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SZERKESZTETTE KISS PASZKÁL

Bologna után szabadon

„

ÚJ PÁLYÁN AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS
A bolognai reform az évszázad esélye lehet a magyar felsőoktatásban, de tekinthető egy újabb értelmetlen külső kényszernek is. Markáns és megalapozott vélemények közvetítésével és számos adattal szeretnénk a változásokkal kapcsolatos vitát szélesebbre nyitni
és tárgyszerűbbé tenni. Barakonyi Károly és Csirik János segít bemutatni a nemzetközi helyzetet és a magyar válaszokat. Emellett
felvillantunk néhányat a gazdaságtudományi (Mészáros Tamás és Láczay Magdolna) és a pedagógusi-tanárképzési (Galambos Gábor
és Hunyady György) területek tapasztalataiból is. Az interjúk és a kapcsolódó szakértői elemzések, adatok rövidített változatát közöljük,
ezek teljes terjedelemben elérhetők a www.felvi.hu-n az érdeklődők számára.

„

Európai Felsőoktatási Térség: versenyképesség, mobilitás
BARAKONYI KÁROLY: A világban
három nagy régió van: a NAFTA
(Egyesült Államok, Mexikó Kanada), az Európai Unió a második és a Távol-Kelet a harmadik.
A piaci verseny ma már nem
az egyes országok, hanem a ré-

giók közt zajlik, amelyek akkor
tudnak sikeresen versenyezni,
ha nem csak a folyó tevékenységükkel, hanem a kutatás,
innováció területén is képesek
a fejlődésre. Az európai térség
a triád egyik eleme, aminek

az Akhillész-sarka az oktatási
rendszer, illetve a munkaerő
képzettsége és mobilitása.
F.M.*: Az európai munkaerő jól
képzett, nem?
Mondjuk, hogy jól képzett, de
nem mobil. Ha az USA-ban

Bolognai reform: cél és eszköz
A Bolognai Nyilatkozatot 1999-ben 29 ország írta alá, a reformok 2010-re kitűzött célja egy egységesülő Európai Felsőoktatási
Térség kialakítása, ahol a diákok szabadon választhatnak majd a széles körben (akár más országban) és áttekinthető tartalommal kínált, bizonyított minőségű képzések közül. A nemzeti szabályozást tiszteletben tartva, azt szeretnék, ha az egyes nemzeti
felsőoktatási rendszerek összehasonlíthatóbbak lennének, és inkább illeszkednének egymáshoz a szabadabb tanulmányok
és munkavállalás érdekében. Hasonlóan fontos cél, hogy vonzóvá váljon az európai felsőoktatás a más kontinensekről érkező
diákok számára. A könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerét, a több képzési ciklusba (BSc/BA, MSc/
MA, PhD/DLA) szerveződő felsőfokú képzést, a mobilitást segítő kreditrendszer bevezetését, illetve a képzés minőségének
nyomon követését központi jelentőségű eszköznek tekinthetjük a célok eléréséhez. Az Európai Unió határain túl ér a folyamat,
mára összesen 46 ország csatlakozott a kezdeményezéshez. A siker érdekében lépésről-lépésre ﬁgyelik és igazítják a bolognai
folyamatot. Kétévente az aláíró miniszterek számvetésre gyűlnek össze, közben a Bologna Follow-up Group kséri ﬁgyelemmel
a reformok megvalósulását, előkészítve a kétévente megtartott miniszteri találkozókat. Ebben számos szövetség működik
közre, többek között az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) és a hallgatói önkormányzatok európai szövetsége (ESU) is.
* Felsőoktatási Műhely
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diplomát vagy szakmunkás
bizonyítványt szerez valaki,
azt valamennyi tagállamban
elfogadják. Bár vannak színvonalkülönbségek, de alapvetően lehet tudni, hogy az adott
végzettség mennyit ér. Óriási
gazdasági előny az adott térség
számára, hogy mindig ott jelenik meg a szakképzett munkaerő, ahol éppen szükség van rá.
F.M.: Az Európai Felsőoktatási Térséget adminisztratív szerkezetként
kell elképzelnünk, ami a diplomák
ekvivalenciáját teremti meg?
BK: Egyáltalán nem adminisztratív abban az értelemben, hogy nem ír elő semmit, a térséghez csatlakozó
országok önként vállalnak
bizonyos kötelezettségeket.
Szemben az amerikai oktatási
rendszerrel, ami teljesen egy-

ségesen szabályozott. Soha
nem volt az EU-nak közös
oktatáspolitikája, irányelvei
vannak. Ha elfogadjuk ezeket,
akkor a fősodorban találjuk
magunkat. Ha nem, akkor
lassan a perifériára kerülünk.
Sok nemzet igyekszik a fősodorba kerülni.
F.M.: Hogyan tudja az Egységes
Felsőoktatási Térség elősegíteni az
innovációt?
BK: Az innováció egyik mutatója az orvostudományi, a ﬁ zikai, kémiai Nobel-díjak száma.
A második világháború előtt
Európa jó helyzetben volt. A
háború alatt tehetséges zsidó
származású zsenik elmenekültek, aki nem menekült
el, azt likvidálták. Már ezzel
átkerült az innováció súlypontja az Egyesült Államokba,

1. ábra. A bolognai folyamat lépésről-lépésre
(Forrás: Eurydice, 2007. — F.M.)
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de volt egy másik tényező is.
Amerika képes volt arra, hogy
vonzóvá váljon a világ valamennyi országában született
tehetségek számára. Miért? A
piramisként kialakított lépcsős oktatási rendszer miatt.
F.M.: A gazdasági és innovációs
sikerhez elég, hogy a képzés szerkezete olyan, amilyen?
BK: Ez a kiindulópont, de a
kormányoknak is áldozniuk
kell erre. Bár az érkező hallgató tandíjat ﬁ zet majd, de előbb
megfelelő infrastruktúrát,
könyvtárakat, ösztöndíjakat
kell biztosítani az igazán tehetségeseknek. Ők azután ott
is maradnak, mert biztosítva
látják a karrierjüket. Most Európa a tehetségekre gyakorolt
vonzerőben talán egynegyed
súlyt képvisel.
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kormányrendelet

Új képzési és kimeneti
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F.M.: Nyilván maga az amerikai
társadalom is kell ehhez a sikerhez.
BK: Az egy gazdag társadalom,
ahol pénz is van és a szabad
verseny elvét helyezik előtérbe. Az amerikai befogadó
nemzet, nem az indiánok és
nem az első telepesek tették
naggyá, hanem akik később, a
19. századtól jöttek. Mindezt
segíti az állami beavatkozás.
F.M.: Az állam beavatkozik, segít,
de nem korlátoz. Mi az amerikai állami szerepvállalás titka?
Hogyan képzeljük el a felsőoktatás
irányítását?
BK: Nincsen felsőoktatás-irányítás. Három pólus van: az
állam, a piac és az egyetem.
Nagyon különbözik a helyzet
a magyarországitól. Nálunk
az előző rendszerben az állam
befolyása igen erős volt, ami
azután egy kicsit lazult. Elin-

dultunk az autonómia fele, de
ezen az úton soha nem jutunk
el oda, hogy az egyetemek
szabadon gazdálkodnak. Pedig ahogy az állam visszavonul a ﬁnanszírozásból, a
piacnak kell átvenni a szerepét, így kell pótolni azokat az
erőforrásokat, amik kiesnek.
A piac pedig úgy biztosítja
az erőforrásokat, hogy abból
neki is haszna legyen. Ebből
a szempontból az Egyesült
Államokban sincsen korlátlan autonómia, de az állami
gyeplő a gyengébb és a piaci
vonzás az erősebb. Az állam
nem azt a munkát végzi, amit
Magyarországon az Országos
Tervhivatal annak idején.
CSIRIK JÁNOS: A huszonkilenc
ország — többek között Magyarország — képviselője által

