-
nyeik elérik a megkövetelt minimum szintet6.

Az intézmény az oktatási feladatok mellett hangsúlyt helyez a kutatási feladatokra és a vállalati 
kapcsolatokra is. Az intézmény saját laboratóriumaival, inkubátorházával alap- és alkalmazott kutatá-
sokat folytat az egyes tudományterületeken. Ebbe a munkába bevonják a felsőbbéves mesterszakos, ill. 
kutatói státuszban lévő hallgatókat is. 

A vállalati együttműködés a vállalkozásokkal, intézményekkel, iparági szereplőkkel való kapcsolat-
tartást jelenti, amelynek szlogenje a kölcsönös megtérülés. A kölcsönös kapcsolattartás előnye, hogy a 
kutatási eredményeket az egyetem segítségével a vállalkozások a napi életükbe próbálják meg átvezetni, 
implementálni. Ezt a törekvést segíti, támogatja az egyetem különböző üzleti kurzusokkal, tréningekkel, 
konferenciákkal, egyéni tanácsadással és technológiai témájú konzultációkkal.

STATISZTIKAI ADATOK7 A 2008/2009-ES TANÉVRÔL
Az egyetemre összesen 5349 hallgatót vettek fel a 2008/2009-es tanévben. A jelentkezések száma az elmúlt 
3 tanévben minden évben meghaladta a 45 ezer főt, tehát a korábbiakhoz hasonlóan kilencszeres volt a 
túljelentkezés ebben az évben is. 

A hallgatók összlétszáma 2009. július 31-én 26 951 fő volt, 70%-uk alapképzésben vett részt, míg a többiek 
a posztgraduális szakokon hallgatók. A tanulók több, mint 58%-a társadalomtudományi képzésre iratko-
zott be, gyógyászati és állatorvosi képzésben a hallgatók több mint 13%-a vett részt, míg a műszaki és 
mérnöki tudományok kurzusaira a hallgatók körülbelül 29%-a járt. A hallgatók kb. 45%-a Skóciából nyert 
felvételt, további mintegy 27%-a Nagy-Britannia más területéről, míg európai uniós tagállamból majdnem 
a hallgatók 10%-a érkezett, a létszám maradék részét pedig az EU-n kívüli országok állampolgárai teszik ki.

Az intézményben 7926 betöltött álláshelyre a tavaszi szemeszter végén 78% főállású munkatárs jutott. 
A személyzet 43%-a oktatói státuszban, 31%-a operatív támogatói,  24%-uk pedig vezetői és/vagy magas 
szintű szakértői munkát jelentő státuszban van8. 

Az intézmény teljes vagyona meghaladja az 1,26 milliárd angol fontot, amelynek 96%-át a tárgyi 
eszközök, a többit a különböző tartalékok teszik ki.

Az egyetem teljes éves költségvetése majdnem elérte a 600 millió fontot. A tanévet az intézmény 
szolid, 3,9 millió fontos nyereséggel zárta. A bevételek négy fő forrásból származtak: adományok (31%), 

6 A részletes felvételi követelményeket lásd itt: http://www.ed.ac.uk/studying/international/english 
7 A legutolsó éves beszámoló elérhető itt: http://www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.23909!fileManager/annual-review-0809.pdf
8 A részletes statisztikai adatok elérhetőek itt: http://www.planning.ed.ac.uk/management_information/factsheet/20090731/
staff.htm oldalon
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beszedett tandíjak (16%), kutatási bevételek (30%), egyéb források (23%). A költségek 56%-át az oktatók 
és alkalmazottak személyjellegű költségei tették ki, az igénybe vett szolgáltatásokra további mintegy 
40%-ot, értékcsökkenésre és egyéb kiadásokra  pedig a költségek maradék 4%-át fordította az egyetem.

Az egyetem irányítása, vezetési kihívások

MENEDZSMENT FELADATOK
Az intézmény kormányzását több szinten, eltérő szervezésű és hatáskörű testületek valósítják meg. 
Az egyetem két alapvető testülete a Court és a Szenátus9.

A 22 tagú Court az egyetem legfőbb szerve, amely a skót törvények szerint az intézmény karak-
terét és jellegét meghatározó, a legfőbb döntéseket meghozó és elszámoltató egysége. Tagjai a szer-
vezeti egységek vezetői, valamint 8 külső (kooptált) személy, akiket szakértői, tudományos és poten-
ciális lobbierejük alapján választ meg tagnak a Court többi tagja10. A Court elnöke a rektor, aki nem 
lehet az intézmény hallgatója vagy alkalmazott munkatársa. 

A Court dönt az intézmény költségvetéséről, valamennyi vagyonának kérdésében, foglalkozta-
tója minden alkalmazottnak, továbbá meghatározza az intézmény alapvető felépítését, stratégiáját, 
jövőképét és céljait. A Court nevezi ki a vezető tisztségviselőket mind az adminisztratív, mind az 
akadémiai egységek élére. Ennek megfelelően összességében felelős az egyetem szakszerű, sikeres, 
eredményes működésért, és ebből kifolyólag beszámoltatja és ellenőrzi a szervezeti egységeket, az 
egyetem működését és tevékenységét.

A Court egy évben csak ötször ülésezik, ezért hatásköreinek egy részét saját döntése alapján 
különböző bizottságokra ruházza át (pénzügyi, audit, tudományos stb.), amelyek segítik a műkö-
dését, a döntéshozatalt, az ügyvitelt. Ezek a tanácsok döntés-előkészítő, döntéshozó és konzultatív 
testületek egyszerre, egyben szakmai felügyeletet gyakorolnak az egyes szervezeti egységek felett is. 

Az intézmény tényleges operatív irányítását a Court által megbízott igazgató (principal) látja el. 
Az igazgató az elnöke a Szenátusnak (Senatus Academicus), azaz a senior oktatók fórumának, amely 
akadémiai és tanulmányi kérdésekben hoz döntéseket. Az igazgatón kívül a testület tagja az összes 
professzor, továbbá a hallgatók, az alacsonyabb beosztású oktatók és a kutatói munkatársak válasz-
tott képviselői és az adott tisztséget betöltő tagok. 

Az igazgató munkáját külön központi menedzsment csoport (Central Management Group) segíti, 
amely egyben az intézmény pénzügyi és tervezési rendjét is felügyeli. Az egyetem Hallgatói és 
Dolgozói Szervezeti Egységén belül önálló irányítási és stratégiai tervezési iroda (Governance and 
Strategic Planning) működik. Ez a szervezeti egység a belső irányítási feladatok kontrollját végzi, 
ide tartozik a szenátus és a tanácsok ügyeinek figyelemmel kísérése, titkárságaik működtetése, a 
stratégiai tervezési és a menedzsment információs (controlling) csoport (Management Information 
Group), valamint a kommunikációs és PR részleg (Protocoll Office) működtetése.

A stratégiai célok meghatározása, ezek egyeztetése, az ehhez szükséges elemzések elvégzése a 
stratégiai tervezési csoport feladata. A csoport kezeli az intézmény küldetését, stratégiai doku-
mentációját és a Balanced Scorecardját is. A menedzsmentinformációs-csoport adatokat szolgáltat 

9 Részletesen lásd itt: http://www.planning.ed.ac.uk/Governance/index.htm valamint itt: http://www.planning.ed.ac.uk/
Governance/university_governance/UniversityGovernance.htm 
10  A részletes feltételeket és a kiválasztás folyamatát lásd itt: http://www.planning.ed.ac.uk/Governance/Court/documents/
ExtMemCourt.pdf
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visszacsatolás és monitoring célzattal a vezetőségnek, a szenátusnak, a tanácsoknak és a külvi-
lágnak az intézmény alapfolyamatairól, tevékenységéről és statisztikai adatairól. Ezen adatok 
forrása az egyetemen belül működtetett különböző információs rendszerek és adatbázisok (pénz-
ügyi, hallgatói, HR, infrastruktúra menedzsment stb.).

CÉLKITÛZÉSEK ÉS STRATÉGIA
A legelső publikált stratégiai terv 1996-os keltezésű, elérhető az egyetem honlapján. Ezt követően 
több átfogó, többéves stratégiai terv készült. Utolsó előttiként 5 éves időtávra íródott egy stratégiai 
irat, amelyet 2004-ben fogadott el a szenátus. Az egyetem aktuális stratégiai terve a 2008–2012 közötti 
időszakra vonatkozik. Ez az 5 éves stratégiai dokumentum 36 oldal terjedelmű és bárki számára, az 
angol mellett kínai és gael nyelven is hozzáférhető az egyetem honlapján11. A 2008/2012-es és a 
2004/2008-es irat között hasonlóság igen nagy, csak a stratégiai témákban van eltérés. A jelenleg 
hatályos stratégia terv tehát szerves folytatása az előző ciklus célkitűzéseinek, mindkettő azonos 
gyökerekből táplálkozik. 

Az aktuális stratégiai az alábbi módon épül fel:

• Vízió rögzítése egy mondatban, amely szabatos fordításban: a jövő formálása a világ legjobb diák-
jainak és tanárainak képzése és fejlesztése révén. („Our vision: To shape the future by attracting 
and developing the world’s most promising students and outstanding staff.”)

• Misszió meghatározása, amely gyakorlatilag a fenti vízióból eredő legfontosabb feladatokat fekteti 
le mindenki számára öt mondatban. Ezek röviden a következők: 

1. A tudás megtalálása, alakítása, megosztása a legfontosabb feladatunk. 
2. A világ egyik legjobb kutató és oktató egyetemeként akarunk működni. 
3. A legjobb minőségű oktatást és tanulási környezetet kell biztosítanunk. 
4. A hallgatókat magas szintre kell fejleszteni szakmailag, személyes területen is.  
5. Hozzájárulunk Skócia, az Egyesült Királyság, az Európai Unió és a világ jobbá tételéhez.

• Stratégiai célok kijelölése, amelyek a misszióban foglaltak elérését szolgálják. Ezek szerint az egye-
temnek három stratégiai célja van. Ezek: 1. kiválóságra törekvés a tanításban és az oktatásban, 2. 
kiválónak lenni a kutatási területen, 3. kiváló tudástranszfer megvalósítása a vállalati, ipari, szol-
gáltató szféra számára.

• Stratégiai kulcstényezők meghatározása, azaz azon letétemények azonosítása, amelyek a stratégia 
megvalósítását szolgálják. Ezek: megfelelő emberek, minőségi infrastruktúra és szolgáltatások.

• Stratégiai témák rögzítése, amelyek azt szolgálják, hogy az egyetem körvonalazza a legfontosabb 
tennivalókat és törekvéseket a stratégiai célok teljesülése érdekében. Jelenleg hat ilyen témát 
határozott meg az egyetem, úgy mint: hallgatói elégedettség növelése, fejlődés nemzetközi terü-
leten, szélesebb publikum megszólítása, nagyobb társadalmi felelősségvállalás, stratégiai szövet-
ségek és együttműködések kialakítása, alumni fejlesztése.

11 Az Egyetem stratégiai dokumentációja elérhető itt: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/SP2008-12/index.htm 
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3. ábra Az Edinburgh-i Egyetem Stratégiai alkotóelemeit összefoglaló ábra

Az egyes fejezetekhez, részekhez konkrét funkcionális, ill. (al)stratégiák társulnak, amelyek már konkrét 
szervezeti egységek feladataiban is megjelennek12. Például a „szélesebb publikum elérése” stratégiai téma 
irányt szab az egyetemi közösségi kapcsolatoknak és a PR feladatoknak13. Ennek megfelelően erőforrásokat 
áldoz az egyetem arra, hogy a róla szóló híreket, tényeket, eseményeket prezentálja a sajtónak, változatos 

12 Az egyes stratégiai részdokumentumokat lásd itt: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/SP2008-12/Strategies.
htm (2010.05.23.)
13 Lásd: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/communications-marketing/resources/ (2010.05.23.)
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témákban konferenciákat szervezzen, látogatókat hívjon az épületekbe, márkát és presztízst próbáljon 
kovácsolni az egyetemi élethez, és tájékoztató központot működtessen. 

Az infrastruktúra kapcsán említhető a 70 oldalas létesítménygazdálkodási stratégia (Estate Strategy 
2005–2015)14, amely 10 évre előre meghatározza a létesítménygazdálkodási, fenntartási, berendezési, karban-
tartási keretfeltételeket és feladatokat a műszaki szervezet számára. De említhető még az önálló e-learning 
stratégia15 is, amely a hallgatói elégedettség növelése érdekében született meg, hogy lefektesse azokat a 
szabályokat, amelyek a távoktatásra vonatkoznak – milyen szoftverek szolgálják ki és milyen IT fejlesztéseket 
kell megvalósítani ahhoz, hogy ezek a stratégiai időszak végére megvalósuló álmok lehessenek.

Az ötéves időtávú stratégiai tervben megtalálható az egyes stratégiák célkitűzéseinek kifejtése is. 
Rendszerint minden célhoz, akcióhoz 2-3 oldalas elemzés, levezetés tartozik, amelyben az egyetem leírja a 
jelenlegi helyzetet, megfogalmazza a várt, 2012 nyarára elérendő célállapotot, valamint a konkrétan a cél 
elérése érdekében szükséges főbb csapásirányokat és az ezek mérésére vonatkozó szempontokat. 

MONITORING ÉS VISSZACSATOLÁSOK
A stratégiai tervben foglaltakról évente összefoglaló, illetve helyzetképjelentés készül, amely a többi stra-
tégiai dokumentummal együtt a Court elé kerül. A riport a legfontosabb eredményeket összesíti, illetve az 
egyes stratégiák, területek, témák helyzetét, a megvalósultság fokát, előrehaladását mutatja be. A jelentések 
erősen építenek a menedzsmentinformációs-csoport által szolgáltatott tényadatokra, amelyek a tervada-
tokkal konzisztens, összehasonlítható számadatokat jelentenek a szükséges bontásokban (évek, szervezeti 
egységek, képzési formák stb.). 

Az egyetem belső információs rendszere egyébként belülről elérhető minden erre feljogosított személy 
számára, tehát a belső rendszerben online is meg lehet nézni, le lehet kérni a stratégiai mutatószámokat 
historikusan, évekre visszamenőleg. A legfontosabb adatok (létszám, költségvetési helyzet, kurzusok minő-
sége, BSC mutatószámok) viszont az egyetem honlapján bárki számára, bármikor hozzáférhetők, megtekint-
hetők16. Ezzel kívánja az egyetem az átláthatóságot és a beszámoltathatóságot biztosítani akkor is, amikor 
nincs a szenátus napirendjén az aktuális stratégiai felülvizsgálat.

AZ EGYETEMI BALANCED SCORECARD KIALAKÍTÁSA, BEVEZETÉSE
Az intézmény honlapján17 részletesen olvashatunk a BSC kialakulásának történetéről18. Az első BSC-t az 
egyetem a 2002/2003-as tanévben készítette, amelyet 2004-ben és 2005-ben is felülvizsgált, pontosított. 
Kialakításánál figyelembe vették olyan vállalatok saját BSC-jét, mint például a Diageo, Nationwide, Ericsson 
és Mobil Oil, de ötleteket merítettek más felsőoktatási intézmények BSC-jéből is, mint például az Open 
University, Glasgow Caledonian University, Napier University, University of California és az Ohio State 
University. Ezután döntöttek úgy, hogy nem a klasszikus BSC nézőpontokat alakítják ki, hanem saját szájuk 
íze szerint határozzák meg a mutatók főbb csoportjait.

A bevezetés több lépésben, kellő időt hagyva, a kulcsvezetők bevonásával történt. Első lépésként az 
egyetem vezetése egy prezentációt tekintett végig a BSC módszertanáról, majd a Court tagjaival egyenként 
interjút készítettek egyfajta felmérésként a BSC-vel kapcsolatos igényekről, félelmekről. Ennek összegzését 

14 Lásd: http://www.docs.csg.ed.ac.uk/EstatesBuildings/Strategies/EstateStrategy.pdf   (2010.05.23.)
15 Lásd: http://www.ltc.isg.ed.ac.uk/docs/open/eLC_12-03-08PaperA1.pdf  (2010. 05. 23.)
16 Lásd: http://www.planning.ed.ac.uk/Management_Information/Factsheet.htm  (2010. 05. 23.)
17 Az egyetem BSC-jéről bővebben itt olvasható: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BalancedScorecard.htm 
(2010.05.23.)
18 Lásd: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BalancedScorecard.htm (2010. 05. 23.)
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tárgyalták az igazgató előterjesztésében a Court tagjai, akik akkor még módosításokat fűzhettek a rend-
szertervhez.

A bevezetés fő indokaként a teljesítmény növelését és láthatóvá tételét jelölte meg az egyetem vezetése, 
de a bevezetés indokai között megjelent az a szempont is, hogy az egyetemnek be kell tudnia mutatni telje-
sítményét a skóciai állam, a lakosság és a szélesebb közvélemény felé is, erre pedig alkalmasnak találták a 
BSC-t. Felismerték azt is, hogy eddig zömében csak pénzügyi adatokkal dolgoztak, és hiányát érezték a nem 
financiális értékű mutatóknak. A bevezetéssel nem utolsósorban egészséges versenyt akartak gerjeszteni az 
egyetem falain belül.

A jelenlegi BSC-ben szereplő mutatószámok célértékeit a 2006/2007-es tanév alapján határozták meg össz-
hangban a 2008/2012-re érvényes stratégiai tervvel. Összehasonlítás céljából a saját mutatószámaikat össze-
vetették más egyetemek hasonló mutatószámaival, ezáltal a BSC pozicionálásra és állandó javításra ösztönzi 
az egyetemet, és a „piaci” benchmarkingot is lehetővé teszi számára19.

NÉZÔPONTOK
Az Edinburgh-i Egyetem BSC-je négy nézőpontot tartalmaz20, amelyek a következők:
1. Szervezeti fejlődés nézőpontja (Organisational Development), amely azt vizsgálja, hogy mennyire képes az egyetem a 

dinamikus fejlődést fenntartani, megvalósítani. Itt 9 mutatószám kapott helyet, lényegében ezek az egyetem 
növekedéséről, annak létszámáról és szellemi potenciáljának fejlődéséről adnak visszajelzéseket.

2. Pénzügyi nézőpont (Financial), amely egyértelműen az erőforrások hatékony, költség-haszon elvű felhaszná-
lását vizsgálják. Itt kaptak helyet a bevételekkel, költségekkel, adományokkal és ezek időben egymáshoz, 
ill. hasznosított alapterülethez, létszámhoz, hallgatókhoz stb. való hasonlítása. Ezeket összesen 9 mutató-
szám jellemzi.

3. Érintettek (Stakeholder) nézőpontja, amely arra vonatkozik, hogy a hazai és külföldi hallgatók, a közvélemény és 
a munkavállalók számára az egyetem mennyire vonzó. Itt kapott helyet 7 olyan mutatószám, amely lénye-
gében a hallgatók különböző szempontok szerinti megoszlását, a hallgatók elégedettségi fokát, és a médi-
ában megjelent híradások számát mutatják.

4. Belső működés nézőpont (Internal Business), amely azt segít megmutatni, hogy az egyetem mennyire tudja szer-
vezni és ellátni a képzési törekvéseit. Itt hét olyan mutatószám kapott helyet, amely a képzésbe bevont hall-
gatók részarányára, illetve a kollégiumi férőhelyek és a szabad kapacitások kihasználtsági fokára utalnak.

Az Edinburgh-i Egyetem BSC-je 4 nézőpontban, aktuális adatokkal

Szervezeti fejlődés nézőpont
Dinamikus fejlődésünk biztosítása és fenntartása 

Pénzügyi Nézőpont
Erőforrásaink költség-hatékony felhasználása 

Mutatószám neve 
és sorszáma 

Aktuális Értéke
Mutatószám neve 

és sorszáma 
Aktuális Értéke

1. Alapképzésben résztvevő skót 
hallgatók aránya a teljes alapképzés 
létszámához viszonyítva

53.6% 
10. Nem költségvetési eredetű 
bevételek aránya a teljes bevételből

68.1%  

19 Lásd: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BSC/RGCurrent.htm  (2010. 05. 23.)
20 Lásd: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BSC/0708BSC.htm  (2010. 05. 23.)
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2. Kutató státuszú, posztgraduális 
képzésben résztvevő hallgatók 
száma

3,700
11. Korábbi évek beruházásaiból 
következő amortizáció értéke a 
teljes bevétel arányába 

2.3% 

3. Posztgraduális hallgatók által 
fi zetett tandíj értéke

£19,164k 
12. Nem-oktatói egységek működési 
költségének aránya az oktató 
tevékenységet végzőkhöz viszonyítva

11.3%

4. Regisztrációk száma a Lifelong 
learning programban

15,321
13. Indirekt kutatási költségek vállalati, 
intézmény általi fedezete az összes 
kutatási bevétel százalékában

16.1% 

5. Tantervi fejlesztés mértéke a 
meglévő iskolák arányában

16.1%
14. Kutatási eredmények 
felhasználása (aláírt licensz-
szerződések száma)

47

6. Egy egyetemi tanárra eső, 
elfogadott kutatási tervpályázatok 
száma 

1.28
15. Átlagos támogatás 
(szponzoráció) éves értéke az elmúlt 
három év átlagában

£11.7M

7. Női alkalmazottak aránya az 
Egyetem összes szervezeti egységét 
fi gyelembe véve

45% 
16. Eszközök értékének aránya 
a kötelezettségekhez 
viszonyítva

1.31 : 1

8. Egy főállású oktatóra eső képzési, 
fejlesztési és tréning események 
száma

0.81
17. 1 £ informatikai beruházásra eső 
IT szolgáltatások száma 

1.292

9. Határozott időre kinevezett 
oktatók aránya az összes oktatóhoz 
viszonyítva

23.8%
18. Egy négyzetméterre jutó épít-
mény-fenntartási, -karbantartási és 
-üzemeltetési költség 

£66.13

Érintettek nézőpont
Mennyire tudjuk a lakosság, a dolgozók, a hallgatók 

érdeklődését felkelteni és igényeiket teljesíteni.

Belső működési nézőpont
Hogyan képes az egyetem teljesíteni küldetését és 

stratégiáját  

Mutatószám neve 
és sorszáma 

Aktuális Értéke
Mutatószám neve 

és sorszáma 
Aktuális Értéke

19. Nem EU országból származó 
hallgatók száma

3,923
23. Az 1 rovat-centiméterre jutó 
pozitív újsághíradások mértéke az 
összes újsághírhez képest.

97.1% 

20. Jeles és jó eredménnyel 
diplomázó alapképzésben résztvevő 
hallgatók aránya

77.8% 24. 5 vagy 5* RAE minősítésű 
oktatók aránya az összes egyetemi 
oktatóhoz viszonyítva

77.4%

21. Azoknak a diplomásoknak 
az aránya, akik állami középfokú 
oktatási intézményből jutottak be az 
egyetemi alapfokú képzésbe

68.0% 25. Azon hallgatók aránya, akik 
összességében elégedettek voltak 
egyetemi tanulmányukkal

82%

22. EU országból származó etnikai 
kisebbségek aránya az összes EU-s 
hallgató arányában

6.0% 26. IT szolgáltatásokkal való 
megelégedettség %-a 

88.9%
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Megjegyzés: A kék háttérrel jelölt adatok a 2007/08 tanévre, a többi adat a 2006/07 tanévre vonatkozik.
Forrás: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BSC/0708BSC.htm  (2010. 05. 23.)

MUTATÓSZÁMOK
Az egyes nézőpontokon belül minden egyes mutatószámnak önálló definíciós lapja van, amely a legfon-
tosabb rendelkezéseket, jellemzőket tartalmazza az adott mutatószámra vonatkozóan. Ezek mutatón-
ként kitöltve rendelkezésre állnak mindenki számára, publikusak az egyetem honlapján21, mely alapján 
bármely érdeklődő utána tud nézni a mutató pontos részleteinek.
A definíciós lap a következő információkat tartalmazza:

• Mutató magyarázata, azaz hogy mit mér, mit jellemez a mutató.

• Miért fontos ezt mérni, lényegében rövid indoklása a mutató kiválasztásának.

• Annak bemutatása, hogy a mutató miképpen kapcsolódik az egyetem 5 évre szóló stratégiai tervéhez.

• Milyen módosításokkal, fenntartásokkal kell élni a kapott adatok elemzése során.

• Mely másik BCS mutatószámokkal van kölcsönhatásban ez a mutató.

• Hogyan kell a mutató előállításához szükséges adatokat szűrni, illetve pontosítani ahhoz, hogy a 
szándékolt eredményt kapjuk.

• Mi az adatok forrása, honnan származnak azok.

• Van-e felettes, gyűjtő mutatószáma ennek a mutatónak.

• Ki a felelős az adatszolgáltatásért (nem a célértékért!).

• Milyen gyakorisággal és pontosan mikor történik az adatok frissítése, azaz a mutatószám újraszámítása.

• Van-e folyamatban olyan fejlesztés, amely a mutatószám képzésének aktuális megváltoztatását indokolja 
majd a jövőben.

A mutatószámok általában évente kétszer frissülnek, ebből hivatalosan mindig a tanévet lezáró éves 
adatokat publikálja az egyetem a tárgyév július 31-ét követő 4. hét végéig. A köztes időszakban mindig 

21 Lásd példaképp: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BSC/01Text.htm (2010.0 05. 23.)

Érintettek nézőpont
Mennyire tudjuk a lakosság, a dolgozók, a hallgatók 

érdeklődését felkelteni és igényeiket teljesíteni.

Belső működési nézőpont
Hogyan képes az egyetem teljesíteni küldetését és 

stratégiáját 
 

Mutatószám neve 
és sorszáma 

Aktuális Értéke
Mutatószám neve 

és sorszáma 
Aktuális Értéke

27. Publikációs adatbázisban 
elhelyezett élő és elérhető hivatkozások 
aránya az összes hivatkozás alapján

60% 
30. Az ingatlanok költségei az 
egyetem összes bevételének 
arányában

6.8% 

28. Egy bruttó négyzetméterre jutó 
bevétel összege

£980 psm 

31. Az akadálymentesítési törvény 
(Disability Discrimination Act) okán 
végzett átalakítási és fejlesztési 
költségek

circa £5.1M 

29. Beruházások és tervezett 
karbantartások értéke az 
építmények értékének arányában

5.5% 32. Teremkihasználtság %-a 49.3% 
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csak az őszi félévre vonatkozó belső jelentés készül, amelyet február 28-ig zárnak le. Ez a külső érdek-
lődők számára nem hozzáférhető. 

A mutatók számított értékei (ahol ez lehetséges volt) a 2001/2002-es tanévre visszamenőleg elérhetők, 
azaz 8 tanév adatai egy közös táblázatban, grafikai támogatással, diagrammokkal együtt megtekinthetők 
a honlapon22. Ahol ez releváns, az egyetem saját adatbázisaiból származó adatai mellett23 feltünteti a 
Brit Nemzeti Oktatásstatisztikai Ügynökség (Higher Education Statistics Agency), a Nemzeti Hallgatói 
Felmérés (National Student Research), illetve az Éves Pénzügyi Beszámolókból (Annual Report) szár-
mazó statisztikai adatokat is24, s az esetleges eltéréseket megmagyarázza az érdeklődők számára (ezek 
leginkább technikai, számbavételi eltérésből fakadó különbségek). 

A választott mutatószámok között vegyesen találunk nominális értékű létszámot, illetve font 
mértékegységű adatot, de ugyanilyen arányban találkozunk %-osan, illetve arányszámokat tartalmazó 
mutatókkal is. A mutatószámok előállításához, számításához szükséges adatok biztosításáért az adott 
szervezeti egységek a felelősek.

A mutatók célértékeit nem a BSC-ben tüntették fel, hanem az 5 évre szóló célkitűzések között szere-
pelnek, és ugyanitt kerültek meghatározásra a legfontosabb számszerűen elérni kívánt eredmények is. 
A mutatószámok definíciós lapján külön bekezdés foglalkozik az erre való pontos hivatkozással, s az 
eredeti dokumentumból átemelve határozzák meg a célértéket is.

Egy konkrét mutatószám defi níciós lapja

19.  Nem EU országból származó hallgatók száma

(a) Mit mér a 
mutató?

Ez a mutató jelzi azoknak a hallgatóknak a számát, akiknek az állandó lakhelye az Európai 
Unión kívül van.

(b) Miért 
mérjük ezt a 
szempontot?

Ez a mutató segít nekünk abban, hogy nemzetközi szerepvállalásunkról és annak sikeréről 
visszajelzést kapjuk. Stratégiai tervünkben jelentős helyet foglal el a nemzetközi képzésben 
való szerepvállalás így a külföldről, nem EU tagországból érkező hallgatók létszámának 
növekedése erősíti azt a pozíciónkat, hogy a világ egyik vezető egyeteme lehessünk. 

(c) Hogyan 
kapcsolódik 
ez a mutató 
az egyetem 
Stratégiai 
Tervéhez? 

• „Stratégiai téma: Nemzetközi szerepvállalás erősítése
• 35. számú célkitűzés: a 2003/04-es tanévhez képest a 2007/08-as tanévre 500 fővel akar-

juk a nem EU tagországból érkező hallgatók számát növelni.” 

(d) Milyen 
korlátozásokat 
kell fi gyelembe 
venni, amikor 
ezt az adatot 
vizsgáljuk?

Nemzetközi hallgatók státusza megítélhető a lakcím vagy egyéb más szempont alapján is. Mi 
azt a hallgatót tekintjük külföldinek, aki beiratkozáskor külföldi lakcímmel rendelkezik. Ezek a 
hallgatók a nemzetközi képzési program díját fi zetik meg egyetemünknek.
Ez a mérőszám egy abszolút mérőszám, létszám alapján kerül meghatározásra. 
Nehézséget jelent ugyanakkor az adatok összehasonlítása időben, ill. más intézménnyel 
összehasonlítva, hiszen nem mindig tudható azok képzési köre és mérete. 

22 Lásd példaképp: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BSC/01Data.htm  (2010. 05. 23.)
23 Lásd: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BSC/Background.htm  (2010. 05. 23.)
24 Lásd: http://www.planning.ed.ac.uk/Management_Information/StatReturns.htm  (2010. 05. 23.)
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(e) Melyik 
másik BSC 
mutatószámmal 
van ok-okozati 
viszonyban ez a 
mutató?

1. Alapképzésben résztvevő skót hallgatók aránya a teljes alapképzés 
létszámához viszonyítva.
2. Kutató státuszú, posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók száma.
3. Posztgraduális hallgatók által fi zetett tandíj értéke.

10.Nem költségvetési eredetű bevételek aránya a teljes bevételből.
23. Az 1 rovat-centiméterre jutó pozitív újsághíradások mértéke 

az összes újsághírhez képest.

(f) Hogyan 
határozzuk 
meg ennek a 
mutatónak az 
értékét?

• A létszámba beleértjük a beiratkozott, a halasztó és a részidős mesterképzésben (Part time 
Modular Masters Scheme) résztvevő hallgatókat. 

• Nem EU állampolgárnak tekintjük azt a hallgatót, aki beiratkozáskor az Egyesület Királyság, 
illetve az Európai Unió (ide nem értendő a Csatorna szigetek és Man Szigete is) területén 
kívül rendelkezik állandó lakcímmel. 
Figyeljünk arra, hogy a hallgatók ideiglenes lakcíme általában az egyetemi helyszín lesz, 
míg számunkra az állandó lakcím a releváns. Az is lényeges körülmény, hogy gyakran a 
hallgató állandó lakcíme is megváltozik a képzés ideje alatt, ezért is vizsgáljuk azt, hogy a 
hallgató beiratkozáskor hol rendelkezik állandó lakcímmel.

• Látogatói státuszú hallgatóink adatait saját adatbázisunk tartalmazza, de a hivatalos 
felsőoktatási hallgatói adatbázis nem.

(g) Honnan 
származik az 
adat?

A saját adatok az egyetemi hallgatói adatbáziból (University’s Database for Admissions, Curricula 
and Students (DACS)) míg az összehasonlításra alkalmas adatok a Felsőoktatási Statisztikai 
Ügynökség (Higher Education Statistics Agency (HESA)) adatbázisából nyerhetők ki.

(h) Van-e 
felettes, gyűjtő 
mutatószáma 
ennek a 
mutatónak?

A nem EU országból származó hallgatók létszáma beleszámítódik az összes hallgatói 
létszámba, tehát annak része.

(i) Ki felelős 
az adatok 
rendszeres 
szolgáltatásáért?

Tervezési Igazgató.

(j) Milyen 
gyakran és mely 
részeit kell a 
mutatószámnak 
frissíteni?

Évközi jelentéshez: 4 héttel január 31. után. 
Év végi jelentéshez: 4 héttel július 31. után.

(k) Van-e 
folyamatban a 
mutatószám 
fejlesztése?

Jelenleg nincs.

Forrás: http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BSC/19Text.htm (2010.05.23)

HASZNOK, EREDMÉNYEK
Az egyetem vezetése, illetve a szenátus tanácsai évente egyszer tárgyalják a BSC aktuális adatainak össze-
foglaló jelentését. Ezek a megbeszélések összemosódnak a többi stratégiára, annak értékelésére vonatkozó 
napirenddel, tehát a BSC a vezetés számára számszaki adatokat nyújt ahhoz, hogy az egyetem vezetősége a 
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stratégiai irányt és a tempót értékelni tudja. Ugyanakkor nem ez az egyetlen forrás, amely alapján az elvég-
zett munkát és az elért eredményeket értékelik a Courtban. A BSC mellett inputként helyet kap a belső audit, 
a házon belüli felmérések és az egyes szervezeti egységek saját beszámolói is. 

Az egyetem úgy látja, hogy a nyilvánosság sokat segít a BSC rendszernek. Mivel az adatok egyébként 
publikusak, és bármikor bárki számára hozzáférhetők az egyetem honlapján, ez önálló erőt ad a BSC-nek és 
irányban tartja az egyetemet, ráadásul a mutatók a stratégiával összekapcsolódnak, tehát a vezetők számára a 
stratégia megvalósulásának egyik állandóan rendelkezésre álló monitoring eszközévé vált az elmúlt 8 év alatt.

Az egyetem büszke arra, hogy BSC-jét a világ nyilvánossága elé tárta, ami további ösztönző erőt ad a folya-
matos jobbításra. További haszonként élték meg, hogy a mért adatok általában összehasonlíthatók más 
intézmények statisztikai adataival is, így lehetőség nyílik a benchmarkingra, azaz a kulcs teljesítménymu-
tatók összevetésére.

Értékelés és hasznosítás

AZ EDINBURGH-I EGYETEMI BSC ÉRTÉKELÉSE
A külső szemlélő számára az egyetemi BSC elsőre igen robosztus, átgondolt és többi irányítási rendszerrel 
összekapcsolt vezetési eszköznek látszik. Az egyetem nyilatkozatai és publikált dokumentumai szerint a BSC 
napi szinten tudja befolyásolni a döntéshozók szempontjait és határozatait. 

Van ugyanakkor néhány olyan módszertani kérdés, amelyet érdemes megemlíteni. A BSC elméletéből és 
az egyetem törekvéseiből származó dilemmák a következők:
1. Az egyetem a stratégiai célértékeket a Balanced Scorecard mutatószámaitól függetlenül határozta meg. 

Azaz a BSC mutatóknak önálló célértékei nincsenek, azok kapcsolódnak az ötéves stratégiai tervben 
szereplő célkitűzésekhez és az ott szereplő értékekhez. Erről azonban külön meg kell bizonyosodni, tehát 
minden mutatószám esetében meg kell vizsgálni, hogy az valóban szorosan kapcsolódik stratégiai célkitű-
zésekhez/célértékekhez, mindkettő ugyanarra vonatkozik stb.

2. Bár az egyetem igen meggyőző az adatok nyilvánosságában, a BSC rendszer felhasználására vonatkozó 
publikációk hiányoznak az egyetem honlapjáról. Noha a honlap tanúsága szerint az ott megadott munka-
társtól további információk kérhetők, mégis jó lenne látni az egyes mutatószámokhoz tartozó konkrét 
intézkedéseket, főleg abban az esetben, ha a mutató a célértéktől tartósan elmarad. Ugyancsak hiányoznak 
a publikációk közül az éves BSC beszámolók, jelentések.

3. A 32 mutató többsége eredményokozó mutató, azaz olyan indikátor, amely közvetlenül nem befolyásol-
ható. Ebből következik, hogy a mutatók javítása érdekében olyan egyéb tevékenységeket, jellemzőket is 
mér az egyetem, amely a BSC-ben nem kapott helyet, de azokra a mutatókra kihatással van. Például az egy 
négyzetméterre jutó bevétel mint arányszám önmagában nem befolyásolható, csak a nevező és a számláló 
értéke külön-külön. Ebből következően a teljesítményokozók a nagyobb bevétel érdekében kifejtett tevé-
kenységek (pl. indított adományszerzési programok, több vállalati együttműködési szerződés megkötése) 
mérőszámai, míg a bruttó négyzetméter adatot adottságnak fogadjuk el (mivel csökkentésére irányuló 
törekvések eléggé valószerűtlenek).  

HAZAI LEHETÔSÉGEK AZ EDINBURGH-I PÉLDA ALAPJÁN
Magasra teszi a lécet az Edinburgh-i Egyetem, ha a stratégia lebontásában, utánkövetésben és az eredmények 
nyilvánosság elé tárásában akarnak versenyezni vele a hazai felsőoktatási intézmények. Kiérlelt, átgondolt, 
informatikai mérési rendszerrel alátámasztott BSC-t tudott a skót egyetem bevezetni, melynek eredményei 
valós súlyt képviselnek az egyetem belső és külső megítélésében is.
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Hazai egyetemeink, főiskoláink többsége küldetésnyilatkozattal már rendelkezik, ezek többnyire az intézmé-
nyek honlapján is olvashatók. Komplex írásos (vezetői) stratégiája is sok intézménynek van, de már kevesebb 
intézmény publikálja saját honlapján ezeket a dokumentumokat. A mérési eredményekről és a visszacsatoló 
elemzésekről pedig egyáltalán nem olvashatunk az egyetemek vagy a Minisztérium honlapján. A kötelező 
közzétételi listán kívül az intézmények kevés közérdekű elemzést, őszinte feltáró dokumentumot tesznek 
közzé honlapjukon, noha ilyen dokumentumok készítését külső szervezetek eljárásrendileg is ösztönözni 
próbálják (intézményi akkreditáció, intézményfejlesztési terv, Minőségi Díj pályázat stb.).

Pedig belső és külső mérések eredményei a hazai intézményekben is folyamatosan rendelkezésre állnak, 
legfeljebb elsőre nem jutnak eszünkbe azok. Gondoljunk csak a költségvetési gazdasági információs rendszer 
szolgáltatta pénzügyi adatokra, a Neptunban, illetve az ETR-ben rögzített tanulmányi és hallgatói informáci-
ókra, a diplomás pályakövetési adatbázisokra, az intézmények minőségbiztosítási egységeinek belső felmé-
réseire, a központi felvételi adatokra, valamint a Központi Statisztikai Hivatal és az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium statisztikai adataira. 

Adat tehát van bőven, információ viszont már kevesebb, publikált összesítő beszámolók mindezekről 
pedig még kevésebb. Pedig a hazai felsőoktatás teljesítménymutatóit már nem kell feltalálni és a nulláról 
kialakítani25. Érdekes lenne az az önmagát generáló verseny, amiben az egyik intézmény az elnyert kutatói 
támogatások mértékével verseng egy másik neves egyetemmel. De biztosan érdekelné a dolgozói és a hall-
gatói elégedettség-felmérés eredménye is a közvéleményt, főleg ha azok standard és összehasonlíthatók 
lennének minden intézmény esetében. Ugyanígy érdekesek lehetnek a bukási arányok összehasonlító adatai 
vagy nemzetközi programokban résztvevő hallgatók létszáma származási ország, választott nyelv, elért tanul-
mányi eredmények szerinti bontásban összehasonlítva az elmúlt 5 évre visszamenőleg. És például az is érde-
kelheti mind az intézményvezetést, mind pedig az érdeklődő állampolgárokat, hogy az egy hallgatóra, illetve 
oktatóra eső fajlagos oktatási költség mekkora mondjuk Sopronban vagy Debrecenben.

Nem vagyunk tehát messze a célvonaltól, amikor arra törekszünk, hogy egyetemeink és főiskoláink stra-
tégiájáról és annak megvalósulásáról, az elért teljesítményéről objektív, mutatószámokon, méréseken és 
dokumentumokon alapuló visszajelző rendszert építsünk ki. Éppen a Balanced Scorecard tudna híd lenni 
a magasztos küldetésnyilatkozatok és hosszú távú stratégiai tervek, valamint a szemeszterek végén már 
rendelkezésre álló számtalan tényadat között. 

Edinburgh-ban megcsinálták. De más egyetemek is alkalmazzák ezt a vezetői módszertant, saját elhatá-
rozásból, önérdeküket felismerve. Vajon melyik intézmény lesz hazánkban az első, amelyet belső tűz fog 
hajtani, hogy bevezesse és tökéletesítse a saját Balanced Scorecardját?

 

25 Egy értekezést e témában lásd itt: http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/avir-kezikonyv/avir-kezikonyv-3-2 (2010. 05. 23.)
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Forráselosztás, 
emberierôforrás-menedzsment 
és egyéni teljesítményértékelés 
a London School of Economics-on
Bevezetés

Az esettanulmány célja, hogy bepillantást engedjen a világ egyik vezető egyetemének, a London School 
of Economics and Political Science-nek, az LSE-nek a teljesítményértékeléssel és emberi erőforrá-
sokkal kapcsolatos gyakorlatába. Ennek tükrében remélem, hogy nemcsak a magyarországi intézmé-
nyeinkben zajló folyamatok érthetőek meg egy másfajta aspektusból, hanem a bemutatott gyakor-
latok adaptálásával elősegíthető a tanulás és kutatás feltételrendszerének javítása is.

Az esettanulmány alapjául szolgáló információkat egy tanulmányút során gyűjtöttem, amelyre 
2008. április 7-e és 11-e között került sor. Az eset tehát döntően az LSE akkori állapotát tükrözi, ám ha 
idő közben olyan változás történt, amely tudomásra jut, akkor azt lábjegyzetben jelezni fogom. A kint 
tartózkodásom alatt az intézmény számos dokumentumot bocsátott a rendelkezésemre. Emellett a 
háttérbeszélgetéseken kívül 11 interjút is készítettem különböző adminisztratív pozíciókban dolgozó 
munkatársakkal, amelyek többségét diktafonnal is rögzítettem (az interjúalanyok listáját lásd a 
mellékletben). Kétségtelen korlátja a dolgozatnak, hogy az akadémiai szféra megszólaltatására nem 
volt módom (a látogatásom idején épp tavaszi szünet volt), így az esettanulmányban kevésbé tudok 
kitérni arra, hogy a bemutatott rendszerek hogyan ágyazódnak be az akadémiai szféra mindennapi 
gyakorlatába, és melyek az akadémiai szféra által megtapasztalt előnyeik és nem kívánt mellékha-
tásaik. 

Az esettanulmány első részében bemutatom az LSE legfontosabb jellemzőit, adatait és a felépítését. 
A második részben az intézmény stratégiáját, annak felépítését, és ehhez kapcsolódóan a szervezeti 
egységek teljesítményének értékelését, illetve az erőforrások elosztásának mechanizmusait ismer-
tetem. A harmadik rész az emberierőforrás-menedzsment gyakorlatáról szól, különös tekintettel az 
egyéni teljesítményértékelési rendszerre, de emellett kitérek a bérezési rendszerre és a toborzási és 
kiválasztási folyamatokra is. A negyedik részben – az egyéni teljesítményértékelés kérdéséhez kapcso-
lódva – azokat a törekvéseket vázolom, amelyek közvetlen célja az oktatás minőségének javítása 
(oktatók, PhD hallgatók képzése és akkreditációja, a kiváló oktatók elismerése, a hallgatói véleménye-
zési rendszer jellemzői). Az esettanulmány záró részében azokat a tanulságokat igyekszem megfogal-
mazni, amelyek a magyar felsőoktatási intézmények számára hasznosak lehetnek. 

KOVÁTS GERGELY
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Az esettanulmány elkészítéséhez több embertől kaptam támogatást. Sokat köszönhetek Simeon 
Underwoodnak, aki az intézmény hallgatói adminisztrációjáért felelős vezető (ún. „academic registrar”). A 
vele folytatott beszélgetések során nem csak az interjúk esetleges félreértései tisztázódtak, hanem sokat 
segített az intézmény szellemiségének megértésében is. Szintén nagyon hálás vagyok Linda Newmannek, 
aki az összes interjú megszervezésében a segítségemre volt. Nélküle nem lett volna lehetőségem ilyen rövid 
idő alatt ennyi interjú lebonyolítására. Természetesen nagyon köszönöm minden interjúalanyomnak a 
segítőkészségét és a rám szánt idejét. Végül pedig köszönet illeti a Tempus Közalapítványt, valamint a BCE 
Nemzetközi Irodájának munkatársait, akik az LLP Erasmus Adminisztratív Személyzet Mobilitási Programja 
révén lehetővé tették a tanulmányutat. 

Az LSE általános bemutatása

A London belvárosában működő, 1895-ben alapított London School of Economics and Political Science 
(továbbiakban: LSE) profilját, oktatói és hallgatói összetételét, és így működését tekintve is igen sajátos 
intézménye az angol felsőoktatásnak. 

Az LSE kizárólag társadalomtudományi területen folytat képzést és kutatást. Igen specializált fókuszú 
intézmény tehát, amely ennek ellenére a 129 brit felsőoktatási intézmény között jellemzően a 3–5. helyet 
foglalja el1, és minden jelentősebb országos intézményi rangsor a legjobb 10 intézmény közé sorolja. 

Specializált irányultságának dacára az általános világranglistán is az első 70 között szerepel2, ám a kifeje-
zetten társadalomtudományi és üzleti intézményeket vizsgáló listákon ennél előkelőbb pozícióban, a 3–25. 
helyeken áll3. A Fulbright Bizottság a világ vezető társadalomtudományi intézményének nevezete az LSE-t4.