1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozatban azt az elhatározást rögzítették, hogy lépésenként egységesítik az európai
felsőoktatási rendszert, ﬁgyelembe véve az intézmények
és az országok autonómiáját.
Ennek eredménye az Európai
Felsőoktatási Térség.
F.M.: Az Európai Uniónak milyen
eszközei vannak az egységesülés
elősegítésére?
CSJ: Az Európai Unió eszközrendszere viszonylag korlátozott. A folyamatban résztvevő
EU-s tagországok mobilitását
az Erasmus-szal és egyéb
célprogramokkal támogatni
tudja, megvalósultak a többi
társult országra kiterjedő
csereprogramok is (pl. Tempus). Ez kézzelfogható anyagi
támogatást jelent. A másik
eszköz a jogi szabályozás. Más

2. ábra. Kiutazó diákok aránya a teljes hallgatói létszámhoz az Erasmus-ban résztvevő országokban a
2005/2006-os tanévben (Forrás: EC)
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területekhez hasonlóan, a felsőoktatásban is kényes kérdés,
mit és hogyan szabályozzon
központi szinten az EU és
mit az egyes országok. Ezen
a területen lényeges lépés
például, hogy idén az Unió
elfogadja az európai képesítési keretrendszernek nevezett
konstrukciót, ami a diplomák
összehasonlíthatóságának
nemzeti szabályozásához fogalmaz meg közös alapelveket.
F.M.: A mobilitás és a versenyképesség növelése a bolognai folyamat
sokat emlegetett, fontos célkitűzései. Hova jutottunk el ebben, és mi
áll előttünk?
CSJ: Az általános megítélés az,
hogy a mobilitásban nem sikerült elérni azokat a célparamétereket, amiket az országok
kitűztek. Magyarországnak
sem sikerült. Ennek nyilván
nagyon sok összetevője van. A
szegény országoknál, mint nálunk is, fontos tényező a pénz.
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Az ösztöndíj nem elegendő a
mi hallgatóinknak egy drágább országban egy félév eltöltésére. A mobilitás növelése
pénzkérdés. A munkavállalási
lehetőségeken is múlik, hogy
tudják-e biztosítani a kiutazó
diákok a megélhetésüket az
adott országban. Nagyon nehéz kérdés a résztanulmányok
elismertetése. A cserekapcsolatnak az lenne a fő célja,
hogy a kiutazó hallgató a
másik egyetemen elvégzett
kurzust hazajövet teljes értékében el tudja fogadtatni. Ma
ez Magyarországon általában
nem valósul meg.
F.M.: Mi ennek az akadálya? Gondolom, a kreditrendszer segít ebben.
CSJ: A kreditrendszer az elvégzett tanulmányok volumenének összehasonlításában
hasznos eszköz, úgy gondolom, hogy a legfőbb akadály a
képesítési és a kimeneti követelmények nagyon szigorú ér-

telmezése. Minden intézmény
megalkotja a maga tanterveit, és ha nem pontosan azokat
az órákat veszi fel egy hallgató,
akkor azt nehéz elfogadtatnia.
Miután ezek a folyamatok eléggé későn indultak, ezért ez a
szemlélet alapvetően hiányzik.
Összefügghet ez azzal is, hogy
Magyarország különben sem
mobilis ország, a munkaerőhöz
hasonlóan a hallgatók sem mobilisak. Hiányzik az a szemlélet
is, hogy itthon egy egyetemista például az ELTE-ről elmenjen Szegedre egy félévet tanulni. Másrészről az Erasmus-szal,
Socretes-szel kimenő hallgatóink nagyon lelkesen jönnek
vissza. Egészen más világot,
másfajta feltételeket ismernek
meg, tehát a végső tapasztalatok jók, csak ez valahogy nem
terjed tovább. Nem mennek
át a tapasztalatok a szükséges
csatornákon ahhoz, hogy többen próbálkozzanak ezzel.

Bolognai célok: lineáris képzés
BARAKONYI KÁROLY: A felsőoktatásban a humboldti modell
kifejezetten elitképzési jellegű
volt, azt a pár ezer embert az
állam fenntartotta, s voltak
közöttük, akik kiemelkedő
eredményeket értek el. Az
amerikai felsőoktatási intézmények viszont a kezdetektől
praktikus társadalmi igényeket szolgáltak. A nagy privát
egyetemek alapítványi pénzből gazdálkodnak, tehát a saját tőkéjüket forgatják vissza
az oktatásba. Két évig voltam

a Pennsylvaniai Egyetemen, a
költségvetésük már akkor (15
éve) is 3 milliárd dollár volt és
ebből negyven millió volt csak
az állami támogatás. Az európai egyetemek elboldogultak
az elitképzésben, de a tömegképzést nem lehet ugyanazzal
a formával, azzal a tartalommal, oktatási-tanulási technológiával üzemeltetni.
F.M.: Értem, hogy sok mindenről le
kell mondaniuk az európai egyetemeknek, de a megújulást milyen új
szerepvállalással tudják véghezvinni?

BK: Az elit funkciók följebb
tolódnak, ezért kell a lépcsős
képzés. Minden lépcső szelektál. Az amerikai felsőoktatásba most már a korosztály
60-70%-a bejut, de ennek
egyharmada community collegeből (a mi felsőfokú szakképzésünknek felel meg) nem megy
tovább, csak egy szűkebb
szegmens jut el a bachelorra,
még szűkebb megy masterre,
és ennél is kevesebb a doktorira. Az európai egyetemeknek
tehát először is strukturálni-
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uk kell magukat. Nem lehet az
elitképzés módszereivel nyakon önteni 400 ezer hallgatót.
F.M.: Ez a képzés első lépcsőin nem
pótol az Egyesült Államokban
valami olyasmit, amit a gimnáziumok adnak itt Magyarországon?
Talán itt többet ad egy gimnázium.
BK: Ez legenda, ma már
Magyarországon sem az a
gimnázium, mint régen. Ezen
a szinten is elmaradt a rendszerváltás, ide is beáramlott a
tömeg, miközben ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazt a tananyagot próbáljuk
beléjük verni. A felsőoktatási
reformot a középfokú oktatás
reformjának kellett volna
megelőznie.
F.M.: A bachelor képzés végén alkalmazott szakemberként távozik a
hallgató?

BK: Igen, alkalmazott szakemberként, de nincs mögötte
befejezett tudás. Semmi nem
fejeződik be az első diploma
után, mint negyven évvel ezelőtt. Részesülnie kellene általános képességfejlesztésben
(pl. kommunikációs képesség,
nyelvi tudás, számítástechnikai képesség, probléma-felismerési és megoldási képesség).
Ezen a szinten elsősorban
nem lexikális tudással kell
tömni a hallgatókat, mint
régen. Olyan kemény alapozó
tantárgyakról, mint nálunk az
operációkutatás, matematika,
gazdaságelmélet, ilyenekről
szó sincsen egy amerikai képzésben az első- és másodévben. Ha megnéz egy amerikai menedzsment bachelor
képzést, az első félévben egy

szakmai tárgy van, a statisztika, a többi mind általános
értelmiségi tárgy.
F.M.: Nem valósul meg már nálunk
is az a cél, hogy az elején legyen
szélesebb körű, majd egyre speciálisabb a képzés?
BK: Valóban ez volna a cél, de
nem így működik a rendszer.
Nem a kevesebb bemenetre jelentkeznek a hallgatók, hanem
mindjárt a kimenetre. A tantárgyakban ugyanakkor már
az első félévben megjelennek
a speciális tartalmak. A szakközömbös alapozás helyett korai specializáció van, akárhogyan is nevezzük. Másrészt a
bolognai cél az, hogy európai
polgárokat és magyar értelmiséget kellene képezni. Nagyítóval sem találunk a mérnöki-,
orvos-, jogi- vagy közgazdász-

3. ábra. A lineáris képzés bevezetése az EFT-hez csatlakozott országokban (Forrás: Eurydice, 2007)
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képzésben az értelmiségi létre
nevelő tárgyakat és európai
ismereteket. Hogyan lesz így
a hallgatóból európai polgár,
hogy fogja megállni a helyét
az Európai Unióban?
CSIRIK JÁNOS: A lineáris
képzésre való áttérés mellett
Magyarországon is fontos
érv volt, hogy a felsőoktatás
tömegesítését tovább lehet
folytatni, mert az alapképzés olcsóbb, több hallgatót
lehet beengedni. Európai
és világtendencia is, hogy —
minden ellenkező elvárás
ellenére — a felsőoktatásba
törekvők aránya folyamatosan növekszik. A gazdaságvagy felsőoktatáspolitikai

tás, az egyetemek és a felhasználók
közötti szorosabb kapcsolat nagy
hangsúlyt kap. Van-e már ezen a
téren látható eredménye milyen
további lépések várhatók?
CSJ: Ez kényes kérdés az egész
Európai Felsőoktatási Térség
számára. Azokban az országokban, amelyeknek korábban
is osztott rendszerű volt a
képzésük (pl. Anglia), természetesen a különböző szintű
végzettségeket már elfogadták, tudják, melyik diploma
mit ér. Éppen ezeknek az
országoknak a példája mutatja, hogy a lineáris képzés
életképes lehet, megfelelő idő
után megtalálja mindenki
a helyét a munkaerőpiacon.
Óriási kérdés, hogy az ettől

szakemberek általános
véleménye, hogy nem szabad
visszafogni ezt a növekedést.
Megbízható bizonyítékok
szerint a magasabb átlagképzettségű országok gazdasági
termelőképessége jobb, mint
az alacsonyabb átlagúaké.
Ezen felül abszolút előnye
az átjárhatóság biztosítása.
A korábbi magyar duális
rendszer egyik problémája
volt, hogy aki egy főiskolára
iratkozott be, annak igen
nehéz volt valaha PhD-t szereznie, még ha már második
évben kiderült róla, hogy
kiváló képességű ember.
F.M.: A ﬁnanszírozáshoz is kapcsolódik, hogy a bolognai folyamat
céljai közt a munkaerő-piaci nyi-

4. ábra. A magyar felsőoktatás képzési szerkezete (Forrás: Eurydice, 2007)
Első és második ciklus

Harmadik ciklus és további képzés

(képzési idő / nappali tagozatú tanulmányoknak megfelelően)

18

Orvos

19

20

21

EGYETEM

Ápolás és betegellátási (ápoló, dietetikus, gyógytornász,
mentőtiszt, szülésznő), építő- és építészmérnöki, pedagógiai (tanító, konduktor, gyógypedagógia), teológiai
Agrár, társadalomtudományi (szociális munka, szociálpedagógia), gazdaságtudományi (gazdálkodási és
menedzsment, kereskedelmi marketing, nemzetközi
gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató), informatikai (gazdaságinformatikus, mérnök informatikus), műszaki, nemzetvédelmi (katonai vezető, katonai gazdálkodás),
orvos- és egészségtudományi (egészségügyi szervező)
Bölcsészettudomány, természettudományi, társadalomtudományi, pedagógiai, sport, jogtudományi,
igazgatási, rendészeti és bűnügyi igazgatás
Minden képzési terület

23
mesterfokozat (oklevél)

Fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, építész, jogász, építőművész, képzőművészeti, színművészeti, ﬁlmművészeti
Tanárképzési

22

mesterfokozat (oklevél)
alapfokozat (oklevél)
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0

1

2

doktori fokozat (PhD, DLA)
mesterképzésre épülő
szakirányú továbbképzés

mesterfokozat (oklevél)

EGYETEM / FŐISKOLA
alapfokozat (oklevél)

alapfokozat (oklevél)

alapfokozat (oklevél)

EGYETEM / FŐISKOLA
/ SZAKKÖZÉPISKOLA
felsőfokú szakképesítést
igazoló bizonyítvány

mesterfokozat (oklevél)

mesterfokozat (oklevél)

mesterfokozat (oklevél)

alapképzésre épülő
szakirányú továbbképzés

ISCED 5A (első és
második program)
ISCED 5B (első és
második program)
ISCED 6 képzési szint
További végzettség
Felvételi/Intézményi szűrés
Felvételi/országos vagy
regionális szűrés

3
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eltérő felsőoktatási rendszerű
országokban hogyan lehet az
átmenetet megtalálni, hogyan
alakulnak majd az egyik vagy
másik szintű végzettséggel
rendelkezők elhelyezkedési
lehetőségei. Ez számos európai országban napirenden van,
a megoldást elsősorban úgy
keresik, hogy a felsőoktatási
intézmények erősebb kapcsolatot próbálnak kiépíteni a
munkaadókkal.
F.M.: A képzés tartalma nyit-e a
munkaerőpiac felé? Gyakorlatiasabb lesz-e a képzés a bolognai
átalakulás nyomán?
CSJ: Magyarországon az
utóbbi néhány évben csak
részeredményekig jutottunk
el ebből a szempontból. A
követelmények jelentős részénél kevés változás történt a
korábbi tantervekhez képest.
Az előző 5 éves tantervek
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rövidítéséről volt szó inkább,
nem a munkaerőpiac igényeit
ﬁgyelembe vevő átdolgozásról.
Én abban is látok nehézséget,
hogy megfogalmazhatók-e a
munkaerőpiac igényei.
F.M.: Nincsen, aki közvetítse az
igényeket vagy nem is fogalmazódnak meg egységesen?
CSJ: Nagyon nehéz megfogalmazni és közvetíteni, hogy
mik a munkaerő-piaci igények.
A statisztikák azt mutatják,
a diplomás munkanélküliek
aránya ma Magyarországon
még mindig rendkívül alacsony. A munkaerő-piaci igényeket tehát kielégítjük abban
az értelemben, hogy a döntő
többségnek olyan végzettsége van, amivel munkát lehet
találni.
F.M.: Az alapképzést befejezően
a hallgató szabadon jelentkezhet
máshova is mesterképzésre, más