Az LSE oktatási portfóliójában összesen 22 alapképzési (undergraduate) program és körülbelül 150 poszt-
graduális program szerepel, amelyeken a 2007/2008-as tanévben körülbelül 9 700 hallgató vett részt. A 
hallgatók 43%-a alapképzést, 55%-a pedig posztgraduális képzést hallgatott (a többiek speciális státuszban 
voltak)5. A hallgatók között rendkívül magas számban találhatók külföldiek. Jól mutatja ezt, hogy az alap-
képzési programokban tanuló hallgatók 51%-a, a posztgraduális hallgatók esetében pedig 80% jön az Egyesült 
Királyságon kívülről. Összességében így a hallgatóknak kevesebb, mint 40%-a belföldi, míg a brit felsőok-
tatásban ez az arány átlagosan majdnem 90%, de még a nevesebb intézményekben (Oxford, Cambridge, 
Imperial, Warwick, UCL, York) is 60-70% körül mozog6. 

A 9700 hallgatóra mintegy 1300 akadémiai és 1670 adminisztratív munkatárs jut. Teljes munkaidős 
egyenértékes státuszban számolva ez kb. 600 fő oktatói-kutatói, 200 fő tisztán kutatói státuszban lévő 
alkalmazottat, valamint 1000 fő egyéb (operatív, vezetői, orvosi) státuszban lévő alkalmazottat jelentett. Az 
oktatói kar összetétele a hallgatókhoz hasonló nemzetközi képet mutat, hiszen az oktatók és kutatók 45%-a 
érkezik az Egyesült Királyságon kívülről. Az oktatók 94%-a vesz részt a felsőoktatási intézmények kutatási 
eredményeit vizsgáló országos folyamatban, a Research Assessment Excercise-ban, ami nagyon magasnak 

1 Lásd például: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Complete_University_Guide
2 Például a THE QS World University Rankings 2009-es listáján a 67. helyen.
3 Például a THE QS World University Rankings társadalomtudományi listáján 2007. és 2009. között végig az első öt között 
volt, az Academic Ranking of World Universities 2009-es társadalomtudományi listáján a 25., a közgazdasági/üzleti listán pe-
dig – legjobb nem amerikai egyetemként – a 17. helyen szerepelt. 
4 Forrás: http://www.fulbright.co.uk/fulbright-awards/for-us-citizens/postgraduate-student-awards/university-partners/lse
5 http://www.lse.ac.uk/resources/statisticsOnLSE/statisticsOfStudents/tableA.htm
6 Lásd: http://www.lse.ac.uk/resources/statisticsOnLSE/ illetve a Context Statistics című kiadványt (http://www.lse.ac.uk/
collections/planningUnit/pdf/Context_Statistics_2009.pdf)
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számít az intézmények között, és jól tükrözi az LSE erőteljes kutatási orientációját is. (A RAE eredménye 
jelentős mértékben befolyásolja a kutatásra fordított állami támogatások elosztását.)

Az intézmény bevétele 2007-ben 168 millió font (akkori árfolyamon kb. 50-55 mrd Ft) volt, amelynek 47%-a 
tandíjból, 9,5%-a pedig kutatási támogatásokból származott (a fennmaradó részt a finanszírozási tanács 
támogatása (17%), alapítványi és befektetési jövedelem (3%) és egyéb jövedelem (22%) tette ki.). A 148 millió 
fontos kiadásból 58% bér és bérjellegű juttatás, a fennmaradó rész döntő többségét a működési költségek 
jelentették7. 2008-ban az akadémiai és nem-akadémiai kiadások aránya 47:53 volt, azaz a kiadások kevesebb, 
mint felét fordították közvetlenül oktatási és kutatási tevékenységre.

Az LSE irányítási struktúrája8

Az intézmény működéséért és pénzügyi helyzetéért az igazgatótanácsnak megfelelő feladatokat ellátó, 27 
tagú Tanács (Council)9 felel, amely tehát az intézmény stratégiájának meghatározásában, illetve a végre-
hajtás ellenőrzésében vesz részt. A Tanács külsős civilekből, oktatókból, hallgatókból és az intézmény 
korábbi tisztségviselőiből áll. Az intézmény törvényes működését a felügyelőbizottságnak megfelelő felada-
tokat ellátó Court of Governors felügyeli. Mindkét testület számos bizottságot működtet. 

A Tanács az intézmény működésének megszervezését és ellenőrzését az intézmény igazgatójára (director) 
bízza, aki így az intézmény képviselője is a külső szereplők előtt. Az intézmény igazgatója az elmúlt 30 évben 
mindig kívülről választott személy volt, ami persze nem zárta ki azt, hogy az igazgatók ne tudományosan 
magasan jegyzett személyek legyenek. Ezt jól mutatja, hogy az elmúlt időszakban e posztot olyan nemzet-
közileg is ismert személyek töltötték be, mint Ralf Dahrendorf (1974–1984) és Anthony Giddens (1996–2003). 

Az igazgató munkáját a menedzsment segíti, amely három, belülről választott, egy-egy területet felügyelő 
igazgatóhelyettesből (pro-directors), valamint az egyes adminisztratív területekért felelős (kinevezett) 
tagokból áll. Az intézmény három igazgatóhelyettese a tervezésért és erőforrásokért, a kutatásért és külső 
kapcsolatokért, valamint az oktatásért és tanulásért (angolul pro-director of teaching and learning) felel. A 
menedzsmentet a pénzügyi és műszaki igazgató, az adminisztratív igazgató (és egyben főtitkár), a könyvtári 
és IT szolgáltatások igazgatója, valamint a fejlesztési és alumni kapcsolatok igazgatója egészíti ki.   

7 Forrás: Annual Accounts for the Year ended 31 July 2007. Elérhető: www.lse.ac.uk/collections/financeDivision/pdf/2007
AnnualAccounts.pdf  
8 Az alábbi fejezetben szereplő bizottságok összetételéről, működéséről részletes információ található az alábbi oldalon: http://
www2.lse.ac.uk/intranet/directoriesAndMaps/committeesAndWorkingGroups/home.aspx Ismerve a magyar intézményekben 
működő bizottságok, testületek számosságát, önmagában jó példának látom az LSE bizottságainak ilyen áttekinthető és egy-
séges bemutatását. 
9 Tevékenységéről, összetételéről lásd: http://www2.lse.ac.uk/intranet/directoriesAndMaps/committeesAndWorkingGroups/
council/Home.aspx
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1. ábra Az LSE központi adminisztrációja 2008-ban10

Az igazgató munkáját belülről további bizottságok segítik. Ezek közül a legfontosabb az Akadémiai Tanács 
(Academic Board), amelynek minden véglegesített oktató a tagja, és az akadémiai ügyekben a végső 
döntéshozó szervnek tekinthető. Az Akadémiai Tanács számos stratégiai testület munkáját fogja össze. 
Ezek közül – különösen a cikk fókusza szempontjából – kiemelkedik az akadémiai tervezés és erőforrás 
bizottság (Academic Planning and Resources Committee, APRC), amely a stratégiai tervezés, a teljesítmény-
értékelés és az erőforrás-allokáció folyamatát felügyeli. A további stratégiai bizottságok közé tartozik a 
kutatási bizottság, a tanulási és tanításértékelési bizottság (az oktatási folyamatok minőségbiztosításáért 
felelős testület), a könyvtári és információs szolgáltatási bizottság, valamint a hallgatói ügyek bizottsága. E 
bizottságok munkáját további konzultatív bizottságok, felhasználói panelek támogatják. 

Az Akadémiai Tanács (és albizottságai) mellett a másik alapvetően fontos bizottság a Jelölőbizottság 
(Appointments Committee), amelynek feladata minden oktatói és kutatói kinevezés ellenőrzése és jóváha-
gyása, így ezt tekinthetjük az akadémiai standardokat őrző egyik legfontosabb testületnek. A Jelölőbizottság 

10 A részletes, friss ábra elérhető az alábbi címen: http://www.lse.ac.uk/collections/planningAndCorporatePolicy/pdf/senior-
ManagemtStrucLSE.pdf
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tagja az összes professzor, tanszékvezető, az igazgató és az igazgatóhelyettesek. A Jelölőbizottság jelöli ki az 
Előmeneteli Bizottság (Promotion Committee) és a kiválasztási bizottságok (Selection Committees) tagjait, 
akik az oktatói teljesítményértékelést, illetve az új oktatók kiválasztását végzik (lásd később).

2. ábra Az LSE kormányzásának szereplői és legfontosabb bizottságai 2008-ban11 

Az oktatási és kutatási tevékenység a 19 tanszék12 keretén belül zajlik (ezeket 22 további kutatási központ 
egészíti ki), amelyek működését közvetlenül a központi adminisztráció hangolja össze, illetve felügyeli.  
Nincs tehát kari szint. A tanszékek száma nem teszi lehetővé, hogy az összes bizottságban minden tanszék 

11 Az LSE kormányzási struktúrájának ábrája elérhető a http://www.lse.ac.uk/collections/planningAndCorporatePolicy/
pdf/StructureSchGov.pdf címen. A teljes  bizottsági struktúra pedig megtalálható itt: http://www2.lse.ac.uk/intranet/
directoriesAndMaps/committeesAndWorkingGroups/AcademicCommitteeStructure.pdf
12 Mára ez a szám 22-re nőtt.
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képviseltesse magát. Ehelyett az egyes tanszékeket öt tanszékcsoportba sorolták13, és a bizottsági helyek elosz-
tásakor a tanszékcsoportok küldhetnek képviselőket.

A tanszékek élén a tanszékvezető áll, akit a tanszéki kollégák választanak három évre. A magyarországi 
viszonyokhoz képest talán meglepő, de a tanszékvezetői pozíciót (különösen hosszabb időtartamra) gyakran 
nehéz betölteni, mivel elsősorban adminisztrációs feladatok ellátása jár vele, ami nem mindig népszerű a 
kimagasló tudományos pályára törekvő oktatók körében. A tanszékvezetői pozíció vállalását ezért egyfelől 
adminisztratív úton (a professzorok munkaköri leírásában szerepel, hogy pályafutásuk alatt végezzenek 
tanszékvezetői vagy ahhoz hasonló adminisztratív feladatot), másfelől pedig sajátos juttatásokkal igyekeznek 
vonzóbbá tenni14. Emellett olyan megoldásokat is próbálnak intézményesíteni, amelyek biztosítják a tanszéki 
szint adminisztrációjának folytonosságát a vezetők gyakori cserélődése mellett is. Ezek közé tartozik például 
a tanszéki menedzseri pozíció15, az új tanszékvezetők számára szervezett belső képzési és tréning programok, 
valamint a legfontosabb tudnivalókat tartalmazó Tanszékvezetői kézikönyv16.

Minthogy az adminisztratív feladatok ellátása intézményi szinten erősen centralizált, ezért a tanszékek 
hatásköre meglehetősen korlátozott. A tanszék felelős olyan vonzó képzési programok kialakításáért és kezde-
ményezéséért, amelyek „üzleti tervét” bár a tanszékek dolgozzák ki, ám ezeket az intézmény különböző bizott-
ságainak is jóvá kell hagynia. A tanszék felel továbbá a tanszéki oktatók toborzásáért, de a kiválasztásban a 
végső jóváhagyást a Jelölőbizottság (Appointment Committee) adja. A tanszékek pénzügyi önállósága rend-
kívül korlátozott, hiszen költségeik nagy része előre rögzített tételekből (például a bérköltségekből) áll össze. 
Önálló döntéseket csak kisebb kiadások esetén hozhatnak (ennek keretét részben létszámarányosan, részben 
pedig specifikus feladatokra kapják). Ez azonban azzal is jár, hogy a tanszékeknek csak közvetett felelőssége 
van az intézmény pénzügyi stabilitását illetően, pl. azzal, hogy vonzó képzési programokat indítanak.

Az akadémiai szervezeti egységek teljesítményének értékelése 

Az intézmény stratégiájának és tervezési folyamatainak összefogásáért két szervezet felelős az intézményen 
belül. Az egyik a már említett akadémiai tervezés és erőforrás bizottság (Academic Planning and Resources 
Committee, APRC), amely a legfontosabb akadémiai testület, az Akadémiai Tanács stratégiai albizottsága. Az 
APRC tagja az igazgató, mindhárom igazgatóhelyettes, egy fő az Akadémiai Tanács jelölése alapján, további 8 
fő az oktatók és kutatók közül, illetve egy hallgató. A bizottság munkáját adminisztratív oldalról a Tervezési 
Egység (Planning Unit) segíti.

AZ LSE STRATÉGIÁJA
A tanszékek teljesítményének értékelése, illetve a forráselosztás során az egyik fontos viszonyítási pont az 

13 A tanszékcsoportokat lásd itt: http://www2.lse.ac.uk/intranet/directoriesAndMaps/committeesAndWorkingGroupsacademic-
Board/academicBoardConstituencyGroups.aspx
14 A tanszékvezető választhat a fizetésemelés vagy egy sajátos juttatási csomag közül, amely kutatási támogatást, oktatási he-
lyettesítést és az alkotói szabadság (sabbatical) gyorsabb kiváltásának lehetőségét tartalmazza. Részletesen lásd: http://www2.
lse.ac.uk/intranet/LSEServices/services/headsOfDepartmentHandbook/hod/remunerationForHeadsOfDepartment.aspx
15 A tanszéki menedzser feladatai kiterjednek a tanszéki tervezési folyamatokra, az erőforrás-gazdálkodásra (beleértve a sze-
mélyzeti politikával járó adminisztrációs feladatokat), a hallgatói ügyintézésre, a minőségbiztosítási eljárásokra, és a tan-
széki PR tevékenységekre is. Tevékenységének részletes leírása megtalálható itt: http://www2.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/
services/headsOfDepartmentHandbook/hod/theRoleofDepartmentalManagers.aspx
16 http://www2.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/services/headsOfDepartmentHandbook/Home.aspx
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intézményi stratégia17. Az intézményi stratégia rövid, mindössze 20 oldalas, egyszerű nyelven megfogalma-
zott dokumentum, amely 

• összefoglalja az intézmény misszióját (statement of purpose), amely „a megértés növelése egy komplex 
és változó világban a társadalomtudományi oktatás és kutatás segítségével, valamint azáltal, hogy az 
intézmény bemutatja tevékenységét a döntéshozóknak és a köz-, magán és nonprofit szféra gyakorlati 
szakembereinek”18; 

• felsorolja és értelmezi az intézmény értékeit (pl. integritás, elkötelezettség a hallgatók iránt, intellektu-
ális szabadság, a környezet tisztelete, felelősségvállalás, egyenlőség és diverzitás, a hallgatók és oktatók 
részvételének biztosítása a döntéshozásban);

• egy-két mondatban jellemzi a különböző környezeti szegmensek alakulását (PESTEL módszer segít-
ségével19);

• bemutatja az intézmény öt prioritását, azaz a stratégiai céljait. Ezek: 1. kiválóság fenntartása az okta-
tásban és a hallgatói szolgáltatásokban, 2. magas színvonalú kutatások folytatása, 3. kapcsolat a széle-
sebb közvéleménnyel, 4. expanzió az intézmény versenyhelyzetének fenntartásához és intellektuális 
innovativitásának elősegítéséhez, és 5. erőforrások fókuszálása a fenti prioritások érdekében. A doku-
mentumban mindegyik prioritást röviden értelmezik és indokolják, ezekhez konkrét célkitűzéseket, 
indikátorokat és felelősöket rendelnek. 

• Mindezt kiegészíti egy, a stratégia megvalósításának legfőbb kockázatait értékelő rész (olyan tényezők 
szerepelnek itt, mint pl. csökkenő hallgatói minőség, az oktatás és kutatás arányának eltolódása, a 
kiemelkedő oktatók és kutatók távozása, a kutatási teljesítmény csökkenése).20 

A stratégiát nyomtatott formában is eljuttatták minden oktatónak, és különszám foglalkozott vele a 
„news&view” című belső hírújságban.21 Ebben mindegyik prioritásról megszólaltattak 5-6 oktatót, munka-
társat is – alátámasztva a célkitűzés fontosságát, helyénvalóságát.22

Az intézményi stratégiát több dokumentum egészíti ki (alapozza meg). Az egyik a rendszeresen megje-
lentetett „környezeti statisztikák” című nyilvános benchmark kiadvány, amely a versenytárs intézmé-
nyekkel összehasonlítva mutatja be az LSE legfontosabb jellemzőit23. A másik lényeges dokumentum 
a stratégiai tervből következő, és az adott évre vonatkozó operatív terv, amely szervezeti egységenként 

17 Az aktuális, 2009–2014 évre vonatkozó stratégia megtalálható az alábbi címen: http://www.lse.ac.uk/collections/plan-
ningUnit/pdf/StrategicPlan2009-14.pdf
18 „The fundamental purpose of the London School of Economics and Political Science is to increase understanding of a 
complex and changing world through excellent teaching and research in the social sciences and by promoting its work to 
policy makers and practitioners in the public, private and voluntary sectors.”
19 Azaz a politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, jogi és természeti környezet elemzésével. 
20 Az elmúlt évek stratégiai tervei az alábbi címeken érhetőek el: 
www.lse.ac.uk/collections/planningUnit/pdf/Strategic_Plan_2007_12.pdf 
http://www.lse.ac.uk/collections/planningUnit/pdf/Strategic_Plan_2008_13.pdf
http://www.lse.ac.uk/collections/planningUnit/pdf/StrategicPlan2009-14.pdf
21 http://www2.lse.ac.uk/intranet/news/informationForStaff/staffStudentsAndAlumni/newsandviews/specials/StrategicPlan_
March2007.pdf
22 A stratégia 2008-ban nem sokat változott, 2009-ben viszont komolyan átdolgozták, amikor újrafogalmazták a prioritáso-
kat, és kivették a felelősök és az indikátorok. De valószínű, hogy a felelősök és indikátorok csak a széles nyilvánosságnak 
szánt dokumentumból hiányoznak, a stratégiaalkotási folyamatnak és a belső dokumentumoknak továbbra is részét képezik.
23 A „Context Statistics” legfrissebb verziója elérhető itt: http://www.lse.ac.uk/collections/planningUnit/pdf/Context_Statis-
tics_2009.pdf
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tartalmazza, hogy az egyes indikátorokhoz kötődően milyen teendőket kell végrehajtani, és ez kinek a 
felelőssége. 

A stratégiával és az operatív tervvel szoros kapcsolatban állnak az egyes szervezeti egységek saját fejlesztési 
tervei. Ötéves fejlesztési tervet éppúgy készítenie kell az adminisztratív egységeknek (Service Development 
Plan, SDP), mint az akadémiai egységeknek. Ez utóbbiak a tanszéki fejlesztési tervek (Departmental 
Development Plan, DDP), amelyeket a tanszékvezetők megtárgyalnak és elfogadtatnak az igazgatóval és az igaz-
gatóhelyettesekkel. Egy-egy tanszéki fejlesztési terv elsősorban azt mutatja be, hogy a tanszék által működtetett 
képzési és tantárgyi struktúra hogyan fog alakulni, az egyes képzési programokban milyen hallgatói létszámok 
várhatóak, és a tanszék képzési profilja hogyan viszonyul más egyetemek hasonló tanszékeiéhez. A fejlesz-
tési tervek kitérnek arra is, hogy a jövőben hogyan fog alakulni a tanszék személyi állománya (a tervezhető 
személyi mozgások mikor teszik szükségessé például új oktatók felvételét), és többnyire SWOT-elemzést is 
tartalmaznak. (A tanszéki stratégiák megfogalmazásában a tanszékvezetők módszertani segítséget kaphatnak a 
belső továbbképzéseket szervező egységtől, és a tanszéki elvonulásokra is külön finanszírozás jár.) 

FORRÁSELOSZTÁS ÉS A TANSZÉKEK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
Az intézményben a tanszékek pénzügyi önállósága rendkívül korlátozott, ami azt jelenti, hogy a tanszékek 
szabadon felhasználható pénzügyi keretei nagyon csekélyek, és ezek is többnyire a kisebb, működtetéshez 
szükséges kiadások, illetve konkrét feladatok ellátásának fedezetéül szolgálnak. Nem lehet belőle például 
szabadon új oktatókat felvenni. 

A szabad felhasználású keret nagysága alapvetően a tanszék oktatói és a tanszék által kezelt képzési 
programok hallgatói létszámától függ. Ezek a létszámok azonban nem növelhetőek szabadon, erre csak 
a központi adminisztráció engedélyével kerülhet sor. Éppen ezért az intézményben a tanszékek közötti 
forráselosztás döntően az oktatói és hallgatói státuszok elosztását takarja. 

E rendszer kialakításának oka az, hogy egy decentralizált, a tanszékek számára nagyobb pénzügyi szabad-
ságot lehetővé tevő rendszerben a tanszékek tevékenységét szinte kizárólagosan csak pénzügyi ellenőr-
zéssel és elszámoltatással lehetne ellenőrizni, befolyásolni. A jelentős pénzügyi önállóság következmé-
nyeként a szervezeti egységek éves kiadási és bevételi adatainak kezelése jelentős adminisztratív terhet 
róna a szervezetiegység-vezetőkre és az adminisztrációra egyaránt. Eközben a diszciplináris homogeni-
tásból adódóan a tanszékek költségstruktúrája nagyon hasonló, ami lehetővé és célszerűvé is teszi a pénz-
ügyi elszámolások központosítását. A centralizáció irányába hat a fizikai férőhelyek szűkössége is. További 
érv, hogy a túlzott decentralizáció és a tanszékek kizárólag pénzügyi alapon történő elszámoltatása veszé-
lyeztetné a kevésbé profitábilis, ámde szakmailag indokolt képzéseket, területeket. A keresztfinanszírozás 
szükségessége így elfogadott, de a forráselosztás során fontos alapelv annak egyértelműsége és átlátha-
tóvá tétele. 

A tanszékek korlátozott pénzügyi szabadsága és a forráselosztás központosítása azonban nem jelenti azt, 
hogy ne érvényesülne valamilyen átlátható elosztási rendszer. A forráselosztás alapját alapvetően az intéz-
ményi célok, a tanszéki fejlesztési tervek, illetve a tanszékek elmúlt időszakban nyújtott teljesítménye 
jelenti. A források elosztása során nem csak megvizsgálják és összevetik az egyes tanszékek hozzájárulását 
az intézmény pénzügyi stabilitásához, hanem megfogalmazzák azokat az oktatói és hallgatói létszámokra 
vonatkozó elvárásokat is, amelyek segítségével az intézmény egészének (pénzügyi) stabilitása fenntart-
ható. Így tehát a forráselosztási folyamat egyben a tanszéki kapacitás kihasználtságának, hasznosulásának 
vizsgálatát, a szervezeti egység működésének áttekintését is jelenti. 

Ennek támogatására olyan indikátorrendszert alkalmaznak, amely – és ez fontos szempont volt az eljárás 
bevezetése során – jelentősebb pénzügyi előképzettség nélkül is lehetővé teszi egy-egy tanszék helyzetének, 

Femu2/2010.indd   50Femu2/2010.indd   50 7/8/10   10:01 AM7/8/10   10:01 AM



F E L S Ô O K T A T Á S I  M Û H E L Y      51

hozzájárulásának megértését. Fontos azonban jelezni, hogy a tanszéknek juttatott források nincsenek auto-
matikusan az indikátorokhoz kötve, a forráselosztás mikéntje továbbra is az APRC belátására van bízva. 

Tanszéki teljesítmény-elszámolási tábla (minta):

A SZERVEZETI EGYSÉG NEVE                                                                                                          ÖSSZEFOGLALÁS

   2004/5   2005/6   2006/7   2007/8   2008/9   2009/10   2010/11   2011/12  

1. HALLGATÓ/OKTATÓ ARÁNY       

Hallgató/oktató arány  26.5   29.8   25.0   23.0   23.4   24.3   25.4   25.9  

Megcélzott hallgató/oktató arány  20.0   19.9   19.6   19.6   19.5   19.5   19.4   19.4  

Elfogadási sáv

Felső határ  21.1   20.9   20.6   20.7   20.6   20.5   20.5   20.4  

Alsó határ  19.0   18.9   18.6   18.7   18.6   18.6   18.5   18.5  

Aktuális állapot Sáv 
fölött

Sáv 
fölött

Sáv 
fölött

Sáv 
fölött

Sáv 
fölött

Sáv 
fölött

Sáv 
fölött

Sáv 
fölött

Oktatói létszámváltozás az arány sávon belül 
hozásához  +3.1   +4.9   +3.1   +1.7   +2.1   +2.8   +3.5   +3.8  

PGT hallgató létszámváltozás az arány sávon belül 
hozásához -50  -79   -49   -28   -34   -45   -56   -61  

2. PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS

Többlet/Hiány (Ł000)  405   652   492   608   633   659   587   635  

Hozzájárulás súlyozott hallgatónként  1.3   1.9   1.4   1.7   1.8   1.8   1.6   1.7  

3. BÉRKÖLTSÉGEK

Bérköltség a bevétel arányában  27%   24%   28%   27%   27%   27%   27%   27%  

4. HALLGATÓI KERESLET ÉS PROGRAMEGÉSZSÉG

Alapképzési programok

Hazai/EU-s jelentkezések/hely  11.7   12.4   14.8   9.3  

Tengerentúli (overseas) jelentkezés/hely  15.1   15.3   19.3   23.1  

Toborzás összesen a beiskolázási célszámokhoz 
képest  16   22   -2   4  

Problématerület nincs nincs megjelenés nincs

Oktatott posztgraduális programok (PGT)

Hazai/EU-s jelentkezések/hely  3.6   3.0   2.1   2.5  

Tengerentúli (overseas) jelentkezés/hely  6.4   6.4   5.0   6.1  

Toborzás összesen a beiskolázási célszámokhoz 
képest  7   6   0   0  

Kisméretű programok száma  0   0   0   0  

Problématerület nincs nincs kereslet kereslet

5. HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG

 Hallgatói elégedettség-felmérés eredményei fejlesztés alatt
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Az indikátorrendszerben a következő elemek szerepelnek: 
1. Hallgató-oktató arány. A hallgató-oktató arány megállapításának alapját az ún. „terheléssel súlyozott 

egyenértékes hallgatói létszám” (student FTE by weighted load) jelenti. Ez azt fejezi ki, hogy egy teljes idejű 
hallgató képzésével járó erőfeszítések hogyan oszlanak meg a tanszékek között, mert a tanszékek oktatói 
létszámát (kapacitását) ezzel a terheléssel kell összevetni.

Az LSE-n minden képzési programnak és minden tárgynak egy-egy tanszék a gazdája. A tanszék fele-
lőssége a program szervezése vagy a tárgy oktatásának biztosítása. Emellett minden hallgató is egy-egy 
tanszékhez rendelhető az alapján, hogy melyik programra vették fel. 

Az Egyesült Királyságban egy nappalis (azaz teljes idős) hallgató minden tanévben körülbelül négy (!) 
tárgyat vesz fel24. Az intézmény emellett egy oktatott tárggyal egyenértékű tevékenységnek tekinti azokat 
az adminisztratív feladatokat is, amelyek egy-egy hallgató kapcsán a hallgatót fogadó tanszéken kelet-
keznek. Ebből adódóan egy teljes idős hallgató egy tanévi oktatásának erőforrása öt részre oszlik. Így egy 
tanszék az általa tanított tárgy minden hallgatója, illetve minden „saját” hallgatója után 0,2 hallgatói egyen-
értékest (FTE-t) kap (természetesen a részidős hallgatók, vagy a fele időben tanított tárgyak után járó terhe-
lést arányosan számolják el, miként azt is, ha egy-egy tárgy vagy program több tanszék közös szervezésében 
valósul meg). 

Az így kiszámolt terheléssel súlyozott hallgatói egyenértékes létszámot vetik össze az APRC által szin-
tenként meghatározott hallgató:oktató arányszámokkal, amelyből kiszámolják a tanszék elvárt oktatói 
létszámát. 

Egy példával illusztrálva a számítást: ha egy tanszék terheléssel súlyozott egyenértékes hallgatói létszáma 
340, amelynek megoszlása 210 fő alapképzés, 100 oktatási és 30 kutatási fókuszú posztgraduális hallgató, 
akkor az ideális tanszéki oktatói létszám a következő módon számolható ki:

Képzés Megcélzott 
hallgató:oktató arány

terheléssel súlyozott 
hallgatói FTE

ideális oktatói létszám

Alapképzés, 1. év 22:1 70 70 / 22 = 3,18

Alapképzés, 2. év 20:1 70 70 / 20 = 3,5

Alapképzés, 3. évtől 18:1 70 70 / 18 = 3,89

Oktatás fókuszú 
posztgraduális (ún. taught 

postgraduate) képzés 

15:1 100 100 / 15 = 6,67

Kutatás fókuszú 
posztgraduális (ún. research 

postgraduate) képzés 

12:1 30 30 / 12 = 2,5

Összesen - 340 19,74

Amennyiben a tényleges egyenértékes oktatói létszám az így kiszámolt célértéktől 5%-nál nagyobb 
mértékben tér el, úgy vagy a tanszék oktatói létszámát, vagy hallgatói létszámát kell megváltoztatni olyan 
mértékben, hogy az érték az ideális sávon belülre kerüljön. Az, hogy ez ténylegesen megtörténik-e, már az 
APRC hatáskörébe tartozik. 

24 Természetesen ezeknek a tárgyaknak az intenzitása, a hallgató otthoni munkavégzése egészen más (sokkal nagyobb), mint 
a magyar tárgyak esetében.
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A hallgató–oktató arány ilyenfajta számítása lehetővé teszi, hogy valósághűen lehessen modellezni a 
tanszékek egymás programjaiba való átoktatásának az oktatói kapacitásokra gyakorolt hatását, mintha azt 
pl. csak a képzési programot menedzselő tanszék hallgatói létszáma alapján tennénk. Ugyanakkor azt is 
figyelembe kell venni, hogy az egyes tanszékek eltérő toborzási és kapacitáskihasználási stratégiákat alkal-
mazhatnak. Lehetnek olyan tanszékek, amelyek az oktatást inkább több (olcsóbb) junior oktatóval oldják 
meg, mások pedig inkább kevesebb (ám drágább) senior oktatót alkalmaznak. Ez is mutatja, hogy a hallgató-
oktató arány csak a tanszék tágabb kontextusával együtt ad kielégítő információt a tanszéki erőforrások 
felhasználásának hatékonyságáról, azaz csak ennek figyelembevételével együtt hozható meg az oktatói és/
vagy hallgatói létszám változtatására vonatkozó döntés.

2. A pénzügyi hozzájárulás indikátora akkor elfogadható, ha az az előrejelzéseknek megfelel. A pénzügyi 
hozzájárulást oly módon számolják, hogy a tanszék közvetlen bevételeiből (az imént bemutatott, terhe-
léssel súlyozott egyenértékes hallgatói létszám alapján elosztott tandíj, normatíva, valamint a tanszék által 
szerzett kutatási pénzek és támogatások) levonják a közvetlen kiadásokat (bérek, a kutatási projektekhez 
kapcsolódó kiadások) és a közvetett kiadásokat (például az ingatlan fenntartásának költségeit). A kapott 
eredményt vetik össze az előzetesen tervezett értékkel.

3. Bérköltségek nagysága: a tanszéken dolgozók bérköltségének aránya a tanszéki bevételekhez képest. 
Az intézményi átlag 40% körül mozog, azaz a tanszékek közvetlen bevételeinek átlagosan 40%-át fordítják 
a tanszéki oktatók bérének fedezésére. Ennél alacsonyabb arány a szükségesnél alacsonyabb oktatói 
létszámot, a junior oktatók átlagosnál magasabb arányát, a fizetések alacsonyabb voltát vagy az átlagosnál 
magasabb tandíjú képzési programokat jelenthet. 

4. A negyedik indikátor a tanszék által gondozott képzési programok „egészségét” vizsgálja. A tanszé-
keknek az új hallgatói helyekért az APRC-hez kell fordulniuk, amely az új helyek elosztásáról a képzési prog-
ramok egészsége és történetisége alapján dönt. Ennek során az alapképzési és az oktatási fókuszú poszt-
graduális képzési programokat, illetve a hazai és külföldi hallgatóknak fenntartott helyeket külön-külön 
figyelik, és másféle eljárásban kezelik a kis méretű programokat is. Az egészség-vizsgálat során például 
azt ellenőrzik, hogy a programoknál legalább háromszoros-e a túljelentkezés, ami a hallgatók megfelelő 
szelekciója és a felkínált helyek teljes feltöltése érdekében tekinthető kívánatos relációnak. Az ennél alacso-
nyabb arány a tanszék képzési programjaival szembeni „elégtelen keresletet” mutatja. Egy másik szempont 
a mérethatékonyság, vagyis az, hogy a beiratkozottak létszáma a tanszék által kínált posztgraduális prog-
ramok mindegyikében meghaladja-e a 10 főt (az alapképzések esetén a finanszírozási rendszerből adódóan 
mindig ez a helyezet, ott tehát ez a jellegű probléma soha nem fordul elő).

A jelentkezések, a megajánlott helyek,  a beiratkozások tényértékeinek és – 2-3 éves előretartással – célszá-
mainak alakulását gördülő tervezéssel folyamatosan vizsgálják tanszékenként és képzési programonként.

Hosszabb távon ötödik indikátorként tervezik beépíteni a hallgatói elégedettségi mérések eredményét 
is, ennek azonban még vitatott a módszertana.

A fenti indikátorok alakulását, illetve a tanszéki fejlesztési tervben megfogalmazott és egyeztetett célok 
teljesülését az intézmény igazgatója és igazgatóhelyettesei, valamint az adott tanszék vezetője közösen vizs-
gálják meg minden évben az őszi áttekintő (Annual Monitoring Meeting) megbeszélésen. Ennek eredmé-
nyéről az APRC-t is értesítik. Ha az előrehaladás megfelelő, akkor egy egyszerűsített APRC felülvizsgálati 

Femu2/2010.indd   53Femu2/2010.indd   53 7/8/10   10:01 AM7/8/10   10:01 AM



54      F Ó K U S Z B A N

eljárásra kerül sor, nem megfelelő eredmények azonban részletes felülvizsgálathoz és esetleg erőforrás-
megvonáshoz vezethetnek.

Emberierôforrás-menedzsment és egyéni teljesítményértékelés az LSE-n

A következőkben az egyéni teljesítményértékelési rendszer eljárási szabályait tekintem át részletesen, de 
ennek megértéséhez érdemes röviden bemutatni az oktatói munkakörök hierarchiáját és a hozzá kapcso-
lódó bérezési rendszert és a kiválasztási eljárást is. 

MUNKAKÖRÖK ÉS BÉREZÉSI RENDSZER AZ LSE-N
Az Egyesült Királyságban mind az intézményben érvényes munkakörök rendszere, mind a kompenzációs 
rendszer kidolgozása és működtetése alapvetően az intézmények hatáskörébe tartozik. Ennek ellenére 
mind az oktatói munkakörök jellege, mind a bérezési rendszer nagyon hasonló a magyarországi gyakor-
lathoz. Az LSE-n minden akadémiai munkakört munkaköri leírás (academic profile) szabályoz, amely az 
adott pozíciót betöltőre vonatkozó általános elvárásokat tartalmazza.

Az LSE-n érvényes akadémiai munkakörök

Munkakör megnevezése Bérsáv Éves fi zetés 2007-ben (GBP, a sáv alsó határa)

Oktatói munkakörök

Lecturer 7 37 099

Senior Lecturer 8 44 258

Reader 9 52 027

Professor 10 59 388

Kutatói munkakörök

Research assistant 5 24 220

Research offi cer 6 29 322

Research fellow 7 37 099

Senior research fellow 8 44 258

Principal research fellow 9 52 027

Professorial research fellow 10 59 388

Az LSE-n sávos bérezés érvényesül. Összesen 10 fizetési sáv van, és mindegyik sávon belül több fokozat 
(increment) található. Az intézményben minden pozíció valamelyik sávhoz tartozik: az akadémiai munka-
köröket egy-egy sávhoz rendelték, az adminisztratív munkaköröket pedig munkakör-értékelési eljárással25 
sorolják be az egyes sávokba. Ennek következtében az adminisztrációban dolgozók az oktatókhoz hasonló 

25 A HERA (Higher Educational Role Analysis) eljárást egy felsőoktatási intézményekből álló konzorcium fejlesztette ki, 
és számos intézmény alkalmazza. A munkakörök besorolása egy 50 kérdéses kérdőív segítségével történik, amely kérdé-
sekkel a munkakör betöltéséhez szükséges feladatokat, készségeket mérik fel 14 területen (például kommunikáció, terve-
zés, döntéshozás, fizikai igénybevétel, mentorálás stb.). Részletesebben lásd: http://www2.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/
divisionsAndDepartments/humanResources/reward/establishingASalaryBand/introduction.aspx
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bérezésben részesülhetnek, például a felsővezetők a professzorival azonos, 10-es sávnak megfelelő fizetést 
kapnak.

Az oktatók és munkatársak fizetése a betöltött munkakörtől és a munkakörben eltöltött időtől függ. 
Minden egyes, az adott munkakörben eltöltött év után a munkavállaló egy fokozatot ugrik a bérskálán. Ha 
eléri az adott bérsáv tetejét, akkor nincs további keresetnövekedés, kivéve az olyan kiugró teljesítményeket 
(például ha egy oktató az adott év kiváló oktatója lesz), amelyeket soron kívüli fokozattal honorálnak.  

Példa a fizetési sávokra:

Fokozatok Bérsáv  2005. aug.1. 2006. Aug.1.  2007. Feb. 1.  2007. Aug 1.  2008  Máj.1.  2008 . Okt.1.

 24.5  

A 32. 
fokozat 
törölve 

a 7. sávból 
2006 

aug. 1-től.

6. sáv
alap

Research
Offi cer

 £27,365   £28,186   £28,468   £29,322   £30,201   £30,956  

 25.0   £27,770   £28,603   £28,889   £29,756   £30,649   £31,415  

 25.5   £28,182   £29,027   £29,317   £30,197   £31,103   £31,880  

 26.0   £28,599   £29,457   £29,752   £30,644   £31,563   £32,353  

 26.5   £29,023   £29,893   £30,192   £31,098   £32,031   £32,832  

 27.0   £29,453   £30,336   £30,639   £31,559   £32,505   £33,318  

 27.5   £29,889   £30,785   £31,093   £32,026   £32,987   £33,812  

 28.0   £30,332   £31,241   £31,554   £32,500   £33,476   £34,312  

 28.5   £30,781   £31,704   £32,021   £32,982   £33,971   £34,821  

 29.0   £31,237   £32,174   £32,496   £33,470   £34,475   £35,336  

 29.5   £31,699   £32,650   £32,977   £33,966   £34,985   £35,860  

 30.0   £32,169   £33,134   £33,465   £34,469   £35,503   £36,391  

 30.5   £32,645   £33,625   £33,961   £34,980   £36,029   £36,930  

 31.0   £33,129   £34,123   £34,464   £35,498   £36,563   £37,477  

 31.5  

6. sáv
kiegészítő

 £33,620   £34,628   £34,975   £36,024   £37,105   £38,032  

 32.0   £34,118   £35,141   £35,493   £36,557   £37,654   £38,595  

 32.5  

7. sáv
alap

Lecturer

Research
Fellow

 £34,623   £35,662   £36,018   £37,099   £38,212   £39,167  

 33.0   £35,136   £36,190   £36,552   £37,648   £38,778   £39,747  

 33.5   £35,656   £36,726   £37,093   £38,206   £39,352   £40,336  

 34.0   £36,184   £37,270   £37,643   £38,772   £39,935   £40,934  

 34.5   £36,720   £37,822   £38,200   £39,346   £40,527   £41,540  

 35.0   £37,264   £38,382   £38,766   £39,929   £41,127   £42,155  

 35.5   £37,816   £38,951   £39,340   £40,520   £41,736   £42,780  

 36.0   £38,376   £39,528   £39,923   £41,121   £42,354   £43,413  

 36.5   £38,945   £40,113   £40,514   £41,730   £42,982   £44,056  

 37.0   £39,550   £40,727   £41,128   £42,355   £43,620   £44,709  

 37.5   £40,107   £41,310   £41,723   £42,975   £44,264   £45,371  
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A 10-es bérsáv (professzorok, felső vezetés) felső határa a gyakorlatban nyitott, és ennek felső érté-
keit a Javadalmazási Bizottság (Remuneration Committee) határozza meg évről évre annak érde-
kében, hogy versenyképes legyen más egyetemek javadalmazási csomagjaival. 2007-ben az Oxfordi 
és Cambridge-i Egyetem után – a business schoolokat nem számítva – az LSE-n voltak a legmaga-
sabbak a fizetések. 

TOBORZÁS ÉS KIVÁLASZTÁS
Ha a tanszék jogosulttá válik (például a tanszéki teljesítményértékelési eljárás alapján) arra, hogy újabb 
oktatót vegyen fel, akkor először arról kell döntenie, hogy milyen munkakört hirdet meg (oktató, senior 
oktató stb.). Ha az érintett tanszéknek van saját jelöltje a munkakörre, akkor bíztathatja a jelentkezésre, de 
ettől függetlenül minden pozíciót nyilvánosan hirdetnek meg. A folyamatot a HR osztály támogatja.

A beérkező jelentkezéseket az érintett tanszék rangsorolja. A legjobb jelölteknek többnyire bemutat-
kozó előadást kell tartaniuk kutatási területükről és jövőbeli terveikről. 

A jelöltek közül a választást egy eseti bizottság hozza meg, amelyben a pozíciót meghirdető tanszék 
kisebbségben van. A bizottság létszáma általában öt fő, de a meghirdetett pozíció fontossága esetén ez 
lehet több is. Az öt főből két fő az érintett tanszékről, 1 fő egy tudományterületileg közel álló tanszékről 
(azaz azonos tanszékcsoportból), 1 fő egy tudományterületileg távoli tanszékről (tehát egy másik tanszék-
csoportból) kerül ki. A bizottság tagja még a Jelölőbizottság alelnöke. A kiválasztási eljárásba két külső 
tanácsadót is bevonnak a jelöltek felkészültségének pontosabb megítélése érdekében. A felvett személy 
juttatási csomagjáról az érintett tanszék vezetője és a kiválasztási bizottság alelnöke közös megegye-
zéssel dönt.

EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ELÔLÉPTETÉS ÉS FEJLESZTÉS 
Az egyéni teljesítményértékelési és előrelépési rendszer megváltoztatására 2007-ben került sor, mert 
a korábbi rendszert túlságosan elavultnak és bürokratikusnak tartották (pl. hosszú nyomtatványokat 
kellett kitölteni). Az új rendszerben nagyobb hangsúlyt kívántak helyezni a fejlesztés szempontjára.

Az oktatók és kutatók értékelésének több formája van az intézményben. Ezek közé tartozik az időközi 
értékelés (interim review) és a teljes értékelés (major review), az előléptetési eljárás (promotion), az 
Oktatási Díj (Teaching Prize), az Akadémiai Karrierfejlesztési Rendszer (Academic Career Development 
Scheme) és a mentorálás.

ÉRTÉKELÉS ÉS ELÔLÉPTETÉS
Az értékelési eljárások közül a legfontosabb a teljes értékelés, az annak előzményeként szolgáló 
időközi értékelés, illetve az előléptetési eljárás. Ezeket az értékeléseket a Jelölőbizottság (Appointment 
Committee) albizottsága, az Előléptetési Bizottság (Promotion Committee) folytatja le az előzetesen 
összegyűjtött írott dokumentumok alapján. Az Előléptetési Bizottságnak hivatalból tagja az intézmény 
igazgatója, a tervezésért és előforrásokért felelős igazgatóhelyettes, valamint a Jelölőbizottság alelnöke. 
Az öt tanszékcsoport egy-egy tagot jelölhet a bizottságba, és öt tagot jelölhet a Jelölőbizottság alelnöke 
a tudományterületek, a kisebb tanszékek és a nemek kiegyenlített jelenléte érdekében. A folyamatok 
adminisztratív lebonyolítását a HR osztály végzi, amely felelős az érintettek és a külső értékelők időbeli 
kiértesítéséért, a dokumentumok begyűjtéséért és kiosztásáért stb.
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Az időközi értékelés (interim review26) és a teljes értékelés (major review27) az elmúlt időszak teljesít-
ményének vizsgálatára fókuszál. A vizsgálaton az akadémiai munkakört betöltő oktatóknak kell részt 
venniük. Az időközi értékelésre a kinevezést követő harmadik évben kerül sor, és célja az, hogy értékelje 
a jelölt előrehaladását a karrierjének korai szakaszában, továbbá megerősítse a jelöltet abban, hogy jó 
úton jár a sikeres teljes értékelés felé. 

Az értékelés során elsősorban a jelölt kutatási programjának potenciális erejét és kidolgozottságát, az 
oktatási tevékenységét és az intézmény, tanszék életébe való beilleszkedését vizsgálják. Az értékelés 
kizárólag írott dokumentumok alapján történik (nincs tehát szó a tanszékvezető vagy a jelölt meghallga-
tásáról). E dokumentumok közé tartoznak az alábbiak:

• Tanszékvezetői értékelés a jelölt oktatási, kutatási és adminisztratív tevékenységéről, publikálási stra-
tégiájáról, egyéb szakmai tevékenységéről. A tanszékvezetőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy megíté-
lése szerint a jelölt teljesíti-e az időközi értékelés elvárásait, és ha nem, akkor ennek mi az oka. 

• A jelölt által elkészített önéletrajz, benne a jövőben tervezett kutatásokkal, valamint szakmai beszámo-
lóval a saját oktatási és kutatási tevékenységéről.

• A hallgatói véleményfelmérések eredményei.

Az időközi és a teljes értékelés során fi gyelembe vett szempontok

Szempont Időközi értékelés Teljes értékelés

Kutatás és kutatá-
si tervek

A jelöltnek kialakulóban van a saját 
kutatási programja (tekintélyes 

folyóiratokban megjelenő cikkek)

Meglévő, referált folyóiratokban megjelent 
cikkekkel alátámasztott kutatási program, 

és kivitelezhető, 3–5 éves kutatási és 
publikálási terv

Oktatás és oktatási 
innováció

Bizonyíték az eredményes (hatásos) 
oktatási tevékenységről

Bizonyíték a magas minőségű oktatási 
tevékenységről mind az alapképzésben, 

mind posztgraduális szinten

Részvétel 
a tanszéki 

tevékenységben

Konstruktív hozzájárulás az intézmény, 
a tanszék, illetve – amennyiben 

aktuális – a kutatási központ életéhez

Konstruktív hozzájárulás az intézmény és a 
tanszék adminisztrációjához

Reputáció - A tudományterületen növekvő reputáció

Külső források - Külső források biztosítása az intézményben 
zajló kutatásokhoz, illetve a kutatási 

központoknak

A teljes értékelésre hat évvel a felvételt követően kerül sor. A sikeres teljes értékelés nem csak az adott 
bérsávon belül jelent egy fokozatnyi előrelépést, hanem lényegében tenure-t, azaz véglegesített kinevezést 
(élethosszig tartó foglalkoztatást) eredményez, amelyet csak kivételes esetekben vizsgálnak felül (egész 
tanszék bezárása, súlyos etikai vagy fegyelmi vétségek). 