szakra vagy más intézménybe.
Növeli-e ez az intézmények közötti
versenyt?
CSJ: Ez növelheti a versenyt,
de igazából az a kérdés, hogy
a szabályozók milyenek lesznek. A fölvételi rendszer most
elég élesen megváltozott azzal,
hogy a legjobb hallgatók kerülnek felvételre egy szakcsoportban. Ez a lépés határozottan versenynövelő. Ha a régi
felvételi rendszer jönne viszsza, vagy az intézmények szakokra lebontott keretszámot
kapnának, biztos, hogy többet
rontana a versenyképességen,
mint amit a bolognai rendszer
önmagában előmozdíthat. Ha
egyéb szabályozási elemek a
versenyképesség növelésére
irányulnak, akkor ezt a bolognai folyamat erősíteni fogja.

Munkaerő-piaci nyitás?
A munkaerőpiaccal való kontaktus a bolognai folyamat legrosszabbul sikerült eleme egész Európában. Sehol nem tudták
rendesen megszólítani a munkaadókat, s ők maguk talán nem tudnának mit válaszolni egy ilyen megkeresésre, mert a munkaerőpiac rendkívüli mértékben szegmentált. A nagy nemzetközi cégek ﬁatal plasztikus munkaerőt igényelnek, akit elég
olcsón be tudnak állítani és be tudnak tanítani. Nekik pont jó a 3 éves képzés: nyelvismeretet, kommunikációs készségeket, számítástechnikai ismereteket várnak el a friss diplomás alkalmazottól. Teljesen mindegy, hogy társadalomtudományi
vagy agrárképzést kapott. A munkaerőpiacnak egy másik szegmense – elsősorban a kisebb cégekről van szó –, melyben
a vállalkozásoknak nincsen erejük, hogy intézményesen saját maguk betanítsák az új alkalmazottaikat, nekik meg az a jó,
ha tud valamit. A munkaerőpiac elvárásai nagyon összetettek, de az a legrosszabb megoldás, ha pont azt tanítjuk, amit a
munkaerőpiac éppen igényel, mert 2 év múlva már nem az kell. Nagyon fontos, hogy a kikerült hallgató minél előbb szerezzen munkát, s itt nagyon komoly szerepe van az egész életen át tartó tanulásnak. A főiskoláknak kell majd valószínűleg
rövidebb képzéseket indítani, ami nem vezet újabb fokozathoz, hanem szakképzettséget ad. A ﬁatal ezek segítségével
jobban talál munkahelyet. Távoktatással vagy levelező formában érdemes oktatni ezeket, hogy munka mellett is el lehessen
végezni. A munkaerőpiac elsősorban ezeknek a programoknak a tervezésénél jelezhet vissza, nem az alapképzésnél vagy a
mesterképzésnél, amelyek inkább akadémiai jellegűek, mert hosszú távú tervezést igényelnek. Lehet azután olyan együttműködés, amelyben egy főiskola szövetkezik egy céggel, amely minden évben megrendel tőlük valamilyen képzést, hogy
a munkatársait továbbképezze. Akkor ez a főiskola az ő igényeik szerint alkot meg egy képzési programot. Úgy gondolom,
hogy elsősorban így lehet a munkaerőpiaccal kapcsolatot tartani. (Hrubos Ildikó – felsőoktatáskutató)
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Az informált döntés
BARAKONYI KÁROLY: Most,
amikor 400 ezer hallgató van
benn a felsőoktatásban, ki
meri azt megmondani, hol,
mennyi végezhet? Régen volt a
Tervhivatal, bár az sem tudott
jósolni, de kis létszám mellett
a hiba nem okozott katasztrófát. A fejlett országokban nem
a kormány végzi az ehhez
szükséges piackutatást, hanem maga a hallgató. A hallgató a kemény összegű tandíjjal
szembenézve azt mondja,
hogy ez nekem egy életre
szóló beruházás, alaposan
megnézem, hogy hova adom
be a jelentkezésemet. A hobbitárgyaimat meg az érdeklődésemet féken tartom, nem megyek el kommunikáció szakra
vagy pszichológusnak.

F.M.: Itt Magyarországon sokan
mennek.
BK: Kerül nekik valamibe?
Van 5 kellemes éve, s ha nem
tud elhelyezkedni, legfeljebb
majd akkor korrigál. Tele
vagyunk az MBA képzésben
pályamódosító tanárokkal,
pszichológusokkal, jogászokkal, mindegyik túlképzés.
Nem tereli semmi a hallgatót.
Az egyetem korlátozza önmagát? Felveszünk mindenkit,
sőt, kedvezményeket adunk,
mert ﬁnanszírozási oldalról
pánik van. Nem is az egyetem
feladata, hogy ezt vizsgálja. A
hallgatónak sokkal szigorúbban el kellene végeznie a
piackutatást, hogy az ő egyéni
képességei és a piaci igények
hol hozhatók összhangba.

F.M.: Milyen információra van
ehhez szüksége a hallgatónak? Mit
tudna hasznosítani ebben a piackutatásban?
BK: Nagyon jó a most bevezetésre kerülő pályakövetési
rendszer, ez végre erről az
oldalról mond valamit. A
pályaválasztással két okból
lehet gond: vagy a választott
szakma rossz vagy az intézmény, esetleg mind a kettő.
Ha valamelyikben hiba van,
akkor abból az intézményből kikerülő hallgatók nem
találják meg száz százalékban a helyüket. Az, hogy
milyen mértékben nem, az
már információ. Minden más
felmérésnél pontosabban jelzi
a piaci igény, hogy vagy az
intézménnyel van baj, vagy a