26 http://www2.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/divisionsAndDepartments/humanResources/academicAndResearchStaff/in-te-
rimReview/interimReviewGuidelines.aspx
27 http://www2.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/divisionsAndDepartments/humanResources/academicAndResearchStaff/major-
Review/majorReviewGuidelines.aspx
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A teljes értékelés során tehát azt vizsgálják, hogy múltbéli teljesítménye és jövőbeli elképzelései alapján 
az oktató kellően ígéretes pálya előtt áll-e, sikeres és elkötelezett-e az oktatásban, és hozzájárul-e az intéz-
mény kívánatos működéséhez magatartásával, tevékenységével. 

A teljes értékelés az időközi értékelésnél sokkal alaposabb. Az oktatónak itt is be kell adnia az önéletrajzát 
és a szakmai beszámolóját, és szükséges a tanszékvezetői értékelés is. Ez utóbbi azonban az időközi értéke-
lésnél részletesebb, és kitér például olyan témákra is, mint az érintett oktató tudományterületének jelleg-
zetességei (például a könyvek/cikkek relatív súlyára, a társszerzőség elfogadottságára, az általános standar-
dokra stb.), és ennek fényében az oktató kutatási teljesítménye; az oktatás mennyisége és minősége, a hall-
gatói visszajelzések eredményei vagy a karriertanácsadási folyamatban (lásd később) való részvétel, és az 
ott született megállapodások megvalósulása. A tanszékvezetői jelentésnek ki kell térnie a tanszéki vélemé-
nyekre is és az esetleges véleménykülönbségekre, illetve azok magyarázatára.

Az értékelési folyamathoz – az időközi értékeléstől eltérően – az érintett oktatónak be kell nyújtania négy 
olyan, általa írt és már megjelent publikációt, amely leginkább tükrözi szakmai irányultságát, munkájának 
minőségét. Szintén be kell adni az oktató által írt könyvekről megjelent ismertetőket, kritikákat. A kiválasz-
tott publikációk alapján az előléptetési bizottság egy tagja szakmai értékelést készít. Sem az értékelő konkrét 
személye, sem maga az értékelés nem ismert az érintett oktató számára.

Az értékelési folyamat során a bizottság referenciát kér külső személyektől (external referees) – elsősorban 
a jelölt fejlődéséről, emellett pedig a kutatási terveiről, szakmai tevékenységéről, beadott publikációiról. 
A referenciák tartalma bizalmas, arról sem a jelölt, sem a tanszékvezetője nem értesül. A referenciát adó 
személyekre az oktató tanszéke tesz javaslatot, akik közül az előléptetési bizottság választ ki négy személyt. 
Referenciát csak olyan, nemzetközileg elismert, professzori státuszban lévő személy adhat, aki az elmúlt két 
évben nem dolgozott semmilyen formában az LSE-n. Az értékelők egy részét mindenképpen az Egyesült 
Királyságon kívüli intézményekből kell választani. 

Ha az értékelési eljárás sikertelen, az végső esetben a foglalkoztatási viszony megszüntetését is eredmé-
nyezheti. Mindenképpen figyelemre méltó azonban, hogy a formális szabályozások egyáltalán nem térnek ki 
a sikertelen eljárás következményeire. 

Az előléptetési eljárás (Promotion28) a tanszék vagy a jelölt kérésére indulhat. A tanszék által támoga-
tott eljárás29 sok szempontból hasonló a teljes értékeléshez. Egy tartalmi és egy lebonyolítási különbséget 
azonban érdemes kiemelni. A tartalmi különbség az, hogy az előléptetés során a megcélzott munkakör elvá-
rásaival (az academic profile-lal) vetik össze a jelölt teljesítményt. Az értékelési folyamatba a referenciát 
adó személyek mellett három külső szakértő (external expert) bevonására is sor kerül. Az egyikük a tanszék 
összes folyamatban lévő előléptetési kérelmét értékeli. A másik két szakértő az adott jelölt pályázati doku-
mentációja alapján vizsgálja a jelölt hazai és nemzetközi elfogadottságát és azt, hogy eredményei mennyiben 
felelnek meg az adott tudományterület nemzetközi standardjainak.  A külső szakértők kiválasztására szintén 
szigorú szempontrendszer vonatkozik.

Az előléptetési eljárásnak nem része a fizetés meghatározása, tehát ha az előléptetési eljárás sikeres, akkor 
a jelölt kezdő fizetését (az új munkakörének megfelelő sávon belül) már egy másik bizottság határozza meg. 
Noha a jellemző gyakorlat az, hogy az oktatók egyszerre csak egy fokozatot lépnek előre, a nagyon versengő 

28 http://www2.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/divisionsAndDepartments/humanResources/academicAndResearchStaff/pro-
motion/PromRev_Home.aspx
29 Az itt bemutatott eljáráshoz képest a jelölt kérésére induló eljárás annyiban különbözik, hogy ekkor a jelöltnek kell össze-
állítania minden olyan dokumentumot, amelynek elkészítése egyébként a tanszékvezető feladata lenne. Ráadásul a bizottság 
ilyenkor még körültekintőbb az értékelés során, amelynek néhány speciális eljárási szabállyal adnak nyomatékot. 
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területek esetén (pl. pénzügy, számvitel) előfordul, hogy valaki lecturer-ből azonnal reader lesz, mert csak 
ilyen módon biztosítható a kellően versenyképes fizetés, és az oktató megtartása. Sőt, arra is volt már példa, 
hogy egy lecturer rögtön professzori státuszt kapott.

Sikertelen előléptetési kérelem ellen nem lehet fellebbezni. Újabb kérelem két év múlva adható be. 

A döntéshozás alapjául szolgáló dokumentumok az egyes értékelési eljárásokban

Időközi értékelés Teljes értékelés Előléptetési eljárás

CV CV CV

Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló

Tanszékvezetői jelentés Tanszékvezetői jelentés (bővebb tartalommal) Tanszékvezetői jelentés (bővebb tartalommal)

Hallgatói 
véleményezési rendszer 
eredményei

Hallgatói véleményezési rendszer 
eredményei

Hallgatói véleményezési rendszer 
eredményei

Óralátogatási 
jelentések 
(tanszékvezető, TLC)*

Óralátogatási jelentések (tanszékvezető, 
TLC)*

Óralátogatási jelentés (tanszékvezető)*

A jelölt könyveiről megjelent ismertetők, 
értékelések

A jelölt könyveiről megjelent ismertetők, 
értékelések

Belső véleményező értékelése a négy, 
benyújtott publikációról 

Belső véleményező értékelése a négy, 
benyújtott publikációról 

4 külső referencia a jelölt fejlődéséről 4 külső referencia a jelölt fejlődéséről

3 külső szakértői jelentés

* ezekről a későbbiekben lesz szó

Noha az időközi és a teljes értékelési eljárás, az előléptetési eljárás és a későbbiekben bemutatandó 
Oktatási Díj értékelése egymástól függetlenül is lefolytatható, lehetőség van arra is, hogy ezeket egyszerre, 
egymással összevonva bonyolítsák le. Ebben az esetben egyszerre kell benyújtani a különböző eljárásokhoz 
szükséges dokumentumokat.

MENTORÁLÁS, AKADÉMIAI KARRIERFEJLESZTÉSI RENDSZER 
A frissen felvett oktatók számára kötelező mentort kijelölni. A mentor támogatást nyújt az oktatónak 
szakmai (kutatásmódszertani, oktatásmódszertani, publikálási stratégia) kérdésekben éppúgy, mint a 
munka és magánélet egyensúlyában, továbbá segít eligazodni az intézményben (pl. adott kérdésekkel kihez 
érdemes fordulni). 

A mentorálás mellett az intézményben ún. Akadémiai Karrierfejlesztési Rendszer (Academic Career 
Development Scheme30) is működik, amely az értékelési eljárásoknál egyszerűbb, jövőorientáltabb, kifeje-

30 http://www2.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/divisionsAndDepartments/humanResources/academicAndResearchStaff/care-
erDevelopment/AcademicCareerDevelopmentScheme.aspx
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zetten fejlesztési célú folyamat. A folyamat elején az oktató rövid szakmai beszámolót készít az oktatási és 
kutatási tevékenységéről, a tanszéken és az intézményen kívül végzett munkájáról, illetve a jövőbeli terve-
iről. Ez az alapja a tanszékvezetővel vagy az erre kijelölt senior kollégával (esetleg a mentorral) folytatott 
karriermegbeszélésnek. A megbeszélésről és a tervezett tevékenységekről jelentés készül, melyet mindkét 
résztvevő aláír, és megküldik a HR osztálynak. 

A karriermegbeszélésre különböző gyakorisággal kell sort keríteni, függően az oktató helyzetétől, munka-
körétől. Évente kell megbeszélést tartani a teljes értékelés előtt álló oktatóknál, illetve a teljes értékelés 
utáni öt évben. Kétévente kell a beszélgetésre sort keríteni a nem professzori státuszú oktatóknál a teljes 
értékelés utáni ötödik évtől kezdve. A professzorokkal háromévente kell megbeszélést tartani. A fejlesztési 
folyamatban nem csak az intézmény főállású, hanem óraadó és ideiglenes oktatói is részt vesznek. 

Az oktatási tevékenység értékelése és minôségbiztosítása

Az alábbiakban röviden az oktatás minőségét emelő tevékenységeket és kezdeményezéseket mutatom 
be. A kezdeményezések erőteljesen kapcsolódnak az oktatók értékeléséhez és fejlesztéséhez is. A 
kérdés 2007-ben rendkívül aktuális volt az LSE számára, többek között annak köszönhetően, hogy az 
intézmény akkoriban a gyengébbnek mért hallgatói megelégedettség miatt hátrébb szorult néhány 
rangsorban. Ennek több okát is említették az interjúk során, például azt, hogy a posztgraduális képzések 
némelyikén nagyon magas a tandíj, ezért a hallgatók nagyon magas elvárásokkal érkeznek az intéz-
ménybe, amely alacsonyabb megelégedettséget eredményez. További problémaként említették a hall-
gatók és oktatók közötti közvetlen kapcsolat hiányát, a csoportok túlságosan nagy méretét, a hallgatók 
és oktatók gyenge angol nyelvtudását, illetve azt, hogy az oktatók inkább a kutatásra és nem az okta-
tásra koncentrálnak, miközben például a végzős hallgatók igénye a konzultációra az elmúlt időszakban 
növekedett. 

Összességében a problémát az jelentette, hogy az intézményben a kutatásnak sokkal magasabb a 
presztízse, mint az oktatásban nyújtott teljesítménynek, ezért az intézményben töltött időszakban az 
oktatás megbecsültségének emelése volt az egyik aktuális cél, de nem a kutatás elismertségének csor-
bítása árán. A probléma kezelésére létrehozták a tanulásért és tanításért felelős igazgatóhelyettesi pozí-
ciót (pro-director for teaching and learning), és egy a feladat megoldásával foglalkozó munkacsoportot 
is. Emellett két szervezeti egység is kifejezetten a tanítás és tanulás minőségének emelésével foglal-
kozik: a Tanítási és Tanulási Központ (Teaching and Learning Centre, TLC) és a Minőségbiztosítási Iroda 
(Teaching Quality Assurance and Review Office, TQUARO).

Ennek eredményeként több olyan kezdeményezés is született, amelyek az oktatás megbecsültségét 
igyekeztek növelni anélkül, hogy a kutatási tevékenységek elismertségét csökkentették volna. Ezek 
közé tartoznak az alábbiak:

• az oktatási minőség szempontjának erőteljesebb érvényesítése az értékelési eljárások során;

• az Oktatási Díj (Teaching Prize) megalapítása;

• pedagógiai készségfejlesztési programok az oktatóknak, PhD hallgatóknak és az oktatásban 
közreműködő hallgatóknak.

A következőkben e három tevékenységet, valamint a hallgatói véleményezési rendszert mutatom be 
röviden. Érdemes azonban azt is megemlíteni, hogy ezek mellett más kezdeményezések is születtek, így 
például a kontaktórák számának növelése és a csoportméretek csökkentése, a fogadóórák és a hallgatói 
tanácsadás szabályozása, a nem oktatással összefüggő adminisztratív kötelezettségek csökkentése (IT 
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eszközök és hallgatói segítség bevonásával), valamint innovatív oktatási módszerek bátorítása és elter-
jesztése kismértékű anyagi támogatás és inspiráló közeg létrehozásán keresztül. 

A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDSZER
A hallgatói véleményezési rendszert a Minőségbiztosítási Iroda (TQUARO) működteti. A felméréseket 
korábban számítógépen lehetett kitölteni, de jelenleg papír alapon zajlanak, mert nem voltak elége-
dettek a visszaérkezési arányokkal (a kérdés azonban akkoriban is aktuális vitatéma volt). A felmérés 
során a hallgatók tárgyanként két lapot töltenek ki: a zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívet központilag, 
automatizált módon dolgozzák fel, a véleménylapot pedig közvetlenül az érintett oktatónak juttatják el. 
A válaszadási arány 30-40% körül mozog.

A hallgatói véleményezési rendszerben szereplő kérdések (nyersfordítás)*

A tantárgyra vonatkozó kérdések:
Hetente átlagosan hány órát töltött a tantárggyal a tanórákat nem számítva?
Az előadások mennyire illeszkedtek a szemináriumokhoz?
Milyennek találta a tantárgy olvasmánylistáját?
Összességében milyennek találta a tantárgyat? (a válaszlehetőségek a nehézségre vonatkoznak)
Összességében milyennek találta a tantárgyat? (a válaszlehetőségek az érdekességre vonatkoznak)
Összességében mennyire elégedett a tantárggyal?
Ajánlaná-e másoknak is a tantárgyat?

Az oktatóra vonatkozó kérdések:**
Az oktató kódja
Az oktató által tartott oktatás formája (előadás, szeminárium/gyakorlat)
Összességében hogyan ítélné meg az oktató teljesítményét?
Mennyire találta inspirálónak az oktató tanítását?
Mekkora intellektuális haszonnal járt az oktató tanítása?
Hogyan értékelné az oktató tanórán kívül nyújtott támogatását?

* a kérdések zárt kérdések, tehát előre adott válaszok közül lehet választani
** ha több oktató is oktatott a tárgyban, akkor minden oktatóra és oktatási típusra meg kell válaszolni az 
     alábbi kérdéseket

Az intézményben széles körben osztott vélemény szerint a felmérések eredményei nem elég 
pontosak, és ezért több kiegészítő módszertanra (például óralátogatásra) lenne szükség. 

A felmérés eredményei nem nyilvánosak a hallgatók számára. Csak az oktató, a tantárgyfelelős, a 
tanszékvezető és az Előléptetési Bizottság tagjai kapják meg az eredményeket (PhD hallgatók esetén a 
Tanítási és Tanulási Központ is). A tanszékvezető felelőssége, hogy rossz eredmények esetén beavat-
kozik-e (például elküldi-e továbbképzésre, tanácsadásra az oktatót, vagy felkéri-e a Tanítási és Tanulási 
Központot a további óralátogatásra).

A különböző értékelési, előléptetési és az Oktatási Díj odaítélését célzó pályázatokon elsősorban az 
az elvárás, hogy az oktató a választható posztgraduális szintű tárgyakon kapjon kimagasló értékelést, 
hiszen itt elvileg azt taníthatja, ami őt is érdekli. A kötelező vagy az érdeklődési területen kívül eső 
tárgyak oktatása, illetve a magas létszámú tárgyak tanítása sokkal nagyobb kihívás, így ott a gyengébb 
eredmények is elfogadottabbak. 
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AZ OKTATÁSI MINÔSÉG BEÉPÍTÉSE AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOKBA
Az oktatási teljesítmény vizsgálata különböző mértékben épült be az egyes értékelési eljárásokba. 
A szervezeti egységek értékelését segítő indikátorok közé tervezték bevezetni a hallgatói véleménye-
zési rendszer eredményeit, de maga a felvetés és az alkalmazandó mérési módszerek is erősen vitatottak 
voltak. Ezért a 2007-ben érvényes indikátorok között ez a szempont még nem szerepelt.

Az egyénhez kötődő értékelési eljárásokban is felemásan jelenik meg az oktatás. A kiválasztás során 
például nem vizsgálják a jelöltek oktatói képességeit, kizárólag a kutatási tevékenységét. Emiatt vetődött 
fel, hogy a próbaoktatást – a legtöbb angol egyetem gyakorlatához hasonlóan – kötelezővé kellene tenni 
anélkül, hogy ez a kutatást mint első számú kiválasztási szempontot megkérdőjelezné.

Az időközi és a teljes értékelési eljárás dokumentációjának része ugyan a hallgatói felmérések ered-
ménye, és a teljes értékelési eljárás során az oktatási tevékenységet részletesebben be kell mutatni, mint az 
időközi értékelésben, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a gyenge oktatási teljesítmény nagyon ritkán 
vezet sikertelen értékeléshez. Az előléptetés során sokkal inkább érvényesül az oktatási teljesítmény szem-
pontja, de az előmenetelt továbbra is döntő mértékben a tudományos siker határozza meg (oktatási telje-
sítmény alapján csak kivételes esetben lehet valakit előléptetni, és kizárólag a Senior Lecturer pozíció 
érhető el ilyen módon). 

Éppen ezek hatására változtatták meg az időközi és teljes értékelési eljárást, valamint az előléptetési 
eljárást oly módon, hogy azok kötelező része lett az óralátogatásról szóló beszámoló is. Az óralátogatásról 
két jelentés készül: egyet a tanszékvezetőnek (vagy az általa megbízott, pedagógiai szempontból elismert, 
senior oktatónak) kell elkészítenie, egyet pedig a Tanítási és Tanulási Központ munkatársának.

OKTATÁSI DÍJ MEGALAPÍTÁSA
Az Oktatási Díj (Teaching Prize) keretében az oktatási kiválóságot vizsgálják és jutalmazzák. Oktatási Díjra 
a tanszékvezető jelölheti a tanszék oktatóit. A jelöléssel egyidejűleg be kell mutatni a jelölt oktatási terü-
leten végzett tevékenységeit (kurzusfejlesztés, oktatásadminisztrációban való részvétel stb.), továbbá az 
oktatási terhelés nagyságát az intézményi átlaghoz képest, az oktatott kurzusok nehézségét, az oktatási és 
pedagógiai tevékenység innovativitását és a hallgatói véleményezés eredményét is. Az oktatási díj odaíté-
léséről egy erre a célra létrehozott bizottság dönt. Azok az oktatók, akiket oktatási díjjal jutalmaznak, az 
adott bérsávon belül egy fokozatot lépnek előre. Az oktatási díj nem versengő eljárás, tehát minden olyan 
jelölt megkaphatja, aki teljesíti az elvárásokat. Az Oktatási Díj odaítélését célzó pályázatban való részvétel 
történhet az értékelési eljárások keretén belül is.

Az elmúlt két évben az oktatásban nyújtott kiváló teljesítmény elismerésének további formái is kiala-
kultak. Ezek közé tartozik a hallgatói önkormányzat által létrehozott Oktatási Kiválóság (Teaching Excellence) 
díj. A díjat azok az oktatók nyerhetik el, akiket legalább hét hallgató jelöl beszámolóban kifejtve azt, hogy a 
jelölt a munkásságával hogyan inspirálta őket és hogyan járult hozzá intellektuális fejlődésükhöz. Szintén 
külön elismeréssel jutalmazzák a vendégoktatókat és az oktatásban részt vevő hallgatókat is.

OKTATÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK
Nagy-Britanniában egyre több felsőoktatási intézmény követeli meg, hogy oktatói formális képzésen 
vegyenek részt, ami igazolja, hogy alkalmasak a felsőoktatásban oktatási tevékenység folytatására. A 
Tanítási és Tanulási Központ szervezésében kétféle képzési program is elérhető az oktatók számára31, 

31 http://www2.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/divisionsAndDepartments/TLC/whatWeDo/teachingSupport/teacherAccredita-
tion.aspx#generated-subheading3
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melyekről igazolás szerezhető. Az egyszerűbb igazoláshoz (LSE Teaching Record), amelyet egyébként 
nagyon ritkán kérnek, az alábbiakra van szükség: 

• részt kell venni egy, a hallgatói tanulásról, a tanításról, a prezentációs készségekről és az értékelési 
módszertanokról szóló workshopon, 

• hozzá kell járulni, hogy legalább egy megtartott órán óralátogatók vegyenek részt,

• készíteni kell egy tanítási fejlesztési tervet, amelyben reagálnia kell a hallgatói visszajelzésekre, továbbá 
összegeznie kell a személyes erősségeket és gyengeségeket a felkészülési és oktatási folyamatra 
vonatkozóan, és végül

• részt kell venni egy tutori megbeszélésen a Tanítási és Tanulási Központ vezetőjével, amelynek témája a 
fenti elkészített anyagok áttekintése.
Ugyanakkor az LSE-n olyan hivatalos képzési program is található, amelynek teljesítésével országosan 

elfogadott igazolás (LSE Postgraduate Certificate in Higher Education; PGCertHE) szerezhető. A 
programban az alábbi öt modult kell teljesíteni:

• Oktatási gyakorlat fejlesztése (Developing teaching practice)

• Hallgatói tanulás és a hallgatók támogatása (Student learning and student support)

• Hallgatók tanulásának értékelése (Assessing student learning)

• Tantárgytervezés és -fejlesztés (Course design and development)

• Tantárgyértékelés és minőségbiztosítási keretek (Course evaluation and quality framework)
A képzési program gyakorlatalapú, tehát oktatási tevékenység közben ajánlott végezni.32 2008-ban a 

program ingyenes volt az LSE oktatóinak és PhD hallgatónak, akkor körülbelül 100-an, jobbára PhD hall-
gatók vettek benne részt. Tervbe volt véve, hogy a képzést külsősöknek is meghirdetik. 

2008-tól kezdve a három évnél kevesebb oktatási tapasztalattal rendelkező oktatóknak kötelező megsze-
rezniük a PGCertHE igazolást legkésőbb a teljes értékelés végéig.

Röviden érdemes kitérni a PhD hallgatók és a más képzésben tanuló hallgatók oktatásban való részvé-
telének szabályozására. 

A PhD hallgatók oktatásban való részvétele nem kötelező, így azért fizetés jár. Amennyiben a PhD hall-
gató részt akar venni az oktatásban, akkor előtte kötelező egy összesen körülbelül 3 munkanapot igénybe 
vevő felkészítésen részt vennie, amelyért térítést kap. A felkészítés előadások meghallgatásából, óralátoga-
tással ellenőrzött oktatási gyakorlatból és videóra rögzített próbatanításból áll. A tanszékvezetők visszacsa-
tolást kapnak a tanszékükön dolgozó PhD hallgatók teljesítményéről. Ez alapján dönthetnek arról, hogy a 
gyenge teljesítményt nyújtó hallgatók ne vehessenek részt az oktatásban, vagy – amennyiben a kurzus okta-
tására nehéz jelentkezőket találni – további készségfejlesztésben vegyenek részt. A PhD hallgatók is részt 
vehetnek a hivatalos igazolással járó felkészítő programokban. 

Az oktatásban közreműködő hallgatók (Graduate Teaching Assistant; GTA) általában a kötelező tárgyak 
oktatásában segítenek, és tevékenységükért pénzt kapnak. A bevonásukra, felkészítésükre vonatkozó irány-
elveket önálló kézikönyv tartalmazza33. 

32 Mind az öt modul elvégzésével a felsőoktatási oktatók szakmai szervezetében (Higher Education Academy, lásd: http://
www.heacademy.ac.uk/ ) automatikusan megszerezhető a „regisztrált oktató” (registered practitioner) státusz, míg három mo-
dul teljesítésével társoktatói (associate) státusz kapható.
33 http://www2.lse.ac.uk/intranet/staff/teachingAtLSE/graduateTeachingAssistantsHandbook/Home.aspx
Hasonló kézikönyv segíti a hallgatók tutorálását és a hallgatói tanácsadást végző oktatók munkáját is, amely elérhető: http://
www2.lse.ac.uk/intranet/staff/teachingAtLSE/departmentalTutorAndAcademicAdviserHandbook/Home.aspx
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Tanulságok a magyar felsôoktatási intézmények számára
Egy szabályozás annyit ér, amennyire azt komolyan veszik. Egy felsőoktatási intézmény működése 
ezért megítélésem szerint nem elsősorban a „jó” szabályozáson múlik, hanem azon, hogy a részt-
vevők a (többnyire a saját közreműködésükkel létrejött) szabályokat végső soron milyen tartalommal 
töltik meg. Ebből a szempontból nézve szembetűnő volt számomra, hogy szinte minden bemutatott 
döntéshozatali folyamat vége úgy szólt, hogy „az eljárásban meghatározott adatok mérlegelésével a 
végső döntést a bizottság hozza meg”. A bizottsági döntés azonban nem ad hoc érvek és benyomások 
mentén zajló parttalan vita, hanem előzetesen összegyűjtött, közösen értelmezett, elfogadott és struk-
turált adatok és döntési szempontok mentén zajló dialógus. A dialógus alapját, azaz a viszonyulási 
pontokat bizottsági struktúra és a jelentések, beszámolók rendszere adja. Követendőnek tehát nem 
elsősorban az eljárásokat és a szabályozást magát látom, hanem azt a mentalitást, amelyben az intéz-
mény tagjai igénylik a döntéshez szükséges adatok szisztematikus és tudatos gyűjtését, ám ezzel 
nem adják fel sem az adatok, sem a célok (újra)értelmezésének lehetőségét. Véleményem szerint 
az LSE gyakorlata ideális középút a kizárólag a saját tapasztalatokon alapuló irányítás, és a számok 
zsarnokságán alapuló, mechanikus döntéshozás végletei között. A szervezeti és egyéni szintű telje-
sítményértékelési eljárások – ahol a benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló indikátorok 
fontos inputok, de nem jelentenek automatikus döntést – világos példái ennek. 

Hangsúlyozni kell azt is, hogy az LSE-n a döntéseket nem egy szűk vezetői csoport hozza, hanem 
azok a megfelelő bizottságok keretei között születnek. A dialógusok formai keretét tehát a bizott-
ságok adják. Az LSE-n azonban nem csak nagy, általános bizottságok működnek, hanem sok példát 
láthattunk a kicsi, ezért hatékonyabban működő, ugyanakkor jelentős döntési hatáskörrel is rendel-
kező bizottságra is. Ezekben a bizottságokban nem képviselteti magát minden tanszék – ami feltételez 
bizonyos fokú bizalmat az intézményben. 

Megemlíthető még a bizottsági struktúra átláthatósága is. Mindegyik bizottságnak önálló oldala 
van az intézmény weboldalán, amelyen leírás olvasható a bizottság céljáról és státuszáról, a többi 
bizottsághoz való viszonyáról, a működés szabályairól, a tagok és titkárok névsoráról, valamint 
tagságuk időtartamáról. Az egyes bizottságokhoz kötődő eljárások és dokumentumok is jól áttekint-
hetők ezeken az oldalakon.

A tervezési és erőforrás-elosztási folyamat az LSE-n rendkívül centralizált. Az erőforrástöbblet 
elosztása szinte kizárólag az igazgató, az igazgatóhelyettesek és néhány erősebb bizottság (pl. APRC) 
hatásköre, míg a tanszékek pénzügyi önállósága nagyon alacsony. Ennek eredményeképpen a 
tanszékek pénzügyi helyzete és az intézményhez való hozzájárulás között csak nagyon laza kapcsolat 
található.34 Fontos azonban, hogy a források felhasználása és a tanszékek keresztfinanszírozása átlát-
ható. Úgy gondolom, hogy ez a rendszer akkor működőképes, ha a tanszéki alaptevékenységek és a 
bérek finanszírozása nem jelent gondot, mert az intézmény egészének fenntartása alapvetően stabil. 
Forráshiányos helyzetben azonban (ami inkább tekinthető megélt tapasztalatnak Magyarországon) 
szükséges olyan ösztönzők beépítése, amelyek például a tanszékeket, karokat érdekeltté teszik a 
minél hatékonyabb forrásbevonásban. Ez viszont könnyen konfliktusokhoz vezethet a keresztfinan-
szírozási döntések során, hiszen az ösztönzés lényege, hogy minél több forrást hoz be egy szerve-
zeti egység, annál többet tarthat meg magának. Ennek feltétele lenne a megszerzett erőforrás szabad 
felhasználása is. Ez a rendszer azonban, mint láttuk, nem érvényesül direkt módon az LSE-n, hiszen 

34 Noha nem vizsgáltam, de valószínűsítem, hogy a kutatóközpontok esetében már nem ez a helyzet, hiszen ott konkrét kuta-
tási programok megvalósítására pályáznak, tehát a támogatások nem fordíthatóak intézményi működtetésre.
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például az indikátorrendszerben az oktatói státuszokat a súlyozott oktatási terheléssel arányosítják, 
és nem például a tanszék által menedzselt képzési programok tandíjának (tehát az intézménybe 
hozott pénznek) a nagyságával. Ez nem jelenti azt, hogy nem érvényesül a megtérülés szempontja az 
erőforrások elosztása során, pusztán azt, hogy a tanszék számára nem automatikus, mivel ez végső 
soron az APRC mérlegelésén múlik. 

Ennek ellenére a tervezés és forráselosztás terén példaértékűnek, és a magyar gyakorlatba – 
legalábbis eljárási szinten – könnyen átvehetőnek tartok három megoldást. Az egyik a tanszéki 
fejlesztési tervek elkészítési és megvitatási folyamata, amely szükségessé teszi a tanszék jövőké-
pének, személyzeti politikájának, oktatási programjainak, kutatási tevékenységeinek átgondolását és 
időnkénti felülvizsgálatát, de egyben lehetővé teszi a fejlesztésre fordított erőforrások tudatos fóku-
szálását is. A másik hasznos eszköz a széles körben elfogadott és ezért jól használható indikátor-
rendszer. Figyelemreméltó az indikátorok egyszerűsége, közérthetősége, de egyben összetettsége is, 
hiszen a rendszer nem kizárólag pénzügyi mutatókat tartalmaz. Fontos persze megjegyezni, hogy az 
indikátorrendszer egyszerűségét nagyban meghatározza a tantárgyak alacsony száma és standardi-
zált formája, ami lényegesen könnyebbé teszi az átoktatások hatásainak számítását. A tervezés és 
erőforrás-elosztás terén harmadik elemként az intézményi stratégia áttekinthetőségét emelem ki. A 
stratégia nem csak rövid és tömör, hanem következetesen érvényesül benne a vízió – stratégiai célok – 
indikátorok – akciók/felelősök logikai lánc is. A magyar gyakorlat ezzel szemben inkább a százoldalas, 
többnyire kívánságlistákat tartalmazó, az akciók és indikátorok tekintetében sokszor hiányos, nyil-
vánosan nem elérhető anyag.

Az emberi erőforrás gyakorlatából érdemes kiemelni a döntések testületi jelentőségét, amely külö-
nösen fontos egy ilyen érzékeny területen. Akár a teljesítményértékelés, akár a kiválasztás gyakor-
latát tekintjük, a döntéseket egy intézményi szintű testület hozza meg, és nem egy személy, ami 
egyfelől nagyobb jelentőséget ad az eljárások előzetes tisztázásának, másrészt anélkül központosítja 
e döntéseket, hogy az egy konkrét személytől (például az igazgatótól) való függést eredményezne. 
Ennek következtében például az értékelési eljárást is nehezebb „szabotálni”, ami sokszor előfordul az 
esetben, ha az például a tanszékvezetőre és a tanszéki kollégára van bízva. 

Egy másik említésre méltó jellemző a versengő kiválasztási folyamat. Az LSE-n szó sincs arról, hogy 
a doktoranduszok (akárcsak hallgatólagosan) automatikusan helyet kapnának az intézményben az 
ösztöndíj lejártát követően, sem arról, hogy a felvételi döntések kizárólag a tanszékvezetők kezében 
lennének. Ehelyett minden pozíciót nyilvánosan meghirdetnek, a kiválasztási döntéseket pedig egy 
olyan testület hozza, amelyben az érintett tanszék kisebbségben van. Ez egyfelől csökkenti az intéz-
mény belterjességét, és elősegíti az intézmény megújulását azáltal, hogy időről-időre másféle gondol-
kodásmódok is megjelenjenek az intézményben. Másfelől pedig azt is lehetővé teszi, hogy a kivá-
lasztás során a tanszék szempontjai mellett sokkal nagyobb súlyt kapjanak az intézmény egészének 
szempontjai, így sokkal inkább érvényesíthetővé válik egy egységes intézményi szintű HR stratégia. 

Fontos arra is rámutatni, hogy az LSE-n alkalmazott HR rendszerek alapjában véve nagyon hason-
lóak a magyar gyakorlathoz, elég csak a munkakörökhöz rendelt, de változtatható fizetésekre vagy 
a senior oktatók határozatlan idejű foglalkoztatására gondolni. Mindez azt sugallja, hogy lehetséges 
versenyképes HR gyakorlatot kialakítani és érvényesíteni a jelenleg fennálló közalkalmazotti keret-
rendszerben. Hogy ez Magyarországon nem mindig történik meg, abban megítélésem szerint a közal-
kalmazotti szabályozás (észlelt) korlátaira való hivatkozás az esetek többségében inkább kifogás, 
semmint valódi ok. 
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Ágazati és egyetemi 
teljesítménymenedzsment 
egy osztrák egyetemen 
A BÉCSI WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN ESETE

A magyar felsőoktatási irányítás sok szempontból kapcsolódik a német nyelvterületen alkalmazott 
megoldásokhoz. Elég csak az ágazati minisztérium és az egyetemek kapcsolódásának módjára, a 
minisztérium számára benyújtandó stratégiai dokumentumra, vagy az egyetemi legfelső irányítótes-
tületekre gondolni, s máris szembeötlik a hasonlóság.  Emiatt, valamint a regionális elhelyezkedés és 
az ebből adódó közvetlen versenyhelyzet következtében egy osztrák egyetem teljesítménymenedzs-
ment rendszerének megismerése a hazai felsőoktatás és egyes intézményei számára is számos tanul-
sággal szolgálhat. Ebből a meggyőződésből kiindulva a következőkben a bécsi Közgazdaságtudományi 
Egyetem (Wirtschaftsuniversität Wien, WU) teljesítmény-megállapodási és teljesítményjelentési 
rendszerét mutatjuk be.

Az esettanulmány kidolgozása során elsősorban azt térképeztük fel, hogy a külső, vagyis a felső-
oktatásért felelős minisztérium által támasztott ágazati elvárások miként befolyásolják a WU belső 
irányítását és működését. Ezen belül vizsgálatunkat a teljesítményelvárásokra fókuszáltuk. Két 
eszközt elemeztünk részletesen – a teljesítmény-megállapodást és a tudásmérleget –, amelyek mind-
egyike a külső elvárásokat fogalmazza meg az egyetem számára. Továbbá tudatosan végigkövettük 
azt is, hogy ezen eszközök, illetve  tartalmuk milyen módon jelennek meg az egyetem belső műkö-
désében és irányításában. Ehhez kapcsolódóan elemeztük az egyetemen alkalmazott megegyezéses 
teljesítmény-célkitűzések rendszerét, s feltártuk a tudásmérleghez kapcsolódó vezetési szempontú 
problémákat, amelyekre megoldási javaslatokat is megfogalmaztunk.

A tanulmány megírásához a nyilvánosan – elsősorban az ágazati minisztérium és a WU honlapján – 
hozzáférhető adatok mellett írásos és szóbeli interjú(k) anyagát használtuk fel. Ennek kapcsán ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani Doris Wagnernak, aki adatgyűjtésünket a WU oldaláról koordinálta, 
Maria Kutzelignak, a tudásmérleg összeállítását koordináló WU-munkatársnak és az Akadémiai 
Controlling bennünket anyaggal bőségesen ellátó felelősének, Markus Schelenznek. Végezetül több 
fontos megállapítást vettünk át az osztrák számvevőszék által az egyetemi teljesítmény-megálla-
podás kapcsán készített vizsgálati jelentésből is (Rechnungshof [2009]).

HARANGOZÓ TAMÁS – TIRNITZ TAMÁS
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A Wirtschaftsuniversität Wien (WU) bemutatása
AZ EGYETEMRÔL ÁLTALÁBAN
A bécsi Wirtschaftsuniversität Wien – továbbiakban: WU – ma az Európai Unió legnagyobb gazdálkodástu-
dományi egyeteme. Elődjét, a Császári Export Akadémiát (Imperial Export Academy) 1898-ban alapították az 
egyetem jelenlegi központjának helyén, a Berggassen. A WU több, mint 110 éves történetét számos fordulópont 
jellemezte, azonban az egyetem gazdálkodási fókusza végig megmaradt1. Az egyetem jelenleg több mint 25 000 
hallgatóval és 1 000 munkatárssal (ebből 413 fő az adminisztratív személyzet), valamint meglehetősen széles 
oktatási és kutatási portfólióval rendelkezik a gazdálkodástudomány és a közgazdaságtan területén. A kiemelt 
üzleti témakörök mellett az egyetem profiljában a nyelvoktatás, a jog, a matematika és statisztika, a szociológia, 
a történelem, a közigazgatás és más társadalomtudományok is megtalálhatók. A WU fejlődésének és történe-
tének az egyik legaktívabb időszaka 1981 és 1990 közé esik, amikor a hallgatói létszám 8 000-ről 16 000-re növe-
kedett, sőt a ’90-es évek végére már elérte a 20 000 főt. Jelentős változást hozott emellett az 1993-as osztrák 
egyetemi törvénynek (UOG ’93) megfelelő szervezeti és irányítási átalakulás (pl.: ez a törvény vezette be a négy-
éves rektori ciklust, és számos területen növelte az egyetemek autonómiáját), valamint a bolognai rendszerre 
történő átállás a kétezres évek elejétől. Ez utóbbi eredményeképpen az egyetem 2006 őszén megindította első 
alapszakos (BA) és mester (MSc) programjait, és 2008 óta hét – ebből kettő teljesen angol nyelvű – mesterprogram 
is elindult (WU Éves jelentés [2009], WU Facts & Figures [2010]). 

A WU a hazai fejlődés mellett a német nyelvterületre, valamint a nemzetközi téren való megmérettetésre 
is nagy hangsúlyt fektet, s kiemelt céljának tekinti a nemzetközi versenyképesség növelését és a nemzetközi 
piacon való szerepének további erősítését. Erre az egyetem a gyakorlatban is törekszik:   

• A WU teljes oktatói létszámának nagyjából 15%-a, valamint a hallgatói létszám 23%-a külföldi. Noha a külföldi 
oktatók és hallgatók többsége német nyelvterületről érkezik, jelentős a török, a szlovák és a bolgár tanulók 
száma is, így összességében a nemzetközi hallgatók kétharmada a kelet- és közép-európai régióból származik. 
(A magyar hallgatók száma 2009-ben 238 volt.) A WU végzett diákjainak több mint fele (51%) az egyetemi 
tanulmányai alatt részt vesz külföldi programban (ún. internship vagy normál oktatási félév keretében).

• A WU az egyik első kelet-közép-európai régióbeli szereplőként 1989-ben a PIM hálózat tagja lett, majd egy 
évvel később elsők között csatlakozott a CEMS együttműködésbe is. Az egyetem emellett számos más 
európai programban is részt vesz, tagja például a JOSZEF, ERASMUS, EDAMBA és CEEPUS együttműkö-
déseknek.

• Az egyetem nemzetközi partneregyetemeinek száma a legfrissebb adatok szerint 217 (WU Éves jelentés [2009]). 
A partnerintézmények között pedig Európa és a világ legnevesebb intézményei is megtalálhatók. A magyar 
egyetemek közül a WU a Budapesti Corvinus Egyetemmel rendelkezik együttműködési megállapodással.

• A Financial Times rangsoraiból szemezgetve: a WU nemzetközi gazdálkodási mesterprogramja 2008-ban a 18., 
míg 2009-ben a 16. helyen szerepelt. Az egyetem CEMS programja a 3. (50-ből), míg Executive MBA programja 
világviszonylatban jelenleg a 41. (több mint 100 hasonló MBA programmal összehasonlítva). Összességében a 
WU az üzleti iskolák rangsorában 2009-ben a 34. helyen található (70 hasonló intézmény közül).

• Végül, de nem utolsósorban a WU a nemzetközi regionális oktatási térben betöltött szerepének fejlesztése 
érdekében Kelet-Közép-Európai Kompetenciaközpontot (CEE Competence Center) hozott létre. 
A nemzetközi versenyképesség, valamint a magas oktatási és kutatás minőség érdekében – és eredménye-

képpen – az egyetem 2007-ben EQUIS (European Quality Improvement System) akkreditációt szerzett, amellyel 
megerősítette helyét Európa kiváló egyetemei között.

Az egyetem legfontosabb adatait a 2009-es állapot szerint a következő táblázat foglalja össze:

1 Az egyetem történetéről bővebben német nyelven az alábbi linken lehet olvasni: http://www.wu.ac.at/strategy/history 
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WU ALAPADATOK, 2009

Hallgatók

Teljes hallgatói létszám: 26 839 (nők aránya: 49%)

ebből: 
Egyetemi képzésben résztvevők száma
MBA képzésben résztvevők száma

22 542
713

Nemzetközi / külföldi hallgatók: 6 292 (teljes létszám 23%-a)

Külföldről részképzésre érkező hallgatók:* 1 182

Külföldi részképzésre utazó hallgatók:* 911

Humán erőforrás

Teljes munkatársi létszám: 1 033 (nők aránya 39%) 

Teljes állású oktatók száma: 278 (ennek 15%-a külföldi)

Teljes oktatói létszám: 620
(a harmadik fél által 
fi nanszírozott helyek 
nélkül)

Adminisztratív személyzet: 413

Pénzügyi erőforrások és infrastruktúra

Költségvetés: ~ 100 millió euró

A költségvetés százalékos megoszlása 
fi nanszírozó szerint: 
Minisztérium:
Tandíj:
Vezetőképzés (Executive):
Kutatási forrás:
Egyéb bevétel:
Pénzügyi bevétel:

68,1%
12,7%
6,4%
5,6%
5,5%
1,7%

A költségvetés százalékos megoszlása 
kiadások típusa szerint: 
Személyi költségek:
Működési kiadások:
Értékcsökkenés:
Termék- és szolgáltatásvásárlási költségek: 
Adók:

62,5%
30,3%
6,0%
0,9%
0,3%

Terület: 137 000 m2

Könyvtári állomány: 804 875 Könyv

Nemzetközi együttműködés

Partneregyetemek száma: 217

* 2008/2009-es egyetemi évet tekintve
WU Éves jelentés [2009] és WU Facts & Figures [2010] alapján
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OKTATÁSI PORTFÓLIÓ ÉS KUTATÁS
Oktatás. A bolognai rendszerre való átállás után a WU oktatási portfóliója a megszokott hármas tagolást 
követi, azaz az egyetemi szintű programok között alap- (BA/BSc) és mesterszakos (MA/MSc), valamint PhD 
programokat találhatunk. Az egyetem összesen 2 alapszakos, 7 mesterszintű és 3 doktori oktatási programot 
kínál, így a teljes egyetemi szintű integrált programportfólió 2009-ben 12 programot jelentett, amely 2010-től 
várhatóan kiegészül 7 újabb programmal (ez utóbbiakból 4 angol nyelvű). Az alábbi táblázat a WU által kínált 
programokat foglalja össze:

A WU EGYETEMI SZINTŰ OKTATÁSI PROGRAMJAI, 2009

A) Alapszakos (bachelor) programok

Gazdálkodás, közgazdaságtudomány és társadalomtudományok (BSc WU) – 6 szemeszter, 180 ECTS, német 
nyelven
Választható szakirányok:
• Gazdálkodás és menedzsment (Business Administration)
• Nemzetközi gazdálkodás (International Business Administration)
• Közgazdaságtan és társadalmi közgazdaságtan (Economics and Socio-Economics)
• Gazdasági informatika / Információrendszerek (Information Systems)

Üzleti jog (LLB WU) – 6 szemeszter, 180 ECTS, német nyelven

B) Mesterszakos (master) programok

Üzleti oktatás (Business Education) (MSc WU) – 4 szemeszter, 120 ECTS, német nyelven

Üzleti jog (Business Law) (MSc WU) – 4 szemeszter, 120 ECTS, német nyelven angol nyelvű tárgyak beépítésével

Gazdasági informatika / Információrendszerek (Information Systems) (MSc WU) – 3 szemeszter, német nyelven

Pénzügy és számvitel (Finance and Accounting) (MSc WU) – 4 szemeszter, 120 ECTS, német nyelven

Közgazdaságtan (Economics) (MSc WU) – 4 szemeszter, 120 ECTS, német nyelven angol nyelvű tárgyak 
beépítésével
Nemzetközi menedzsment (International Management) / CEMS (MSc WU & CEMS MIM) – 4 szemeszter, 120 
ECTS, angol nyelven

Pénzügyi számítások (Quantitative Finance) (MSc WU) – 4 szemeszter, 120 ECTS, angol nyelven

2010-től induló mesterprogramok:
• Ellátási lánc irányítása (Supply Chain Management) – angol nyelven
• Stratégia, innováció és menedzsmentkontroll 
(Strategy, Innovation and Management Control) – angol nyelven
• Nemzetközi gazdálkodás (International Business) – angol nyelven
• Információrendszerek (Information Systems) – angol nyelven
• Marketing (Marketing) – német nyelven
• Általános menedzsment (General Management) – német nyelven
• Társadalmi közgazdaságtan (Socio-Economics) – német nyelven

C) Doktori / PhD programok

Pénzügy (Finance) – 8 szemeszter, 240 ECTS, angol nyelven
(További programok indítása folyamatban)

Társadalomtudományok és közgazdaságtan (Social and Economic Sciences) – 6 szemeszter, német nyelven 

Üzleti jog (Business Law) – 4 szemeszter, német nyelven

WU honlapja, WU Éves jelentés [2009] és a WU Facts & Figures [2010] alapján
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Az egyetemi szintű programok mellett a WU megalapította saját üzleti iskoláját, a WU Executive Academy-t. 
Ennek portfóliójában három különböző „Executive MBA”, egy „Professional MBA”, valamint két jogi posztgra-
duális mesterképzés található. A professzionális MBA-programon belül elérhető specializációk (példák): banki 
tevékenység, controlling és pénzügy, energiamenedzsment, vállalkozás és innováció, marketing és értékesítés, 
projekt- és folyamatmenedzsment, turisztikai menedzsment, továbbá – a jelenleg kizárólag német nyelven 
elérhető – egészségügyi menedzsment. A nemzetközi hallgatók aránya a professzionális MBA-programban 
80% körül mozog, de a többi posztgraduális üzleti programban is jelentősnek tekinthető a külföldi résztvevők 
aránya (WU Éves jelentés [2009]).

Kutatás. A WU-n jelenleg 14 kutatóintézet működik, amelyek a társadalomtudomány széles spektrumát 
lefedik. Az egyetem – szintén kiemelt stratégiaként – törekszik a kutatási területek interdiszciplináris megkö-
zelítésére és a külső kutatási források minél nagyobb arányban történő elérésére. A kutatással kapcsolatos fő 
célkitűzések a következők:

• a nemzetközi tudományos közösségben való elismertség növelése;

• fiatal tudományos kutatók támogatása;

• külső, harmadik fél által történő kutatásfinanszírozás elősegítése;

• felső (kiemelt) kategóriás szakfolyóiratokban való publikációk arányának növelése;

• nemzetközi szakmai folyóiratokban való megjelenés növelése.
Mivel jelen esettanulmány során nem célunk az egyetem kutatási eredményeinek részletes bemutatása, vala-

mint mivel a tudásmérleg (lásd: Wissensbilanz) beszámolási eszközként való alkalmazásának tárgyalásakor 
röviden érintjük még az oktatási és kutatási teljesítmény megragadásának kérdését, az alábbi táblázatban 
csupán a WU összevont kutatási eredményeit foglaljuk össze a legutolsó elérhető állapot alapján2:

 WU Facts & Figures [2010] 21. o.

IRÁNYÍTÁS ÉS SZERVEZET
Irányítás és irányító testületek. Az egyetemi irányítás módját és az irányító testületek megneve-
zését, valamint a köztük lévő feladatmegosztást általános formában a 2002-es osztrák felsőoktatási 
törvény (Universitätsgesetz [2002]) szabályozza. Ehhez alkalmazkodva a WU legfelső irányító testületei 
a következők3: 

2 A WU-n megvalósuló főbb kutatási projekteket és témákat részletesebben az egyetem 2009. évi jelentése (WU Éves jelen-
tés [2009]) tartalmazza, míg részletes információkért az egyes kutatóközpontok közvetlen megkeresése javasolt. Ez utóbbiak-
ról részletesebb információ a WU honlapján érhető el (angol nyelven http://www.wu.ac.at/research/en, míg németül a http://
www.wu.ac.at/research).
3 A magyarországi egyetemirányítási modell nagyban hasonlít a német nyelvterületen alkalmazotthoz. Esettanulmányunk 
célja inkább az intézményvezetési módszerek és az ehhez kapcsolódó információáramlás bemutatása, ezért a formális irá-
nyító testületek feladatait csak részben érintjük. Azok a WU honlapján és az osztrák felsőoktatási törvényben részleteseb-
ben is megismerhetők.  

KUTATÁSI EREDMÉNYEK, 2008

• 55 monográfi a
• 448 megjelent cikk szakfolyóiratokban
• 66 megjelent cikk „A” kategóriás nemzetközi szakfolyóiratokban
• 302 antológia elkészítésében való közreműködés
• 118 támogatott kutatási projekt
• 27 EU-projekt
• 19 projekt az Osztrák Tudományos Alap (FWF) fi nanszírozásában
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• Egyetemi tanács (Universitätsrat): a WU legfelső, független külső tagokból álló felügyelő szerve, 
amelynek feladatait és az ülésezés rendjét általánosságban az egyetemi törvény, míg a konkrét 
esetekben – törvényhez illeszkedő módon – a WU saját belső irányelve határozza meg. Az egye-
temi tanács fő feladatai többek között az intézményfejlesztési terv és a szervezeti struktúra jóvá-
hagyása, a minisztériumi teljesítmény-megállapodás (részletesebben lásd az esettanulmány 
későbbi részében) benyújtása, a rektor és a rektorhelyettesek kinevezése és visszahívása, továbbá 
a rektor munkáltatójaként az ő egyéni célmegállapodásának elfogadása. Az egyetemi tanács 
legalább negyedévente ülésezik, de lehetőség van a gyakrabban történő összehívásra is. A tanács 
létszáma a WU esetében jelenleg öt fő. Közülük kettőt az egyetem szenátusa nevez ki, kettőt az 
osztrák kormány (az ágazati miniszter javaslata alapján), az ötödik tagról pedig az előzőek szerint 
kinevezett négy tag határoz egyhangú szavazással.

• Rektorátus (Rektorat): az egyetem legfelső, közvetlen irányító testülete, amelyet négy évre válasz-
tanak (a jelenlegi munkaprogram a 2007–2011 közötti időszakra vonatkozik). A testület feladata 
az egyetem vezetése mellett a WU kifelé történő képviselete. A rektor mellett tagja még a négy 
rektorhelyettes – ezek a WU esetében: gazdálkodási rektorhelyettes, infrastrukturális és humán-
ügyi rektorhelyettes, kutatásért, valamint a nemzetközi és egyéb külső kapcsolatokért felelős 
rektorhelyettes, oktatási rektorhelyettes. A rektor és az egyes rektorhelyettesek irányítása alatt 
különböző funkcionális szervezeti egységeket találunk, amit a WU szervezeti felépítését bemu-
tató ábra foglal össze.

• Rektor (Rektor): az egyetem legfelső – számos téma4 kapcsán egyszemélyi felelősséggel és hatás-
körrel rendelkező – vezetője. A rektort 4 évre választják, munkáját pedig az ötfős rektori hivatal 
segíti. Közvetlen irányítása alá tartoznak emellett a következő funkcionális és/vagy önálló 
szakmai szervezetként működő egységek is: Jogi osztály, Belső ellenőrzés, WU Excutive Academy, 
WU Karrier Iroda.

• Szenátus (Senat): tagjainak száma 26 fő, akik közül 13 főt az egyetemi oktatók, valamint az oktatási 
és kutatóközpontok vezetői delegálnak, 6 főt a tudományos munkatársak, 1 főt az egyetem többi 
munkatársa, valamint további 6 főt a hallgatói érdekképviselet. A szenátus tagjainak mandátuma 
három év (következő választásra 2010 júniusában kerül sor). A szenátus feladatait a WU alapszabálya, 
valamint a korábban többször említett egyetemi törvény szabályozza. A feladatvégzés bizottságok 
formájában történik (jelenleg 8 bizottság működik), s a feladatok közé tartozik például: a habilitációs 
feltételek és a foglalkoztatási szabályzat elfogadása, az oktatási tervek elfogadása, a költségvetési 
és a státusztervek elfogadása, valamint a személyzet és az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 
döntések meghozatala és tervelfogadás (WU SATZUNG [2010], 4. o. alapján).

Szervezeti felépítés. A WU 2009 során új szervezeti struktúrát vezetett be az egyetemi törvény adta 
lehetőségeken belül, mégpedig a stratégiai célkitűzések elérése, valamint az egyetemi működés és a 
döntési mechanizmusok továbbfejlesztése érdekében. Az új szervezeti struktúra egyik leglényege-
sebb vonása a háromszintű – szakcsoporti, intézeti és tanszéki – oktatásszervezés5, a kutatóintézeti 

4 Részletesen lásd: Universitätsgesetz [2002], 23. §.
5 A WU esetében alkalmazott háromszintű modell lényege: legfelső szinten elhelyezkedő szakcsoportokon (Departments) a 
szakmai tevékenység további két szintre bomlik – az intézetre (Institute) és az azokon belül elhelyezkedő, a konkrét oktatási 
programokat ténylegesen megvalósító tanszékekre (Abteilungen) bomlik. Az oktatási tevékenység szervezetileg 3 elkülönülő, 
de egymásra épülő szervezeti formában valósul meg. 
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forma bevezetése, valamint a támogató funkciók és az irányítás újjászervezése volt. Az egyetemen a 
2009. év végi állapot szerint 12 szakcsoport és 14 kutatóközpont működik, valamint külön szervezet-
ként létezik még a közvetlenül a rektor alatt elhelyezkedő üzleti iskola (WU Executive Academy) és a 
Kelet- és Közép-Európai Kompetenciaközpont is. (A WU intézeteinek és kutatóközpontjainak listáját 
az egyetem 2009-es éves jelentése, valamint a honlapja6 is részletesen tartalmazza). 

A 2009 májusától érvényes struktúrát az alábbi szervezeti ábrán láthatjuk (minden feltüntetett 
szervezeti egység közvetlenül kapcsolódik a megfelelő rektorhelyetteshez, a Jogi Osztály tehát nem 
felettese a Belső Ellenőrzésnek): 

6 http://www.wu.ac.at/structure/departments

Kutatásért, nemzetközi 
és egyéb külső 

kapcsolatokért felelős 
rektorhelyettes

Kutatási Szolgáltató 
Központ

Oktatási 
Szolgáltatások

Jogi Osztály IT Szolgáltatások Pénzügy és Számvitel

Marketing és 
Kommunikáció

Oktatási Jogi Ügyek ZBP Karrier Központ
(jogilag önálló társult 

egység)

Beszerzési és 
Adminisztrációs 
Szolgáltatások

Controlling

Nemzetközi Iroda
(ZAS)

Minőségmenedzs-
ment és 

Programmegvalósítás

Belső Ellenőrzés Munkaügyi Iroda

Egyetemi Könyvtár RZB Nyelvoktatási 
Központ

Személyzetfejlesztési 
és Tervezési Iroda

Alumni Club
(jogilag önálló társult 

egység)

Oktatási ügyekért 
felelős

 rektorhelyettes

Infrastruktúráért és 
humánügyekért 

felelős 
rektorhelyettes

Gazdasági 
ügyekért felelős 
rektorhelyettes

Rektor
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STRATÉGIAI IRÁNYOK – 2007–2012
A WU az egyetem alapértékei – a széles kínálat, a kutatáson alapuló integrált oktatás, a világos kutatási és 
oktatási profil, a nemzetközivé válás, a folyamatos értékelés és minőségbiztosítás (WU Kernwerte [2010]) –, 
valamint a jelenlegi és várható jövőbeli helyzet elemzése alapján négy elemből álló víziót fogalmazott meg:

WU Facts & Figures [2010] alapján

Mindezek alapján az egyetem kiemelt stratégiai témakörei 2009-ben a következők voltak (WU Éves jelentés 
[2009]):

• Pénzügy és nemzetközi számvitel

• Kelet- és Közép-Európa (KKE)

• Gazdasági jog

• Nemzetközi adózás

• Nemzetközi menedzsment és stratégia

A felsorolt témakörökből, valamint az egyetemi honlapon elérhető információkból (WU honlap), a rektori 
munkaprogramból (Badelt [2007]), az aktuális Intézményfejlesztési Tervből (WU Entwicklungsplan [2009]) az 
alábbi főbb stratégiai irányok következnek (példák):

• Nemzetközi ismertség növelése és megkülönböztetés – a WU szerepeljen Európa legjobb 15 közgazdasági 
és társadalomtudományi egyeteme között, míg német nyelvterületen kerüljön be a legjobb öt 
intézmény közé.

• Nemzetközi együttműködés a kutatás és oktatás területén, tudományos és gyakorlati együttműködés a 
„legfontosabb játékosokkal” – egyetemi és vállalati körben egyaránt.

• Legjobb hallgatók vonzása – az integrált és magas színvonalú oktatás az eredményes munkaerő-piaci 
elhelyezkedés biztosítása, attraktivitás. 

• Szakmai sokszínűség a társadalomtudományok területén – gazdálkodás- és közgazdaságtudomány, 
jogtudomány és reáltudományok.

• Felelősségvállalás társadalmi és egyéni szinten – kiváló karrierlehetőségek biztosítása a munkatársak és 
a hallgatók számára egyaránt, nők és hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének biztosítása.

WU VÍZIÓJA, 2007 – 2012

Kiváló teljesítmény elérése a WU 
alapszakain:
Két alapszakos programja révén a WU 
Ausztria legnagyobb és legfontosabb 
intézménye az üzleti, közgazdaságtani és 
gazdasági jogi képzés területén.

Magas színvonalú mesterprogramok:
A WU növekvő mérete mellett továbbra is magas 
színvonalú üzleti és közgazdasági mester- és doktori 
programokat nyújt. A nemzetköziesedés stratégiai 
fontossága miatt több teljes oktatási programot angol 
nyelven kínál az egyetem.

Magas WU szakértelem a kutatási és 
tanácsadási gyakorlatban:
Az WU-t széles bázisra épülő gyakorlati 
és kutatási tevékenysége és tapasztalata a 
gazdaság számos területén is kompetens 
partnerré teszi a vállalatok és az üzleti élet 
más szereplői számára egyaránt.

WU Executive Academy:
A vezetőképzésnek kiemelt szerepe van a kiváló 
nemzetközi pozíció elérésében és az egyre erősödő 
nemzetközi versenyben való helytállásban.
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• Kiválóság az egyetemi irányításban – hatékony és eredményes szervezet, rendszerek és irányítási 
folyamatok. 

Kiegészítés: az egyetemi vízió stratégiai célokká történő lebontása az egyetem által alkalmazott ötelemű 
stratégiaalkotási módszer segítségével történt meg. Ennek lényege, hogy a jövőbeli fejlesztési irányok 
meghatározása az alábbi kérdések együttes megválaszolásával történik:
1. hol, milyen területeken?
2. milyen partnerekkel?
3. milyen határidőkkel?
4. milyen sikerkritériumok teljesítésével és milyen lépéseken keresztül?
5. milyen finanszírozási forrásból?

A stratégiaalkotási módszert a következő ábra foglalja össze:

A törvényi elvárásoknak való megfelelés miatt a minisztérium felé a WU a stratégiáját az ún. 
Intézményfejlesztési terv (a legutóbbi terv hivatkozása: WU Entwicklungsplan [2009]) révén juttatja 
el, míg a belső fejlesztéseket a Szervezeti terv (Organisationsplan) és a Személyzeti fejlesztési terv 
(Personalentwicklungsplan) tartalmazza. Az egyetemi törvény (Universtitätsgesetz [2002]) szerint az 
egyetemnek intézményfejlesztési tervet kell készítenie, s azt a teljesítmény-megállapodás és egyéb 
dokumentumok mellett a minisztérium számára eljuttatni.

Külső és belső környezeti feltételek változása

Intézményfejlesztési terv Szervezeti terv, 
Személyzeti fejlesztési terv

Stratégiai célkitűzések

Mit, mikorra? Hol?

Kivel?Mitől sikeres?

Fejlesztési lépések Kiemelt 
működési 
területek

Megkülönböztető
tényezők

Partnerek

Finanszírozás

Megvalósítás szervezeti
feltételrendszereWU jövőképe
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A teljesítmény-megállapodásról és az ehhez kapcsolódó dokumentumokról és jelentésekről a követ-
kező részekben bővebben lesz szó.

A WU kapcsolata az ágazati minisztériummal

Ausztriában a felsőoktatási intézmények a Tudományos és Kutatási Minisztérium7 (a továbbiakban: 
Minisztérium vagy BMWF) szakmai irányítása alá tartoznak. Legmagasabb rendű (speciális) jogszabály-
ként az ún. egyetemi törvény8 szabályozza a két fél együttműködését. A jelenleg is hatályos, 2002-
ben elfogadott, de maradéktalanul csak 2004 elején hatályba lépett törvény nagyon szűkre szabja a 
Minisztérium hatáskörét: alapvető feladata annak ellenőrzése, hogy a felsőoktatási intézmények a jogi 
normák betartásával működnek-e (Rechnungshof [2009], 3. o.).

A törvényalkotó szándéka szerint az aktuális törvény – az Új Közszolgálati Menedzsment szel-
lemében – segít abban, hogy a felsőoktatási intézmények jobb teljesítményt nyújtsanak, gazdaságo-
sabban működjenek, és jobban megállják a helyüket a nemzetközi versenyben (Rechnungshof [2009], 
6. o.). Ennek érdekében az egyetemek teljes értékű, önálló jogi személyiséget kaptak, továbbá jelentős 
döntési jogosítványokat vettek át (a Minisztériumtól). 2004 elejétől tehát lényegesen megváltozott az 
egyetemek irányítása és teljesítményük nyomon követése is.

A fent említett, folyamatos jogi ellenőrzésen kívül a Minisztérium lényegében háromévente egyszer 
tud érdemben beleszólni a felsőoktatási intézmények működésébe: a következő három évre szóló telje-
sítmény-megállapodás és az abban szereplő egyetemi szintű teljesítményelvárások meghatározásakor 
(részletesen lásd később). Emellett a teljesítmény-megállapodás során dől el az egyes intézmények 
következő három évi költségvetésének nagysága is.

A felsőoktatási törvény végrehajtása és az egyes részterületek szabályozása elsősorban a BMWF által 
kibocsátott rendeletek révén történik, amelyek az ágazat egészére hatályosak. Ilyen minisztériumi 
rendelet szabályozza – egyebek mellett – az egyetemek ún. mutatószám alapú költségvetésének kiala-
kítási rendjét, vagy az egyetemi intellektuális vagyon és a kapcsolódó alapfolyamati teljesítményre 
vonatkozó információkat egységes módon bemutató ún. tudásmérleg összeállításának kötelezettségét. 
Mindkét említett rendelettel részletesen is foglalkozunk a továbbiakban (előbbit részletesebben lásd a  
következő alfejezetben, míg az utóbbit az utolsó fejezetben).

TELJESÍTMÉNY-MEGÁLLAPODÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉS
A teljesítmény-megállapodást kétoldalú szerződésként három évre az osztrák állam és az egyes egye-
temek kötik meg egymással. Ebben rögzítik az egyetemtől elvárt teljesítményeket, valamint az eléré-
sükhöz rendelkezésre bocsátott, szintén három évet átfogó költségvetés sarokszámait is. A teljesít-
mény-megállapodások elkészítése és rendszeres felülvizsgálata (értsd: újrakötés) ágazati szinten 
egységes ritmus szerint történik: az első egyetemi teljesítmény-megállapodások 2007–2009 közötti 
voltak érvényesek, míg a jelenleg is aktuális megállapodások 2010–2012 közötti időszakra vonatkoznak.

7 Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMWF). Korábbi kormányzati időszakban (részben) más megnevezést 
viselő és eltérő feladatkört lefedő minisztérium irányította az ágazatot.
8 Pontos megnevezése: Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien, azaz az egyetemek szervezeté-
ről és a képzéseikről szóló törvény. Lényegében megfelel a magyar felsőoktatási törvénynek, ezért a továbbiakban szinonima-
ként fogjuk használni az egyetemi törvény és a felsőoktatási törvény megnevezést.
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WU Teljesítmény-megállapodás 2010–2012. A WU aktuális teljesítmény-megállapodását9 áttekintve 
elsőként azt mutatjuk be, hogy milyen feladatok teljesítésében és célok elérésében állapodott meg 
egymással a két szerződő fél. Nagy vonalakban (és néhány példát is említve) az alábbi pontokat tartal-
mazza a dokumentum:
Átfogó elvárások:
• Korábban kijelölt hangsúlyok megvalósításának folytatása (kompetenciaközpontok kialakítása)

• Új súlypont – mégpedig a nemzetközi számvitel – kialakítása az oktatásban és kutatásban

Személyzetfejlesztés:
• Női habilitációjelölti státuszok számának növelése

• Kollektív szerződés gyakorlati alkalmazása (tartós előmenetelt biztosító és nem biztosító állások 
megkülönböztetése, előírt arányuk elérése)

• Továbbképzésen és/vagy személyzetfejlesztésen részt vevő alkalmazottak számának növelése

Kutatás:
• Meghatározott (kutatásintenzív) doktori programok beindítása10

• Nem állami kutatási források bevonásának növelése

Képzések:
• Tanár-diák arány javítása

• Újonnan létrehozandó szakirányok megnevezése, megszüntetendő szakok listája

• Lemorzsolódási arányának (ma 80% az alapszakon) csökkentése – az alapvető cél az, hogy a felvett hall-
gatók közül a mai aránynál jóval kevesebben és – ha erre mégis sor kerül, akkor – a jelenleginél korábbi 
oktatási szakaszban essenek ki az oktatásból

• A csoportméret csökkentése és két új egyetemi tanári státusz létrehozása

• Intézkedések és programok kidolgozása a munka mellett tanulók számára

• Meglévő e-learning kiterjesztése a továbbképzési (azaz a másoddiplomás és kiegészítő) programokra is

• Minőségpolitikai célok integrálása a működési folyamatokba (a továbbképzés területén)

• Nemzetközi MBA-hallgatók részarányának növelése

Társadalompolitikai célkitűzések:
• Női egyetemi tanárok számának és arányának növelése

• Női habilitációjelölti státuszok számának növelése

• Bevándorlók és menekültek egyetemre való bejutásának támogatása

Nemzetköziesedés és mobilitás támogatása:
• Külföldi cserehelyek számának növelése

Egyetemközi együttműködés:
• Kettős mesterdiplomát lehetővé tevő egyezmény aláírása legalább egy, nemzetközileg vezető 

partneregyetemmel

9 Lásd WU Leistungsvereinbarung [2010–2012].
10 Például a nemzetközi gazdálkodás és adózás területén.
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• Több nemzetközi nyári egyetem tartása Közép-Kelet-Európában, illetve Ázsiában, az ottani 
teljesítmények (kreditek) beszámításával

• CEMS-MIM programban felkínálandó helyek évenkénti számának szinten tartása

Építkezések, átépítések és kiegészítő megállapodások
A teljesítmény-megállapodás a fentiek mellett rögzíti még azt is, hogy a WU számára az alapvető viszonyí-
tási alapot (benchmarkot) a CEMS keretében együttműködő egyetemek jelentik, valamint hogy az érté-
kelés során figyelembe veszik a Financial Times felsőoktatási rangsorában elért eredményt is. Érdemes 
kiemelni a belső továbbképzések területét is, ahol a megállapodás alapján az oktatók felsőoktatás-didak-
tikai fejlesztésére kell összpontosítania az egyetemnek, és az újonnan kinevezett tanszékvezetőknek – ha 
még nem rendelkeznek elegendő oktatási tapasztalattal – mindenképpen részt kell venniük hasonló 
fejlesztésben. További elvárás, hogy az egyetem évente legalább egy működési folyamatát alaposan 
elemezze azzal a céllal, hogy a folyamatot a felmérés tapasztalatai alapján optimálissá tegye.

Költségvetés. A megállapodásban nemcsak a WU vállalásai szerepelnek, hanem a futamidő három 
éve alatt a Minisztérium által az egyetem számára biztosított költségvetés számai és az építkezésekhez 
való anyagi hozzájárulás is. A hároméves keretösszeg mellett a megállapodás megadja a kifizetések éves 
ütemezését is. (A Minisztérium ezen felül évente külön fizet egy előre rögzített összeget a könyvtárral 
kapcsolatban.)

Mivel a 2002-es osztrák felsőoktatási törvény relatíve nagy autonómiát biztosít az egyetemeknek, ezért 
a Minisztérium számára a megkötött teljesítmény-megállapodás és a megkötést megelőző tárgyalási 
folyamat kínál lehetőséget saját elvárásai és szándékai érvényesítésére. Egyfelől tehát itt kínálkozik a 
Minisztérium számára alkalom arra, hogy érdemben beleszóljon a felsőoktatási intézmények jövőbeli 
működésébe, a kívánatos változtatásokba és az általuk követendő fejlődési irányokba. Másfelől ezt a 
beleszólást azzal „édesíti meg”, hogy a megfogalmazott elvárásokkal összhangban lévő (többlet-)erőforrá-
sokat bocsát(hat) az intézmények részére.

Az egyetemeket a törvény előírása szerint az államnak kell – az ún. átfogó költségvetés formájában – 
finanszíroznia. Az átfogó költségvetést három évre, vagyis a teljesítmény-megállapodások időtartamára 
előre rögzítik. (Az autonómia miatt az egyes egyetemek ezután szabadon dönthetnek a nekik kiosztott 
pénzek felhasználásáról.) Az átfogó költségvetésnek – vagyis az államkincstárból az egyetemek számára 
adott pénzek egészének – szétosztása két részre bontva történik meg. Az összeg 20%-át előre kiválasz-
tott mutatószámok értéke alapján allokálják (ún. mutatószám-alapú költségvetés). Ezek a mutatószámok 
az egyetemek oktatási, kutatási, fejlesztési és társadalompolitikai teljesítményét fejezik ki (részletesen 
lásd később). A fennmaradó 80%-os részt – egy legfeljebb egyszázalékos tartalék kivételével – a teljesít-
mény-megállapodások alapján kapják meg az egyetemek. Ezt a nagyobbik részt használhatja fel tehát a 
Minisztérium arra, hogy az egyetemek felé – háromévente – érvényesítse saját egyetemi és/vagy ágazati 
szinten fontos iránymutatásait. A Minisztériumnak a teljesítmény-megállapodáshoz kötött költségvetés 
részbe építve kell (igény esetén) finanszíroznia, ha az egyetemek számára új hangsúlyok kijelölését írja 
elő.

Az osztrák egyetemek költségvetésének két meghatározó költségblokkját a bérek és járulékaik, vala-
mint a bérleti díjak jelentik (az egyetemek ugyanis ingatlanaikat az államtól bérlik). Ezek előre tervez-
hető és egyben fix (azaz előre adott) költségek. Miután ennek összegét levonták a megelőző, vagyis a 
2007–2009-es időszakra összesen rendelkezésre álló költségvetési pénzből, a Minisztériumnak mindössze 
a költségvetés 3,3%-a (vagyis a teljesítmény-megállapodáshoz kötött 80%-os rész alig több mint négy 
százaléka) maradt meg a diszkrecionális befolyásolásra, az új hangsúlyok kijelölésére (Rechnungshof 
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[2009], 19–20. o.). Ezen arányok tükrében azt mondhatjuk, hogy érdemi befolyásolás itt alig(ha) történt 
meg, ehelyett a rendelkezésre álló pénz döntő hányadát a meglévő struktúra finanszírozása emésztette 
fel. Ezek az arányok a jövőben természetesen módosulhatnak.

Az osztrák számvevőszék megállapítása szerint (Rechnungshof [2009], 7. o.) a Minisztérium az egyete-
mekkel kötött teljesítmény-megállapodások kidolgozásakor – 2006-ban – nem követett egységes irányel-
veket11, hanem ugyanolyan részcélokat írt elő minden intézmény számára. Ezek a részcélok részben az 
egyetemi sajátosságokat képezték le (például az átlagos képzési idő lerövidítése), részben pedig általános 
társadalompolitikai célok megvalósulását szolgálták (például a nők részarányának növelése az oktatók 
között). A 2010–2012-es időszakra vonatkozó teljesítmény-megállapodások megkötésekor a Minisztérium 
azonban – az osztrák számvevőszék ajánlásainak megfelelve – már sokkal következetesebben járt el.

Ennek megfelelően ebben a ciklusban a teljes ágazati költségvetés 20%-ának – azaz az ún. mutatószám 
alapú költségvetésnek – a szétosztását külön miniszteri rendelet12 szabályozza. A rendelet a következő 
mutatószámok figyelembe vételét írja elő:

Az oktatás területén:
• azon aktív hallgatók száma, akik az előírt tanulmányi időt legfeljebb egy szemeszterrel lépik túl,

• most végzett hallgatók száma,

• azon most végzettek száma, akik az előírt tanulmányi időt legfeljebb egy félévvel lépték túl,

• záróvizsgáig sikeresen eljutó hallgatók részaránya az összes felvett hallgatóhoz viszonyítva.
(Mindegyik mutatószámot képzésenként – alapképzés, mesterképzés, hagyományos képzés – külön kell 
kiszámolni.)

A kutatás és a fejlesztés területén (beleértve a művészeti eredményeket is):
• lezárt doktori tanulmányok száma,

• az osztrák kutatási alapprogram vagy az Európai Unió által finanszírozott kutatási és fejlesztési 
projektekből származó bevételek nagysága,

• más kutatási és fejlesztési projekteken elért bevételek összege.

Társadalompolitikai célkitűzések területén:
• nők aránya az egyetemi tanárok között,

• nők aránya a befejezett doktori tanulmányokon belül,

• nemzetközi mobilitásban részt vevő (kiutazó) hallgatók száma,

• mester- és doktori képzésre felvett, de nem osztrák megelőző végzettséggel rendelkező hallgató száma.

A tizenegyféle mutatószám részletes kiszámítási módszertanát a miniszteri rendelet mellék-
lete tartalmazza. A felsorolt mutatószámok értékének a meghatározása – a rendelet szerint – a 
Minisztérium feladata, amely az egyetemek részéről a számára átküldött adatokra támaszkodik. 
A számítás fontos jellemzője, hogy legalább kétéves időszak tényadatait átlagolja, s a viszonyí-
tási mérce maga is legalább ugyanilyen hosszú (megelőző) periódust vesz alapul. A mutatóérté-
keket pontszámokká transzformálják, s ez utóbbiakat súlyozva összegzik – az egyetemek szintjén. 
Az egyes egyetemek súlyozott pontszámának az összes egyetem súlyozott pontszámából képzett 

11 A főiskolák esetében már régebb óta léteztek ilyen előírások.
12 BBWK [2006].
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összeghez viszonyított aránya adja meg a mutatószám alapú költségvetésből az egyes egyetemekre 
eső hányadot.

Összegzés. A fenti mutatószámok áttekintése alapján megállapíthatjuk, hogy azok csak nagyon 
korlátozott mértékben alkalmasak arra, hogy a Minisztérium szándékait, irányító jellegű beavat-
kozását visszatükrözzék. Kevés olyan mutatószámot találunk, amelyik egyaránt szerepet játszik a 
mutatószám alapú (20%-os) és a teljesítmény-megállapodáshoz kötött (80%-os) juttatásban is, pl. a 
nők arányának és a hallgatói mobilitásnak a növelésére vonatkozó szándék sorolható ezen mutató-
számok közé, s mindössze erre a két mutatószámra – illetve az általuk mért területre – igaz az, hogy 
a költségvetési finanszírozás mindkét ágában szerephez jutnak. Ezen szűk átfedésen kívül lénye-
gesen eltérő tartalma van tehát a Minisztérium és az egyetem(ek) közötti hároméves teljesítmény-
megállapodásnak, valamint a költségvetés 20%-át kitevő pénzeszközök szétosztási szempontjainak.

MINISZTÉRIUMI (KÜLSÔ) JELENTÉSEK RENDSZERE
A WU – különböző jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget téve – többféle dokumentumot 
– tervet és jelentést – készít és juttat el a Minisztérium számára:

• Intézményfejlesztési terv13: ez a dokumentum az egyetem hosszú- és középtávú terveit tartalmazza. 
A törvény nem írja elő, hogy milyen tartalmi elemekből álljon a terv, sem a felépítésére, sem 
pedig az időtávjára vonatkozóan nem szab korlátokat. A WU aktuális intézményfejlesztési terve 
a következő tartalmi elemekből áll össze: jövőkép, tevékenységi területek, képességek, a megkü-
lönböztetés ismérvei, tervezett lépések időbeli ütemezése és tervezett finanszírozása. Az intéz-
ményfejlesztési tervet a rektorátus dolgozza ki, az egyetem szenátusa véleményezi, és végül az 
egyetemi tanács fogadja el.
Az osztrák számvevőszék egyetemenként összevetette az intézményfejlesztési tervet és a 
korábban már említett teljesítmény-megállapodás benyújtott tervezetét. Megállapításuk 
szerint a 2006–2009-es időszakra vonatkozóan általában nem volt egységes a két dokumentum 
(Rechnungshof [2009], 12. o.). A 2010–2012-es periódusra vonatkozóan azonban már nagyon egyér-
telműen és következetesen összekötötték egymással ezt a kétfajta dokumentumot: a teljesít-
mény-megállapodás sok helyen tételesen hivatkozik a WU által megelőzően elkészített és benyúj-
tott intézményfejlesztési tervre14.

• Teljesítményjelentés15: évente készülő jelentés, amely számot ad a teljesítmény-megállapodásban 
rögzített célok aktuális megvalósításáról, a jövőben várható eredményekről és a harmadik év 
végére várható helyzetről. Jelentős mennyiségű számadat mellett – amely számok sokszor más 
jelentésekben, például a tudásmérlegben és a rendszeres statisztikai jelentésekben is megje-
lennek – részletes verbális magyarázatokat és megállapításokat is tartalmaz. A teljesítményje-
lentés a köztes (intézményi) teljesítményértékelés eszköze, amely azonban nem vezet sem a telje-
sítmény-megállapodások felülvizsgálatához vagy módosításához16, sem pedig az előre rögzített 
finanszírozási feltételek megváltoztatásához.

13 WU Entwicklungsplan [2009].
14 Magyarországon egyelőre még nem történt meg az egyetemekkel kötött hároméves megállapodások és az általuk benyúj-
tott intézményfejlesztési tervek összekapcsolása.
15 Lásd például WU Leistungsbericht [2008], ugyanis a cikk megírásakor még nem volt elérhető a 2009. évre vonatkozó 
teljesítmény-beszámoló (bár még ez utóbbi is a már lezárt teljesítmény-megállapodási ciklusra vonatkozna).
16 Pontosabban: a peremfeltételek lényeges módosulásakor van lehetőség arra, hogy a felek a futamidő alatt írásban módosít-
sák a teljesítmény-megállapodást.

Femu2/2010.indd   80Femu2/2010.indd   80 7/8/10   10:01 AM7/8/10   10:01 AM



F E L S Ô O K T A T Á S I  M Û H E L Y      81

Emellett a Minisztérium és a WU évente kétszer (szóbeli) egyeztető tárgyalásokat folytat a telje-
sítmény-megállapodásban foglalt célok elérésével kapcsolatban.

• Tudásmérleg: bemutatja az egyetem intellektuális vagyonának (a tudásmérleg értelmezése szerint 
ezek: humán tőke, strukturális tőke, kapcsolati tőke) állapotát, és jellemzi az egyetem teljes telje-
sítmény-előállítási folyamatát az oktatás és kutatásra, valamint az ezek eredményeképpen előálló 
teljesítményre (output) fókuszálva. A kimerítő szöveges helyzetértékelés mellett a tudásmérleg 
összesen 66 mutatószám segítségével jellemzi a WU teljesítményét, amely mutatók tartalmát a 
Minisztérium által kiadott külön rendelet és annak melléklete határozza meg. Mivel e mutató-
számok nagyjából egyharmadát már e jelentésfajta bevezetése előtt is mérték és bekérték az egye-
temektől, továbbá a mutatószámok alkalmassága és egyéb vezetési tényezők (lásd az utolsó feje-
zetben) miatt is a tudásmérleg-jelentés – noha adott esetben potenciálisan egyetemvezetési jelen-
tésként értelmezhető – teljesítménymérési szempontból továbbfejlesztésre szorul. Ezt megerősíti 
az osztrák számvevőszék jelentése is (Rechnungshof [2009] 14.o.), amely alapján sor került a tudás-
mérleg áttekintésére és továbbfejlesztésére. A vonatkozó rendelet módosítása 2010. június 1-jén 
lép(ett) hatályba. (A tudásmérleggel később részletesen is foglalkozunk.)

• Éves beszámoló: az önálló jogi személy egyetem gazdálkodásának megítélését az éves beszámoló 
teszi lehetővé. Ennek hagyományos részeit – a mérleget, az eredmény-kimutatást és a hozzájuk 
tartozó magyarázatokat (a kiegészítő mellékletet) – az egyetem is elkészíti és benyújtja.
A Minisztérium 2007 óta végez leányvállalati (azaz befektetési) és pénzügyi controllingot. Ennek 
keretében a WU (2008 augusztusától kezdve) negyedévente készít és ad le pénzügyi jelentést.

• Felsőoktatási statisztikai adatszolgáltatás(ok): rendeletben megszabott tartalommal és rendszeres időköz-
önként köteles az egyetem statisztikai adatszolgáltatásra. Az adatok jellemzik egyebek mellett a 
hallgatói létszámot, a képzéseket, a rendelkezésre álló személyzetet és a helyiségeket, továbbá 
az éves beszámoló maga is az adatszolgáltatás része. Az egyetemektől beérkezett adatokat a 
Minisztérium közös adatbázisba rendszerezi, és ma már az interneten keresztül17 bárki lekérdez-
heti azokat.
A felsőoktatási statisztikai adatokat a Minisztérium több célra is felhasználja: kvantitatív oldalról 

ellenőrzi a teljesítmény-megállapodás betartását, nyomon követi egyéb felsőoktatás(politika)i célok 
teljesülését (például a Bologna-folyamat végrehajtását, a nemek közötti különbségek csökkentését), 
és erre alapozza saját tervezési tevékenységét (Rechnungshof [2009], 18. o.).

17 Lásd a http://bmwf.gv.at/wissenschaft/national/statistiken/ oldalról elérhető ún. uni:data adatbázist.
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A következő ábra  grafikus formában foglalja össze a felsorolt dokumentumokat, valamint kapcsolódá-
sukat a minisztériumi szintű ágazati irányításhoz és az egyes egyetemekkel kötött teljesítmény-megállapo-
dáshoz (az ábrán a szaggatott nyilak a formális hatáskör nélküli, egyeztetési köröket és kapcsolódásokat, 
míg a folyamatos nyilak a tényleges döntési kompetenciákat és/vagy kötelezettségeket mutatják):

A teljesítmény-megállapodásban szereplő jövőbeli teljesítmények (tervek és elvárások) így egyaránt építenek 
a minisztériumi iránymutatásokra (ágazati irányítás) és az egyetem egyedi stratégiai céljaira (intézményfejlesz-
tési terv). A teljesítmény-előállítási folyamat minisztériumi szintű visszamérése pedig egy négyelemű jelen-
tési rendszer (tudásmérleg, éves beszámoló, teljesítményjelentés, ágazati statisztikák) segítségével valósul meg.

A teljesítmény-megállapodás érvényesítése a WU (belsô) irányításában

Az előző pontban részletesen bemutattuk az egyetem és a minisztérium között létrejött teljesítmény-megál-
lapodást. Ez – mint többéves taktikai tervezés – két oldalról is szorosan kapcsolódik az egyetem irányításához. 
Egyfelől a teljesítmény-megállapodás sok ponton közvetlenül hivatkozik az egyetem által előzetesen elké-
szített és a minisztériumhoz benyújtott intézményfejlesztési tervre. Ez utóbbi terv lényegében az egyetem 
következő időszaki stratégiáját tartalmazza. Erre a stratégiára reflektálva, ezt alapul véve történik meg a 
három évre szóló teljesítmény-megállapodás (a taktikai terv) tárgyalása.

Másfelől a teljesítmény-megállapodás éves ütemezésű végrehajtása az egyetem operatív irányításának 
egyik fontos fókuszpontját jelenti. Ebben a fejezetben ez utóbbi kapcsolatot mutatjuk be olyan részletes-
séggel, amennyire bepillantást engedtek ebbe egy versenytárs-egyetem kutatóinak.

Teljesítmény-megállapodás (WU)

Intézményfejlesztési 
terv

Tervek Beszámolók

Intézményfejlesztési 
terv

Éves beszámoló

Teljesítményjelentés

Ágazati 
statisztikák

Minisztérium
(BMWF)

Ágazati irányítás

Egyetemi 
szintű stratégia
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MEGEGYEZÉSES CÉLKITÛZÉSEK
Már maga a három évre szóló teljesítmény-megállapodás szövege is tartalmaz konkrét útmutatásokat 
arra vonatkozóan, hogy az érvényességi ideje alatt miként kell a WU-t irányítani18. A 2010-2012-es 
időszakra vonatkozó teljesítmény-megállapodás például a következő előírásokat tartalmazza a WU 
és vezetése számára (a felsorolásban az oldalszámok minden esetben a WU Leistungsvereinbarung 
[2010–2012]-re vonatkoznak)19:

• Oktató-hallgató arány. Jelenleg 323 hallgató jut egy egyetemi tanárra, ami messze meghaladja az osztrák 
átlagot (121 hallgató/professzor). A megoldást a következők szerint rögzíti a megállapodás: a WU-nak 
juttatandó többletforrás jelentős részét ezen arány javítására kell fordítania az egyetemnek. Emellett a 
hallgatószám (növekedésének) megállítása érdekében a két fél megállapodott abban, hogy – a WU kéri, 
a Minisztérium pedig támogatja és a Kormány elé terjeszti azt a kérést – limitálják a WU-ra felvehető 
alapszakos hallgatók számát20. (21. o.)

• Hallgatói létszám. A rendelkezésre álló kapacitások (oktatók és terem), a tervezett csoportméretek és 
a minta-tanterv alapján a teljesítmény-megállapodás konkrét számításokat tartalmaz a képezhető 
hallgatók számára vonatkozóan. Eszerint évente 3 700 alapszakos hallgatót tud a WU felvenni (65%-os 
lemorzsolódási arányt feltételezve). Ha a kalkuláltnál lényegesen több mesterszakos hallgató jelentkezik, 
akkor a két fél közösen újraszámolja és egyezteti a lehetőségeket és az elvárásokat. (24. o.)

• Nemzetközi szakmai megjelenés. A kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban való publikációkért korábban adott 
bónuszt továbbra is megtartják. (7. o.)

• Kiemelt területek. A WU belső irányításában kulcsszerepet kell kapniuk a következő mutatószámoknak: 
felvettek és végzettek létszáma, külföldi cserehelyek száma, saját bevételek nagysága és a kapott 
költségvetés. (40. o.)

• Nők aránya. A dologi költségek belső szétosztásához alkalmazott szempontrendszerben nagyobb 
súlyszámot kap a nők arányának mutatószáma21. (13. o.)

• Esélyegyenlőség. A WU egy adminisztrátori (és igény esetén egy tudományos munkatársi) státusszal 
támogatja az esélyegyenlőségi munkacsoport működését. (41. o.)
Megállapíthatjuk tehát, hogy a Minisztérium a számára fontos ügyekben akár nagyon konkrét előírá-

sokat is megszabhat az egyetemvezetés számára. Egyebekben azonban – a vonatkozó jogszabályokon 
kívül – más korlátja az egyetemi autonómiának nincsen, mint az, hogy a teljesítmény-megállapodásban 
foglalt célkitűzések elérésén és feladatok ellátásán kell fáradoznia. Ezek a (középtávú) célkitűzések és 
feladatok jelölik ki a konkrét, operatív irányítás hangsúlyait: végrehajtási módjuk kidolgozása és végig 
vitele az egyetemi felső vezetés feladata.

Az egyetem irányítói a teljesítménycélok elérésének operatív (irányítási) eszközeként a megegyezéses célki-
tűzések rendszerét (lényegében egyfajta management by objectives, MbO) vezették be. Ez annyit jelent, hogy 
a rektor minden szakcsoporttal és kutatóintézettel külön-külön végigtárgyalja azok következő hároméves 
tervét. A tárgyalás és a megegyezés is az egyetem által kidolgozott stratégiára és a Minisztériummal kötött 
teljesítmény-megállapodásra épül, azt bontja le alsóbb szintekre. Az egyes egységekkel kötött megegyezéses 

18 Erre utalva jegyeztük meg az előző fejezetben, hogy bár a minisztériumnak – a jelenlegi törvény hatályba lépése óta – nincs 
sok eszköze az egyetemek működésének konkrét befolyásolására, de a teljesítmény-megállapodás letárgyalása és elfogad(tat)
ása az egyik ritka példa erre.
19 Az itt felsorolt elemek tételesen idéznek néhányat a korábban – WU Teljesítmény-megállapodás 2010–2012 alatt – csak átfo-
góan, struktúrájában ismertetett külső elvárások közül.
20 A törvény különleges esetekben erre lehetőséget ad.
21 A források szétosztásában egyébként egyre növekvő szerepet játszik az egyes szervezeti egységek kutatási teljesítménye.
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célkitűzések így az összegyetemi szintű – és a minisztériummal kötött – teljesítmény-megállapodás tovább 
bontását, részletezését tartalmazzák. A részletezés egyfelől időbeli (az operatív irányítás érdekében éves szintű 
és néha akár annál rövidebb távú célkitűzések), másfelől hierarchikus (az egyes szakcsoportok és kutató-
intézetek szintjére vonatkozó részletezés) szempontból értelmezhető. A rektor e megegyezéses célkitűzé-
seken keresztül hajtatja végre a WU alaptevékenységet végző egységeivel az átfogó, egyetemi szintű felada-
tokat. Ezek a célkitűzések tehát a – hosszú távú teljesítménycélok elérését szolgáló, mégis – operatív egyetemi 
irányítás kiemelt eszközét jelentik.

A megegyezéses eredménycélok tárgyalás során állnak elő. Ebben a folyamatban a rektor és a szakcso-
portok, illetve kutatóközpontok vezetői egyenrangú felekként vesznek részt. Mindkét fél megpróbálja érvé-
nyesíteni saját érdekeit, és ezek kompromisszumaként alakul ki a végül írásban rögzítendő közös megálla-
podás. A rektor az összegyetemi szándékokat és a(z alap) .stratégiai célokat képviseli, míg a másik fél – saját 
parciális stratégiája mellett22 – a gyakorlati végrehajtásból fakadó (operatív) igényeket érvényesíti.

A rektor a megegyezéses célkitűzések mellé forrásokat is rendel: a tárgyalás során szétosztja az államtól 
kapott támogatást és a saját jogon szerzett bevételeket is. Ily módon lehetősége van arra, hogy differenci-
áljon a szakcsoportok és kutatóközpontok között. A WU jelenlegi stratégiája kiemeli a kutatás erősítését (lásd 
Stratégiai irányok 2007-2012). Amelyik szakcsoport többet vállal ezen a területen, az például több kutatási 
erőforrást (pénzt, esetleg státuszt), új projekt indításának lehetőségét, az utánpótlás-képzésre szánt nagyobb 
támogatást (habilitációjelölt felvételét) vagy kisebb oktatási terhelést (kérhet és) kaphat ezért cserébe. Ily 
módon minden egyes szakcsoport és kutatóközpont esetében olyan megegyezéses célkitűzések születnek, 
amelyek egyaránt tükrözik az összegyetemi és a helyi szándékokat és lehetőségeket: egységes irányultságú, 
mégis differenciált irányítási eszközről van tehát szó.