5. ábra. Felvettek száma a bolognai alapszakokra és a nekik megfeleltethető korábbi szakokra
(Forrás: Veroszta, 2007)
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szakkal. Ha ez a rendszer több
évre visszamenően kiépül, akkor a longitudinális változást
is látni lehet.
F.M.: Más információ is szükséges
lehet?
BK: Semmi más nem kell. Nézzen körül a családi, ismerősi
közegben! Hallja, ki tudott
elhelyezkedni, kit bocsátottak
el, kit építettek le. Ennél jobb
információ nem kell.
F.M.: Ezt most is tudja, ehhez nem
kell plusz erőfeszítéseket tenni.
BK: Igen, de most nincsen a
döntésének az égvilágon semmi kockázata. Sőt, továbbmegyek, az naivitás, hogy ha
majd emeljük a színvonalat és
magasabbak a belépési követelmények, akkor odajön egy
jobb egyetemre. Egy részük
igen, aki tényleg tehetséges
és ambiciózus. A többség
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odamegy, ahol könnyebben
kap diplomát, akár még ﬁ zet
is érte. Mert a hallgató nem
minőségorientált, a felhasználó viszont igen.
CSIRIK JÁNOS: Most a kreditrendszer bevezetésével, a
viszonylag nagyobb tanulmányi szabadság biztosításával a
hallgatók jelentős része máris
a bőség zavarában van. Nem
túlzás talán, hogy egy-egy
hallgató a saját életútját nehezebben találja meg, a tanulmányai szervezése nehezebb
az intézményen belül is, mint
a korábbi, kötött rendszerben, ahol a hallgatók kisebb
csoportjai jobban ismerték
egymást. Biztos, hogy szükség
lenne egy erősebb hallgatói támogatási rendszer kiépítésére
az intézményeken, karokon,

szakokon. Ezzel önmagában
is sokat küszködnek az intézmények, és országos szinten
ez még nagyobb feladat. Az
ország közvéleménye, a középiskolások, tanárok, szülők
eléggé bizonytalanok, hogy
mit jelent a bolognai rendszer.
F.M.: Hogy lehetne azt elősegíteni,
hogy jól tudjanak dönteni?
CSJ: Több tényező hatása alatt
alakulhat ki, hogy tájékozottabb legyen a társadalomnak
legalább az a része, amelyik
közvetlenül érintett. Talán ez a
folyóirat is segíthet ebben. Az
Országos Felsőoktatási Információs Központnak szintén
jelentős szerepe lehet. Az intézmények felvételi irodái a kialakuló versenyre való tekintettel
egyre inkább rá lesznek kényszerülve, hogy mind komolyabban vegyék a tájékoztatást.

Bologna magyar módra
A rektorok és egyetemi tanárok szűkebb, szakmailag érdeklődő körének, illetve az oktatók és intézményvezetők szélesebb
körének nagyon eltérő a perspektívája és tájékozottsága a bolognai folyamattal kapcsolatban: a vezetői réteg nagyjából
ismeri a folyamat főbb célkitűzéseit, és a főbb stratégiai területeket, és ﬁgyelemmel kíséri, hogy az elmúlt időszakban
milyen változások történtek. A szélesebb szakmai közvélemény a bolognai folyamatot a képzési szerkezet átalakításával
azonosítja, amivel kapcsolatos véleményeket bizonyos egzisztenciális aggályok is determinálnak. Meglepő, hogy miközben
a felsőoktatás egyik alapvető üzenete szerint, kritikusan kell viszonyulnunk a minket körülvevő környezethez, aközben éppen az egyetemek, főiskolák belső világában nem jelenik meg egyáltalán az alternatív megoldási lehetőségek mérlegelése,
a változások szélesebb kontextusának vizsgálata.
Amikor – jogszabályi eszközökkel, részben kényszerítve – döntés született a felsőoktatásban végbemenő szerkezetátalakításról, akkor nem indítottak olyan projektet, amely végigkísérné az egész átalakulást, segítené a felsőoktatási intézményeket, hogy megismerjék, megértsék a folyamatot. Ilyen központi támogatás egyáltalán nem volt, tehát az intézmények
teljesen magukra voltak hagyva. Alacsonyabb szinteken ugyanakkor volt lehetőség a koordinációra, mert a vonatkozó
kormányrendelet konzorciális kényszert írt elő egy-egy új alapszak megalapításával kapcsolatban, az érdekelt intézményeknek közös javaslatot kellett a MAB-hoz benyújtani. Az egyetemek az összes fontos kurzusukat az alapszak képzési
követelményeibe próbálták beilleszteni, a főiskolák is arra törekedtek, hogy legyenek képesek alapszakokat oktatni. Olyan
– alapvető – kérdések szinte napirendre sem kerültek eközben, hogy a többciklusos képzés egészen más oktatásmódszertant feltételez, mint egy hagyományos, öt-hat éves képzés, vagy mit lehet kezdeni a kreditrendszeren belül a hallgatói munkával, hogyan lehet az új képzési rendszerben ezt jobban megjeleníteni. (Derényi András – felsőoktatási szakértő)
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F.M.: És milyen típusú információ
lenne a leghasznosabb a felsőoktatási intézményekről?
CSJ: Minden kar a középiskolásoknak érthető formában
írja le, hogy náluk milyen
szakok vannak, és mire
számíthat, aki elvégzi azt a
szakot. Ezek az információk
az intézmények döntő többségében rendelkezésre állnak,
még honlapokon is, de nem

könnyen és gyorsan emészthető formában.
F.M.: Milyen számszerűsíthető mutatókat érdemes ﬁgyelembe venni,
amikor egy főiskolát vagy egyetemet választ valaki? Megjelentek
például az utóbbi időben az egyetemi rangsorok, segíthetnek ezek a
felvételizőknek a tájékozódásban?
CSJ: Ez nagyon nehéz kérdés.
Nagyon sokféle lista van.
Hosszabb ideje készítenek

listát a német egyetemekről,
az angolokról, azután van a
sanghaji lista. Ezek minden
bizonnyal mutatnak valamit
az egyetemek színvonaláról, gyakran még az oktatási
részt is ﬁgyelembe veszik, bár
elsősorban a tudományos teljesítményből indulnak ki. Azt,
hogy az oktatásban milyen
hozzáadott tudást tudnak
biztosítani az intézmények a

6. ábra. A felsőoktatásban oktatók véleménye különböző országokban arról, hogy a háromosztatú képzési
struktúra (alap-, mester- és doktori képzés) növelni fogja (növelte) a képzés színvonalát (a pozitív és negatív válaszok %-os aránya (Forrás: Flash Euroarometer, no. 198).
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7. ábra. A felsőoktatásban oktatók véleménye különböző országokban arról, hogy az egyetemek közötti verseny
a minőség emelkedéséhez fog vezetni (a pozitív és negatív válaszok %-os aránya (Flash Euroarometer, no. 198).
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hallgatóknak, elég nehéz mérni. Az intézményi rangsorok
használhatók, de ennek erős
korlátaik vannak. A magyarországi listák szerintem elég
rosszak ebben a pillanatban.
F.M.: Mi a fő hiányosságuk?

CSJ: A kiinduló adatok nagyon bizonytalanok. Bár
egyszerűnek látszik, de már
az is nehéz kérdés, hogy hány
hallgató vagy oktató van egy
intézményben. Magyarországon, ha statisztikát kérnek egy

intézménytől, akkor elsőként
azt próbálja végiggondolni,
miért kérik, és ennek megfelelően válaszol. Magyarországon
a statisztikák véleményem
szerint elég rossz minőségűek
ebből a szempontból.