RENDSZERES ÉS AD-HOC VISSZAJELZÉSEK
A rektor és az egyes egységek közötti megegyezéses célkitűzések tág tartalmi spektrumot fognak át. Mindez 
következik abból, hogy ezek a célkitűzések azt a teljesítmény-megállapodást bontják le házon belül, amelynek 
sokszínű tartalmát a teljesítmény-megállapodás és költségvetésnél mutattuk be. A megegyezéses célkitű-
zések egyaránt lefedik többek között az oktatást és a kutatást, továbbá az emberi erőforrás fejlesztését és az 
aktuális társadalompolitikai célkitűzések előmozdítását.

A szakcsoportok és a kutatóközpontok éves visszajelzést (ún. státuszjelentést) készítenek a rektor számára 
az általuk elért eredményekről. Ez a megállapodásos célkitűzések időarányos teljesítését tükrözi vissza. Az 
elért (rész)eredményekről minden egységvezető személyesen is egyeztet a rektorral, de mindez nem vezet a 
célkitűzések felülvizsgálatához, módosításához23. 

Az éves visszajelzés – egyfajta önértékelésként – egységes és átfogó képet ad az egyes szervezeti egységek 
teljesítményéről. Összeállításakor az egységvezetők számos más jelentésre és adatbázisra támaszkodnak. 
Az utóbbiakban szereplő adatok nagyon részletesek (illetve az adatbázis lefúrási lehetőséget kínál), és így 
jobban támogatják a mindennapi vezetői munkát. Érdemes kiemelni az éves (teljesítmény-)visszajelzéssel k 
apcsolatban, hogy a WU esetében jelenleg minden egység csak a saját teljesítményét látja, a többi szakcsoport, 
illetve kutatóközpont eredményeit nem ismeri meg24.

22 A megegyezéses célkitűzésekről való tárgyalási folyamat részeként a szakcsoportoknak és kutatóközpontoknak például ak-
tualizálniuk kell a saját kutatási tevékenységük fejlesztése céljából kidolgozott tervüket. (Leistungsvereinbarung [2010–2012], 
18.o.)
23 Ez összhangban áll azzal, hogy a WU és a Minisztérium közötti teljesítmény-megállapodást sem vizsgálják felül (kivételes 
esetektől eltekintve) a hároméves futamidő alatt.
24 Annak ellenére sem, hogy a szakcsoport-vezetőkből álló tanács erre intézményes lehetőséget biztosíthatna.
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Ezek a részletes jelentések és adatállományok nagyon szerteágazóak. Ennek alapvető okát abban 
látjuk, hogy jelenleg a WU mind a négy rektorhelyettese önálló adatkezelést végez. A szervezeti tagozó-
dásnak megfelelően (a négy rektorhelyettes szervezeti elhelyezkedését és az alárendelt egységeket lásd 
az Egyetem bemutatásánál) így külön nyilvántartásokban tartják nyilván

• a pénzügyi-gazdasági adatokat,

• az emberi erőforrások kezelésével és fejlesztésével kapcsolatos információkat,

• a kutatási erőforrásokat és teljesítményeket, valamint

• az oktatáshoz kapcsolódó adatokat.

Ez a gyakorlat négy, egymástól minden szempontból elkülönült adatgyűjtést, -tárolást, -rendszere-
zést és -lekérdezést jelent a WU esetében25. Ennek megfelelően a (külső és belső) jelentések – és az azok 
összeállításához szükséges adatok – is négy különböző helyről (adatforrásból), négy különböző szerke-
zetben (formátum, tartalom stb.) és rendszerességgel (időbeli gyakorisággal) érkeznek. Ez persze önma-
gában nem jelent problémát. Természetes dolog ugyanis, hogy míg a személyzeti adatforgalom havi 
gyakoriságú, addig az oktatási teljesítményeket szemeszterenként rögzítik, pénzügyi beszámolók pedig 
részben negyedévente, részben pedig évente készülnek. 

Az alábbiakban összegyűjtöttünk – elsősorban a WU oktatási tevékenységére vonatkozóan – néhány 
fontosabb, többé-kevésbé rendszeres visszajelzést (adatszolgáltatást, jelentést), amelyet a WU egyes 
szervezeti egységeinek vezetői kapnak meg:

• Féléves statisztikák: az egyes tanulmányi félévekre vonatkozó input- és outputadatokat tartalmazzák. 

25 Mindegyik rektorhelyettes külön munkatárs(ak)at foglalkoztat ezen feladatok ellátására. Az egyetemi szintű egységek kö-
zött szereplő Akademisches Controlling (akadémiai controlling) sem összegyetemi hatáskörű, hanem – mivel az oktatási 
rektorhelyettes alá tartozik – csak az oktatással kapcsolatos adatokat gyűjti össze, kezeli és elemzi.

Teljesítmény-megállapodás (WU és Minisztérium között)

Megegyezéses 
célkitűzések

Egyedi informatikai alrendszerek lefúrási lehetőségei

Státuszjelentések

Személyes 
egyeztetések

WU vezetése
Egyetemi irányítás

Tervek Beszámolók
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Itt az általános egyetemi alapstatisztikákról van szó, amelyek bemutatják például a hallgatók számát, 
a végzettek létszámát, a megtartott órák számát, a vizsgák eredményeit, az oktatók létszámát (teljes 
munkaidőre átszámítva) stb. – szervezeti egységek, tantervek és/vagy programok szerinti bontásban 
egyaránt.

• Kurzusértékelések: a WU-n összesen kb. 2 000 fajta kurzust (előadást, szemináriumot stb.) kínálnak. 
Minden évben ennek nagyjából a felét értékelik ki, vagyis kétévente egyszer minden kurzusról 
visszajelzés érkezik. Ezt az értékelést kötelező elvégezni, bár azt nem tudja a WU sem minden 
esetben biztosítani, hogy kellő számú hallgató adjon az egyes kurzusokról visszajelzést.

• Hallgatói kerekasztalok: 8-10 diákból álló vitakörök, amelyek aktuális kérdésekben adnak visszacsato-
lást a hallgatók véleményéről. Sem időpontjuk, sem témájuk nem rendszeres, mégis fontos (mert 
aktuális) visszajelzést adnak – mégpedig az egyetem ügyfeleitől.

• Hallgatói panelvizsgálat: rendszeres időközönként felmérik a hallgatói életpálya négy különböző „stádi-
umában” lévő érintettek véleményét a képzésről. A négy stádium a következő: (1) tanulmányok 
kezdetén, (2) közepén és (3) végén lévő, valamint (4) négy-öt éve végzett hallgatók. A megkérdezés 
alapján karriervizsgálatot készítenek, valamint a hallgatók egyetem alatti életútját is elemzik.

• EQUIS-értékelés: ahogyan korábban is olvashattuk, a WU 2007-ben megszerezte az EQUIS-
tanúsítványt. Ennek megtartásához szükség van arra, hogy rendszeres időközönként ellenőrizzék a 
fontos(abb) mutatószámok alakulását. Ezek a mutatószámok négy témakört jellemeznek: a WU stra-
tégiai fejlődése, nemzetköziesedés, kapcsolatok a gazdasággal, minőségirányítás.

A fent említett további három terület – ezek a rektorhelyettesi struktúrának megfelelően: kutatás, emberi 
erőforrások, pénzügy és gazdálkodás – is elkészíti és átadja a címzetteknek a maga jelentéseit és beszámo-
lóit, amelyet azután a tanszékek, intézetek, szakcsoportok (továbbá a kutatóintézetek) vezetői saját irányí-
tási feladataikhoz felhasználnak. Ennek konkrét működését egy kiragadott példán keresztül mutatjuk be.

A kurzusok – például előadások, szemináriumok stb. – értékelésének alapvető elemzési szintjét az inté-
zetek (azaz több tanszék együttese) jelentik. Az intézetvezetők kapják meg az erre vonatkozó értékelést. 
Ebben az egyes kurzusokra vonatkozó alapvető értékelés mellett összehasonlító adatok is szerepelnek: az 
intézeti átlag (és annak szórása) így hozzámérhető a vonatkozó szakcsoport, sőt a teljes WU átlagához (és 
annak szórásához). Sőt, a jelentés külön kiemeli a címzett intézet azon kurzusait, amelyek az adott félévben 
a WU legfelső és legalsó decilisébe tartoztak. Mindezt az intézetvezető felhasználja az intézeti munkatár-
sakkal folytatott, rendszeres teljesítményértékelő beszélgetésekhez is.

Az egyes intézetek kurzusértékeléseit ezután begyűjti a szakcsoport vezetése, és ezekből állítja elő azokat 
az (oktatásra vonatkozó) adatokat, amelyek a szakcsoport megegyezéses célkitűzései teljesítésének bemu-
tatásához kellenek; ezeket a szakcsoport vezetése aggregálja, és a státuszjelentés részeként megküldi a 
rektornak. 

A visszajelzés hasonlóan történik a többi terület – kutatás, emberi erőforrások, pénzügyek – mutatószá-
maival is. A szakcsoportok és kutatóközpontok tehát több helyről érkező és nagyon részletes adatok aggre-
gálásával saját maguk állítják össze átfogó éves kimutatásukat.

INFORMATIKAI TÁMOGATÁS
Az előző alpontban bemutattuk, hogy a WU fontos adatait a négy rektorhelyettes egymással párhuzamosan 
és egyenrangúan kezeli. Mind a négyfajta adatkezeléshez – a külön apparátus mellett – saját, szigetszerű 
informatikai támogatás tartozik, amelyet az egyes területek sajátos igényei szerint alakítottak ki. Nincs 
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azonban olyan összegyetemi szintű informatikai megoldás, amely ezeket a különálló adatállományokat 
integrálná. Az integráció hiánya az oka annak is, hogy a státuszjelentéseket és a tudásmérleget is (részle-
tesen lásd a következő pontban) csak úgy tudják elkészíteni, hogy azt az intézetek és szakcsoportok számára 
önálló feladatként adják ki és végeztetik el. Az előző alpontban láttuk, hogy a státuszjelentések elkészítése 
a szakcsoportok feladata, akik a négy rektorhelyettesi terület releváns adataiból rakják össze a tőlük kért 
beszámolót.

Összegyetemi szinten nem, egy hierarchiaszinttel lejjebb – vagyis a négy különböző adatkezelési terü-
leten – azonban már találunk integrált megoldásokat a WU esetében. A fenti példát továbbvíve: az okta-
tási rektorhelyetteshez tartozó adatállományokat közös adattárházban tárolják, és ebből 2006 óta egységes 
lekérdezést alkalmaznak (a Business Objects program segítségével26). Ez azt jelenti, hogy az oktatási terü-
letre vonatkozó elkészítendő jelentéseket és beszámolókat – néhány példát erre az előző alfejezetben sorol-
tunk fel – integrált adatbázis felhasználásával készítik el. Ehhez azonban szükség volt arra, hogy közös 
helyre rendezzék össze a vizsgák adatait, a felvételiket, a hallgatók nyilvántartását (számos jellemző: például 
nem, életkor, előző végzettség stb. mentén), a letanított kurzusok adatait és értékelését, az egyes hallgatók 
előmenetelének részletes nyilvántartását, az általuk eddig megszerzett kreditpontokat, a végzettek adatait, 
az oktatók adatait. Ezekből hozták létre az oktatási terület már említett SQL-adattárházát, amelyet a WU 
esetében BACH-nak neveznek. (A kutatási adatokat összefogó alrendszer az ún. FIDES, míg a pénzügyi és 
gazdálkodási adatokat önálló SAP-adatbázisban tartják nyílván.)

Az informatikai támogatás fejlesztése mellett még mindig jellemző, fent bemutatott széttöredezettség 
egyik fontos oka abban keresendő, hogy a WU-n használt statisztikák, beszámolók és jelentések többsége 
sokkal régebbi, mint akár a megegyezéses célkitűzések rendszere, akár a mai informatikai nyilvántartás 
bevezetése. Ez nem meglepő, hiszen az egyetem oktatási és kutatási tevékenységét, annak eredményeit már 
régóta és folyamatosan nyomon követik az egyetemek. Azt viszont megállapíthatjuk, hogy sem a megvál-
tozott informatikai környezet, sem a megváltozott irányítási rendszer nem vezetett el (legalábbis cikkünk 
megírásának időpontjáig) oda, hogy integrálják a meglévő – és adott esetben jól működő – informatikai rész-
rendszereket.

A tudásmérleg és kapcsolódása a WU teljesítményjelentési rendszeréhez

Ebben a részben a tudásmérleg – vagy másképpen Wissensbilanz – szerepét járjuk körül általában az osztrák 
felsőoktatási környezetben, majd kifejezetten a Wirtschaftsuniversität Wien esetében. Mivel jelen esetta-
nulmány fókusza az általános egyetemi teljesítménymenedzsment mellett a WU stratégiai erőforrásainak 
– amelyek közé az intellektuális tőke vagy tudástőke is beletartozik – irányításba történő beemelése, továbbá 
a kapcsolódó vezetői döntéshozatalt támogató jelentések és a kapcsolódó információs rendszer bemuta-
tása, ezért a tudásmérleg áttekintésekor is ezt helyezzük előtérbe. Így a tudásmérleg általános bemutatása 
után elsősorban azt vizsgáljuk meg, hogy mennyiben alkalmazhatná azt a WU külső és/vagy belső beszá-
molóként.

AZ INTELLEKTUÁLIS TÔKE MEGRAGADÁSA ÉS A TUDÁSMÉRLEG LOGIKÁJA
A felsőoktatási intézmények mint „tudás-előállító és -felhasználó” szervezetek a tudástőke (vagy más 

26 Ennek a programnak az az előnye, hogy SQL-programozás nélkül is használhatóvá teszi az adattárházat. Az egyes szakcso-
portoknál, illetve intézeteknél vannak olyan munkatársak, akiknek megtanították a Business Objects használatát, és így önál-
lóan tudják elkészíteni az őket érdeklő lekérdezéseket.
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néven intellektuális vagyon, intellektuális tőke) tudatos kezelését igénylik. Az egyetemek versenyképessége 
megteremtésének és fenntartásának fontos feltétele az oktatói és kutatói szakembergárda megtartása és 
fejlesztése (humán tőke), a fenntartóval való együttműködés továbbfejlesztése, a végzett, jelenlegi és jövő-
beli hallgatókkal, valamint az intézmény egyéb érintettjeivel való kiváló kapcsolatok kialakítása (kapcso-
lati tőke), továbbá a szervezeti struktúra és rugalmasság (szervezeti vagy strukturális tőke) menedzselése.  
Mivel mindezen tevékenységek nem vagy csak nehezen valósíthatók meg az intellektuális tőkére vonat-
kozó releváns és vezetői információk nélkül, ezért az ezen kihívásra adott válaszként az egyetemek esetében 
is többféle beszámolási és menedzsmenteszköz látott napvilágot, amelyeket kifejezetten a felügyelő intéz-
mény külső, vagy éppen az egyetemek és kutatóintézetek belső igényeire fókuszálva alakítottak ki. Ilyen az 
osztrák tudásmérleg-jelentési modell is, amelyet kifejezetten az egyetemi intellektuális vagyon megragadá-
sára és az illetékes minisztérium felé történő beszámolás elősegítése érdekében fejlesztettek ki. 

A tudásmérleg – mint beszámoló – (a) az egyetemi teljesítmény-előállítási folyamatot képezi le, miközben 
kitér (b) az egyetemi teljesítmény-előállítás alapját (inputját) jelentő stratégiai erőforrásokra, valamint (c) a 
teljesítmény-előállítás révén elért eredményre és az érintettekre való hatásra is (output, outcome). Az előbbi 
csoportba – azaz az erőforrások közé – olyan bemeneti tényezők tartoznak, mint a szakmai tudást hordozó, 
motivált és lojális tudományos munkatársak, továbbá a támogató személyzet (humán tőke), az egyetem 
számára rendelkezésre álló szervezeti, informatikai és egyéb infrastruktúra (strukturális vagy szervezeti 
tőke), valamint az egyetem által ápolt kapcsolatok hálózata (kapcsolati tőke). Utóbbi csoportba taroznak – 
lásd: eredmények – maguk az oktatási programok és kimenetük, a magas oktatási minőség és a végzett hall-
gatók, a kutatási eredmények és kutatási projektek, a gyakorlati szakértői tevékenység, de a tudományos 
közösségépítés is. (WB-Verordnung [2006], WU Wissensbilanz [2008] alapján).  

A tudásmérleg beszámolási alaplogikáját és általános feltételrendszerét a következő ábra foglalja össze:

Keretfeltételek
Intellektuális 

vagyon
Teljesítmény előállítás 

folyamata Címzettek/Érdekeltek

Jövőkép

Oktatás

Továbbképzés

Kutatás

Üzleti siker

Hálózati kapcsolatok

Adminisztratív és 
támogató szolgáltatások

Infrastrukturális 
szolgáltatások

Hallgatók

Végzősök

Vállalatok

Tudományos közösség

Irányító testület (vezetés)

Munkatársak

Fenntartó

Közvélemény

Politika

Stratégia

Célok

Humán tőke

Kapcsolati tőke

Strukturális tőke

Saját ábra WB-Verordnung [2006] és WU Wissensbilanz [2008] alapján
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AZ EGYETEMI TUDÁSMÉRLEG SZERKEZETE ÉS BEVEZETÉSÉNEK HÁTTERE
Ausztriában a tudásmérleg-beszámolót (Wissensbilanz vagy WB-jelentés) a 2002. évi egyetemi törvény alapján 
2006-ban kiadott minisztériumi rendelet, az ún. tudásmérleg-rendelet (WB-Verordnung [2006]) vezette be 
a felsőoktatási környezetbe. Eszerint a beszámoló célja „a nem tárgyiasult értékek, a teljesítmény-előállítási 
folyamat és a hozzá kapcsolódó eredmények számszerű és kvalitatív formában történő bemutatása, értékelése 
és kommunikálása a teljesítmény-megállapodások előzetes alátámasztása és utólagos értékelése érdekében.” 
(WB-Verordnung [2006] 2. §).

Az egyetemi tudásmérleg – ami leegyszerűsítve az Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS) hasonló 
nevű beszámolójának felsőoktatási környezetre adaptált változata – kialakítása és a kapcsolódó jogszabály 
megalkotása bizottsági formában történt, a minisztérium és az egyetemek képviselői, valamint az ARCS szak-
értőinek részvételével. A tudásmérleg-rendelet végül 2006. február 1-jén lépett hatályba, az első – ekkor még 
egyszerűsített – tudásmérleg-jelentést pedig a 2005-ös évre vonatkozóan kellett összeállítaniuk a felsőoktatási 
intézményeknek. Az első immár teljes tudásmérlegek a 2006-os év adataival 2007 tavaszán álltak elő. A jelen-
tést ettől kezdve a rendelet által meghatározott teljes formájában a felsőoktatási intézményeknek minden év 
április 30-ig az előző év adatai alapján be kell nyújtaniuk a minisztérium számára.

A tudásmérleg szerkezetét (fejezetek és felépítés), az egyes részek (témakörök), valamint a benne szereplő 
mutatók konkrét tartalmát és dimenzióit (humán tőke, strukturális tőke, kapcsolati tőke, alapfolyamatok és 
eredmények) a fent nevezett rendelet részletesen szabályozza, valamint előírja azt is, hogy a tudásmérleget 
milyen adatstruktúrában kell a minisztérium rendelkezésére bocsátani. A tudásmérleget az egyetemek a 
benyújtás és egy ún. adattisztítás után nyilvánosan elérhetővé teszik. (A nyilvánossági követelmény a tárgyévi 
mellett még legalább az előző 3 évi tudásmérlegre vonatkozik.) Az adattisztítási folyamat az egyetem és a 
minisztérium közötti egyeztetést jelent, amelyre a jogszabály alapján 5 hét áll rendelkezésre, s amely lehető-
séget teremt a felek számára az esetleges kérdéses pontok tisztázására. 

A tudásmérleget a jelenleg hatályos rendelet szerint az alábbi szerkezetben és fő tartalmi 

elemekkel kell összeállítani és benyújtani a minisztérium számára27: 

Fejezet Főbb tartalmi elemek

I. Működés, célkitűzések és 
stratégia

Szöveges formában bemutatja az egyetem működését, céljait és az 
elért eredményeket az alábbi, a minisztérium által kiemelt területeken:
munka vagy gyermek mellett tanulók támogatása, minőségbiztosítás, 
nyilvánosság, nők egyenjogúsága, munkatársak fejlesztése és 
továbbképzése, hátrányos helyzetűek és/vagy tartós betegséggel élők 
támogatása, díjak és kitüntetések, kutatási hálózat, bolognai átállás.

II. Intellektuális vagyon Az intellektuális vagyon állapotát és főbb jellemzőit ragadja meg 
humán tőke, strukturális tőke és kapcsolati tőke szerint megbontva. 
Az összesen 24 mutató által lefedett fő témakörök: munkaerő 
összetétele és nagysága, kitüntetések, fl uktuáció, elérhető 
adatbázisok, esélyegyenlőség, infrastruktúra állapota, nemzetközi és 
vállalati kapcsolatok.

27 A 2006-os tudásmérleg-rendelet előírja a tudásmérleg koncepciójának (a tartalomnak és a mutatóknak) legkésőbb 5 éven 
belüli áttekintését és szükség esetén felülvizsgálatát. A felülvizsgálat az interjúkon elhangzott információk alapján jelenleg 
zajlik, az új rendelet kiadása 2010. második felében várható. 
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Fejezet Főbb tartalmi elemek

III. Alapfolyamatok A folyamatok két alapvető csoportját (ezek: oktatás és képzés; 
valamint kutatás és fejlesztés) ragadja meg, összesen 20 mutató 
segítségével. 
Érintett területek például: oktatási kapacitás, kutatási infrastruktúra és 
kutatási projektek, hallgatói létszám. 

IV. Alapfolyamatok 
eredményessége és 
hatékonysága

Az előző pontban szereplő értékteremtő folyamatok eredményességét 
és hatékonyságát mutatja be 9 mutató segítségével. 
Témák (például): végzettek adatai, külföldi képzésben résztvevők, 
kutatási eredmények, publikációk, szabadalmak.

V. Összefoglalás és kitekintés Rövid, szintén szöveges összefoglalás a fentiekről, valamint a jövőbeli 
teendők/tervek összefoglalása narratív módon.

WB-Verordnung [2006] és WU Wissensbilanz [2008] alapján

A tudásmérleg-mutatók (a WU esetében a rendelet alapján összesen 53 darab28) általános és összesített 
formában mutatják be az egyetem teljesítményét – az intellektuális vagyon egyes elemei, az alapfolyamatok 
jellemzői és azok eredményessége (output) szempontjából. A tudásmérleg elsősorban a minisztérium és az 
egyetem általános információigényének kielégítését, valamint a közöttük köttetett teljesítmény-megálla-
podás alátámasztását szolgálja. Mivel azonban a tudásmérlegben szereplő mutatók közül ténylegesen csak 
nagyon kevés szerepelt a teljesítmény-megállapodásban29, ezért megállapíthatjuk, hogy a két dokumentum 
– beleértve a költségvetést is – közötti kapcsolódás és kölcsönhatás jelenleg nem túl magas. Mivel azonban a 
tudásmérleg feladata a teljesítménycélok elérésében, azaz a teljesítmény-előállítási folyamatban kulcsfon-
tosságú intellektuális vagyon és az alapfolyamatok megragadása, így a célok mérése szempontjából a szoro-
sabb összekapcsolásuk javasolható lenne. Jelenleg a hároméves teljesítmény-megállapodásban csak nagyon 
kis szerepet kaptak a tudásmérleg mutatószámai.

Ebből kiindulva a következő pontban a tudásmérleget járjuk körül azt vizsgálva, hogy milyen szerepet 
tölthet(ne) be az ágazati és az egyetemi irányításban, illetve információáramlásban.

A TUDÁSMÉRLEG SZEREPE ÉS ALKALMAZHATÓSÁGA AZ ÁGAZATI ÉS AZ INTÉZMÉNYI IRÁNYÍTÁSBAN 
– KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INFORMÁCIÓKÖZLÉSRE
Ágazati szint. Mielőtt rátérünk a tudásmérleg vezetői információs eszközként való alkalmazhatóságára a 
WU (és általában az egyetemek) esetében, előbb az ágazati szintű szerepével kapcsolatban érdemes kiemelni 
az alábbiakat:

• Mivel az osztrák egyetemi tudásmérlegek szerkezete és tartalmi elemei (mutatók) törvényileg meghatáro-
zottak és 2006 óta változatlanok, így a jelentés jó lehetőséget kínál a minisztérium számára akár időbeli, 
akár intézményközi összehasonlítások elvégzésére. Az egyes intézmények egyedi jellemzőinek (pl.: stra-
tégia, méret, tudományterület) pótlólagos figyelembevételével azonban a tudásmérleg továbbfejleszt-
hető (lenne), annak érdekében, hogy még inkább megfelelő vezetői információs és beszámolási eszközzé 
válhasson mind a minisztérium, mind a szélesebb közvélemény számára egyaránt.

28 A mutatókat részletesen az esettanulmány melléklete tartalmazza.
29 Sőt az osztrák számvevőszék – az egyetemek tudásmérlegét és teljesítmény-megállapodásait összevetve – három példát is 
talált arra, hogy egyetlen mutató sem volt közös a két dokumentumban. (Rechnungshof [2009], 14. o.).
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• Vannak azonban a 2006 óta készített tudásmérlegnek olyan hátrányos jellemzői is, amelyek 
megkérdőjelezik, hogy ez a beszámolófajta a minisztérium kezében képes-e tényleges irányítási 
eszközzé válni. E fejlesztési területek egy részének felülvizsgálata és továbbfejlesztése jelenleg folya-
matban van. A fontosabb fejlesztendő területek a következők: mutatók száma és tartalma, tudás-
mérleg kapcsolata a teljesítmény-megállapodással, a mérési és jelentési rendszer megbízhatósága 
(Rechnungshof [2009]).

Mindezek alapján a tudásmérleg ágazati irányítási szerepéről a következő megállapítások tehetők:

Helyzetértékelés – Tudásmérleg: 2009 – 2010

Értékelési szempont Jelenlegi helyzet és javasolt intézkedés

Mutatók száma Helyzetértékelés: 
A túl sok mutató előállítása és kezelése óriási terhet jelent az egyetemek számára. 
Javaslat: 
A mutatók számának radikális csökkentésére van szükség a jobb alkalmazhatóság 
érdekében.

Aktualitás Helyzetértékelés:
Mivel a mutatók egyharmada 2006 óta változatlan, valamint a narratív részben szereplő 
prioritások felülvizsgálata sem történt meg, ezért a tudásmérleg helyenként nem 
alkalmazkodik az aktuális kihívásokhoz. 
Javaslat: 
A jövőben az irányítási szempontból releváns – így adott esetben az intézmények közötti 
eltérést is megengedő – mutatók és prioritások beépítése javasolt a jelentésbe.

Mutatók kapcsolódása 
a teljesítmény-
megállapodáshoz

Helyzetértékelés: 
A tudásmérleg-mutatók nagy része nem szerepel az egyetemi teljesítmény-
megállapodásokban, így hasznosságuk az ágazati teljesítménymenedzsment 
szempontjából sem minden esetben látható.
Javaslat: 
A tudásmérleg és a teljesítmény-megállapodás magasabb szintű integrációjára van 
szükség, hiszen a tudásmérleg megfelelő információforrás lehet a minisztérium 
szempontjából is (pl. a kutatási és oktatási teljesítmények esetében).

Jelentési rendszer 
megbízhatósága

Helyzetértékelés:
A tudásmérleg-mutatók adatminősége és a minisztérium által biztosított informatikai 
támogatás nem mindenben megfelelő. 
Javaslat: 
A belső (egyetemi) és a külső (minisztériumi) beszámolási rendszer továbbfejlesztése, 
továbbá az egyetemek magasabb szintű szakmai és informatikai támogatása, s ezáltal 
az egyes mutatók adatminőségének és megbízhatóságának javítása.

Saját értékelés és a Rechnungshof [2009] alapján

Összességében elmondhatjuk tehát, hogy bár a tudásmérleg egyik alapvető célja – a minisztérium 
szempontjából – az egyetem és a minisztérium közötti teljesítmény-megállapodás alátámasztása, a 
gyakorlatban ez (a két dokumentum közötti minimális kapcsolat miatt) nem vagy csak nagyon kis 
részben valósul meg. A tudásmérleg akkor válhat valódi teljesítményorientált ágazati kontrolleszközzé, 
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ha megvalósulnak a fenti fejlesztések, s mindenekelőtt sor kerül a tudásmérleg és a teljesítmény-megál-
lapodás jobb összeillesztésére és tartalmuk integrálására.

Egyetemi szint a WU esetében. Az egyetem érintett munkatársaival folytatott beszélgetéseink és 
a rendelkezésre álló dokumentumok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a tudásmérleg a 
WU szemében jelenleg egy kötelező, a törvény által meghatározott, külső jelentési forma. A WU tudás-
mérlege jelenlegi formájában (a minisztérium által meghatározott tartalom és fókusz miatt is) kevéssé 
alkalmas belső irányítási eszköz (lenne) – annak ellenére, hogy egységes felépítésű és tartalmú beszá-
molóról van szó, továbbá annak ellenére is, hogy strukturált formában mutatja be a WU intellektuális 
vagyonát és alapfolyamati teljesítményét. Az egyetemi és szervezeti egység szintű oktatási, kutatási és 
pénzügyi teljesítmények mérése és irányítása az előző pontban bemutatott belső vezetői jelentések és 
vezetői információrendszer (adattárház) segítségével történik. A tudásmérleg ebbe a rendszerbe jelenleg 
nem, vagy csak nagyon nehezen beilleszthető.

Összességében a tudásmérleg vezetői információforrásként való alkalmazása kapcsán az alábbi 

megállapítások tehetők a WU esetében:

Tudásmérleg értékelése vezetői szempontból (a WU esetében)

Szempont Összefoglaló értékelés

Alapcél Helyzetértékelés:
A tudásmérleg (rendelet szerinti) célja a minisztériumi teljesítmény-megállapodás 
alátámasztása és rendszeres jelentéskészítés annak megvalósulásáról. Alapvetően egy 
külső beszámolási kötelezettségről van szó.
Lehetőség: 
Olyan beszámolási rendszerré való átalakítása, amelyet valóban hasznos információs 
eszköznek tekintenek a WU vezetői és/vagy amely összekapcsolható a WU saját 
irányítási rendszereivel. Még nagyobb súlyt adna neki a teljesítmény-megállapodással, 
illetve a fi nanszírozással való (akárcsak részleges) összekapcsolása.

Tartalom Helyzetértékelés: 
Az intellektuális vagyon és az egyetemi teljesítmény-előállítási alapfolyamat aggregált 
(egyetemi szintű) bemutatása a minisztérium által meghatározott struktúrában és 
tartalommal.
Lehetőség:
Vezetési szempontból releváns információk beépítése – akár az intézmények 
egyedi jellemzőinek fi gyelembe vételével. A tudásmérleg differenciálása intézeti és 
kutatóintézeti vezetési szintek, valamint programok szerint.

Stratégiai illeszkedés Helyzetértékelés: 
A mutatók egy része jobban (pl.: nemzetköziesedés), míg a többség kevéssé alkalmas a 
WU stratégiájának megragadására és visszamérésére.
Lehetőség:
A tudásmérleg mutatóinak hozzáillesztése a WU stratégiai céljaihoz (lásd 
intézményfejlesztési terv és teljesítmény-megállapodás). Ez a mutatók differenciálását 
is szükségessé teheti.
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Tudásmérleg értékelése vezetői szempontból (a WU esetében)

Címzettek Helyzetértékelés:
Elsődleges címzett a minisztérium, de kiküldés előtt a rektorátus és a rektor is 
megkapja azt. A honlapon keresztül a tudásmérleg bárki számára hozzáférhető.
Lehetőség:
Releváns információtartalommal az intézetvezetői és kutatóközpont-vezetői szint 
számára is összeállítható. Differenciált tudásmérleg esetén az egyetem felső vezetése 
– az egység szintű teljesítményértékelés részeként – a szervezeti egységek közötti 
összehasonlításra (benchmark) is felhasználhatja.

Adatok rendelkezésre 
állása

Helyzetértékelés: 
Külön információrendszer nem támogatja a tudásmérleg összeállítását. Mivel az adatok 
egy része nem áll rendelkezésre automatikusan, egyes esetekben manuális adatgyűjtés 
jellemző az intézetek és néhány funkcionális szervezeti egység bevonásával. 
A WU 2006-ban bevezetett adattárházának célja nem a tudásmérleg összeállításának 
támogatása volt, hanem sokkal inkább a belső, vezetői szempontú döntéstámogatás.
Lehetőség:
Vezetési célú tudásmérleg esetén egységes és integrált IT támogatás.

Gyakoriság Helyzetértékelés:
Évente egyszer. Minisztériumnak történő eljuttatás határideje minden évben április 30.
Lehetőség:
A stratégiai ciklusnak megfelelően, de a gyakoriságot és összeállítási határidőt az 
esetleges vezetői döntési helyzetek függvényében rugalmasan kezelve. A stratégia 
visszamérésének szempontjából a tudásmérleg összeállítása évente elegendő lehet.

Saját értékelés az interjúk és dokumentumelemzés alapján

Összegzés. Vezetési szempontból a WU illetékes munkatársaival készített interjúk alapján megál-
lapítható, hogy a tudásmérleg egy törvényileg előírt külső jelentés, amely vezetői szemszögből eltérő 
mélységű és eltérő relevanciával rendelkező információkat tartalmaz. Ennek ellenére maga a tudásmérleg 
– mivel az már mostani állapotában is többféle érintett szempontjából és strukturált módon ragadja meg 
az egyetemi értékteremtési folyamatot – a felhasználására vonatkozó vezetői szemléletváltás és néhány 
továbbfejlesztési lehetőség megvalósulása esetén alkalmas vezetői információs eszköz lehet. Ennek egyik 
fontos alapfeltétele a mostani, külső fókuszú beszámolás belső, szervezeti szempontú differenciálása. 
Mindez azt jelenti, hogy a tudásmérleget olyan tartalommal töltsük fel, amely az egyes szervezeti egységek, 
programok és kutatási projektek vezetőinek számára is releváns információval bír, valamint megköny-
nyítsük az adatokhoz való hozzáférést és a tudásmérleg összeállítását. Legjobb esetben a tudásmérleg a 
jelenlegi, szigetszerű vezetői információs rendszerek egyik integráló felületévé is válhat – hasonlóan a telje-
sítmény-megállapodás teljesítését bemutató (korábban leírt) egyetemi beszámolókhoz.

Összefoglaló gondolatok és következtetések

Az esettanulmány a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem teljesítménymenedzsment-rendszerét 
mutatta be. A WU teljesítményét alapvetően meghatározza a vele szemben támasztott minisztériumi 
elvárás-rendszer. Az elvárások egy részét miniszteri rendeletek, más részét pedig az ágazati miniszté-
riummal megkötött, testre szabott teljesítmény-megállapodás tartalmazza. A testreszabás egyik fontos 
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összetevője, hogy a teljesítmény-megállapodás épít az egyetem stratégiáját tartalmazó ún. intézmény-
fejlesztési tervre.

A miniszteri rendeletek közül a tudásmérleg előírásait tartalmazót vizsgáltuk meg részletesen. 
Előzetes várakozásaink szerint az intellektuális tőke elemeit bemutató jelentésnek – annak ellenére is, 
hogy annak szerkezetét és tartalmát nem az egyetem vezetése, hanem egy központi rendelet határozza 
meg – komoly figyelmet szentel az egyetem – hiszen ez saját érdeke is, mert az intellektuális tőke elemei 
alapvetően befolyásolják az egyetem versenyképességét. Mindezek ellenére éppen ennek az ellentettjét 
tapasztaltuk a WU gyakorlatában. A tudásmérlegnek alig van szerepe az egyetem belső irányításában.

Ennek egyik fontos okát abban találtuk meg, hogy a tudásmérleget szabályozó 2006-os rendelet 
mellett a minisztérium bevezetett egy újabb eszközt az intézmények irányítására: a teljesítmény-megál-
lapodást. Ez egyrészt jelentős mértékben lefedi a tudásmérlegben érintett területeket (a humán, a struk-
turális és a kapcsolati tőkét, valamint az egyetemi alapfolyamatok teljesítményét), másrészt ez alapján 
kapja meg költségvetési támogatásának zömét az egyetem. Nem csoda tehát, hogy az intézmény a 
teljesítmény-megállapodásra és annak végrehajtására fordítja a figyelmét, s ez elhomályosítja a tudás-
mérleg korábbi vonzerejét.

S valóban azt tapasztaljuk, hogy a minisztériummal kötött hároméves teljesítmény-megállapodást 
a rektor következetesen érvényesíti (lebontja) a belső irányításban, amikor szintén hároméves időre 
kötelező érvényű megegyezéses célkitűzéseket tárgyal le a szakcsoportok vezetőivel. A rektori irányítás 
– teljesen logikus és következetes módon – a teljesítmény-megállapodásban megtestesülő külső elvá-
rások belső érvényesítésére épül.

Ebben a helyzetben a tudásmérlegnek akkor juthat(na) jelentősebb szerep, ha annak tartalma és szer-
kezete összhangban lenne a teljesítmény-megállapodással, vagyis mutatószámai megjelennének ez 
utóbbiban, vagy legalább kiegészítenék azt. Másik lehetőség a költségvetés egy részének a tudásmér-
leghez kapcsolása (lenne). Jelenleg azonban egyik sincs így. Az osztrák jogalkotók ugyanis elmulasz-
tották harmonizálni a tudásmérleg korábban megalkotott tartalmát és előírásait az újabban bevezetett 
teljesítmény-megállapodási rendszerrel. Mindez oda vezetett, hogy az egyetemek – miközben mindent 
megtesznek a teljesítmény-megállapodás teljesítéséért – a legszívesebben elfelednék a tudásmérleget. 
Összeállításával a WU-n például a rektorátus egy munkatársát bízták meg, akinek komoly erőfeszíté-
sébe kerül a szükséges adatok – sokszor manuális – összegyűjtése. Ehhez valódi segítséget az informa-
tikai rendszertől sem kaphat.

Mindazonáltal 2010 tavaszán és nyarán átírják a tudásmérlegre vonatkozó rendeletet. Ezzel tesznek 
kísérletet az előbbiekben hiányolt összhang megteremtésére, s ezzel talán sikerül kimozdítani a tudás-
mérleget mostani „tetszhalott” állapotából. A magyar felsőoktatás számára azonban ma is érdekes 
(lehet) ez az eszköz. A benne szereplő mércék – lásd a mellékletet – ugyanis jelenlegi formájukban is 
ráirányítják a figyelmet a tudás, a kapcsolatok és egyéb erőforrások fontosságára. Minden magyar intéz-
ményvezető (továbbá dékán, intézet- és tanszékvezető) számára érdekesek lehetnek ezek az informá-
ciók, vagyis ezeket felhasználhatja saját területének irányítására. Itt azonban már nem egy egységes 
felépítésű, ágazati vagy összegyetemi tudásmérlegről, hanem annak differenciált (szervezeti egység 
vagy program szintre lebontott) formájáról beszélünk (bővebben lásd a A tudásmérleg szerepe és alkal-
mazhatósága fejezetben megfogalmazott javaslatokat és továbbfejlesztési lehetőségeket).

S még egy fontos, követendő példával szolgálhat a WU esete a magyar intézmények számára. Ez 
pedig az egyértelmű külső elvárások következetes belső érvényesítése. Az egyetemvezetés ugyanazon 
időtávon és ugyanolyan feltételekkel fogalmaz meg megegyezéses célkitűzéseket a szakcsoportok felé, 
mint ahogyan a minisztérium megfogalmazza az elvárásait az intézmény irányában. S ennek teljesítését 
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menet közben (a WU-nál évente) ellenőrzi. Ez a nagyon világos és tiszta irányítási rendszer megteremti 
a kapcsolatot a külső és a belső teljesítmény között, és minden szakcsoport (Magyarországon ez a karok 
szintjét jelenti) látja, hogy ő mivel járul hozzá az intézmény egészétől elvárt teljesítményhez. Ugyanez a 
következetesség továbbvihető lenne az alsóbb szervezeti szintekre: az intézetekre és a tanszékekre is. A 
rendszernek pedig az ad nyomatékot, hogy a forrásokat is ehhez rendeli hozzá a felettes hierarchiaszint.

Napjainkban mindez nem működhet megfelelő információtechnológiai támogatás nélkül. A WU 
rektorhelyettesenként tagolt, szigetszerű rendszerei nem jó példával szolgálnak erre. A magyar felsőok-
tatási intézmények számára azonban a fenti logika egyértelműen kijelöli a célszerű fejlesztések irányát.
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MELLÉKLET

A tudásmérlegben szereplô mutatók listája (forrás: WB-Verordnung [2006])

Tudásmérlegben szereplő mutatók

A) Az intellektuális vagyon mutatói (WB II. rész)

1. Humán tőke (7 db):
• Munkatársak száma (egyetem összes) (nem, funkció, besorolási kategória szerinti bontásban)
• Oktatási kitüntetések (habilitációk) száma (egyetem összes és tudományterületenként) (nem szerinti bontásban)
• Egyetemi kinevezések száma (egyetem összes és tudományterületenként) (nem, előző egyetem/munkahely 

szerinti bontásban)
• Egyetemről távozó munkatársak száma (egyetem összes és tudományterületenként) (nem és fogadó egyetemek 

szerinti bontásban)
• Legalább 5 napot külföldön töltő tudományos munkatársak száma (egyetem összes) (nem és fogadó ország 

szerinti bontásban)
• Külföldről érkező tudományos munkatársak száma (egyetem összes) (nem és küldő ország szerinti bontásban)
• Továbbképzésen vagy személyi fejlesztési programban résztvevő munkatársak száma (egyetem összes) (nem és 

funkció szerinti bontásban)

2. Strukturális tőke (11 db):
• Esélyegyenlőség és a női foglalkoztatás fejlesztése érdekében indított akciók összértéke euróban (egyetem 

összes)
• Genderspecifi kus oktatási és K+F programok, valamint a művészet támogatására fordított összeg euróban 

(egyetem összes)
• Speciális intézményekben aktív szerepet vállaló munkatársak száma (egyetem összes) (nem, intézmény típusa 

és funkció szerinti bontásban)
• Korlátozott helyzetű, sérült és/vagy krónikus betegséggel élő hallatókkal foglalkozó intézményekben 

tevékenykedő munkatársak száma (nem és egyéni besorolás szerinti bontásban)
• Speciális igényekkel rendelkező és/vagy krónikus betegséggel élő hallatók érdekében indított akciók értéke 

euróban (egyetem összes)
• Munka/egyetem és a család/magánélet közötti egyensúly elérését segítő programok összértéke euróban 

(egyetem összes)
• Elérhető online kutatási adatbázisok költsége euróban (egyetem összes)
• Elérhető szakmai folyóiratok költsége euróban (egyetem összes)
• Nagyértékű K+F eszközökbe és/vagy a művészet támogatását elősegítő eszközökbe történő befektetés euróban 

(egyetem összes és tudományterületenként)
• Szponzori bevételek euróban (egyetem összes)
• Hasznos alapterület négyzetméterben (egyetem összes)

3. Kapcsolati tőke (6 db):
• Külső szakmai és/vagy habilitációs bizottságokban elnöki, tagi vagy más szakmai pozícióval rendelkező 

munkatársak száma (egyetem összes és tudományterületenként) (nem szerinti bontásban)
• Partneregyetemekkel/vállalatokkal kötött együttműködési szerződések száma (egyetem összes) (ország és 

együttműködő partner szerinti bontásban)
• Tudományos folyóiratokban funkciót betöltő munkatársak száma (egyetem összes) (nem és besorolt/nem 

besorolt folyóiratok szerint bontásban)
• Tudományos/művészeti bizottságokban résztvevő munkatársak száma (egyetem összes) (nem és a 

bizottság felügyelő szerve szerinti bontásban)
• Könyvtári kölcsönzések száma (egyetem összes) (a kikölcsönző típusa szerint)
• Könyvtári események/rendezvények száma (egyetem összes) (esemény típusa szerinti bontásban) 
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Tudásmérlegben szereplő mutatók

B) Az alapfolyamatokat megragadó mutatók (WB III. rész)

1. Oktatás és továbbképzés (12 db):
• Tudományos oktatási kapacitás nagysága (FTE) (egyetem összes és tantervenként) (nem szerinti bontásban)
• Kínált akadémiai programok száma (egyetem összes) (program típusa és oktatási forma szerint bontásban)
• Átlagos tanulmányi idő (egyetem összes és tantervenként) (nem és az egyetemi program szakasza szerinti 

bontásban)
• Alapszakos, mester és PhD programokban résztvevők végzési aránya (egyetem összes és tantervenként) (neme 

szerinti bontásban)
• Hallgatói létszám (egyetem összes) (nem, nemzetiség, fi nanszírozás típusa és hallgatói forma szerinti bontásban)
• Alapszakos, mester vagy PhD programokban résztvevő és a tantervi ütemezés szerint előrehaladó, vizsgáit a 

minimális idő alatt vagy egy maximum extra félév beiktatásával sikeresen teljesítő hallgatók száma (egyetem 
összes) (nem és nemzetiség szerinti bontásban)

• Egyetemi programokban résztvevők száma (egyetem összes és tantervenként) (nem és nemzetiség szerint)
• Nemzetközi mobilitási programokban résztvevő egyetemi hallgatók száma – kimenő hallgatók (egyetem összes) 

(nem, nemzetiség, fogadó-ország és mobilitási program szerinti bontásban)
• Nemzetközi mobilitási programokban résztvevő egyetemi hallgatók száma – bejövő hallgatók (egyetem összes) 

(nem, nemzetiség és mobilitási program szerinti bontásban)
• Osztrák diploma nélkül alap- vagy mesterszakos, illetve PhD programokra felvett hallgatók száma (egyetem 

összes és tantervenként) (nem, nemzetiség és egyetemi program típusa szerinti bontásban)
• Nemzetközi kettős diplomát adó (közös) programok száma (egyetem összes)
• Oktatási projektek fi nanszírozása euróban (egyetem összes) (projekt típusa szerinti bontásban.

2. Kutatás és fejlesztés (8 db):
• Kutatásban (K+F) dolgozó akadémiai munkatársak százalékos besorolása tudományterületek szerint (egyetem 

összes és tudományterületenként) (nemek szerinti bontásban)
• Harmadik fél által fi nanszírozott K+F és művészeti projektek száma (egyetem összes és tudományterületenként) 

(fi nanszírozó/szerződő fél, a kutatás típusa és a fi nanszírozó fél felügyelőszerve szerinti bontásban)
• Egyetem által belső forrásból fi nanszírozott K+F és művészeti projektek száma (egyetem összes és 

tudományterületenként) (kutatás típusa szerinti bontásban)
• Kutatási ösztöndíjasok száma (egyetem összes és tudományterületenként) (nem és fi nanszírozó szervezet 

szerinti bontásban)
• Külső harmadik fél által fi nanszírozott K+F vagy művészeti projektek által biztosított kutatói helyek száma 

(egyetem összes és tudományterületenként) (nem és kutatás típusa szerinti bontásban)
• Doktori programok száma (egyetem összes és tantervenként)
• PhD programokban résztvevők száma (egyetem összes) (nem és nemzetiség szerinti bontásban)
• Doktori programokban résztvevő alkalmazott tudományterületen szerzett egyetemi diplomával rendelkező 

hallgatók száma (egyetem összes és tantervenként) (nem és nemzetiség szerinti bontásban)
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Tudásmérlegben szereplő mutatók

C) Alapfolyamatok eredményessége és hatékonysága (WB IV. rész)

1. Oktatás és továbbképzés (4 db):
• Végzettek száma (egyetem összes és tantervenként) (nem, nemzetiség, kitüntetett diploma és egyetemi 

program típusa szerint)
• Finanszírozott külföldi részképzési szakaszt is megvalósító végzett hallgatók száma (egyetem összes) (nem 

és a fogadó ország szerinti bontásban)
• Egyetem továbbképzési programjaiban végzettek száma (egyetem összes) (nem és nemzetiség szerinti 

bontásban)
• Tanterv szerint vagy a tanterv szerinti megengedett tolerancia-időszakon belül végzettek száma (egyetem 

összes és tantervenként) (nem, diplomaeredmény és program szerinti bontásban)

2. Kutatás és fejlesztés (5 db):
• Sikeresen lezárt doktori kutatások/képzési programok száma (egyetem összes és tantervenként) (nem, 

nemzetiség és doktori program szerinti bontásban)
• Tudományos és szakmai publikációk száma (egyetem összes és tudományterületenként) (publikáció típusa 

szerinti bontásban)
• Tudományos eseményeken tartott előadások száma (egyetem összes és tudományterületenként) (nem, 

esemény és a prezentáció típusa szerinti bontásban)
• Egyetem által elnyert szabadalmak száma (egyetem összes és tudományterületenként) (szabadalmat elnyert 

szervezet szerinti bontásban)
• K+F és/vagy az egyetemi törvény szerint művészeti kategóriába sorolt projektekből származó bevétel 

euróban (egyetem összes és tudományterületenként) (megbízó/fi nanszírozó szervezet és az e szervezetet 
felügyelő szerv szerinti bontásban)

       WB-Verordnung [2006] alapján

Femu2/2010.indd   98Femu2/2010.indd   98 7/8/10   10:01 AM7/8/10   10:01 AM



M
Ű
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A hazai pedagógusképzés 
Bologna-vitája
A magyar felsőoktatás legnagyobb hatású vitája ma a tanárképzés körül zajlik. A megszólalások heves-
sége a külső szemlélő számára meglepő is lehet akár, hiszen voltaképpen egy szakmai kérdés áll a 
diskurzus középpontjában, nevezetesen a pedagógusképzés Bologna-rendszerű, azaz alap- és mester-
képzés között megosztott formájának a korábbi, osztatlan formába való visszaalakítása. Abban ugyanis 
semmi különös nem volna, ha szakmai csoportok eltérő megfontolásokból (és esetleg érdekekből) kiin-
dulva változtatnának egy oktatás-szervezeti megoldáson, s mindez vitákon át formálódna. Ami sajátos 
itt, az az érvek indulattal telítettsége, különös tekintettel arra, hogy csaknem fél évtized állt rendelke-
zésre a mesterszintű tanárképzés logikáján alapuló új rendszer megvitatására, s ez idő alatt nem tűnt 
annyira katasztrofálisnak a következmény, mint a jelenlegi aggodalmakban.

Természetesen mindezt magyarázhatják a sokkoló számok, amelyekkel az első alapképzéses időszak 
végén szembesültek, elsősorban a fizika és matematika tanári mesterképzésre jelentkezők között – de 
remélhetőleg oldják is majd a feszültséget az azóta nyilvánosságra került adatok az e területen tovább-
tanulni igyekvők körének örvendetes gyarapodásáról. A vita azonban már kibontakozott, és szakmai, 
pedagógia-elméleti valamint szervezeti összetevői igen fontos álláspont-eltérésekre mutattak rá.

Egyedivé teszi az is a helyzetet, hogy a korábbi koreográfiától eltérően most egyazon intézményen 
belüli ellentétek is nyilvánosan megfogalmazódtak. Ennek jelentősége messze túlmutat a mégoly fontos 
pedagógusképzési ügyön. A megközelítések, elkötelezettségek ütköztetése a megoldás keresésének 
szakmapolitikai és politikai technikái példaként szolgálhatnak majd a hasonló jellegű viták számára is.

Ezért is tartjuk lényegesnek, hogy igyekezzünk a szakmai érvek és megfontolások bemutatásával 
fórumot biztosítani a résztvevőknek. A 2010 elején tartott ELTE által szervezett szakmai vitanap anyaga-
inak nyomtatott közreadása reményeink szerint ezt szolgálja, hiszen a markáns pedagógusképző egyé-
niségek világos előadása, valamint a nemzetközi, módszertani információkat felvillantó hozzászólások 
és kerekasztal-beszélgetések részletesen tartalmazzák az eddigi érveket. 

a szerkesztők
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Bologna és a tanárképzés
A bolognai rendszer bevezetése nem magában áll, hanem 
egy történeti léptékû átalakítás része
A 2000-es évek fordulóján a magyar kormány három olyan kezdeményezéssel élt, amely külön-külön 
és együtt is átrendezte a felsőoktatást. A szándék nem volt, nem lehetett más, mint a társadalmi-gaz-
dasági feszítőerők hatása alatt a képzés rendszerét közelíteni a nyugati világhoz, s ezzel oldani azokat 
a kötöttségeket, amelyek a hallgatók mozgásterét behatárolták. Ez volt a közös motívuma az intézmé-
nyi integrációnak, a kreditrendszer bevezetésének és a többciklusú képzés felvállalásának a bolognai 
szerződés ellenjegyzésével. 

Az Orbán-kormány ezen három kezdeményezése történeti távon fejti ki hatását, egyelőre félsikerrel, 
de átszabta a felsőoktatási intézményrendszer tagolódását és irányítását, egyéni utakkal váltotta fel 
a hallgatók munkaszervezésének kötött-közösségi formáit, és a piacgazdasági feltételekhez igazodva 
több szinten kínál a képzésből kimeneti és átjárási lehetőségeket. A 3+2 éves ciklusokkal definiált 
bolognai rendszer bevezetése a következő kormányra maradt: Magyar Bálint oktatási tárcája e téren az 
éltanuló igyekezetével törekedett gyors eredményeket felmutatni. 

Mondanom sem kell, hogy a felsőoktatás azon hagyományainak rapid felcserélése, amelyek korábban 
a német kultúrkörben, utóbb a szovjet-típusú oktatáspolitikai berendezkedésben már jól rögzültek, 
nehéz volt, nehézkes lett, felemás eredménnyel járt: a kormányzat ebben számított a képzőintézmé-
nyek és szakértői körök együttműködésére, ami minden vonakodás ellenére jól dokumentálhatóan 
be is következett.  Nemzetközi kitekintéssel, az akkor még diadalmasabb angolszász világ perspektí-
vájában józanul nem volt állítható, hogy a többciklusú képzés életképtelen, értékeket rombol és nem 
tartja ígéretét, hogy hozzájárul a munkaerőpiac kontinentális kiszélesítéséhez. A reform nem kerül-
hette meg a volumenében nagy, a helyzetében ellentmondásos, a kilátásait tekintve hányódó peda-
gógusképzést. Az ELTE-nek volt ereje a bolognai reform megvalósítására erős hatást gyakorolni, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy teljes egészében kivonhatta volna a pedagógusképzést a magyar felsőok-
tatás átstrukturálásából. 

A változások nehézségei nem elsôsorban a pedagógusképzésben jelentkeztek 
és jelentkeznek
A bolognai rendszer bevezetése természetesen nyomasztó problémákat gerjesztett. A tudomány-
egyetemi alapképzés tömeges, hallgatósága heterogén, szakmai motivációja kétes, és ami a legsú-
lyosabb, rövid három év alatt szerzett tudásának hasznosíthatósága kérdéses. Az alapképzés – mint 
köztudott – sok területen teljes egyetemi szakok ismeretanyagának zúzalékát magába tömörítette, 
mert előkészítői nem láttak előre a mesterképzésre. Másutt az eltömegesedett alapképzésből úgymond 

HUNYADY GYÖRGY
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kimentettek fontos és súlyos ismeretköröket a jobban szelektált mesterképzésbe. A kettő viszonya, így 
vagy úgy, nem megnyugtatóan kiegyensúlyozott. 

A mesterképzés szakjai burjánoznak, a létesítésükben szellemileg és anyagilag érdekelt intézmé-
nyeket gyakorlatilag nem fékezi se munkaerő-piaci korlát, se a hallgatói érdeklődés mértéke. Beválásról 
esetükben senki nem beszél, ez a szempont egyedül a tanárképzéssel kapcsolatban merül fel – időnek 
előtte.

Ki merné állítani, hogy a pedagógusképzés ma nem küzd ezernyi gonddal és bizonytalansággal, de a 
bolognai rendszer bevezetésének ezek a nyilvánvaló hibái nem terhelik. A pedagógusképzés alapszakjai 
világos célokhoz kötődnek és  célirányos gyakorlati felkészítéssel ötvözött formájuk – az ELTE modell 
jóvoltából – 4 évre tágított teret kapott a bolognai rendszerben.

 A tanárképzés esetében az alap- és mesterképzés összeillesztése nem kerülte el senkinek a figyelmét, sőt 
mikroszkopikus műgonddal lebonyolított országos viták folytak arról, hogy alap- és mesterképzés összes 
kreditje hogyan közelíthet leginkább a szimmetriához a két szakképzettségre vezető tanári felkészítésben.  

A nemzetközi perspektíva
A kerekasztal-beszélgetések egyikén Prof. Dr. Falus Iván, a Pannon Egyetem tanára, az ELTE 
címzetes egyetemi tanára, a Tanárképzők Szövetségének elnöke, a Pedagógusképzés c. folyóirat 
főszerkesztője összevetette az új magyar tanárképzési rendszert az európai gyakorlattal. Falus 
rámutatott, hogy az európai felsőoktatásban sokhelyütt többciklusú volt a képzés már a bolo-
gnai folyamat megjelenése előtt is. Meglátása szerint a magyarországi kétciklusú képzés egyik 
lényegi sajátossága, hogy szaktanári képesítést csak mesterszakon lehet szerezni, ami az európai 
tanárképzésben általánosnak mondható eljárás. A képzési idő Magyarországon összességében 
11 félév, ami az európai gyakorlatokkal összehasonlítva az egyik leghosszabb képzési idejű rend-
szer. A hazai képzés lényegében követő rendszer, amelyben az alapképzés – a 10 tanári beve-
zető kreditet leszámítva – szaktudományos képzést nyújt, a mesterszakon pedig a tanári pályára 
történő felkészítésen van a hangsúly. Az EU országaiban mind a párhuzamos képzés (ahol a 
szaktudományos és tanári felkészítés egyidejűleg folyik), mind pedig a követő képzés előfordul.

Hazánkban valamennyi tanárjelölt ugyanazon a képzési úton haladva, ugyanolyan képzési 
tartalmat elsajátítva szerezheti meg diplomáját. Európában is törekszenek az egységes struktú-
rára, azonban több országban még különböző szerkezetű és tartalmú képzés létezik a középis-
kolai és az általános iskolai tanárok számára. Ám olyan gyakorlat, amely eltérő képzési struk-
túrát kínálna természettudományos és nem természettudományos tárgyak számára, nem 
található.

A magyar rendszerben a pedagógusképzés a diploma megszerzésével lezárul. Ezzel szemben 
az EU országainak immár több mint felében a kezdő tanár egyfajta bevezető képzésbe lép be, 
amely során a kezdeti nehézségek leküzdése érdekében órakedvezményt, mentori segítséget, 
speciális képzést kap. 

Falus Iván az európai törekvések között megemlítette a kompetenciák középpontba állí-
tását, a szaktudományos felkészültség és a tanári képességek egyensúlyát; az elméleti és a 
gyakorlati képzés megfelelő arányát; az alap-, a bevezető és a továbbképzés összehangolt-
ságát; a tanári pálya vonzóvá tételét és a tehetséges fiatalok pályára vonzását. A természet-
tudományos tanárképzéssel kapcsolatos aggodalmakra reagálva úgy vélekedett, hogy minél 
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A tanárképzés Bologna elôtti helyzete nem volt / nem lett volna / nem 
lenne tartható
A bolognai rendszer bevezetésének megpróbáltatásai nyomán sokan idealizálják az ezt megelőző pe-
riódust, megítélésem szerint oktalanul: 

A XX. század második felében a magyar felsőoktatás legszélesebb árama a pedagógusképzés volt, 
a gyakorlati képzés költségeivel tömegeket képeztek ki elvben pedagógusnak, kiknek zöme azonban 
az iskolát elkerülte, diplomáját értelmiségi kvalifikációként használta csak. A felsőoktatási intéz-
mények kapuinak kitárásával óriásivá nőtt ez a tömeg, amelynek pedagógussá képzése a tanulói és 
iskolaszám csökkenésével nemcsak értelmetlenné, de megmagyarázhatatlanná vált, ugyanakkor a 
normatív támogatás fő forrását jelentette.  A képzés útjai elágaztak, a főiskolán kiképzettek csak 
az általános iskolában taníthattak, az egyetemet végzettek középiskolában is, a főiskolai és az egye-
temi végzettség közötti átjárást nehézkes, hosszas, gyakran gyarló színvonalú kiegészítő képzés tette 
egyáltalán lehetővé. Eközben a közoktatás intézményrendszere is felbolydult, vége az általános- és 
középiskola dichotómiájának, a tananyag és a tantárgyrendszer is egyedibbé vált. A főiskolai és egye-
temi tanárképzés közötti döcögős átjárást tetézte a tanári és a – mondjuk úgy – kutatói felkészítés 
elszakítása, szakjainak eltérő volumene és nagy távolsága. Egy biológia szakos általános iskolai, illetve 
középiskolai tanár, és egy biológus elkülönülten járta a maga útját a felsőoktatásban, mégpedig a 
pedagógusok elkülönítése nyilvánvalóan kontraszelektív volt. 

Az egyetemi bölcsészettudományi képzés korai reformja annyiban bonyolította az összképet, hogy 
a diszciplináris szakokon feloldotta a tanárság és vele a kettős szakképzettség kényszerét, önkéntes 
választás tárgyává tette mind a tanárságot, mind a többszakosságot. Ezáltal – a klebelsbergi korszak 
analógiájára – többletmunka lett a tanári diploma megszerzése, megszűnt ennek kontraszelektív 
jellege, de valóban oktalanul elszaporodtak az egyetlen szakképzettséggel rendelkező középiskolai 
tanárok. 

Ennek a tanárképzési rendszernek az egyenetlenségeihez hozzátartozott, hogy a pedagógiai stúdi-
umok tartalma és súlya hosszú időn át más volt a főiskolákon, más a bölcsészettudományi és termé-
szettudományi egyetemi karokon, és ez a tradicionális különbség diszkréten túlélte a 111/1997-es 
egységesítő rendelkezést, amelyet már akkor, már azon volumennel és tartalommal is elutasítottak 
a természettudományi karok, országszerte. A náluk honos meggyőződés szerint a tanár hatékony-
ságának kulcsa a szaktárgyi tudás, ami nem is lenne cáfolható azon elitgimnáziumok jól motivált 
tanulói körében, amely célközönségként a prominens szaktudósok irányítása alatt álló természet-
tudományos tanárképzés szeme előtt lebegett és lebeg. Ehhez képest azonban a bolognai reformok 
idejére a közoktatás tanulóinak összetétele messze távol került a gimnáziumi elittől, a csökkenő gyer-
mekszám és az iskolakötelezettség megnövekedett időtartamának viszonyai között, az egzisztenci-
ális süllyedés és a tanulási motiválatlanság állapotában a tanulókat elérni pedagógiai tudatosság és 
módszertani felkészültség nélkül akkor sem lehetett, és az évek múltával egyre kevésbé lehet. 

jobb a természettudományos oktatás, annál nagyobb lehet a merítési bázis, és így juthatna 
elegendő hallgató a természettudományos tanárképzésre is. Amíg azonban csak egy vékony 
réteg képes ezen a területen egyetemi tanulmányok végzésére, addig a tanári pályára is csak 
kevesen jutnak el. 
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Bologna romboló hatása a természettudományos tanárképzésre nem bizonyított
Miután az új típusú tanárképzés néhány hónapja vette kezdetét, nemcsak bizonyítatlan, hanem 
bizonyíthatatlan, hogy a természettudományos tanárság iránti érdeklődést végzetesen lerontotta 
volna, és így a tanárutánpótlás hiányának alapvető oka lenne. Ezzel szemben a természettudomá-
nyos ismereteknek immár évtizedes távon – a hagyományos főiskolai/egyetemi rendszerben kikép-
zett tanárok közreműködésével – csökken a vonzereje a közoktatás tanulói körében. Az egyetemi 
természettudományos képzésbe belépni immár gyengébb iskolai teljesítménnyel is lehet, mindez 
a képzési követelmények szintjének őrzése mellett bukdácsoláshoz, lassúbb előrehaladáshoz, az 
alapképzésben megrekedő hallgatói tömeghez vezet. A képzőintézmények eközben a diszcipli-
náris mesterképzésben a szakmai előrehaladás gazdagon differenciált lehetőségeit kínálják, és míg  
korábban csak a kiemelkedő tudósjelöltek léphettek a kutatói szakokra, most a létszámkorlát nem 
kényszeríti a többséget a tanári mellékvágányra.

 Mindez egy olyan társadalmi közegben zajlik, amelyben az iskolaügy külső-belső feltételeinek 
bírálata tömegkommunikációs közhely, ahol a felügyelő tárca pedagógus-túltermeléstől tart, és 
nemrég még felvételi létszámkorlátozást hirdetet, ahol a pedagóguspálya komplex társadalomtu-
dományi vizsgálatai is identitás-romboló módon bizonygatják, hogy a pedagógustársadalom kont-
raszelektált.

A csökkenő érdeklődés, a gazdag ellenkínálat, az elriasztó pályakilátások mellett kétségtelenül 
közrejátszott a bolognai rendszerű alapképzés egy fura specifikuma a természettudományos rend-
szerben: az nevezetesen, hogy a rendszer elveitől, sőt tételes jogi szabályozásától eltérő módon az 
alapképzésben viszonylag korán külön sínre állítják azokat, akik kettős tanári szakképzettség felé 
törekednek, míg a meghatározó többség 180 szakmai kreditet kap, ők 110 kreditben részesülnek, az 
alapképzésben megszerezhető diplomájuk tehát nem egyenértékű. 

A természettudósok érvelése Bologna ellenében „önmagát beteljesítô jóslat”

Ehhez járult hozzá a bolognai rendszertől idegenkedő oktatók fanyar véleménye, amely nyilván-
valóan nemcsak a koncepcionális vitákban nyilvánult meg kétséget nem hagyó formában, hanem 
visszatükröződik tanítványaik feltételezéseiben is. Erre a helyzetre – a módszeres tapasztalatgyűjtés 
első félévének végén – nehéz lenne azt mondani, hogy bizonyítottan megbukott az épp bevezetni 
kezdett tanárképzési rendszer, legfeljebb – a szociálpszichológia nyelvén – önmagát beteljesítő 
jóslatról beszélhetünk, amikor az ellenérzés kihat a tettekre, s a nemakarást visszaigazolja a siker-
telenség.

Mindez nemcsak a helyzetértékelés, és a mi elkalandozó vitáink szempontjából érdekes, hanem 
azért is, hogy milyen megoldást keresünk és diktálunk a hallgatói érdektelenség leküzdésére. 
Szerintem nem sok jót ígér az a javaslat, hogy a bolognai rendszer karikatúrájaként hozzuk még 
korábbra a diszciplináris és a tanári képzési utak elválását, és ez utóbbiakat alábbadott követelmé-
nyekkel, a mesterképzésbe való automatikus/garantált továbbhaladással (no meg anyagi dotáci-
óval) tegyük vonzóbbá. A kétségbeesés rossz tanácsadó, ez esetben is azt sugallja, hogy görcsösen 
erősítsük fel a korábbi – sajnos rossz eredményre vezető – gyakorlatot. Ugyanakkor be kell látni, 
hogy a tudományterület aktív művelőinek, a képzés gazdáinak álláspontját – ha együtt akarják 
és nagyon akarják – felülírni nem lehet, legfeljebb szorgalmazni a felelős együttgondolkodást a 
megoldás módozatairól. 
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A viták gyökere szakmai-szemléleti természetû
Olyan időkben élünk, amikor minden nézetkülönbségnek van valami politikai felhangja és 
vonzata. Mégis meggyőződésem, hogy a tanárképzéssel kapcsolatos viták sivár és elszomorító olva-
sata az,  amely ezt politikai üggyé avatja vagy süllyeszti. Hosszú és sok fordulatot vett ennek az 
útja, erőszakos és erőtlen kormányzat, dühödt és opportunista lobbik fordulatos szerepet játszottak 
benne, változó koalícióink és kétes kompromisszumaink egyaránt voltak – a politikai szituációk 
szerepet játszottak ezekben, a politikai pártállás aligha.  Az intézmények és intézményrészek 
közötti érdekkülönbségek sok döntést beárnyékolnak, természetesen hatottak és hatnak arra, 
hogy a tanárképzés stratégiai kérdéseiben milyen álláspontot foglalnak el főiskolák és egyetemek, 
a munkamegosztásban és a pénzelosztásban különböző helyzetet elfoglaló karok. 

Mégsem hiszem, hogy a tanárképzés pénze, vagy a szakmai identitást is érintő befolyás lenne 
az, ami a nézetkülönbségeket döntően meghatározza. Megítélésem szerint egy valódi szemléleti 
különbség áll a háttérben, eltérés a tanárképben, a tanár közoktatási szerepének felfogásában, és 
így a felkészítés különböző komponenseinek súlyozásában. A természettudományok tudós képvi-
selői meghirdetik (de zömmel így gondolják a bölcsészek is), hogy a legfontosabb a tanár diszcipli-
náris tudása, ez sugárzik tovább tanítványaira, jobb esetben művészi hatásfokon. Ez egy klasszikus 
középiskolai tanár modell, a tudós tanárban csúcsosodik ki, akit természetesen mi valamennyien 
örömmel üdvözlünk és visszavárunk. Ez bizonyos értelemben kényelmes és azt sugallja, hogy a 
legnagyobb tudós a legjobb pedagógus. A közoktatás mai viszonyai között, ennek a heterogén és 
integrálandó tanulóifjúságnak azonban stukturált tudáson kívül, sőt annak előtte, társadalmi és 
emberi érzékenységre, az intellektuális szinthez mért fejlesztésre, öntudatot és ambíciót keltő peda-
gógiára van szüksége. Ha a CSEFT pánpedagógiai radikalizmusa meg is tört az ELTE-modellen, ez a 
felismerés, a pedagógiai tudásnak és módszerességnek ez a hangsúlya a Bologna rendszerű peda-
gógusképzést kétségtelenül áthatotta: valóban befolyásolta tartalmát, építkezését, belső arányait.

A pedagógián a világ szeme: szerepének betöltéséhez meg kell 
haladnia önmagát 
A bolognai rendszerű pedagógusképzésnek az lehet a nem fenyegetően deklarált, hanem tény-
leges bukása, ha a szó kitágított értelmében vett (a szakmódszertant is természetesen teljes jogon 
inkorporáló) pedagógia nem tud eleget tenni a hozzá fűzött, megnövekedett várakozásoknak, és 
nem tud élni a számára felkínált szakmai eséllyel. 

A viták hevében a pedagógiai ismereteknek és készségeknek igénye és megnövelt szerepe ma 
bumerángként üt vissza, amikor – mondjuk – a Széchényi Művészeti Akadémia elnöke a szerinte 
túlburjánzó pedagógiát rákos daganatként azonosítja, és benne látja a pedagógusképzés végve-
szélyét. Paradox, ha a Tudomány a közoktatásért akadémiai ülésen az hangzik el, hogy az oktatás-
nevelés puszta vélekedések tárgya, mérésre alkalmatlan, vele és rajta kísérletezni felesleges. A peda-
gógia tudomány mivoltának elvitatása, annak megkérdőjelezése, hogy a tapasztalatok gyűjtésére és 
továbbszármaztatására benne és révén szükség van, vitáink csúf és sajnálatos elfajulása. Épp abban 
kellene bíznunk, hogy a nélkülözhetetlen  szaktudás megszerzése mellett az erre alkalmas és erre 
elszánt tanárjelöltek a képzés során megalapozott pedagógiai-pszichológiai tudásra, gyakorlati kész-
ségre, a konfliktusos helyzetek kezelésére alkalmas fortélyra tesznek szert  – az ismeretek hatékony 
közvetítése és a társadalomba integráló morális-kulturális személyiségformálás érdekében. 
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Múlt, jelen, jövô:  
a természettudományos tanárképzés 
kritikus helyzete és kilátásai
Jelen munka az ELTE IV. Pedagógusképzési Napján elhangzott rövid elôadás összefoglalása, ezért sok tekintetben vázlatos és 

elsôsorban a természettudományos tanárképzésnek a kétciklusú képzési rendszerben bekövetkezô változásaira és kritikus hely-

zetére koncentráló írás. Az elôadás, s így a cikk is nagyban támaszkodik az elôadónak a Természet Világa folyóiratban társszer-

zôvel írott cikkére. A jelen problémáinak elemzése során az ELTE és az országos összesítések adataiból merítünk és keressük a 

jövô lehetôségeit a természettudományos felsôoktatás és közoktatás várható keretei között. A válságos helyzet elemzésekor nem 

térhetünk ki sem a természettudományos képzés világszerte tapasztalt általános problémáinak részletezésére, sem a tanárok 

társadalmi helyzetének változásából származó okok részletes vizsgálatára. Erre, sem a rövid elôadás, sem az összefoglaló írás 

keretei nem adtak és adnak lehetôséget. Szükségesnek érezzük azonban, hogy a jelenlegi helyzetet ne önmagában, hanem a 

tanárképzés hagyományainak és az Eötvös egyetem szerepének tükrében vizsgáljuk. 

Hagyományok és eszmények

A szervezett tanárképzés – és ennek általános keretei közt a természettudományos tanárképzés 
is – a XIX. század utolsó, illetve a XX. század első évtizedében alakult ki a budapesti egyetemen. A 
korszerű tanárképzés egyik szorgalmazója Eötvös Loránd volt, aki határozottan megszabta a célokat 
is. Meggyőződéssel vallotta, hogy az egyetemen, illetve az e célra alapított Eötvös Kollégiumban 
tudós tanárokat kell képezni. Rektori beszédében leszögezte: „Képezzük tudósokká középiskolai 
tanárainkat azért, hogy tanítani tudjanak, de azért is, hogy pályájukon, amely földi javakkal, dicső-
séggel és bizony még az érdemelt elismeréssel is alig kecsegtet, ne bénuljon el erejük a mindennap 
ismétlődő feladatok iránti közönyösségben, hogy legyen egy olyan foglalkozásuk is, amely vará-
zsával mindig ébren tartsa törekvésöket  és megnyisson előttük olyan utat, amelyen a magasabbra 
törő emelkedhetik.”. [A fizika tanításáról az egyetemen (rektori beszéd), Természettudományi 
Közlöny, 1892, 296.] 

A tudós középiskolai tanár eszményképe évtizedekig meghatározta a gimnáziumi oktatást, illetve 
tanárképzést. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a tudós tanárok által nevelt kiemelkedő diákok 
sora (köztük Nobel-díjas és világhírű természettudósok) és azok a híres professzorok, akik a gimná-
ziumi katedráról kerültek az egyetemre. 

TASNÁDI PÉTER
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A tanárképzés egykori szervezeti felépítése
Az alapítók a célok kitűzése mellett a szervezeti kereteket is megszabták. Az egyetemen létrejött a 
Tanárképző Intézet, és Kármán Mór javaslatára 1872-ben megalakult az első, máig is működő gyakorló-
iskola, a Trefort utcai „Minta”. A Tanárképző Intézetbe az egyes tudományterületekről a legjobb diákok 
kerülhettek be, felvételi vizsgával. (Az objektivitás kedvéért itt érdemes megjegyezni, hogy akkortájt a 
gimnáziumi tanári pozíció társadalmilag elismert, kiegyensúlyozott megélhetést biztosító, „nyugdíjas” 
állás volt.) 

A II. világháború után a természettudományos tanárképzés szervezeti keretei részben megváltoztak. 
A pedagógiai munka gyakorlatába bevezető gyakorlóiskola-rendszer továbbra is működött, az egyetemi 
szintű természettudományos tanárképzés azonban különvált a kutatóképzéstől. A tanárszakokon a 
kétszakosság vált jellemzővé, de a tudóstanár eszményképe megmaradt.  

A tanárképzés hagyományos szerepe

A kutató- és tanárképzés közötti alapvető eltérést nem a tantervek különbségei, hanem a hallgatói 
létszámok jelentették. A tanár szakos évfolyamok létszáma nagyobb, a kutatóké lényegesen szűkebb 
volt. Az ELTE-n az 1970-es évek elején a végzett matematika és fizika szakos tanárok száma 100 körül, 
a biológia- és kémiatanárok száma 50 körül ingadozott, ezzel szemben a kutatómatematikus, -fizikus, 
-vegyész évfolyamok létszáma 20 fő körül volt. A szűk létszámkeretek miatt a kutatói szakokra nehe-
zebb volt bejutni. A kutatói és tanári képzés fő vonalaiban megegyezett ugyan, de mélységében egyre 
inkább szétvált. Egészen a nyolcvanas évekig a kétszakos tanárképzés meghatározó szakpárja a „mat-
fiz”, a „kém-fiz” és a „biol-kém” volt. A szakok a tanárképzés mellett komoly természettudományos értel-
miségképző szerepet is betöltöttek. Az itt végzettek nemcsak a közoktatásban tudtak munkát találni, 
hanem szívesen alkalmazták őket az alap- és az alkalmazott kutatásban is, de a rohamosan terjedő 
számítógépeken is sokan dolgoztak, és a meginduló és gyorsan bővülő informatikai képzésben a mate-
matika-fizika szakos tanárok, a környezettudományiban pedig a biológia-kémia szakosok meghatározó 
szerepet játszottak.   

A tanárképzés magas létszáma szinkronban volt az iskolai igényekkel. A középiskolai oktatás bővült, 
a természettudományos óraszámok viszonylag magasak voltak, s a természettudományos tárgyak 
között a fizika domináns szerepet töltött be. 

A fizika és kémia tanár szak iránti érdeklődés csökkenése a nyolcvanas évek közepétől érezhető. 
Ennek hátterében egyaránt megtalálható a tanári munka társadalmi presztízsének csökkenése és a 
reáltudományok belső arányainak változása. A korábban leginkább elismert fizika helyett a biológia 
fejlődése került előtérbe, miközben új diszciplínaként egyre nagyobb hangsúlyt kapott az informatika. 
A fizika tanárszak létszámcsökkenése együtt járt a biológia és az informatika felfutásával. A Bologna-
folyamatba való belépésig az ELTE TTK-n ez volt a két legnépesebb tanári szak.  

A nyolcvanas évek és a rendszerváltozás

A rendszerváltozás tágra nyitotta az egyetemek kapuit, és néhány képzés kivételével (pl. orvos) nem 
korlátozta a szakok létszámát. A felvételi létszámok több mint kétszeresükre nőttek. Ez először a tanár-
képzésben is növekedéshez vezetett, de a hallgatók érdeklődése gyorsan a kutató szakok felé fordult, 
a tanár szakok, különösen a fizika és a kémia létszáma mintegy negyedére csökkent. Ezt a csökkenést 
a matematika-informatika szak jó ideig 100-as létszámokkal ellensúlyozta, jelenleg azonban az utóbbi 
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szak is a kiürülés határára került. A létszámcsökkenéssel párhuzamosan hosszabb ideje jól érzékel-
hető, hogy a jelentkezők felkészültsége, gimnáziumból hozott szakmai tudása és általános műveltsége 
egyaránt folyamatosan gyengül.  

A magyarországi tanárképzés hagyományosan kétszintű volt. A főiskolákon képezték az általános 
iskolák szaktanárait, az egyetemeken a középiskolás tanárokat. A rendszerváltást követően merült fel 
a főiskolai és egyetemi szintű tanárképzés egységesítésének igénye. Ennek első lépéseként 1997-ben a 
tanárképzési képesítési követelményekre vonatkozó kormányrendelet egységes szabályozást vezetett 
be a pedagógiai és pszichológiai, valamint szakmódszertani képzésre, jelentősen megerősítve a tanár-
képzés pedagógiai-pszichológiai részét. Néhány éve megszűnt a főiskolai képzés, a tanárképzés egysé-
gessé vált. 

A kétciklusú (Bologna) rendszer bevezetése 

Ebben a romló helyzetben következett be a hatalmi kényszerrel, egészségtelen gyorsasággal áteről-
tetett „bolognai rendszer” bevezetése. Az európai szintű reform útját kijelölő bolognai folyamatról 
az utóbbi években már kötetnyi írás jelent meg, ezért céljait most nem idézzük, de a tanárképzésre 
gyakorolt hatásával foglalkoznunk kell. A tanárképzésben végrehajtott bolognai szerkezetváltás nem 
intézményspecifikus, valamennyi tanárképző egyetemre érvényes.  

Az alapvető változások a következők: 

• Tanárképzés csak mesterképzésben létezik, tanárszakra tehát érettségi után azonnal nem lehet 
jelentkezni, csak alapszintű BSc/BA diplomával, vagy korábban megszerzett, az előbbiekkel egyenér-
tékűnek minősített főiskolai tanári diplomával. 

• Egyetlen, egységes tanár szak létezik; azt, hogy a tanár milyen tantárgy tanítására jogosult, az 
dönti el, hogy a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott szakterületi modulok közül 
melyiket végezte el. Jelenleg 120-nál több tanári modul van, amelyek között szerepel például a 
tantervkészítő tanári és háztartástan tanári modul is. A különböző modulok párosítási lehetősé-
geit cizellált rendelkezések szabják meg. A tanárszakot végzők ennek megfelelően egységes tanári 
bölcsészdiplomát (Master of Arts) szereznek, amiben megjelölik az elvégzett szakterületi modult. 

• A tanárképzés alapvetően kétszakos, azaz a mesterképzésbe két szakon kell belépni. Ezek egyike az 
ún. „főszak”, amit a jelölt BSc szinten tanul (és erről oklevelet szerez). A második szaktárgy szakmai 
előkészítését a tanári pályára készülő hallgató csak úgy biztosíthatja, ha főtárgyát tekintve a szakmai 
minimumra korlátozódik és 50 kredit értékben a második szaktárgy alapozó szakmai tárgyait 
tanulja. Az ELTE-n további feltétele a tanár szakra való belépésnek a BSc tanulmányi idő alatt 
megszerzendő 10 pedagógiai kredit is. Ez összességében azt jelenti, hogy a korábbi kétszakos képzés 
azonos értékű szakjaihoz képest most egyik szakjukon sokkal gyengébb képzettséggel rendelkező 
tanárok hagyják majd el az egyetemet.  

• A mesterképzésbe belépéshez a fenti kreditfeltételek teljesítésén kívül felvételi vizsgát kell tenni. 

• A tanári mesterképzés a természettudományos mesterszakokkal szemben nem 120 kredites, négy 
féléves képzés, hanem 150 kreditet megkövetelő öt féléves. Ennek ellenére a korábbi képzésben a 
hallgatók egy teljes félévvel több szakmai anyagot tanultak, mint most az egy félévvel hosszabb 
kétciklusú folyamatban. (Bár az ötödik félév gyakorlati képzése segítheti a későbbi tanári munkát, 
minden bizonnyal sok problémát is okoz majd. A mintatantervek szerint ideálisan haladó diák 
ugyanis januárban, az iskolai tanév félidejében kapja meg tanári diplomáját, amikor, minthogy a 
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tanév közepén van, tanári állást csak kis eséllyel kaphat. Vagyis a jelenlegi teljesen átgondolatlan és 
képlékeny szabályrendszere sem sok jóval kecsegtet.) 

A fent vázolt képzési struktúrához rendkívül részletes rendeleti szabályozás is járul, ami a képzés 
pedagógiai-pszichológiai oldalát az eddigihez képest erősen megnöveli. Mivel a pedagógia-pszicholó-
giaképzés lényegében a mesterképzésre koncentrálódik, és ez az idő nagy részét leköti, a mesterképzés 
időszakában szisztematikus szakmai képzés már alig-alig folytatható.  

Külön kell szólni a tanári mesterképzés egy szakmailag erősen megkérdőjelezhető módjáról, a leve-
lező MA-képzésről. Ez olyan új képzési forma, amire a korábban már főiskolai oklevelet szerző általános 
iskolai tanárok jelentkezhetnek. Ők ebben a képzésben két félévnyi, államilag finanszírozott képzéssel 
MA-diplomát szerezhetnek. (Ez jelentős könnyítése a korábbi kiegészítő egyetemi szaktanárképzésnek. 
Az ugyanis három évig, azaz hat félévig tartott és tandíjköteles volt.) Erősen kérdéses, hogy a harma-
dára lerövidült képzési idő alatt, folyamatos tanítás mellett, reális elvárás-e, hogy a jelöltek megfelel-
jenek a törvényben rögzített szaktárgyi képesítési követelményeknek. 

A sanyarú jelen: „Hallgatói válasz a Bologna-folyamatra”

Az 1. táblázat a tanári szakirányt választó BSc-s hallgatók, valamint a 2009 szeptemberében indult tanári 

mesterképzésre felvett BSc-t végzett hallgatók országos számát mutatja szakok szerinti bontásban. 

SZAKOK
TANÁRI SZAKIRÁNYT VÁLASZTÓK SZÁMA

TANÁRI 

MESTERKÉPZÉSRE 

FELVETTEK SZÁMA

2007 2008 2009 2009

BIOLÓGIA MAJOR 56 31 29 11

BIOLÓGIA MINOR 29 12 3

FIZIKA MAJOR 33 13 16
5

FIZIKA MINOR 29 11 5

FÖLDRAJZ MAJOR 78 32 49
19

FÖLDRAJZ MINOR 102 28 51

KÉMIA MAJOR 16 3 5
1

KÉMIA MINOR 15 5 5

MATEMATIKA MAJOR 188 70 54
37

MATEMATIKA  MINOR 22 12 23

KÖRNYEZETTAN MAJOR 8 8 4
0

KÖRNYEZETTAN MINOR 19 11 3

ÖSSZESEN 595 236 247 73
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A csökkenés aggasztó.  A helyzet a következő három évben sem fog változni. A természettudomá-
nyos tanári mesterszakra készülő BSc-hallgatóknak az első tanév végén a tanári szakirányt kell válasz-
taniuk.  Az elmúlt három év jelentkezési létszámadatai ismertek. 

1. ábra Az ELTE TTK tanári szakirányra jelentkező BSc-hallgatóinak adatai évenkénti bontásban

Az adatok szerint a jelentkezők száma fizika, kémia, környezettan szakokon a néhány fő körül vélet-
lenszerűen ingadozik, a földrajz és a biológia a kezdeti létszámról nagyjából a felére, a matematika 
szakos jelentkezők száma két lépésben az első évi létszám 42%-ára csökkent.  

A hivatalos minisztériumi országos adatok alapján a helyzet látszólag jobbnak tűnik. A minisztérium 
szerint például országosan több mint 40 fő kezdte meg 2009-ben a fizika szakos mesterképzést. A hír 
tárgyszerűen korrekt, a tanárutánpótlás vonatkozásában azonban hamis. A hivatalos statisztika számait 
ugyanis az növeli, hogy a tanári mesterszakra beiratkozott hallgatók közé a főiskolai diplomával rendel-
kező, levelező képzésre felvett hallgatókat is beszámítják. Ők jelenleg is aktív tanárok. Az ELTE-n erre a 
képzésre 6 fő általános iskolai fizikatanár nyert felvételt. A képzés eredményességére vonatkozó aggo-
dalmunkat fentebb már jeleztük.  

Következmény: A (bizonytalan) Jövô

A jelentkezések alapján első pillantásra látható, hogy a természettudományos tanárképzésből három 
évfolyam biztosan kiesik, s már a természettudományos képzés alapozó pillére, a matematika is 
veszélybe kerül. A hároméves tendencia folytatódása tanárhiányt generálhat, ami a közoktatás amúgy is 
gyengülő természettudományos részét tovább rombolhatja. A gyengülő természettudományos képzés 
veszélybe sodorhatja a természettudományos és műszaki értelmiség utánpótlását. (Az EU statisztikái 
szerint a műszaki és természettudományos diplomák számában amúgy is az átlag alatt vagyunk.) Az 
utánpótlás kérdésében azonban nemcsak a diplomák számára kell gondolnunk, hanem a tehetséges 
diákok kognitív fejlődésének életkori sajátosságokhoz illeszkedő irányítására. A megfelelően képzett 
tanári gárda hiányában, a közoktatásban elmulasztott kognitív fejlesztési feladatok az egyetemen már 
behozhatatlan hátrányt jelentenek a diákok számára, hasonlóképpen nehezen pótolható a jól képzett 
tanár személyes példájának motiváló hatása is a pályaválasztás megalapozásában.

A súlyos következmények felvetik az azonnali beavatkozás szükségességét.
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Az okok
Mielőtt a rövid és hosszabb távú intézkedésekről szólnánk, érdemes megvizsgálni az okokat. Ezek 

véleményünk szerint a következő csoportokba sorolhatók:

• a természettudományok világméretű térvesztése,

• a tanári pálya anyagi és társadalmi megbecsülésének csökkenése,

• a természettudományos tárgyak visszaszorulása a közoktatásban,

• a bolognai rendszer bevezetése.
A felsorolt okok mindegyike hosszú elemzések tárgya lehetne, de a természettudományos tanár-

képzés iránti érdeklődés csökkenésének döntő oka minden bizonnyal a természettudományoktól való 
általános elfordulásban keresendő, amihez hazánkban még nagymértékben hozzájárul a tanári pálya 
társadalmi szintű elértéktelenedése (az EU országok között hazánkban legalacsonyabbak a bérek, a 
tanári tekintély egyre alacsonyabb stb.).

Most mégis elsősorban a Bologna-rendszer bevezetésének következményeit kívánjuk kissé alapo-
sabban szemügyre venni, mert talán itt a legegyszerűbb azonnali beavatkozással javítani a tanárképzés 
helyzetén. 

A Bologna-folyamat hatása

A bolognai képzés első szakaszában a BSc-képzés első ciklusának végére értünk, a második szakasz, 
a mesterképzés elindult. Aktuális feladat a tapasztalatok összegzése, a mérleg elkészítése. Az eddigi 
tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a bolognai rendszer a természettudományos tanár-
képzés vonatkozásában nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem oldotta meg a tanárképzés 
problémáit, sőt úgy tűnik nehezítette, és a megszűnés határára sodorta a képzést. Vegyük sorra a kitű-
zött célokat, a várakozásokat, és vessük össze a tapasztalatokkal! 

A bolognai rendszer széles alapú képzéssel indul azzal a céllal, hogy a szakterület választásának lehe-
tőségét az érettebb korra hagyja. Nos, a tanári szakirányt az első év végén kell felvenni. A döntés előtt 
a hallgató szakmai alaptárgyakat tanul, a tanári hivatás felé szakmai orientáló tárgyakkal nem talál-
kozik. A tanári modul felvételével azonban olyan „egyirányú utcába” jut, amelyből egzisztenciaterem-
tést ígérő, elfogadható kimenet csak a tanári mesterképzés felé vezet. A megkérdezett hallgatók úgy 
látják, hogy ha valaki – például sikertelen mesterképzési felvételi miatt – kénytelen a BSc-diploma után 
kilépni a képzésből, elhelyezkedési esélyei a munkaerőpiacon sokkal gyengébbek, mint a nem tanári 
szakirányokon végző társainak, hiszen azok alapszakjukból másfélszer annyit tanultak és ennek során 
több gyakorlati ismeretet is szereztek. Hasonlóan hátrányos a tanári szakirányon tanuló helyzete akkor 
is, ha a döntés után valamiért mégis meggondolná magát, és az alapszakra épülő valamelyik szakmai 
mesterképzésbe kívánna felvételizni. Ráadásul a tanulmányi idő is fél évvel hosszabb a tanári pályát 
választóknak, mint a nem tanári mesterszakon tovább tanulóké. Csoda hát, ha a tanári szakirányokat 
kevés hallgató választja? 

Ehhez járul még a tanári képzés hihetetlenül bonyolult és nehezen követhető törvényi szabályozása, 
az össze nem illő részekből egybegyúrt egyetlen tanári mesterszak létrehozása. Példaként említjük a 
bölcsész és természettudományi szakok egyetlen szakba kényszerítését. Korábban a bölcsész és termé-
szettudományos tanárképzés szerkezete jelentősen eltért. A bölcsész tanárképzés inkább az egyszakos 
modellt követte, míg a természettudományi képzés mindig kétszakos volt. Most mindkét tudományte-
rület nehezen birkózik a „másfélszakos képzéssel”

Természettudományos területen a jelenleg bevezetett másfélszakos képzésben az eddigi két 
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természettudományos szakot végző tanárok szakmai képzése összességében majdnem ötven kredittel 
csökkent. Kétséges, hogy a megnövekedő pedagógiai, pszichológiai és gyakorlati képzés kárpótolja-e az 
iskolákat és a tanárokat azért, hogy egyik szakjuk nem teljes értékű. Tarthatatlannak látjuk azt az érve-
lést, hogy a mai korban a tanárnak elsősorban konfliktuskezelési technikákkal és pszichológiai isme-
retekkel felvértezett nevelőnek és nem szakembernek kell lennie. Cinikus érvelés, hogy a néhány fővá-
rosi elit iskola mindig talál majd olyan szakmailag jól képzett tanárokat, akik megfelelnek a tudós tanár 
eszményképnek. A tanári pályán a nevelési feladatok természetesen fontosak, de az erre való képzés 
nem gyengítheti a tehetséges diákok oktatásához szükséges szakértelmet. 