1. táblázat. A felvételizők véleménye, hogy mi számít a szakválasztásban (Forrás: Felvi elemzések)
Válaszok megoszlása szakterületeken belül
általános
Intézményválasztási
bölcsészettermészetorvosszempontok
tudományi
tudományi
műszaki
tudományi
agrár
jogtudományi közgazdasági
Presztízs
48,1%
52,8%
60,4%
39,7%
37,5%
59,3%
63,7%
Lakóhelyi közelség
15,9%
16,8%
6,4%
20,0%
11,5%
10,1%
7,7%
Középiskolai eredmények
5,9%
5,7%
7,1%
4,8%
13,0%
9,4%
8,0%
Oktatás színvonala
16,8%
13,9%
19,2%
25,6%
13,4%
11,4%
13,3%
Pezsgő intézményi élet
4,5%
4,0%
2,8%
3,5%
5,1%
2,9%
4,9%
Ismerősök is ide felvételiztek
1,3%
2,4%
1,2%
1,9%
2,1%
3,5%
0,7%
Egyéb
7,6%
4,3%
3,0%
4,5%
17,3%
3,5%
1,7%
Összesen
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Egy példa: a gazdasági képzés
MÉSZÁROS TAMÁS
F.M.: Hogyan alakult a bolognai
folyamat itt, a Budapesti Corvinus
Egyetemen?
MT: Mi azt tettük, amit a
törvények, jogszabályok előírnak, nem igazán vitatkoz-

tunk, hogy jó-e ez a Bologna
vagy nem jó. Ez a vita lezajlott
korábban, s az eredményt itt
se kedveli mindenki. Előnyei
kifejezetten megjelennek abban, hogy a hallgatók tényleg
mobilitási lehetőséget kapnak,

nem kell külön igazolniuk,
hogy mit tanultak, a diplomájuk elfogadásra kerül, ez a
jövő. Hátránya viszont, hogy
standardizálódik az oktatás,
mindenütt körülbelül ugyanazokat a témákat adják elő,

Gazdaságtudományi képzési terület
Létszámát tekintve a legjelentősebb felsőoktatási képzési terület a gazdaságtudományi. Több mint húszezer hallgatójával
a teljes BSc-képzés hallgatóinak egynegyedét lefedi, akiket 46 kari szintű képzési hely fogad be. 2006-ban a három
legnépesebb képzési hely mindegyike főiskola. A képzési terület 19 alapképzési szakot kínál, összesen 11 különböző
szakmai területen, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon tanul a felvettek egyharmada. A hagyományos
képzési rendszerből ennek az alapképzési szaknak összesen hét szak feleltethető meg (gazdálkodási, gazdaságismeret
tanári, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, vállalkozásszervező, informatikus közgazdász, gazdasági informatikus,
üzleti kommunikáció, gazdálkodási szakos tanári). A képzési terület szakkínálata igen koncentrált, a négy legnagyobb
alapképzési szakon tanul (gazdálkodási és menedzsment, turizmus-vendéglátás, pénzügy és számvitel, kereskedelem és
marketing) a hallgatók nyolcvan százaléka. (Forrás: VEROSZTA , 2007)
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miközben az egyetemnek az
lenne az egyik funkciója, hogy
ha nagy tudósai vannak, akkor az egyéniségeket, saját kutatásaikat bemutassa. A kettő
nem mond feltétlenül ellent
egymásnak, számos alaptárgynál az egységesítés úgy
mehetett végbe, hogy például
a menedzsment vagy a pénzügyi kurzusokon ugyanazokat
tanítják. Rengeteg munka volt
az átállás során, ha jól emlékszem, 22 alapszakot és 25 mesterszakot akkreditáltattunk
eddig, s még az indítások hátra vannak. Ráadásul a magyar
gyakorlat konzorciális megoldásokat ösztönzött, tehát
egy-egy szakra több egyetem
és főiskola is összeállt, ami
külön vitákat eredményezett,
mert mindenki szeretné a saját kapacitását eladni. Nekünk,
ha úgy tetszik, sikeres az első
évfolyam. A 2006-os felvételinél az összes magyar kar
közül az első három legmagasabb pontszámmal hozzánk
lehetett bejutni. Ha majd az
elsők befejezik az alapképzést, és meglátjuk, hogyan
jelentkeznek a mesterszakokra, tehát 2010-2011 körül
felül kell majd vizsgálni azt,
hogy milyen proﬁlja legyen
az egyetemnek. Mi igazából a
mesterszakokra szeretnénk a
hangsúlyt helyezni.
F.M.: Azok az intézmények, amelyek BA és MA szakokat is indítanak, előnyben vannak a többiekkel
szemben?
MT: Nézze, most volt egy
olyan törekvés, hogy mindent
indítsunk. „Minden szinten
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szinte mindent”. Na most ez
nagyon drága, megfelelő épülettel, tanteremmel, oktatói
kapacitással kell bírni, mert
a szakokon belül vannak
különböző szakirányok, és
végül 20-30 fős csoportoknak
kell oktatni. Nem lehet egy
tankönyvet kiadni, mert öt év
alatt sem fogy el ezer példány,
ami valamennyire gazdaságos. Meg kell találni a szakok
közös részét.
F.M.: Vajon az intézményi kapcsolatok a bolognai folyamattal
erősödtek, vagy ugyanolyanok
maradtak az országon belül?
MT: Én úgy gondolom, hogy
erősödtek, de ezzel együtt természetesen a viták is. Azon
vitatkozunk például, hogy a
matematika legyen-e az egyik
belépő tantárgy mindenki
számára. Ezt csak úgy tehetjük, ha minden gazdálkodási
szakot oktató intézmény megszavazza. Természetesen azok
az intézmények, akik félnek,
hogy nem lesz annyi hallgatójuk, a könnyebb ellenállás
irányába mennek, és inkább
történelmet és egy nyelvet
szeretnének oktatni belépő
tárgyként. Nagyon sokat vitatkoztunk azon, hogy kell-e
szakmai gyakorlat. A többség
megszavazta, hiszen ez a főiskoláknál, például a vendéglátás, turizmus területén rendszeres volt. Ezt kiterjesztették
most valamennyi területre,
ami nekünk sok gondot okoz.
Egyik oldalról jó a szakmai
gyakorlat, de nálunk 10001200 hallgatót kell elhelyezni,
és ha nem akarjuk, hogy az

unokatestvére Kft-je igazolja
a szakmai gyakorlat teljesítését, akkor ez óriási szervezést
igényel, aminek a költségeit
senki nem fogja megtéríteni.
F.M.: Megújult-e a képzés tartalmában? Érzékelhető-e a változás?
MT: Egy szervezet két dologból indulhat ki: az elvárás és a
kereslet felméréséből és abból,
hogy mik a szervezet kompetenciái. Általában a kompetencia mindig erősebb meghatározó, nekem hiába mondják,
hogy mit kéne tanítani, ha én
azt nem tudom tanítani, tehát
a meglévő szervezet befolyása
jelentős. Magyarán, olyan tárgyak kerülnek be, amit elő is
tudunk adni. Jelentősen megújult egyébként a képzésünk,
de ez a megújulás folyamatos
volt az utóbbi időkben.
F.M.: Milyen diplomát ad majd egy
BA szak?
MT: Rengeteget vitatkoztunk
azon, hogyan lehet kombinálni
azt, hogy a BA egy általánosabb
képzés és a mesterszakon kéne
specializálódni. Az általános
képzést elsősorban elméleti
tárgyakban lehet megadni, de
ha elvont elméletet tanítunk,
akkor három év után mit csinál ez a szerencsétlen gyerek.
Az általános alapozás meg a
gyakorlati képzés együtt kicsit
ellentmondó. Ezen még sokat
fogunk gondolkodni, és vissza
kell csatolni a gyakorlatból.
F.M.: Hogyan lehet bekerülni a mesterképzésekre itt a BCE-n?
MT: A felvételi kritériumokkal én mindig hadakozom.
Ha megnézzük, hogy egy-egy
mesterszakra hogyan lehet
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bejutni, az majdnem olyan
nehéz, mintha ötéves képzést
végzett volna. Szinte csak
azoknak hirdetjük meg, akik
ezen a területen kezdtek el
tanulni, pedig nem ez volt a
célja a kétszintű képzésnek. A
diszciplínák, tudományterületek közötti mobilitás kialakítása lett volna az alapvető cél.
hiszen az intézmények között
eddig is volt. Újabb kérdés a
szakirányú továbbképzés és
annak a viszonya a mesterszakokkal, amiről szintén nem
tudunk még, hogy hogyan
alakul majd. A többszintű
képzés azért lépésről lépésre
alakul ki, a jelentkezések, a
hallgatói vélemények, a viszszacsatolások a gyakorlatban
még módosítanak rajta.
F.M.: Hogy látja, hogyan fog módosulni (módosul-e) az intézményi
presztízs ezzel az új folyamattal?
MT: A piacra kell dolgozni,
nincs mese, sőt már nem is
csak hazai, hanem nemzetközi piacra. Ez könnyebb a
tradicionális nagy intézményeknek. A bolognai folyamat
egyik jellemzője lesz, hogy a
legjobb hallgatók nem itt fogják a mesterszakot felvenni,
külföldön, még azokban az
országokban is, ahol a mobilitás eddig nem volt nagy. Ráadásul a magyar demográﬁai
hullám lefelé megy, kevesebb
hallgató lesz. A kettő együtt
lényegesen csökkenti a hallgatói létszámot, és ezt csak úgy
tudjuk pótolni, ha angolul,
franciául, németül tanítunk,
és próbálunk idecsábítani
másokat.
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LÁCZAY MAGDOLNA
F.M.: A Nyíregyházi Főiskolát és
az Ön által vezetett Gazdasági és
Társadalomtudományi Kart miként érintették az utóbbi évtizedek
átalakulásai?
LM: Nagyon boldog vagyok,
hogy intézményünk a hallgatóiról készített országos
statisztikák alapján az ország
első tíz intézménye között
található több szakon, de nem
vagyok teljesen nyugodt, mert
még hiányosak azok a szabályzók, amelyek a munkánkat befolyásolják. A magyar
rendszerváltás első évtizedében megszűntek a tanműhelyek, lehetetlen ﬁnanszírozási
helyzetbe kerültek a kutatóintézetek, a gyakorlóhelyek, miközben a demográﬁai hullám
ismét a zenit felé közeledett.
Az „olcsóbb” képzések tudták
őket befogadni. Megjegyzem,
hogy ez sem ilyen egyszerű,
hiszen igen sok helyen épp
ezekre a területekre nem volt
képzett szakember, és a társadalomtudományi képzésekben
volt a verseny miatt a legtöbb
innováció. Azután az integráció maga is egy nagy megrázkódtatása a felsőoktatásnak.
Nyíregyháza sem tudta ezt
konﬂiktusok nélkül átvészelni, de itt voltak előzmények,
térben is közeli intézmények
szövetkeztek, és különböző
proﬁlú karok jöttek létre.
F.M.: Milyen változást hozott ebben
a helyzetben a bolognai folyamat?
Hogy látja az osztott képzés és benne a főiskolák és egyetemek jövőjét?
LM: A „magyar Bologna” intézményei most keresik a saját

autonómiájuk lehetőségét,
próbálják a kreativitásukat a
túlélésük érdekében felhasználni, és ennek lehetnek igen
jó eredményei. A BSc szakok
képzési követelményei ismertek, és lehetőség van ezeken
belül bizonyos szakirányok
kidolgozására. Az intézmény a
környezetében lévő vállalkozásokkal együttműködve olyan
képzéseket tud kialakítani,
amelyekkel az elhelyezkedés,
a tudásra alapozott fejlesztés
megvalósítható. Képtelenségnek tartom azonban, hogy
annak ellenére, hogy a BSc
a gyakorlatorientált képzést
tűzte a zászlajára, a szakképzési támogatásra nem minden
esetben jogosult. Kapcsolódik
néhány szakhoz félév gyakorlat, ennek megvalósításáért
azonban az intézmény a felelős, maga alakítja ki a kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel,
de a ﬁnanszírozásáról még
nem tudunk biztosat.
F.M.: A mesterképzés sok tekintetben még inkább nyitott kérdés. Mit
vár ettől a képzési szinttől?
LM: Szinte hallom az ezzel
kapcsolatos aggodalmakat, mi
lesz a magyar oktatásban eddig olyan sok dicsőséget szerzett elitképzéssel. Hát igen, itt
még nincs meg a szükséges
megállapodás, csak a tények
mutatják magukat elég makacsul. A mesterképzés egyik, és
létszámát tekintve nagyobb
hányada a termelés, a gazdaság, a szolgáltatás számára fog
speciális ismeretekkel rendelkező szakembereket adni, és
ez lehetséges a mai főiskolá-
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munkára alkalmasak kisebb
létszámú csoportja alkotja,
amelynek közvetlen kapcsolata lesz a saját doktori isko-

kon és egyetemeken egyaránt.
A másik — jelentőségében
ugyanilyen súlyú — képzést
a kutatásra, az innovatív

lájával, a tudományos közélet
szereplőivel és természetesen
más intézmények oktatóival.
Egyik helyen a munkaadókkal,

2. táblázat. Legkedveltebb gazdaságtudományi intézmények (Forrás: Diploma 2007 Felvi-rangsorok)
Intézmény
BCE-GTK
HFF
KJF
BGF-KVIFK
SZTE-GTK
ÁVF
BGF-KKFK
BGF-PSZFK-BP
SZIE-GTK
BME-GTK
PE-GTK
PTE-KTK
HJF
MÜTF
SZF
SZE-JGK
NYF-GTFK
NYME-ATFK
KRF-GFK
DE-AVK
ME-GTK
DE-KTK
ZSKF
PTE-IFK
SZIE-VATI
BCE-KTK
BMF-KGK
BKF
EKF-GTK
NYME-KTK
BGF-PSZFK-ZA
TSF-GFK
DF
BGF-PSZFK-SA
EJF-M
BDF-TTK
TPF
KE-GTK

Összesített helyezés
1
2
3
4
4
6
7
8
8
10
10
10
13
14
14
16
17
17
19
20
21
22
22
24
24
26
27
28
28
28
31
32
33
34
34
36
36
38

Rang
11
22
13
15
38
1
9
3
35
5
24
25
7
30
31
27
17
29
16
28
34
14
34
21
36
8
10
18
19
33
20
25
6
4
12
2
37
26

Jelentkezők száma
Rang
1954
533
604
1680
595
396
1329
1049
252
309
921
541
132
410
776
468
290
223
691
156
455
394
67
125
87
368
126
68
189
216
238
162
144
107
45
44
34
43

Bejutási arány
1
12
26
4
34
8
7
18
33
21
29
32
28
13
37
31
27
23
24
2
6
17
6
35
36
5
16
8
15
20
3
32
25
19
21
14
38
10

Megjegyzés: A NÜF-IBS, a PTE-FEEK, a ZMNE-BKMK e szakon 2006-ban nem indított állami támogatású nappali alapképzést.