Megkérdőjelezhető az egységes pedagógiai-pszichológiai képzési rendszer is, hiszen a 10–18 éves 
korosztály sem pedagógiai-pszichológiai, sem szakmódszertani téren nem kezelhető egységesen.

Össznemzeti érdek, hogy a jövő generációt nevelő tanárok a legjobbakból kerüljenek ki. Mindnyájan 
emlékezünk nagy hatású, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű tanárainkra. Tekintélyük alapja szinte 
minden esetben mély, széles körű szakmai tudásuk volt. A bolognai képzés aszimmetrikus kétszakos 
rendszere ezt a biztos szakmai tudást a második szaktárgy esetében erősen kérdésessé teszi. A helyzet 
azonban ennél súlyosabb. A jelenlegi szabályozás szakmai kontraszelekciót eredményez. A jelentkezők 
száma és szakmai színvonala azt mutatja, hogy egy-két igazán elhivatotton túl csak azok választják a 
tanárképzést jelentő „egyirányú utcát”, akik szakmailag a leggyengébbek, és nincs reményük arra, hogy 
más szakirányra bejussanak. Maradnak hát a „szentek” és az alkalmatlanok. A mesterszak felvételijével 
az utóbbiakat talán kiszűrhetjük, de akkor vészesen kevesen maradnak a leendő tanárok. 

Mit tegyünk?

A természettudományos tanárképzés a megszűnés szélére sodródott. Azonnali újragondolásra van 
szükség, nem várhatunk ölbe tett kézzel arra, hogy a Bologna típusú képzés „kiforrja” magát, és megje-
lenjenek az új rendszerben képzett tanárok, mert a tanárképzés szövetén támadt hároméves lyuk akár 
tízévesre is növekedhet. A tartalmi megújulás azonban nem lehetséges a jelenlegi keretek megváltoz-
tatása nélkül. Az egyetlen tanári szak szabályozása áttekinthetetlenül bonyolult, és nem teszi lehe-
tővé a különböző szakmákat különböző iskolatípusokban tanító tanárok differenciált felkészítését. 
(Elképzelhetőnek tartjuk például, hogy a pedagógiai-pszichológiai és a szakmai képzés aránya is szaktól 
függően különböző legyen.) Az újragondolás feltétele tehát az, hogy:

a) A természettudományos tanári szakok kikerüljenek a bolognai rendszerből, és osztatlan képzéssé 
váljanak.

 Ezzel elválaszthatóvá válik a kutatóképzést alapozó BSc képzés és a tanárok szakmai alapképzése, és 
megszűntethető a két tanári szak aszimmetriája. 

b) Az inkompatibilis részekből álló egyetlen tanári szak helyébe tanári szakpárok lépjenek.
A több szak lehetővé teszi a szakmai képzésekhez igazodó többféle tanárképzési modell kialakítását.

Meggyőződésünk, hogy a tanárképzéssel kapcsolatos problémák gyökere alapvetően a tanári pálya 
társadalmi megbecsülésének (anyagi és erkölcsi megbecsülésének) hiányában keresendő. Amíg a jó 
fizika és kémia tanárok fizetése csak törtrésze egy alkotó mérnök fizetésének, nem várható, hogy 
a legjobb képességű fiatalok legyenek tanárok, vállalva az ezzel járó lényegesen nehezebb életet. 
Nemzetközi vizsgálatok (McKinsey jelentés, http://www.mc.kinsey.com/App_Media/Reports/SSO/
Worlds_School_Systems_Final.pdf), Rocard jelentés, http://ec.europa.eu/research/science-society/
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document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_eu.pdf) bizonyítják, hogy azon országok 
oktatási rendszere hatékony (pl. Finnország, Szingapúr, Japán stb.), ahol a tanárok megbecsülése 
vonzóvá teszi a pályát, és megengedi a jelentkezők érdemi szelektálását. Az ilyen szellemű teljes szem-
léletváltás időt és pénzt követel. Ezt azonban nincs időnk kivárni. 

Azonnali intézkedésként azért tűnik a természettudományos tanárképzésnek a kétciklusú képzésből 
való kiemelése a leghatékonyabbnak, mert egyértelműen látszik, hogy a tanárképzést kétciklusúvá 
tétele sodorta végveszélybe. Első lépésként szüntessük meg ezt az okot! Erre elvileg van lehetőség! A 
Rektori Konferencia Bologna Bizottsága a folyamat törvényi szabályozása előtt állást foglalt, hogy az 
orvos-, jogász-, művész- és hittudományi képzésben nem célszerű a kétciklusú, lineárisan egymásra 
épülő képzés bevezetése. Úgy véljük, a tanárképzés ugyanebbe a kategóriába sorolható és sorolandó. 
Nem szabadna restellni egy rossznak bizonyult döntés gyors korrekcióját. Megjegyezzük, hogy a tanár-
képzés esetében az egységes európai felsőoktatási rendszer bevezetésének alapvető indoka eleve 
hiányzik. A cél ugyanis az lenne, hogy az európai felsőoktatás az egységes európai munkaerőpiacot 
lássa el azonos értékű képzéssel rendelkező értelmiségi munkaerővel. Úgy gondoljuk, hogy a tanár-
képzés erős anyanyelvi kötődése azt jelenti, hogy tanárt minden nemzet saját magának képez, a tanárok 
tudása csak nehezen konvertálható a különböző országok között. Nem kell tehát félnünk attól, hogy 
kárt okozunk, ha a tanárképzést kiemeljük a bolognai folyamatból. Ezen a lépésen más európai orszá-
gokban is gondolkoznak, például Bajorországban a közelmúltban tértek vissza az osztatlan egyetemi 
szintű tanárképzésre. 

Javasolunk továbbá azonnali intézkedéseket a tanárképzésben résztvevők támogatására is: 

• Alakítsunk ki a természettudományos tanárképzést támogató ösztöndíj és támogatási rendszert.

• Biztosítsunk ingyenes kollégiumi helyeket a tanárképzést választó vidéki diákok számára.

• Jó tanulmányi eredmények esetén biztosítsunk kedvezményes diákhitelt és többéves, a tanári 
pályán eltöltött idő esetén a hitelt felvevők mentesüljenek a törlesztési kötelezettség alól.

Bízunk abban, hogy a fenti intézkedések, és a természettudományos tanárképzés újragondolását 
követő törvényi szabályozás még megóvhat bennünket a természettudományos közoktatás összeomlá-
sától, és hosszú távon is lehetővé teszi a műszaki és természettudományos értelmiség folyamatos után-
pótlásának biztosítását. 
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Hallgatók a tanárképzés rendszerében
ELTE IV. PEDAGÓGUSKÉPZÉSI NAPJÁN ELHANGZOTTAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Baumstark Bea és Fodor Judit egy ritkábban figyelembe vett szempontból vizsgálta a pedagógusképzést: egyikôjük a régi típusú tanárképzést 

végezte el, másikuk a bolognai képzés mesterszakos hallgatója. Mindketten tevékenykedtek hallgatói érdekképviselôként is, így a változásokra, a 

bevezetés folyamatára, a nehézségekre és az elsô reakciókra is közvetlen rálátással rendelkeznek. 

Az előadók a Bologna-képzés előnyeként értékelték, hogy tükröt állított az intézmények elé; újragondolt, a 
munkaerőpiac szempontjából értékesebb, használhatóbb képzésekre ösztönöz, átjárhatóvá teszi a felsőoktatási 
intézményeket, kiválóan szolgálva ezzel a hallgatói mobilitást. Ugyanakkor a hallgatók a folyamat negatív hatá-
sait is tapasztalhatják, hiszen számos szakon, intézményben a képzéseket pusztán kettévágták, az ötéves képzé-
seket egyszerűen három plusz két évessé alakítva, átgondolás nélkül. A tanárképzés a Bologna-képzés szerkeze-
téhez igazodott, nem pedig fordítva.

Az előadók arra is felhívták a figyelmet, hogy a hallgatók döntései hangsúlyosabbakká, fontosabbakká váltak. 
Kiemelték, hogy egyfajta attitűd-formálás után – amit a 10 kreditnyi tanári alapozó kurzus nyújt – már konkrét 
tapasztalatok és ismeretek megszerzését követően dönthetnek a tanári képzés mellett. Van idejük tehát mérle-
gelni, hogy akarják-e az általuk tanult ismereteket továbbadni, hiszen két és fél éves szakmai tudás bitokában 
hozhatják meg döntésüket. Az új típusú tanárképzésben a motiváció szerepe is hangsúlyosabbá válik, ugyanis a 
jelentkezők vélhetően valóban tanítani akarnak.

Az új rendszerben a két szakot illetően megállapították, hogy az inkább „másfél” szaknak felel meg, hiszen a 
másodikra kevesebb idő, kevesebb energia jut, így kevesebb tárgyi tudást eredményez, ami felveti a hasznosít-
hatóság kérdését. Ugyanakkor az egy szakon tanulhatónál mégis több ismeretet szerez a hallgató, ami megköny-
nyítheti az elhelyezkedést, nagyobb rugalmasságot jelenthet az álláskeresésnél, de a közoktatási intézmények 
számára is hasznos lehet.

A képzési struktúra egyes bírálói szerint túl hangsúlyos a pedagógia és a pszichológia a képzésben. Az előadók 
nem osztják ezt az aggodalmat, hiszen nézetük szerint a tanítás módszere legalább annyira fontos, mint a tartalma. 
A pedagógus felelőssége nagy, hiszen a „jó tanár” emléke meghatározó, de a rosszé is az. 

A pedagógusképzés pedagógiai-pszichológiai tartalmának megújítása

(Részletek az azonos című kerekasztal-beszélgetésen elhangzott gondolatokból)
Pléh Csaba üdvözölte azt a tudatosságot, inspiráló erőt, amellyel a szakmák és az oktatáspolitika a tanár-
képzés, és különösen annak tartalmi vonatkozásai felé fordultak az utóbbi időben. Pléh szerint a tanárkép-
zésben a pedagógiai-pszichológiai tartalmak megismertetésének fő célja egy átfogó emberkép közvetítése a 
tanárok számára. A képzés során a hallgatók többsége először – és sok esetben – utoljára találkozik olyan fontos 
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kérdésekkel, mint pl. az emberi viselkedés determináltságának mértéke. Fontos elem továbbá a modellek 
szerepe: kiemelkedő jelentőségű, hogy ki tanítja a pedagógiai-pszichológiai tárgyakat. 
Kollár Katalin szerint a tartalommegújítás alapját a széles látókör, továbbá a diákoktól jövő visszajelzések 
jelentik. Hiányoznak azonban területek: a problémás és az átlagon felüli diákokkal kapcsolatos ismeretek, 
valamint a tanítás menedzselése. Kollár úgy látja, a pedagógusképzésben a modellszerep kevésbé megva-
lósítható, mert a finanszírozási helyzet miatt többnyire előadások tartására van lehetőség, más tanítási 
módszerek csak korlátozottan használhatók. 
Papp Gabriella bemutatta, hogy a gyógypedagógia területén a fogyatékosságról alkotott kép az utóbbi 
időben megváltozott: a középpontban immáron a tevékenység és a részvétel áll, ami igaz a pedagógia 
többi területére is. Mindez magában rejti az emberképet is, amelyet a szakma közvetít a hallgatók irányába. 
Szabolcs Éva ismertette a tartalommegújítást jelző szakmai felülvizsgálat szempontjait, amelyek között  
első helyen áll a megváltozott társadalmi környezet hatásainak, valamint a tudatos reflexivitásnak a vizs-
gálata.
Golnhofer Erzsébet szerint a tanári eredményesség érdekében, a képzés tartalmának megújításában 
központi szerepet kell kapnia a kompetenciáknak, valamint az emberkép közvetítésének. Felhívta a 
figyelmet az eddigi felmérésék tanulságaira: a tanár szakot választókat egyáltalán nem befolyásolja a 
képzési rendszer (adott esetben a bolognai folyamat): az erre vonatkozó döntést a hallgatók már több-
nyire 16-17 évesen meghozták. 
Pléh Csaba a beszélgetés zárásaként rámutatott, hogy a pedagógusképzés nem lehet veszélyben, mert 
rendszere a visszacsatoláson alapul. Az adaptáció pedig a résztvevőkön, a szereplőkön múlik.

A gyakorlat szerepe, fontossága is szerepet kapott az előadásban. A korábbi képzésben nagyon kevés idő 
jutott a tanítási gyakorlatra, pedig ez idő alatt váltak igazán motiválttá a hallgatók. A tanárjelöltek tapasz-
talatai alapján a leghasznosabbnak maga az iskolában eltöltött gyakorlat bizonyult. Mindezek alapján az új 
típusú tanárképzésben a plusz egy félév iskolai gyakorlat számtalan lehetőséget rejt. A kezdő pedagógus 
problémáinak egy része már a gyakorlat alatt orvosolható, továbbá arra is van lehetőség a hallgatók számára, 
hogy védett közegben ismerkedhessenek meg valós helyzetekkel. Mindezek mellett folyamatos visszacsa-
tolást, segítséget, tapasztalatot és önismeretet szerezhetnek a tanítás folyamatában. A plusz félév azonban 
problémát is jelent az elhelyezkedést illetően: kérdés, hogy az iskolák felkészültek-e a tanév közepén 
végzettek alkalmazására.

Az előadók kitértek a képzéssel kapcsolatos nehézségekre is. A képzés adminisztrációs terhei jelentős 
munkát rónak a szervezetekre, és sok egyeztetést, kompromisszumot igényelnek. Problematikus a szak-
területi és/vagy pedagógiai hallgatói identitás kikristályosodása, itt a tanárképzési struktúra erősítheti 
az utóbbit. Kiemelték a tájékoztatás fontosságát: még több információt látnak szükségesnek még több 
forrásból. 

Megfogalmazódtak a konkrét tennivalók, elvárások is a hallgatók részéről. Fontos a visszajelzések gyűj-
tése, és a közoktatással való kapcsolattartás. Vonzóvá kell tenni a tanári pályát: növelni presztízsét, és hang-
súlyozni társadalmi hatását, amelyhez hozzájárul maga a tanárképzés is. Kiemelt fontosságú a motiváció 
szempontja: az a cél, hogy a legjobbak menjenek tanárnak. Az egyetemi oktatóknak is óriási hatása van a 
hallgatókra, az ő szerepük is kiemelkedő abban, hogy ki választja a tanári pályát.

Az előadók szerint az új típusú tanárképzésnek mindenképpen van jövője.
Időt, esélyt, lehetőséget kell adni annak, hogy működés közben legyen látható az MA típusú tanárképzés. 

Nagy a felelősség, de nagy lehet a haszon is, hiszen a jelenlegi közoktatási problémákra reagálni kell, és az 
egyik megoldás maga az új tanárképzés. 
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A pedagógus-továbbképzés formái, 
tartalma, szerepe az átalakulás 
idôszakában
Helyzetelemzés, formák, tartalmak 1996-tól
A pedagógus-továbbképzés rendszerét a többciklusú felsőoktatásban bekövetkezett változásokkal 
egységben érdemes áttekinteni.

A közoktatási törvény kötelezővé tette a pedagógusoknak a továbbképzésen való részvételt. 1997-től 
a továbbképzési formákat, a finanszíroási feltételeket kormányrendelet szabályozta. Ebben jelent meg 
először a pedagógus szakvizsga, 1999-től csak bizonyos munkakörök, vezetői megbízások betöltéséhez 
előírott feltételként. A kétezres évek második felében bekövetkezett újabb változás eredményeképpen 
az akkreditációs eljárás szervezését, irányítását az Oktatási Hivatal vette át. 

A tanfolyami kínálat alakulása a képzô intézmények típusa és néhány 
jellemzô sajátság alapján
 1996–97-ben, az első OM jegyzékben több, mint 5000 tanfolyam közül lehetett választani, ennek közel 
50%-a felsőoktatási intézményekből származott. Az akkreditáció előírásával a képzési kínálat jelentő-
sen csökkent, majd telítődött a piac, kb. 1500-2000 tanfolyam közül lehetett választani. Az első alapítási 
engedélyek lejártával egyre kevesebb felsőoktatási intézményt találunk a meghirdetők között, 2006-ban 
12%, 2009-ben 6% az egyetem-főiskola, illetve kar részvétele a kínálatban. 

A tanfolyamok tartalma is sajátosan alakult ez alatt az időszak alatt. Eleinte a felsőoktatási intéz-
mények nem csupán többségben szerepeltek, de a képzések több, mint 50%-a is szaktárgyi/szak-
módszertani volt. A későbbiek során részvételükkel együtt ez a tartalmi túlsúly is visszaszorult: 
má 2002-ben a közismereti tantárgyak esetében az összes tanfolyam 1/5-e szakmódszertani, de 
2009-ben is marad ez az arány. 

  
Az 1997-től eltelt időszakot áttekintve látható, hogy az alapításkor a pedagógus szakvizsgán belül 

a közismereti tantárgyakat tanító tanárok ismeretmegújító továbbképzése domináns szerepet kapott. 
Később azonban, főként miután kötelező jellege megszűnt, a képzés inkább intézményvezetői, vezető-
tanári feladatokra, illetve sokféle általános intézményi teendő ellátására (család és gyermekvédelem, 
nem szakrendszerű oktatás stb.) irányuló felkészítést kínált. Az intézményvezetők számára a szakvizs-
gával egyenértékű közoktatásvezetői képzések is bekerültek a kínálatba. 

Az ELTE a pedagógus szakvizsga megújított formájában is megtartotta a modulos szerkezetet, és 

H. NAGY ANNA
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lehetővé tette, hogy a szaktárgy/szakmódszertani képzés megőrizhető legyen. 2000 és 2009 között 1128 
szakvizsgázott pedagógus-oklevelet adott ki az ELTE, jelenleg is 120 a képzésben részt vevők száma, 
ezért akár sikeresnek is tekinthetjük ezt a szervezési formát. Annál is inkább, mert a pedagógus szak-
vizsgát többféle  ellenérdek övezi: 
1. A szakvizsgát szerzett pedagógusok kötelező előresorolása okán nem minden intézmény támo-

gatta/támogatja a részvételt pénzügyi okokra hivatkozva. 
2. Az ELTE nem hirdet és nem szervez közoktatás-vezetői képzést, az intézményvezetésre pályázók 

nem az ELTE képzését fogják választani. 
3. Bár a szaktárgyi/szakmódszertani ismeretek modulként szerepelnek a tantervben, nincs teljes körű 

programkínálatunk, mert az illetékes szaktudományi területek képviselői túl kevésnek tartják az 
50% lehetséges részesedésüket, túl soknak a pedagógiai-pszichológiai tartalmakat. 

Ez utóbbi problémára a 10/2006. OKM rendelet óta adott a megfelelő megoldás: bármely disz-
ciplináris terület, sőt szakmódszertani oktatási egység kezdeményezhet szakirányú továbbképzést. 
Ebben a tekintetben versenyhelyzet sincs, hiszen ilyet csak felsőoktatási intézmény alapíthat és 
indíthat. Kérdés, éltek-e ezzel a lehetőséggel a pedagógusképző felsőoktatási intézmények. A 2006 
előtti helyzethez képest lényegesen megnőtt a szakirányú továbbképzési kínálat. Az OKM OH 
múlt év végén közzétett listáján 45 intézmény több, mint 1000 regisztrált szakirányú továbbkép-
zése szerepel, ebből közel 150 a pedagógus pályát érintő szakképzettséget kínál, sokat közülük szak-
vizsgával összekapcsolva. Ugyanakkor mind a jelenlegi, mind a korábbi lista alig tartalmaz szaktár-
gyakhoz köthető képzést.

A továbbképzés szerepe az átalakuló rendszerben

Már 1996-ban a pedagógusok továbbképzésének kötelezővé tétele is valószínűleg abból a felisme-
résből fakadt, hogy a pedagógus pályán feltétlenül szükség van az ismeretek megújítására. Sőt a 
tanárok eredményes munkája érdekében mind a szaktudományos ismereteket, mind a pedagógiai 
mesterségbeli tudást újra és újra fissíteni kell. Különösen igaz ez, ha azt tapasztaljuk, hogy prob-
léma van a tanulók olvasásával, szövegértésével, a matematikai és természettudományos isme-
retek alkalmazásával, és ha azt is tudjuk, hogy már 1995-ben, pl. az ELTE TTK-n a fizika és a kémia 
szakra 85 ponttal be lehetett jutni, de a matematikatanári felvételi pontszám is csak 98 pont volt, 
mert a tanári szakokra jelentkezők száma már ekkor jelentősen csökkent. A Magyar Tudomány 2001. 
augusztusi számában Nagy Károly professzor úr arról ír, hogy a korábbi 120-140 fizika szakos tanár-
jelölttel szemben 25 hallgatót tanít egy-egy évfolyamon, és azt is írja, „általában a szerényebb képes-
ségű diákok jelentkeznek tanárjelöltnek”. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ekkoriban az egye-
temi karokon  kémia-fizika szakpár már nem is indult minden évben elegendő, felkészült jelentkező 
hiányában.  Mint tudjuk, a főiskolákon a felvételi ponthatárok még ennél is alacsonyabbak voltak. 

Mi is következhet ebből a képző intézmények számára? Egyrészt nyilván az is, hogy talán nincs 
is olyan szaktanári egyéniség az iskolákban, akik példaképei lehetnének a tanári hivatást választó 
fiatalok számára. Van-e velük kapcsolatban a pedagógusképzőknek tennivalója, pl. továbbképzési 
formában? Másrészt az 1995-ben felvett, tanári oklevelet szerzett fiatal tanárok számára 2005–2006-
ban már igencsak aktuálissá válhatott a továbbképzésen való részvétel, kiderülhetett addigra, hogy 
sikeres munkájukhoz elegendő ismeretet vittek-e magukkal a képzésből. 

A valóságos helyzet az, hogy ha csak a természettudományokat nézzük, a kreditpontokat is adó 
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továbbképzési kínálat ezekben az években már nem nyújtott lehetőséget ismeretszerzésre és a tudás 
megújítására. 

Az Országos Köznevelési Tanács 2008. november–decemberben több ülésen és konferencián 
foglalkozott a természettudományos közoktatás helyzetének értékelésével, a javítást célzó feladatok 
kijelölésével. A helyzetértékelés számos közoktatási problémát elemez, amelyek nyilván közis-
mertek, a korrigálásukhoz szükséges intézkedésekről más fórumok hivatottak nyilatkozni. Az OKNT 
bizottsági összefoglalója az okok körében a pedagógusok felkészültségével kapcsolatos megálla-
pítást is tesz: „Módszertani és oktatástechnológiai kérdésekben a magyar természettudományos 
oktatás számos vonatkozásban elmaradt a fejlett országok gyakorlatától (pl. tanulóközpontú okta-
tási technikák, korszerű kísérletes eszközök, korszerű időszervezés)”. Az anyag megemlíti a tanár-
utánpótlás kritikus helyzetét is, és megállapítja: „a bolognai rendszerű tanárképzésben tapasztalható 
bizonytalanság tovább csökkenti az egyébként is kisszámú fizika-, ill. kémiatanári pályára jelentkező 
egyetemi hallgatók számát”. Abból a tényből, hogy a közoktatásban a kémia, fizika oktatása nem 
hatékony, alapvetően következik, hogy ezeken a szakokon a tanári képzést sem választják a hall-
gatók, hiszen a jelentkezések drasztikus csökkenése már 1995-ben vagy korábban elkezdődött, bár 
kétszakos bemenettel, egyciklusú képzésen lehetett végezni. 

Ha nem segítjük a pályán működő szaktanárok munkáját, elsősorban módszertani vonatko-
zásban, akkor ez a kritikus helyzet nem fog sem javulni, sem megoldódni. A probléma gyökere nem 
a kétciklusú képzésben rejlik, hanem abban a 10 éves kihagyásban, amely során nem használtuk ki 
a továbbképzési lehetőségeket. A pedagógia a saját tudományterületén bőséges módszertani kíná-
latot nyújt a továbbképzésekben, ez azonban nyilván a szaktudományokkal/szakmódszertanokkal 
való együttműködésben lehetne igazán hatásos. Az utóbbi 10 év továbbképzési kínálatának összeté-
tele egyértelműen bizonyítja, hogy a jelen helyzetben a közoktatás eredményességének javításához 
a tanárok munkáját segítő, támogató szaktudományos és módszertani továbbképzési programok 
jelentős számszerű növelésére és tartalmi átgondolására van a legnagyobb szükség. Erre kellene a 
pedagógusképzők kapacitását fókuszálni, a pedagógiai és szakmódszertani kutatások tapasztalatait 
a tanári gyakorlat számára hozzáférhetővé, alkalmazhatóvá tenni.  Sajnos a jogszabályi környezet 
lazulása, a finanszírozási források hiánya vagy szétaprózása, az adminisztráció túlburjánzása megne-
hezíti a feladatot. Ha azonban az okokat máshol keressük, és egy olyan állapotot akarunk rekonstru-
álni, ami a maga idejében sem működött már igazán jól, és továbbra sem fordítunk kellő figyelmet a 
pályán működő szaktanárok támogatására megfelelően összeállított továbbképzési kínálattal, akkor 
a közeli jövőben nem remélhető jelentős előrelépés a problémák megoldásában.

Feladataink lennének:

• A szakmódszertanoknak a jelenleginél lényegesen több képzést biztosítani a szakirányú tovább-
képzésekben. 

• Szerencsés lenne, ha a pedagógia-pszichológia módszertani témakörű továbbképzések kidolgo-
zóival és a képzésben részt vevő oktatókkal kialakulhatna az együttműködés.

• A szakmódszertanok így kialakított továbbképzései olyan műhelymunka lehetőségét rejtik 
magukban, amelyben a képzésben részt vevő pedagógus megbeszélheti tapasztalatait, prob-
lémáit, és megalapozhatja egy hosszú távú szakmai együttműködés lehetőségét. Ezt a tanári 
mesterképzésben és a pályakezdők gyakorlati mentorálásában is kamatoztatni lehet.

• Feltétel természetesen a szakmódszertanok művelőinek intézményi, szakmai/tudományos, 
anyagi megbecsülése, elismerése.
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• A jól képzett szaktanárok sikeres munkájához az iskolai személyi, tárgyi feltételek biztosítása.

• Nem utolsósorban a motivált, jó eredményeket elérő diákok tanulmányainak mentorálása, 
pályaorientációjuk támogatása egyetemi tanulmányaik során.  

Az itt felvázolt tevékenységi terv még egy nem elhanyagolható lehetőséget rejt magában. Több ezer 
pedagógus érezheti, hogy nem elszenvedője, hanem résztvevője lehet a közoktatás és a tanárképzés 
tartalmi és szerkezeti megújításának, hogy számítunk tapasztalataikra, és támogatjuk továbbkép-
zési, megújulási, fejlődési igényeiket és törekvéseiket.
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A szaktudomány és a szakmódszertan 
szerepének változásai
ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELTE IV. PEDAGÓGUSKÉPZÉSI NAPJÁNAK EGYIK KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSÉRÔL

Antalné Szabó Ágnes, a Bölcsészettudományi Kar docensének vezetésével lezajlott beszélgetés a pedagógiai kompetencia összete-

vôinek arányáról, s ehhez kapcsolódva az új tanárképzési struktúra moduljairól szólt. A  beszélgetés résztvevôi voltak: Schróth 

Ágnes, a Trefort Ágost Gyakorlóiskola igazgatóhelyettese, Michaletzky György, a Természettudományi Kar dékánja, Borsodi Csaba, 

a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese.

Schróth Ágnes ezeket a pedagógusi szerepköröket (szakismeret átadása, az érdeklődés felkeltése, 
nevelés, a társadalmi értékek közvetítése stb.) nem tartja elválaszthatónak egymástól. A mai iskolában 
ezek helyzetét két jelenség határozza meg: a társadalom és a családok is a nehezen kezelhető problémák 
megoldási terheit áthárítják az iskolákra, illetve a pedagógusok jövedelme nem közelíti meg az egyéb, 
átlagos értelmiségi munka javadalmazását. A közoktatási szféra divergenciája is nehéz helyzetbe kény-
szeríti a felsőoktatási intézményeket, hiszen sok különböző típusú pedagógusminta alakult ki, éppen 
ezért rendkívüli fontossággal bír a tanártovábbképzés. Ugyanakkor a közoktatásnak kétszakos pedagó-
gusokra van szüksége, nem pedig másfél szakosokra. 

Michaletzky György  véleménye, hogy a tanár nagyon könnyen elveszíti a tekintélyét, ha a szakmájában 
bizonytalan. Ezért fontos, hogy a tanár ne csak pedagógiai tudással rendelkezzen, hanem legyen jó szakember is.

1. ábra Tanári fizetések a felső középfokú képzésben 2007
Fizetés 15 éves tapasztalat tal, 
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Az életpálya-kilátás befolyásolja a pedagógusképzést is, éppen ezért a tanárképzés kapcsán nem csak 
a tartalmi kérdésekkel kell foglalkozni, hanem az életpálya-modell egészével is, hiszen a képzésben 
jelenleg is érvényesül a kontraszelekció. 

Némelyek szerint egy félév eltelte után korai lenne megítélni a természettudományos tanárképzés 
helyzetét az új rendszerben. Michaletzky azonban kiemeli, az első három év a rendszer része, így 
összesen három és fél évről vizsgálódhatunk. Itt látható a korábbi képzési adatok alakulása is. 
Az adatok az öt szak alapján, az egyetemi és főiskolai képzést egyaránt beleértve készültek. 
Különválasztotta az egyetemi oklevelekre vonatkozó adatokat is. 

2. ábra Az ELTE-n kiadott természettudományos diplomák száma

3. ábra Az ELTE-n  kiadott természettudományos, egyetemi diplomák száma
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A látott adatokhoz képest összegzésre kerültek az MSc-re jelentkezők számadatai: 

1. táblázat Az ELTE szakjain 2008-ban  egyetemi diplomát  szerzettek, és 2009-ben tanári modulra 

jelentkezett mesterszakos  hallgatók száma

Michaletzky megállapítja, hogy az adatok drámai törést mutatnak, amely nem magyarázható az évek 
óta tartó csökkenési trenddel. Tény, hogy a természettudományok esetében nagyon hangsúlyos a szakmai 
modul, itt azonban nem szabad engedni a minőségből. Egy megoldást tart elfogadhatónak a bolognai rend-
szeren belül gondolkodva: a tanári szakirányt választó hallgató természettudományos képzések esetén auto-
matikusan négyéves képzést végezzen el.

A szakmai, a szakmódszertani és a pedagógiai-pszichológiai modul viszonyait és arányait ille-
tően Antalné Szabó Ágnes az elsődleges problémát a módszertannak a negyvenkredites szakterületi 
modulba építésében látja, mivel így konfliktus támadt a szakmával, és nagyon kevés szerep jutott a 
szakmódszertannak. 

Major Éva szerint a sokféleképpen értelmezett képzési és kimeneti követelményeknek (KKK) köszönhe-
tően eltérő gyakorlatok jöttek létre. Megoldásként javasolja, hogy intézményes formában legyen garantált 
a szakterületi modulok és a pedagógiai-pszichológiai modul közötti együttműködés, együttgondolkodás. 

Michaletzky György a több modulos rendszerben inkább azt hangsúlyozná, hogy ne másfél, hanem 
kétszakos tanárokat képezzenek. 

Schróth Ágnes leszögezi: munkája során egy pedagógus főleg a szakmódszertanra támaszkodik. A 
kredit-meghatározás nem mindig felel meg a valóságnak, az óraszám fontosabb, ebben a tekintetben 
pedig a szakmódszertan igen rosszul áll. 

Borsodi Csaba szintén hangsúlyozza a szakmódszertan fontosságát. Lényegesnek tartja, hogy óraszámát 
nem a szaktantárgyak rovására, hanem a pedagógiai-pszichológiai modulra alapozva kell növelni. 

Antalné Szabó Ágnes az elmúlt évtizedekben háromféle tanárképzésben vett részt, de meglátása 
szerint a jelenlegiben van a legkevesebb lehetőség arra, hogy a szakmódszertan a pedagógiai-pszicholó-
giai modulra építsen, mert a képzés párhuzamosan zajlik.

A felsőoktatás átvállalta az eddigi közoktatási feladatot, a tanárjelölt pályán való elindítását. Schróth 
Ágnes szerint azonban ehhez megfelelő fejlesztések is szükségesek, például a tanárminták átadása. 
Fontos továbbá, hogy a tanárjelöltek egyenrangúak, egyenlő esélyűek legyenek a kutató társaikkal a 
képzés alatt és a PhD megszerzésében is. 

Végezetül Michaletzky György kiemelte, hogy erősíteni kell a szakmódszertanos képzés tudományos 
elismertségét.

Szakok
Diplomák száma 

(egyetemi)
Tanári modulra felvettek 

száma

 2008 2009

Biológia 146 11

Fizika 54 5

Földrajz 107 19

Kémia 47 1

Matematika 177 37
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Havannai utca, Kuba
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Pedagógusképzési programok 
utóélete 
EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN

A sajátos nevelési igényû gyermekek integrált oktatás-nevelésének számos egyéb feltétele mellett különösen fontos a befogadó intézmények 

pedagógusainak tájékozottsága, szakmai hozzáállása az integrált neveléshez. A pedagógusok integrált neveléssel kapcsolatos beállítódását 

személyes meggyôzôdésük, a pedagógusképzés során elsajátított ez irányú ismereteik, illetve az oktató-nevelô tevékenységük során szerzett 

tapasztalataik határozzák meg. További befolyásoló tényezô lehet az az iskolai légkör, amelyben munkájukat végzik, illetve a rendelkezésre 

álló szakmai támogatás, segítô háttér, amely megkönnyíti számukra a sajátos nevelési igényû gyermekekkel való foglalkozást.

Elôzmények

Több hazai vizsgálat (Réti–Csányi, 1998., Perlusz, 1998., Póczak, 2000., Galántai, 2000.) tett kísérletet arra, 
hogy feltérképezze a többségi intézményekben dolgozó pedagógusok integrált neveléssel kapcsolatos beál-
lítódását, illetve a pedagógusok e téren szerzett tapasztalatait. Korábbi kérdőíves vizsgálataink során 234 
fő óvodában és iskolában dolgozó pedagógustól gyűjtöttünk e tárgyban adatokat. Eredményeink szerint a 
megkérdezett pedagógusok kevéssel több, mint 50%-a fogadna sajátos nevelési igényű gyermeket a csoport-
jába, osztályába. Ugyanakkor a pedagógusok 52%-ának volt már együttnevelési tapasztalata, vagyis tanított 
valamilyen sajátos nevelési igényű gyermeket a pályán eltöltött évek során. A pedagógusok integrált neve-
léssel kapcsolatos beállítódását – bár nem tekinthetünk el a vizsgálat szándékának való megfeleléstől – vélhe-
tően befolyásolta az a kedvező vagy kedvezőtlen tapasztalat, amelyet a sajátos nevelési igényű gyermek okta-
tása-nevelése során szereztek. Azok a pedagógusok, akik már sikeresen birkóztak meg egy-egy gyermek integ-
rált oktatásával, valószínűleg inkább vállalkoznának ismételten erre a feladatra. Ennek hátterében feltételez-
hetően az áll, hogy ezen pedagógusok meggyőződhettek szakmai kompetenciájukról: pedagógiai eszköztáruk 
alkalmasnak bizonyult az eltérő nevelési szükségletű tanulók eredményes oktatására. A fentieket támasztja 
alá az a tény is, hogy az együttneveléssel kapcsolatban elutasító hozzáállást megfogalmazó pedagógusok első-
sorban a szakmai felkészültség hiányára hivatkoztak. A vizsgálatunkban részt vevő fiatal, pályakezdő válasz-
adókra nagyobb arányban volt jellemző az integrált neveléssel kapcsolatos kedvező viszonyulás, ugyanakkor 
tájékozatlanabbak voltak az integrált nevelés tekintetében. A kérdéssel kapcsolatos tájékozottság mértéke 
egyenes arányban állt a pályán eltöltött évek számával, ami arra is utalhat, hogy a válaszadó pedagógusok 
nem a képzésük során, hanem éppen gyakorlati tapasztalataik alapján tettek szert az integrált neveléssel 
kapcsolatos ismereteikre. E tapasztalatok minősége azonban feltételezhetően visszahat az integrált oktatás-
neveléssel, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos beállítódásra (Csányi–Perlusz, 2001.).

Bár a korábbi vizsgálataink óta eltelt 10 év – ismereteink alapján – nem hagyta érintetlenül a többségi 
pedagógus- és gyógypedagógus-képzést az integrált oktatás-neveléssel kapcsolatos ismeretek tekintetében, 

PERLUSZ ANDREA – TORDA ÁGNES

Femu2/2010.indd   125Femu2/2010.indd   125 7/8/10   10:01 AM7/8/10   10:01 AM



126      V E ND ÉGO LDA L

ugyanakkor a sajátos nevelési igényű gyermekek széles körű integrációjának sikeres megvalósításához 
szükségesnek látszik a többségi pedagógusok integrált neveléssel kapcsolatos beállítódásának megvál-
toztatása, az ehhez szükséges tudástartalmak elsajátításának lehetővé tétele. Elengedhetetlen tehát a 
megfelelő szakirányú képzés és továbbképzés, amely jobban ösztönözheti a pedagógusokat, hogy merjék 
vállalni a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozást. Annál is inkább, mert ezeknek a tanu-
lóknak közel 60%-a – bár fogyatékossági kategóriánként eltérő arányban – integrált oktatás-nevelésben 
vesz részt napjainkban.

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1.1 sz. központi program 
„B” komponense keretében pedagógusképzési tananyagok fejlesztésére került sor a 2004–2008 közötti 
időszakban a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelésének-oktatásának, inklúziójának 
elősegítésére. A pedagógusképzési tananyagok fejlesztése során 12 programcsomag készült el, közülük 3 multi-
médiás formában (CD-ROM) is. Röviddel a program zárása előtt lehetőség nyílt az inkluzív (befogadó) szemlélet 
kialakítását segítő tanegységekhez kiegészítésként 6 DVD-nyi filmanyagot is összeállítani. 

Jelen tanulmányunkban megpróbáljuk bemutatni a három vezető tananyag (1. Habilitációs és rehabilitációs tevé-
kenységek, 2. Mindenki másképp egyforma – az integrációban. Attitűdformáló pedagógusképzési program, 3. A tanulók haté-
kony megismerése) kipróbálásának, hatásának és utóéletének tapasztalatait. A tananyagokat a progamban részt 
vevő, 10 hazai pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói fél éven keresztül, 30 órás választható tanegy-
ségként oktatták. 

A Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek tanegység célja, hogy a pedagógusjelöltek megismerjék a sajátos 
nevelési igényű tanulók legfontosabb jellemzőit, a habilitatív/rehabilitatív tevékenységek célját és szerepét, 
illetve a többségi pedagógus kapcsolódási lehetőségeit a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs folya-
matához. A tanegység kísérletet tett a gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai és pedagógiai kompetenciák tisz-
tázására, illetve megismertette a habilitáció/rehabilitáció csoportban megvalósítható formáit a művészeti terá-
piák és a sporttevékenységek révén. 

A Mindenki másképp egyforma – az integrációban attitűdformáló tanegység célja, hogy segítse a pedagógusjelöltek 
inkluzív (befogadó) szemléletének kialakulását, járuljon hozzá naiv, a másságról alkotott képük megváltoztatá-
sához, illetve mutasson rá az együttműködés szükségességére a különböző kompetenciájú szakemberek, illetve 
a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó intézmények, szervezetek között. A tanegység feldolgozása 
során különösen nagy hangsúlyt kapott  a hallgatók élmény alapú tanulásának, az egyéni és csoportmunkára 
épülő tanulásszervezésnek a megteremtése és biztosítása. 

A program során fejlesztett harmadik tanegység – A tanulók hatékony megismerése – célja a pedagógusjelöltek 
szemléletének alakítása, olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása volt, amelyek segíthetik leendő tanítvá-
nyaik hatékonyabb megismerését. 

A tanegységeket (a multimédiás és papír alapú verziót egyaránt) a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Program 2.1.1 központi program „B” komponense térítésmentesen bocsátotta a progra-
mokat befogadó pedagógusképző intézmények részére, majd a képzők oktatása után a programok elindítá-
sára. A tanegységek kipróbálása 500 fő hallgató bevonásával a 2007–2008-as tanévben kezdődött. A hallgatók 
döntő többsége nappali tagozaton, mintegy 60 fő levelező tagozaton végezte tanulmányait. A képzésben részt 
vevő oktatók és hallgatók közreműködésével hatás- és eredményességmérés is történt, amelyet a Qualitas Kft. 
végzett. Ezen kívül az oktatók korrekciós javaslataikkal, valamint a fókuszcsoportos interjú során elmondott 
tapasztalataikkal segítették a tananyagok végleges változatának elkészítését1.

1 A vizsgálat kérdőívei, a  résztvevő intézmények megismerhetők: www.felvi.hu/ felsőoktatasimuhely/periodika a 2010/2.  szám  háttér-
anyagai között. 
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A pedagógusképzési programok kipróbálásának tapasztalatai 
HATÁS- ÉS EREDMÉNYESSÉGMÉRÉS KÖZVETLENÜL A KÉPZÉS BEFEJEZÉSE UTÁN
A hatás- és eredményességmérés adatai szerint a három tanegység oktatásában részt vevő oktatók a programot 
sikeresnek értékelték (a vizsgált 13 szempontból mindössze 2 szempont esetében nem érte el a válaszátlag a 
négyes minősítést, ugyanakkor több szempont esetében jelentősen meghaladta azt). A legalacsonyabb minősí-
tést a képzési program, az oktatói forgatókönyv teljesítése szempont kapta, a legmagasabbnak a kapcsolat, az együttmű-
ködés a hallgatókkal kritérium értékelése bizonyult. A megkérdezettek a hatékony időgazdálkodás szempontját érté-
kelték átlagosan gyengébbre, mint négyes, de a nyílt kérdésekre adott válaszokban is többen említették, hogy 
kevésnek tartották az időt a program megvalósítására. Ennek oka az lehet, hogy – bár a résztvevők mindany-
nyian gyakorlott felsőoktatási oktatók – nehezen tudtak szelektálni az egyes tanegységek tágra szabott téma-
kínálatából, illetve a fokozott hallgatói érdeklődés, a beszélgetések több időt vettek igénybe, mint azt előre 
tervezni lehetett. 

A fókuszcsoportos interjúkból kiderült az is, hogy a képzés hallgatói nehezen vagy egyáltalán nem tudták 
használni a hatás- és eredményességmérés elektronikus kérdőíveit. A hallgatóiattitűd-mérés eredményei 
szerint a hallgatói attitűd a képzés során jelentős mértékben változott pozitív irányba, a hallgatói aktivitás is 
magas értékeket kapott a három képzés együttes elemzése során. Ez utóbbit mutatja az 1. ábra:

1. ábra. A hallgatói attitűd alakulása a program során

A képzési programok hosszabb távú hatásai 

A VIZSGÁLAT MENETE
A program fenntarthatósági terve keretében 2009-ben ismét megkíséreltük elérni a tanegységek kipróbálá-
sában részt vevő oktatókat és hallgatókat, hogy a tanegységek hosszú távú hatásairól információkat szerez-
zünk. A felsőoktatásban a program zárása óta lezajlott változások (intézményi integráció, bolognai rendszerre 
történő átállás stb.) nem kedveztek szándékunk megvalósításának, mivel az intézmények jelentős szerkezeti 
átalakulása, a személyi változások nehezítették a programban korábban részt vevő oktatók elérését, annak elle-
nére is, hogy az intézmények kötelezettséget vállaltak a program további sorsának nyomon követésére a fenn-
tartási időszakban. 

A tanegységek hosszabb távú hatásának vizsgálatakor egyrészt támaszkodtunk a program zárásakor elvégzett 
hatás- és eredményességmérés eredményeire, valamint kérdőíves megkereséssel fordultunk a programban részt 
vevő hallgatókhoz és oktatókhoz. Ez utóbbi csoport esetében kérdéseinket interjú formájában, szóban tettük fel. 

5,00

4,00

3,00

3,76

A hallgatók attitűdje a 
képzéshez a képzés indulásakor

A hallgatók attitűdje a 
képzéshez a képzés végén

4,59 4,47

A hallgatók aktivitása 
a képzés során
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Az adatgyűjtés időszakában a kérdőívet – a felsőoktatási intézmények által rendelkezésre bocsátott címlista 
alapján – 500 fő korábbi hallgatóhoz juttattuk el. Kétszeri megkereséssel 56 főtől kaptunk válaszokat, a vissza-
érkezett kérdőívek aránya 11%. E viszonylag alacsony arány hátterében az állhat, hogy a végzett hallgatók közül 
többen már nem lelhetők fel eredeti lakhelyükön, vagy nem dolgoznak a pályán, ezért a nyomon követő vizsgá-
latban való részvételt inadekvátnak tartották. Bizonyára akadnak olyanok is, akik vélhetően érdektelenségből 
vagy túlterheltségből nem válaszoltak kérdéseinkre. 

A hallgatói kérdôívek értékelése

A visszaérkezett kérdőívek számát az alábbi ábra mutatja:
2. ábra. A vizsgálatban részt vevő hallgatók száma a pedagógusképző intézmény szerint 

Az ábráról leolvasható, hogy néhány, a tanegységek oktatásában részt vevő intézmény volt hall-
gatói közül egyet sem sikerült megszólaltatnunk, ugyanakkor pl. a Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai Karának volt hallgatói viszonylag nagy számban reagáltak megkeresésünkre. 
A válaszolók átlagéletkora 29 év volt (szélső értékek 22–47 év). A 3. ábra a válaszolók életkorát mutatja 
három kategóriába rendezve.

3. ábra. A válaszolók életkor szerinti megoszlása három fő életkori kategória szerint

25 300 5 10 15 20

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác  

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely  

Eszterházy Károly Főiskola 
Pedagógiai Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás, Eger  

Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai Kar, Nagykőrös  

Kecskeméti Főiskola 
Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét  

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen  

Nyíregyházi Főiskola 
Pedagógiai Pszichológiai Fakultás, Nyíregyháza  

Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr  

Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, Sopron  

Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskola Kar, Szarvas  

  20-29 éves
  30-39 éves
  40-49 éves
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Az adatokból látszik, hogy a válaszolók közül a legnagyobb arányban a 20–29 éves korosztály szerepel (66%), 
ők nappali tagozatos hallgatóként találkoztak a programmal, majd pályakezdő pedagógusként már rendel-
keztek a képzési program során szerzett ismeretekkel. A válaszadók 93%-a, 51 fő nő és mindössze négy fő férfi 
(1 adathiány), ami csak megerősíti a pedagóguspálya jelentős elnőiesedésének ismert jelenségét, illetve azt, 
hogy a nők nagyobb hajlandóságot mutatnak az ilyen típusú vizsgálatokban való részvételre.

Eredmények

A vizsgálatunkban részt vevő pedagógusok többsége (87%-a) az általa tanult tanegységet kerek egésznek 
értékelte (4. ábra).
4. ábra. A válaszadók véleménye arról, hogy mennyire érezték kerek egésznek a képzési programot. 

Kérdés:  Mennyire érezte kerek egésznek a képzési programot?

Hasonlóan kedvezően nyilatkoztak a program érthetőségéről, mind a program fő gondolata (95% szerint töké-
letesen, illetve nagyjából érthető volt), mind a tantárgyak egyes részei (93% szerint minden, illetve a legtöbb 
része érthető volt) tekintetében. A tanegységeket hallgató válaszadók 84%-a szerint a képzés hatékonyan 
járult hozzá ismereteik bővítéséhez a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos témákban.

„Érzelmileg ráhangolt, pozitív viszonyulást nyújtott. Teljes mértékben hozzájárult, hogy hatékonyan 
végezzem az integrációt.”

Mind a korábbi, mind a mostani vizsgálatban megkérdeztük a válaszadókat, hogy „Mennyire tartják 
hasznosnak összességében a képzést saját személyes fejlődésük szempontjából?” A 2009-es eredményeket az 
5. ábra mutatja. Az adatokból leolvasható, hogy a válaszadók 78%-a a lehető leginkább hasznos volt vagy a nagyon 
hasznos volt válaszkategóriát választotta. Nem találtunk olyan személyt, aki szerint a tanegység nem volt 
hasznos. Ezt kedvezőnek értékeljük, hiszen két évvel a tanegység befejezése után, a már gyakorlati haszno-
síthatóság alapján mondtak véleményt a válaszadók. Ugyanakkor a 2007-es vizsgálatban ez az arány némileg 
magasabb, mintegy 91%-os volt, ami több dologra is utalhat. Egyrészt jelentheti, hogy a válaszadó pedagógu-
sokat az azóta eltelt időben újabb, további hatások érték, amelyek gyengítették a vizsgált program megíté-
lését saját személyes fejlődésük szempontjából. Nem zárható ki az sem, hogy a mostani – a korábbinál jóval 
szűkebb – mintába nem kerültek be azok a pedagógusok, akik korábban maximálisra értékelték a program 
hatását saját személyes fejlődésükre. 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy tartalmazott-e a képzés olyan tudáselemet, amely nem bizonyult 

58%
Jelentős 
mértékben

11% Közepesen 2% Alacsony szinten

29% Lehető 
legjobban
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alkalmazhatónak a mindennapi gyakorlatban. A válaszadók 92%-a szerint nem, mindössze négy fő állí-
totta, hogy volt ilyen elem. Ugyanakkor érdekes adat az is, hogy a válaszadók 35%-a szerint egy-két, 
illetve több alkalommal előfordult, hogy a képzési program keretében nem a képzés céljához illő 
ismeretekkel volt kénytelen foglalkozni. Az eredményekből sajnos nem ítélhető meg, hogy mi áll 
a jelenség hátterében: az oktató a neki szóló felkészítés ellenére eltért a tananyagtól, esetleg a hallgató 
szerint inadekvát tartalmakkal egészítve ki a tanegység tematikáját, vagy maga a tananyag tartalmazott 
olyan elemeket, amelyeket a hallgatók – utólag – a képzés céljához nem illeszkedőnek ítéltek (5. ábra).

5. ábra. A képzés hasznosságának megítélése

Kérdés: Mennyire tartja hasznosnak összességében a képzést saját személyes fejlődése szempontjából? 

Már a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1.1 központi program „B” kompo-
nensének tervezésekor sem titkolt szándékunk volt, hogy a kidolgozandó pedagógusképzési programokkal 
ne csak ismereteket nyújtsunk a többségi pedagógushallgatóknak a sajátos nevelési igényű gyermekekről, 
hanem felkeltsük a téma iránti érdeklődésüket, pozitív irányba befolyásoljuk attitűdjüket a témával kapcso-
latban. Erre a felsőoktatási képzési kínálatban szereplő szabadon választható tanegységek jó lehetőséget 
kínáltak, hiszen itt – nem kötelező tantárgy révén – eleve számíthattunk a hallgatói motivációra. Vizsgálati 
eredményeink arra utalnak, hogy ezt a célt sikerült elérnünk. A válaszadók 54%-a elolvassa azóta a témával 
kapcsolatos publikációkat, további 24% keresi a további lehetőségeket a témával kapcsolatos ismeretei bővíté-
séhez, és 11% számára az egyik legfontosabb szakmai érdeklődési területté vált. Akadt olyan válaszadó is (3 fő), 
akik számára a progam óta ez jelenti a fő érdeklődési területet.

„Jelentős szemléletváltást okozott. Felfedeztem az »azonos út, csak más módon« lehetőségét.”
„Bátrabban, magabiztosabban fordulok az SNI gyerekek felé. Vonzóbb lett számomra a gyógypeda-
gógiai téma, fejleszteném magam a területen.”

A vizsgálatban részt vevő pedagógusokkal értékeltettük, hogy milyen mértékben járult hozzá a képzés az aláb-
biakhoz:

•  A sajátos nevelési igényű gyerekek integrációját segítő kompetenciák megszerzéséhez.

•  Az integrációval kapcsolatos jogi szabályozók megismeréséhez.

•  Az inkluzív nevelési lehetőségek átfogó ismereteinek megszerzéséhez.

•  A sajátos nevelési igényű tanulókról írott dokumentumok értelmezéséhez és elemzéséhez.

A lehető legjobban 
hasznos volt
58%

Nagyon 
hasznosnak 
mondható
25%

Közepesen volt 
hasznosnak mondható
20% 

Kis mértékben 
volt hasznos 
2%

Nem volt 
hasznos 0%
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•  A különböző szakemberek közötti együttműködés lehetőségeinek megismeréséhez.
Vizsgálati eredményeink alapján a képzés az öt vizsgált területből négyben jelentős mértékben hozzá-

járult a pedagógusok fejlődéséhez. Kevésbé mutatkozott hatékonynak, csak közepes mértékben járult 
hozzá az integrációval kapcsolatos jogi szabályozók megismeréséhez. Ugyanakkor a válaszadók megíté-
lése szerint a legnagyobb mértékben a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációját segítő kompeten-
ciák megszerzéséhez járult hozzá, ami a program leghangsúlyosabb célkitűzése volt. Annál is örömte-
libb ez a vélemény, mivel a képzésből kikerült pályakezdő pedagógusoknak éppen ezekre a kompetenci-
ákra van – véleményünk szerint – a legnagyobb szükségük ahhoz, hogy a többségi intézményekben mind 
nagyobb arányban megjelenő sajátos nevelési igényű tanulók számára optimális befogadó környezetet 
és hatékony oktatás-nevelést tudjanak biztosítani. Kapott eredményeink egybecsengenek a 2007-ben 
elvégzett vizsgálat azonos kérdéseire adott válaszokkal, ahol szintén a sajátos nevelési igényű gyerekek 
integrációját segítő kompetenciák megszerzése kapta a legmagasabb értéket (átlag 4,17), míg az integrá-
cióval kapcsolatos jogi szabályzók megismerése közepes értékelést (átlag 3,66) mutatott.

Utókövetéses vizsgálatunkban végül megismételtük a 2007-es hatás- és eredményességmérés kere-
tében felvett attitűdvizsgálatot. A válaszadóknak 9 állítást kellett értékelniük 1–4-ig terjedő skálán, ahol 
az 1. a „Teljes mértékben egyetértek”, a 4. pedig az „Egyáltalán nem értek egyet vele” jelentette. 

A kilenc állítás a következő volt:
1. Mind a SNI-, mind pedig az egészséges gyermekek érdeke, hogy az adottságaiknak, képességeiknek 

leginkább megfelelő intézménybe járjanak. 
2. A fogyatékosok elkülönítése, különösen gyermekkorban, nem szolgálja sem az SNI-fiatalok, sem az 

egészséges társaik érdekeit. 
3. Indokolatlan a különböző iskolai típusok működtetése, hiszen az iskolán kívüli világ egységes, az 

egészséges és fogyatékos emberek között nincsenek határok. 
4. A munka világában a sajátos nevelési igényű fiatalok többsége csak speciális munkakörökre 

számíthat. 
5. Az integrált nevelés keretein belül az SNI-fiatalok teljesítménye jóval magasabb, mint a meglevő 

intézményekben. Emellett javul szociális kompetenciájuk, alkalmazkodó képességük, a teljesítmény-
motivációjuk. 

6. A fogyatékos gyermekekkel való rendszeres kapcsolat az egészséges gyermekek érzelmi és erkölcsi 
fejlődésére kedvező hatást gyakorol. Megerősödik az empátia, altruizmus, önzetlenség. 

7. Az integrált osztályokban ritkán kerül sor az egészséges és fogyatékos gyermekek közötti konfliktu-
sokra. Ennek az oka azonban nem feltétlenül az empátiában rejlik. Igen valószínű, hogy az ép és a 
fogyatékos gyermekek között semmilyen kapcsolat nincs. 

8. Az integráció egy igen hosszú, összetett, bonyolult folyamat. 
9. Az integráció tömeges munkanélküliséget idéz elő a gyógypedagógusok között. Jól képzett szakem-

berek százai kerülnek az utcára, hiszen az integrált általános iskolában csak egy-egy gyógypedagógus 
kaphat helyet.

Vizsgálati eredményeink szerint a válaszadó pedagógusok a legnagyobb gyakorisággal az alábbi állítá-
sokkal értettek teljes mértékben egyet:
1. Mind a SNI-, mind pedig az egészséges gyermekek érdeke, hogy az adottságaiknak, képességeiknek 

leginkább megfelelő intézménybe járjanak. 
2. A fogyatékosok elkülönítése, különösen gyermekkorban nem szolgálja sem az SNI-fiatalok, sem az 

egészséges társaik érdekeit. 
6. A fogyatékos gyermekekkel való rendszeres kapcsolat az egészséges gyermekek érzelmi és erkölcsi 
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fejlődésére kedvező hatást gyakorol. Megerősödik az empátia, altruizmus, önzetlenség.
8. Az integráció egy igen hosszú, összetett, bonyolult folyamat.

A korábbi vizsgálat eredményeivel összhangban kiemelnénk a 2. állítással való teljes egyetértést (87%), 
ugyanis a 2007-es hatás- és eredményességmérés során éppen ennek a szempontnak a megítélésében 
volt kimutatható az egyik legnagyobb, szignifikáns attitűdváltozás. Érdekes eredmény az is, hogy a 3. 
számú állítással (Indokolatlan a különböző iskolai típusok működtetése, hiszen az iskolán kívüli világ egységes, az egész-
séges és fogyatékos emberek között nincsenek határok.) a válaszadók közel 60%-a egyáltalán vagy inkább nem ért 
egyet, ami arra utal, hogy kívánatosnak tartják a speciális, szegregált intézményrendszer egyidejű fennma-
radását is az integrációval párhuzamosan. A válaszadók többségében inkább egyetértettek a 4., 5., 9. állítá-
sokkal, és inkább nem értettek egyet a 7. állítással.

Összességében a pedagógusképző programokról elmondható, hogy számos olyan változást indítottak 
el, amelyek egyfelől a hallgatók probléma-felismerésében, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és ellá-
tásukkal kapcsolatos ismereteik gyarapodásában, illetve szemléletük, attitűdjeik változásában ragad-
hatók meg, másfelől – a differenciáló megközelítés, az egyéni sajátosságok elfogadása révén – hozzájá-
rulnak a többségi pedagógia hatékonyságának növekedéséhez.

„A program által a fogyatékos gyerekekre nem szánalommal nézek, hanem mint akinek több segít-
ségre és támogatásra van szüksége; szeretettel és segítséggel.”
„Jobb lenne, ha maradi tárgyak… helyett az ilyen jellegű tárgyakat akkreditálnák, és társulna mellé 
gyakorlat, hogy a friss diplomásoknak legyen ismeretük az SNI-s gyerekekről és az integrációról.”

Fókuszcsoportos interjúk a programban részt vevô oktatókkal

A kifejlesztett pedagógusképzési programok hatásértékeléséhez a hallgatókon kívül interjút (részben 
személyesen, részben elektronikus úton) készítettünk a tanegységek oktatásában szerepet vállaló okta-
tókkal. A tanegységek oktatásában korábban szerepet vállaló oktatók megkeresésével és megszólalta-
tásával az volt a célunk, hogy feltárjuk: a megismert és kipróbált tananyagok hány százaléka haszno-
sult oktatói gyakorlatukban, illetve beépültek-e a képzésnek legalább bizonyos elemei az oktató által már 
korábban is tanított tantárgyak anyagába. Előfeltételezésünk az volt, hogy ha a pedagógusképző felsőok-
tatási intézmények a program lezárulása után nem is tartották meg önálló tanegységként a kifejlesztett és 
kipróbált tantárgyi programokat, de ezek anyaga – éppen az oktatók révén – beépül a képzésbe, hasonlóan 
a program során előállított segédanyagokhoz. Ez annál is inkább így van, mivel a fejlesztett tananyagok 
nem kizárólag és nem feltétlenül a pedagógus alapképzési szakok oktatása terén hasznosulhatnak. 

A 15/2006 (IV. 3.) OM rendelet, majd annak 2009. október 2-i módosítása nyomán „A tanári mester-
képzési szak képzési és kimeneti követelménye” 11.1.2. pontja kizárólag a második tanári szakképzett-
ségként felvehető szakképzettségek szakterületi ismeretei között ajánlja a közoktatásban, a szakkép-
zésben, illetve a művészeti nevelésben, oktatásban egyaránt alkalmazható, speciális pedagógiai jellegű 
tanári szakképzettségek szakterületi ismereti programjait. Ezek körében választhatóan szerepelnek 
a Fogyatékosok rekreációja tanár, illetve az Inkluzív nevelés tanára képzések, amelyek szakterületi ismereteiben 
többek között szerepelnek a következő témák:

•  A különleges gondozásra jogosult (a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő) tanulók foglalkoztatása többségi keretek között.

•  Az egyéni, a társadalmi, etnikai, nemzeti és kulturális különbözőségek elfogadása és elfogadtatása a 
multikulturális és interkulturális nevelés szemléletéhez kapcsolódóan.

•  Az együttnevelést segítő szakszolgálatok és pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszere, 
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felépítése, a gyógypedagógussal való együttműködés lehetőségei és megszervezésének módjai, 
szakmai kompetenciák és kompetenciahatárok.

A Fogyatékosok rekreációja tanár képzés szakmódszertani ismereti körében a hallgatók foglalkoznak 
A pedagógiai, gyógypedagógiai rehabilitáció – mint a fogyatékos emberek rekreációjának kihagyhatatlan eszközei – 
a minőségi élet megteremtésében tárgyú ismeretekkel. 

A többször módosított 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 17. §-ában szabályozott szak-
vizsga teljesítésére alkalmat adó szakirányú továbbképzés képesítési követelményei kötelező isme-
retként előírják a Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban, az integráció-inklúzió elmélete, módszerei 
tananyag teljesítését. Ma az ország szinte valamennyi pedagógusképző felsőoktatási intézménye 
indítja a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú képzést, s ugyancsak magas a különféle mester-
szakok kínálatában szereplő tanári modulok száma. A Pedagógusok Szakszervezete 2008-ban gyűjtött 
adatai szerint hazánkban 32 felsőoktatási intézményben folyik pedagógusképzés, s legalább 83 féle 
tanári szakterületi modult hagytak jóvá az akkreditációs eljárásokban2. Ezekben többnyire megkerül-
hetetlenül szerepel a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, oktatására, szakképzésére vonat-
kozó ismeretanyag, ami a programban elkészült tananyagok iránti érdeklődés folyamatos növeke-
dését is jelenti. 

A program kezdetén, 2006 szeptemberében 10 intézmény és 20 fő oktató kezdte meg a munkát. 
Nyomonkövetéses vizsgálatunk során 7 fő korábbi oktatót sikerült elérnünk, ami mindössze 35%-os 
részvételt jelent. Néhányan betegség vagy nyugdíjba vonulás miatt nem válaszoltak, esetleg már nem 
is dolgoznak korábbi munkahelyükön. Ugyanakkor az alacsony válaszadási hajlandóság hátterében 
időhiány is állhat, de érdemes lenne tovább vizsgálni az alacsony részvétel okait.

A tanegységek oktatásában részt vevő oktató kollégákhoz 10 kérdést intéztünk, válaszaikat tarta-
lomelemzésnek vetettük alá. 

Első kérdésünk arra vonatkozott, hogy az oktatók a megismert és kipróbált tananyag hány száza-

lékát hasznosítják azóta oktatói munkájuk során. A válaszok alapján a tananyagok 30–100%-a haszno-
sult a kipróbálást követően. Az oktatók megfogalmazták, hogy főleg a „szakirodalmi frissítés és a filmanyag 
bizonyult nagyon hasznosnak, valamint a tananyag-feldolgozás különböző módszereinek alkalmazása.” 

Második és harmadik kérdésünkkel azt szerettük volna feltárni, hogy „vannak-e olyan elemei a 
képzésnek, amelyek beépültek és azóta is szerepelnek az oktató által tanított tantárgyak anyagában, illetve megma-
radtak-e a kipróbált tárgyak önálló tanegységként?” Nagy örömünkre szolgált, hogy minden válaszadónál 
beépültek a kidolgozott tanegységek elemei a jelenleg oktatott tantárgyak tematikájába. Van olyan 
kolléga, aki A tanulók hatékony megismerése című tanegységet teljes egészében oktatja (A tanulók haté-
kony megismerése. Kézikönyv és CD-ROM. suliNova, 2006.), más az MA képzési szinten új tantárgyba 
építette be a képzési anyagot. Néhányan korábban oktatott vagy új tantárgyként megjelenő tanegysé-
geikbe illesztették a program elemeit, pl. a szociálpedagógus-képzésben a Fogyatékosság, esélyegyenlőség, 
integráció, a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon a Gyógypedagógiai integráció elmélete és gyakorlata, az 
óvodapedagógus- és szociálpedagógus-képzésben a Fejlesztőpedagógia, valamint a Gyermekkori beszédza-
varok, illetve a Differenciálás pedagógiája és pszichológiája az óvodában, valamint a Differenciálás pedagógiája és 
pszichológiája az iskolában című tantárgyakba.

Több válaszadónál szerepelt, hogy a képzési anyagok szituációs gyakorlatait, videofelvételeit, 

2  Forrás: Pedagógusok Szakszervezete honlapja http://www.pedagógusok.hu
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illetve javasolt módszereit beépítették jelenleg is oktatott tantárgyaikba.
„Az interaktív módszereket azóta is alkalmazom a hasonló tematikájú tantárgyaknál.”

Értékelésünk szerint, annak ellenére, hogy a kifejlesztett pedagógusképzési programok nem 
maradtak fenn önálló tanegységként a kipróbáló pedagógusképző intézmények kínálatában, a 
program sikerességét mutatja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatás-nevelésével kapcso-
latos témák bekerültek és gyökeret vertek a képzési programokba.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a program során előállított papír alapú tananyagok szerepelnek-e az oktatók 
által megadott kötelező, illetve ajánlott szakirodalmak között. A válaszokból az tükröződik, hogy szinte minden 
kolléga megjelöli ezeket az anyagokat a hallgatók számára, illetve a képzéshez készült multimédiás 
anyagokat is rendszeresen használják az oktatók. Ennél a kérdésnél azt a problémát fogalmazták meg 
a válaszadók, hogy mivel a témához ajánlott művészfilmek felhasználási jogai miatt ezek az anyagok 
sajnálatosan nem kerülhettek a CD-kre, az oktatók számára többletmunkát jelentett a  beszerzésük. 

Szerettük volna feltárni azt is, hogy „segítettek-e a tananyagok abban, hogy a fogyatékos gyer-
mekek integrációját megismerje és az oktatói munkájában mint példaanyagot vagy tananyagot említse?” 
Az oktatók válaszai alapján megállapítható, hogy ezek az anyagok számukra nem hordoztak új információt 
– nem is volt ez céljuk –, azonban példaanyagként mindazok használják, akiknek jelenleg oktatott 
tantárgyai ezt lehetővé teszik. Az alább idézett válasz jól illusztrálja az alkalmazás lehetőségeit:

„Igen, mert rendszert alkotnak, mert a szemléletességet fokozzák, mert referátumi feldolgozá-
sokat tesznek lehetővé.”
„Az anyag nagyon jól rendszerezett elméleti ismeretek tekintetében és a felsőoktatási képzés 
alkalmazása szempontjából.” 

Vizsgálatunk következő kérdése arra vonatkozott, hogy ajánlja-e az oktató a tananyagokat, illetve a hozzá 
készített kiadványokat a program kipróbálása óta. A válaszok egyértelműen azt mutatják, hogy a tananya-
gokat, illetve a hozzájuk készített kiadványokat az oktatók mind a hallgatóknak, mind a hasonló 
tanegységekben, témákban érdekelt oktató kollégáknak ajánlják. A válaszok alapján elmondható, 
hogy ennek révén megtörtént az ismeretek egyfajta indirekt disszeminációja. 

További érdeklődésünkre számot tartó kérdés volt, hogy a pedagógus alapképzésen túl hol, milyen 
formában tudják a kollégák az anyagokat felhasználni. Az oktatók válaszaiból kiderül, hogy igen sokrétű az 
anyagok hasznosítása: a pedagógus-továbbképzési kínálattól (pl. pedagógus-szakvizsgára felkészítő 
képzés), a tréningeken és tantestületi felkészítéseken át, a külföldi doktori képzésben is felhasználják 
az egyes tanegységek elemeit. Kiemelték, hogy mivel az anyagok interneten is hozzáférhetők, így a 
külföldi hallgatók számára is könnyen ajánlhatók.

Fontos kérdésnek tartottuk az oktatók véleményét az egyes tananyagok erősségeiről. Sokan említették, 
hogy a tananyagok elérték a céljukat, mivel növelték a hallgatók problémaérzékenységét, kedvező 
irányba változtatták attitűdjeiket. Hasonlóan nagyra értékelték az anyagok szemléletességét. A 
programcsomagok kidolgozása során legfontosabb célkitűzésünk éppen ez volt. Az alábbi idézetek 
további elemeket emelnek ki a tananyagok erősségeiként:

„Az elméleti anyag, illetve a szakirodalmi és forrásanyagok rendszerezettsége  és a szeminá-
riumi feldolgozás módszertani ötletei, a multimédiás CD-anyag.” 
„A legjobban használható része a dokumentumoknak az egyes fejezetek elején levő elméleti 
bevezető és a fogalomrendszer ismertetése, valamint a jó gyakorlatokat bemutató filmek voltak, 
ezeket szerették a hallgatók a legjobban, mert olyan információhoz jutottak általuk, amelyet 
korábban még soha nem tapasztaltak (pl. érzékszervi fogyatékosságok; tanulási korlátok).”

Végül kíváncsiak voltunk arra is, hogy voltak-e, s ha igen, mely elemek voltak azok, amelyeket a kollégák a tananyagban 
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megváltoztatnának, illetve esetleg meg is változtattak. A válaszokból kiderül, hogy a rendelkezésre álló idő korlátozott-
sága miatt az egyes témák kevésbé részletesen kerültek feldolgozásra, illetve hangsúlyozottan azokkal a fogya-
tékossági területekkel foglalkoztak, amelyekkel a többségi pedagógusok gyakrabban találkozhatnak oktató-
nevelő munkájuk során. Ugyanakkor többen változtatás nélkül tanították a kurzusokat, illetve kiemelték, 
hogy a témák oktatása mellett nehezen kivitelezhető intézményi hospitálásokat is ki tudták váltani – néhány 
esetben – a multimédiás eszközökkel.

Hatásértékelő tanulmányunk végén idéznénk az egyik válaszadó példáját az általa oktatott, a program során 
kidolgozott tanegységgel kapcsolatosan: 

„Törökországból, a konyai Selcuk Egyetemről több éve jönnek ERASMUS hallgatók, akik speciális 
pedagógiai kurzusok iránt érdeklődnek, így rendszeresen találkozom velük. 
Egy alkalommal, amikor az említett egyetemen a hallgatók kiválasztása történt, azt a kérést tolmácsolta 
a Selcuk Egyetem Erasmus Irodája, hogy feltétlenül hirdessük meg az előző félévben itt járt hallgatók 
által teljesített speciális pedagógiai kurzusokat (SNI-tanulók tanítása; Inkluzív iskola). Híre ment ugyanis 
a korábbi hallgatók tapasztalatainak, és ezek a kurzusok annyira népszerűek, hogy egyetemi viszony-
latban sokkal többen adták be a pályázatukat erre a területre, mint akár egyéb társadalomtudományi 
vagy természettudományi részképzésekre.”

Végezetül nagy örömünkre szolgált, hogy lehetőségünk adódott egy ilyen mérvű szakmai fejlesztő tevé-
kenység koncepcionális kidolgozásában és koordinációjában részt venni, amely – értékelésünk szerint – messze 
nem hagyta érintetlenül a pedagógusképző felsőoktatási intézmények világát.

IRODALOM
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III. FELSÔOKTATÁSI MARKETING 
KONFERENCIA
MARKETINGMENEDZSMENT ESZKÖZÖK A FELSÔOKTATÁSBAN

2010. október 21-22-én a Pécsi Tudományegyetem ad otthont a III. Felsôoktatási Marketing Konferen-

ciának, melynek központi témája a mai marketingmenedzsment eszközök alkalmazása a felsôoktatásban.

Az elmúlt idôszak jelentôs változásai szemléletváltást, új módszerek, eszközök alkalmazását tették 

szükségessé, a marketingszemlélet, a marketing eszközök alkalmazása az intézményi menedzsment 

fejlesztésének egyik fontos területévé vált a hazai felsôoktatásban is. 

A konferencián tervezzük bemutatni és a résztvevők számára átadni hiánypótló kiadványunkat, a Felsőoktatási 
marketing című kézikönyvet, valamint a hallgatók körében meghirdetett I. Felsőoktatási Marketing Verseny 
sikeres pályaműveit is megismerhetik az érdeklődők. A pályázat témái voltak: versenyképes intézményi honlap 
a felsőoktatásban, web 2.0, social media (közösségi média), nem hagyományos marketingeszközök alkalmazá-
sának lehetőségei a felsőoktatási marketingben.

Tervezett program:

Várjuk a marketinggel, kommunikációval, oktatásszervezéssel foglalkozó kollégák jelentkezését: 
vegyenek részt a konferencián, tapasztalataikkal járuljanak hozzá a felvázolt kérdések megoldásához, 
és népszerűsítsék a rendezvényt hallgatóik körében is!
További információ: www.pte.hu/felsooktatasmarketing

1. nap - 2010. október 21. csütörtök

10.15 Megnyitó
Könyvbemutató
10.30 – 12.30 Plenáris előadások – marketing-orientáció
12.30 – 13.30 Ebéd
13.30 – 15.00 I. téma: Felsőoktatási marketing eszköztár, 
stratégiai kérdések
15.00 – 15.15 Kávészünet
15.15 – 17.00 I. Felsőoktatási Marketing Verseny – 
felsőoktatási intézmények hallgatóinak előadásai
18.00 – 22.00 Fogadás

2. nap - 2010. október 22. péntek

9.30 – 11.00 II. téma: Jelentkezési döntések
11.00 – 11.15 Kávészünet
11.15 – 12.45 III. téma: Kommunikáció és promóció
12.45 – 13.00 Zárszó, eredményhirdetés
13.00 – 14.00 Ebéd
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A felsôoktatás-irányítás mint 
tudományág
DRÓTOS GYÖRGY - KOVÁTS GERGELY (SZERK.): FELSÔOKTATÁS-MENEDZSMENT. AULA, BUDAPEST, 2008

A középkorig visszanyúló hagyományokat ápoló egyetemeket a 20. század utolsó harmadától világszerte 
olyan nagy horderejű hatások érik, amelyek következtében folyamatos megújulásra kényszerülnek. A 
felsőoktatás iránt nemzetközi tendenciaként megmutatkozó mennyiségi igény miatt az addig elitkép-
zésre berendezkedett intézmények „tömegtermelésre” tértek át, s egyre inkább kénytelenek voltak az 
ebből fakadó megváltozott körülményekhez alkalmazkodni. Az 1970-es években a közszféra több ágaza-
tával együtt a felsőoktatásban is megjelent a problémákra az üzleti életben már bevált technikák alkal-
mazását szorgalmazó „új közszolgálati menedzsment” (New Public Management). Az 1980-as években 
Európa számos államában reformprogramok kezdődtek, hogy a piaci módszereket e széles autonómi-
ával rendelkező, decentralizált, nehezen számszerűsíthető és ritkán megfogható „végterméket” előállító 
„renitens vállalatok” versenyképessé tételének szolgálatába állítsák. Mára elmondható, hogy a tanulás a 
fogyasztás egy sajátos formájává vált, az egyetemek pedig egyre inkább piacorientált, tudásbázisú szer-
vezetekké alakulnak át.

Magyarország a rendszerváltozásba egy „szűk elitképzésre berendezkedett, alapvetően zárt nemzeti 
felsőoktatási rendszerrel” (Derényi András) érkezett, attól kezdve azonban rapid módon mentek végbe 
a fent említett változások. A bolognai folyamathoz való csatlakozás pedig amellett, hogy átalakította 
a hazai felsőoktatás teljes szerkezetét, olyan versenyhelyzetet gerjesztett, ami miatt még sokrétűbb 
feladatok várnak az intézményi menedzsmentre. Ugyanakkor a magyar egyetemek és főiskolák vezetői 
a posztjuk betöltéséhez szükséges vezetési ismereteket, technikákat a gyakorlatban, esetleg autodi-
dakta módon kénytelenek elsajátítani, mert szervezett felsőoktatási menedzserképzés az országban 
nem folyik.

Mindezekre tekintettel a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete, a Budapesti Corvinus 
Egyetem (BCE) és a Menedzserek Országos Szövetsége 2008-ra Felsőoktatási szakemberek gazdasági 
képzése, továbbképzése címen tanfolyamot szervezett, a képzés programja a felsőoktatás-menedzsment 
– mint tudományág – tíz meghatározó témakörét ölelte fel. A 2009-ben az Aula Kiadó gondozásában, 
a BCE Vezetéstudományi Intézete két munkatársa, Drótos György és Kováts Gergely által szerkesztett 
(és részben írt) Felsőoktatás-menedzsment című kötet megjelenése deklaráltan e programhoz kötődik. 
Természetesen a 229 oldalas kiadvány terjedelmi okokból sem lehet a mintegy hetven előadásból álló 
tanfolyam leképezése. A könyv tíz fejezetéből kilenc a szakma egy-egy hazai reprezentásának munkája, 
míg a tizediket (egy közös kutatásra való tekintettel) öt szerző jegyzi. A szerkesztőket – az Előszóban 
kifejtett szándékuk szerint – a kötet összeállításakor az vezérelte, hogy bemutassák, az elmúlt két évti-
zedben megjelenő, s egyre erősödő kihívások közepette miként lehet nem pusztán fenntartani, de a 
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menedzsment módszereket az ágazatra adaptálva hatékonyan is működtetni a hazai felsőoktatási 
intézményeket. Ugyanakkor – mint az elméleti problémákkal foglalkozó írások túlsúlya is mutatja – 
elsősorban nem a gyakorlati tanácsokra, hanem az elemző, szemléletformáló módra kívánták helyezni 
a hangsúlyt.

Halász Gábor és Derényi András felvezető tanulmányaikban a felsőoktatási rendszereknek lénye-
gében valamennyi elemét érintő, az elmúlt évtizedben bekövetkezett változásokat, azok okait, irányait, a 
fejlődés lehetséges útjait vizsgálja nemzetközi viszonylatban és Magyarországon. Halász az okok között 
említi a tömegképzésre való átállást (az 1970-es évektől), az egész életen át tartó tanulás oktatáspolitikai 
paradigmává válását és számos, a tágabb gazdasági-társadalmi környezetben kialakult, de a felsőokta-
tásra is visszaható körülményt (a tudásgazdaság létrejötte, demográfiai változások stb.). Ismerteti az 
OECD 2008 tavaszán közreadott jelentését a felsőoktatás állapotáról1, amely hét átfogó, folyamatosan 
erősödő trendet emel ki: a felsőoktatás expanziója, a kínálat diverzifikálódása, a hallgatók társadalmi 
heterogenitásának növekedése, finanszírozási változások (pl. nő a nem állami források felhasználása), 
a minőség és eredményesség előtérbe kerülése (elszámoltathatóság, teljesítményértékelés, minőség-
biztosítási rendszerek), az irányítás átalakulása (a menedzser szemléletmód terjedése) és a felsőoktatás 
nemzetköziesedése. Mindezen kihívásokra a jelentés több lehetséges választ is ad, többek között ajánlja 
a nemzeti szintű stratégiai célok megfogalmazását, a finanszírozás esetében a költségek megosztását 
az állam és a szolgáltatást igénybe vevők között, a tudás áruba bocsátása helyett a tudásdiffúzió erősí-
tését stb. A tanulmány második részében a szerző az Európai Unió évtized közepén kialakított új felső-
oktatási politikájának három fő „pillér”-ét (a felsőoktatás vonzóbbá tétele a minőség javításával; hatéko-
nyabb rendszerszintű stratégiai kormányzás és intézményi szintű menedzsment; a finanszírozás javí-
tása többletforrások bevonásával) mutatja be, valamint egy OECD-kutatást a felsőoktatás lehetséges 
jövőbeni fejlődéséről.

Derényi András előbb az első fejezetben ismertetett főbb trendek alapján tekinti át a hazai felső-
oktatás utolsó húsz évének történetét az összes buktatókkal és nehézségekkel együtt, majd sorra 
veszi azokat a változásokat, amelyek nemzetközi szinten nem feltétlenül kerültek a fő sodorvonalba, 
Magyarországon azonban komoly hatásuk volt. Ezek közé sorolja a bolognai folyamathoz való csatlako-
zást, a felsőoktatás küldetésével, szerepével kapcsolatos korábbi nézetek megváltozását és a szolgáltató 
szemlélet megjelenését a felsőoktatási intézményekben. A tanulmány egészére jellemző kritikus szem-
léletmód a végére feloldódik abban az akár optimistának is tekinthető konklúzióban, hogy „minden 
intézményi belső szkepszis és ellenállás”, kitérők és folytonossági hiányok mellett, ha „fázisbeli elté-
résekkel, hangsúlyeltolódásokkal, tartalmi hiányokkal és rendszertelen esetlegességekkel” is, a magyar 
felsőoktatás követi a nemzetközi változásokat.

Kováts Gergely arra vállalkozott, a későbbi fejezeteknek mintegy hátteret adva, hogy hangsúlyo-
zottan elméleti szempontból összefoglalja a nagy felsőoktatási intézmények – mint szervezetek – azon 
sajátosságait (az ő szavával: hajlamait), amelyek irányításukat megnehezítik, s igazi kihívást jelentenek 
a felsőoktatási menedzserek számára. Kováts szerint ezek közé tartozik az alaptevékenységi folyamatok 
(oktatás, kutatás) standardizálhatóságának nehézsége, a nagyfokú töredezettség és célbizonytalanság 
(vagyis az, hogy az egyetemeken egy időben, egymás mellett számos szakmai csoport létezik, és ezek 
eltérő céljai kihatnak a szervezet egészére), valamint a döntéshozás és az érdekérvényesítő erő megosz-
lása. A két fajta szervezetfelfogás közötti ellentéteket – az egyetem mint egy jól működtethető rendszer 

1  A felsőoktatás a tudástársadalomért. Az OECD tematikus áttekintése a felsőoktatásról. Az összefoglaló jelentés szövegét 
lásd: http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/avir/avir_tudastar/nemzetkozi_tapasztalatok.
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vagy mint egy közösség (mini társadalom), amelyre a menedzsertechnikák nem alkalmazhatóak – önref-
lexióval, a párbeszéd és a bizalom megteremtésével feloldhatónak tartja.

Kétségtelen tény, hogy a nagy hazai állami szolgáltatórendszerek közül a rendszerváltozás óta a 
felsőoktatásban ment végbe a legnagyobb változás, a reformok egyelőre mégis felemásra sikeredtek. 
Barakonyi Károly, miközben bemutatja, hogy az üzleti életben már bevált stratégiai menedzsment és 
vállalati kormányzás kategóriái miképpen alkalmazhatóak a felsőoktatásban, sőt válnak a moderni-
záció nélkülözhetetlen tényezőivé, éles, néhol vitriolos kritikával illeti a hazai gyakorlatot. A felsőok-
tatási stratégiaalkotás speciális alapkérdéseivel foglalkozva ajánlásokat tesz a módszertani megközelí-
tésre, majd az európai uniós tapasztalatok alapján felvázol egy lehetséges hazai modernizációs straté-
giát (úgy véli, a felsőoktatás két felső szegmensében – mester- és PhD-képzés – kiválasztott szűkebb terü-
leteken lehetne betörni az európai tudáspiacra). Részletesen tárgyalja az intézményi stratégiaalkotástól 
elválaszthatatlannak tekintett, nemzetközi viszonylatban bevettnek számító egyetemi kormányzás 
legfontosabb témaköreit, s rezignáltan állapítja meg, hogy ez az új irányítási forma Magyarországon 
a Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez program részletesen kidolgozott ez irányú terve elle-
nére sem valósult meg, s emiatt – amellett, hogy az ország „egyetemirányítási skanzenné” válik – a bolo-
gnai folyamat is zátonyra futhat.

A HEFOP 3.3.1. (A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése) pályázat keretében két felsőoktatási 
konzorcium egy referenciamodellt dolgozott ki, amelynek alapját az oktatási programigazgatóságok és 
a diszciplinárisan tagolt intézetek mátrixszervezete képezi. Drótos György e modell működését és az 
erre épülő kontrolling rendszer alapelveit fejti ki. A program egyik nagy erényének tartja, hogy a belső 
tartalékok kiaknázására épít, a másiknak, hogy az ilyen típusú felelősségi és elszámolási egységek létre-
hozása alapjaiban forgathatja fel az elavultnak tekintett, a tanszékek dominanciájára épülő struktúrát. 
Ugyanakkor, mint az elemzésből kiviláglik, a hazai felsőoktatásra jellemző módon ez utóbbi az egyik 
oka annak is, hogy a modell gyakorlati megvalósítása gyerekcipőben jár.

Szintay István munkájának egy Magyarországon is egyre elterjedtebb gazdasági együttműködési 
forma (klaszter) és a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat a témája. A tanulmány unikum abban 
a tekintetben, hogy a kötet legtöbb írásával szemben nem a külső kihívások és a felsőoktatási intézmé-
nyek belső szerkezeti, szervezeti, működési rendjének összehangolásával foglalkozik, hanem az üzleti 
élet szereplőivel kötött közvetlen kapcsolat révén egy konkrét alternatív finanszírozási lehetőséget 
villant fel. A szerző a címben megfogalmazott iránytól kissé eltérően a legtöbb helyet a klaszter álta-
lános bemutatásának (a klaszter mint fogalom tisztázása, klaszter alapú gazdaságfejlesztés) szenteli, az 
egyetemeknek és főiskoláknak a klaszterekben betölthető szerepének, bár kifejti, hogy „fontos katalizá-
torai lehetnek a klaszterképzésnek és -működtetésnek egyaránt”, kevesebb teret hagy.

Ollé János a kötet egyik legátütőbb tanulmányában forradalmi változtatásokat javasol az oktatás- és 
tanulásszervezésben. Meggyőzően érvel amellett, hogy az információs társadalomban átalakuló (a lexi-
kális ismeretekkel szemben az alkalmazható, teljesítményképes) tudásfogalom előtérbe kerülése miatt, 
a képzés hatékonysága érdekében a hagyományos képzési formákat (előadások, szemináriumok) tartal-
mukban és elnevezésükben is újakkal kell felváltani, a monografikus helyett pedig a portfólió jellegű 
szakdolgozatokra kell áttérni, amely már a képzés korábbi szakaszában is tematizálná a hallgató tevé-
kenységét. Mivel a hallgatói önszabályozás főként a fiatal felnőttek esetén általában nem működik 
megfelelően, szükségesnek tartja a folyamatos tanulásra való áttérést segítő formatív értékelés beve-
zetését. Az informatikai fejlődés újabb kihívás elé állítja az Ollé által „digitális bevándorlók”-nak neve-
zett oktatókat, akik a felsőoktatásba néhány év múlva bekerülő fiatalokkal ellentétben „csak” megta-
nulták a számítógép és a digitális eszközök használatát, míg azok már beleszülettek ebbe a rendszerbe. 
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Ugyanakkor a technika lehetőségeket adhat az új oktatás- és tanulásszervezési módszerek kiteljesíté-
séhez (pl. a szerző által preferált, a rendszeres hallgatói munkát, az ellenőrzést és értékelést egyaránt 
segítő online portfólió kialakításához).

Majó Zoltán és Csizmadia Tibor a felsőoktatás-menedzsment két olyan szegmensével (hallgatói szol-
gáltatások, minőségkultúra) foglalkoznak írásaikban, ahol a magyar egyetemek és főiskolák szink-
ronban vannak a nemzetközi gyakorlattal. Majó egy új típusú hallgatói szolgáltatást (életútmenedzs-
ment) mutat be, áttekinti az erre szakosodott karrier irodák tevékenységét nemzetközi és hazai szinten, 
kitér a végzett hallgatók és a felsőoktatási intézmények számára egyaránt nagy jelentőséggel bíró öreg-
diák mozgalmakra és Diplomás Pályakövető Rendszerre. Csizmadia a nemzetközi és törvényi háttér 
ismertetése, illetve a minőség fogalmának körüljárása után a nyugat-európai és észak-amerikai egye-
temeken leginkább használt, speciálisan a szektorra kidolgozott öt legjelentősebb minőségmenedzs-
ment-modellt és a magyarországi felsőoktatási intézmények által előnyben részesített piaci modelleket 
(TQM, UNI-EFQM, ISO 9001/9004) ismerteti, majd külön tárgyalja a minőségcélok kitűzésének bukta-
tóit és a teljesítmények értékelésében döntő minőségmutatók kérdését.

Egy szervezet sikerességében, versenyképessége megőrzésében és fejlesztésében meghatározó 
szerepet játszik az emberi erőforrások menedzselése (HRM), s ez alól manapság a felsőoktatási intézmé-
nyek sem kivételek. Poór József, László Gyula, Bencsik Andrea, Fekete Iván és Majó Zoltán a kötet záró 
tanulmányában előbb az emberi erőforrások szemszögéből röviden áttekintik a felsőoktatás utóbbi 
mintegy harminc évét, majd szakirodalmi források és egy tizenegy egyetemen folytatott, benchmarking 
jellegű kutatás tapasztalatai alapján adnak képet a magyarországi egyetemek HRM helyzetéről, és veszik 
szemügyre a modernizációs lehetőségeket.

Hazai viszonylatban még egyetlen kiadvány sem foglalkozott ilyen mélységben azokkal a kihívá-
sokkal, amelyekkel a felsőoktatásnak, elsősorban a minőségi tömegképzés „kényszere” miatt, szembe 
kell néznie. A könyv már a gondos összeállítás, szerkesztés és több más elem miatt (ide sorolható a 
címválasztás, az egyes fejezetek logikus szerkezete, a terminus technikusok pontos megvilágítása) 
meghaladja egy hagyományos értelemben vett tanulmánykötet műfaját, az egyes tanulmányok között 
pedig (az esetleges átfedések ellenére) olyan szoros kohézió van, hogy kézikönyvként is használható. 

S. I.
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Illusztrációink  
Az első utazásomat (szülők nélkül) nagyjából 5 évesen tettem: az ovival mentünk táborozni. Anyukám 
előre, saját magának megcímzett levelezőlapokkal rakta tele a táskámat, hogy mindennap „írjak” neki. 
Én meg rajzoltam. Lerajzoltam a barátaimat, a hálótermet, azt, ahogy focizunk a porban a tűző napon. 

Azóta eltelt pár év, a technika és a tudásom is sokat fejlődött. Azonban van, ami ugyanaz maradt: 
az utazási mániám, és hogy nagyon szeretném megosztani másokkal is az általam látott, hallott, átélt 
élményeket.

Felnőttként egy kicsit messzebb merészkedtem: bejártam Európát, stoppoltam Kanadában, utaztam 
Tibettől Indiáig és Törökországtól Vietnámig. Útba ejtettem mindazt, ami közöttük van: a végtelen 
és zord hegyeket, találkoztam színes népviseletbe öltözött helyiekkel, játszottam „gumizást” tibeti 
gyerekkel, ezer-csillagos „hotelben” aludtam az indiai sivatagban, tanítottam angolt Nepálban, alku-
doztam a piacokon, hajtottam riksát, élveztem a burmaiak széles mosolyát, a törökök, irániak és pakisz-
tániak vendégszeretetét.

Ebbe a kiadványba elsősorban az ázsiai utakról válogattam képeket. Olyan helyeken jártam, 
amelyekről sokan azt gondolják, hogy maga a „pokol”. Nem, nem az. Sőt, sokat tanulhatnánk tőlük az 
élet szeretetéről. Bár mérhetetlen a szegénység, ott is emberek élnek, nekik is vannak gyermekeik és 
szüleik, örömük és bánatuk. Nagy kár, hogy a politika és a média eltorzítja és másra fekteti a hangsúlyt, 
mint amire kellene.

A szépség felfedezéséhez persze nem kell ilyen messzire menni, megtalálható az a körülöttünk levő 
világban is – csak néha hétköznapinak tűnik. Egy napfelkelte, fűszálon a vízcseppek, de lehet szép egy 
tökrakás és a szárított kukorica is.

Milyen jó volna, ha mások is meglátnák a szépet a körülöttük lévő dolgokban és ahelyett, hogy azon 
bánkódnának, amijük nincs, örülnének annak, amijük van…

Gáspár Móna
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