14,60%
3,80%
13,20%
17,40%
14,10%
12,60%
21,30%
23,10%
10,70%
14,60%
23,70%
20,70%
9,10%
21,20%
27,10%
23,70%
17,60%
16,10%
33,00%
14,70%
27,50%
25,10%
13,40%
16,80%
14,90%
31,00%
23,80%
23,50%
40,20%
42,10%
76,90%
54,30%
47,20%
85,00%
57,80%
81,80%
67,60%
90,70%
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a gazdaság szereplőivel lesz
közvetlenebb a kapcsolat, a
másik helyen pedig a kutatóintézetek, a tudományos fórumok fogják meghatározni az
oktatók kutatási területeit.
F.M.: A még be nem fejezett és újonnan indított felsőoktatási reformok
kellős közepén mit vár a jövőtől?
LM: Leginkább korrekciót, a
törvényi keretek felhasználásával folytatást szeretnék.
Például, hogy az alap- és mesterképzés felvételi és kimeneti
követelményei valós értékek
és érdekek szerint formálódjanak. Ha ésszerű, legyenek
kutatóegyetemek és profeszszionális mesterképzésre
szakosodók. A teljes oktatási
vertikumban egységes, de
nem formális minőségi szemlélet érvényesüljön. A piaci
viszonyok az oktatásban nem
szezonálisak, de léteznek. A
„versenyhivatalt” azonban még
nem látjuk, nem tudom, hogy
ez majd a munkaerőpiacból
vagy az állami felügyelet gyakorlójából alakul-e? Az integráció és a bolognai folyamat sem
záródott le. A hallgatókkal
rendelkező, innovatív szakok
valameddig eltarthatnak kis
számú, az intézmény és a tu-
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domány szempontjából fontos
szakokat, de az arány nem
fordulhat meg, mert az az intézményt teszi tönkre. Sajnos
az intézmények bürokratizmusa ennél nehezebb terhet
jelent mind a gazdálkodásban,
mind a személyi kérdésekben.
Talán segít a természetes generációváltás, de nem könnyű
a hallgató nélküli, ám egy
szakterületet több évtizede
művelő tanárokat elbocsátani,
a költségvetési és a vállalkozói
gazdálkodást összeegyeztetni.
F.M.: Hogyan lehetne könnyíteni a
felvételizők és később a hallgatók
döntését, hogy melyik szakot, melyik intézményt válasszák?
LM: Most éppen a felvételi
tapasztalata alapján kell a gondokról szólnom. A beiskolázási
körzetünket évek óta ﬁgyelem,
megpróbáljuk a pályaválasztást kellő információk közreadásával megkönnyíteni. Az
eredményeink évek óta jók, ráadásul az intézményi kapacitásunk is országosan kiemelkedő.
Ennek ellenére minden idők
legmagasabb pontszámaival
is csak a minket első helyen
megjelölők töredéke tudott
bekerülni állami ﬁnanszírozással az intézménybe. Ezt a tényt

kénytelenek vagyunk elemezni. A felvételi rendszer betű
szerinti értelmezése szerint
minden szabályosan történt,
de nem feltétlenül igazságosan.
A többletpontok szerzésének a
lehetősége ugyanis bizonyos
körülmények között szinte
lehetetlen. Egy sok szempontból hátrányos helyzetű térség
legtávolabbi részéből például
emeltszintű nyelvvizsgára már
csak azért sem tud mindenki
felkészülni, mert a közlekedést
nem tudja megoldani. A nagy
veszély azonban mégsem csak
ez, mert a tehetség majd utat
tör magának, hanem a térségek közötti diﬀerenciálódás, a
leszakadás, az elszegényedés
réme. Az északkeleti régióban
az 1980-as években a diplomások között a közgazdászok aránya 3-5 % között volt. Az innen
beiskolázott gyerekek között
ez az arány jóval magasabb, de
a végzés után nem jöttek haza,
mert felszívta őket a főváros
és néhány ipari központ. Az
esélyegyenlőséghez szükséges
a másik oldal, az esélyteremtés,
és ebből a szempontból ez a
felvételi rendszer nem a legmegfelelőbb sem a jelentkezőknek, sem az intézményeknek.

Egy másik példa: pedagógiai és tanári képzés
HUNYADY GYÖRGY
F.M.: Sokat változott az utóbbi évtizedekben a tanárképzés?
HGY: A hetvenes, majd a
nyolcvanas években a régi
tanárképzési rendszer fokozatosan felbomlott. Jól

körülhatárolható közoktatási intézményi struktúrára
épült ez eredetileg, amiben sok spontán kezdeményezésre nem nagyon volt
lehetőség. Mi a kilencvenes
évek elején azt a gondolatot

képviseltük, hogy a tanárság
a hallgató számára legyen
önálló döntés. Bejött a diák
a pesti bölcsészkar valamilyen szakára, és ehhez
vehette fel a tanári szakot.
Fontosnak tartottuk, hogy a
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tanárság ne legyen kényszerpálya. Korábban a tanárság
az általános értelmiségképző
funkciót töltötte be, amit
most a bachelortól várunk.
F.M.: Hozott-e fordulatot ebben a
bolognai folyamat?
HGY: A Bolognához kapcsolódó első elgondolás a CSEFT
(Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez) elnevezésű, széles körű érdeklődést
kiváltó vitaanyag volt, ami
nagy ellenállást váltott ki.
Tele volt pezsgő, izgalmas, merész ötletekkel, például hogy
legyen egy pedagógus gyökér
szak, majd abból ágazzon le az
óvónő, tanító, tanár stb. A tanári képzés ebben a dokumentumban úgy nézett ki, hogy
érkezik a hallgató a pedagógiai közös vágányon, útközben
kiegészül a képzése például
földrajzzal és történelemmel,
és így lesz belőle tanár. Nos az
egyetemek képviselőiben ez
élénk ellenállást váltott ki. Az
erre válaszként megfogalmazódott ELTE-modell egy másik
utat javasolt, melyben a szűkebben vett pedagógusképzés
és a tanárképzés világosan
elkülönült. Az óvó, tanító, a
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gyógypedagógiai, a konduktor
olyan vágány, amelyen 18 éves
korban valóban rátér a hallgató a pedagógusképzés útjára.
A tanárnál viszont elsőként
egy szakmát megfelelő alapszinten sajátít el a hallgató, s
ha már megszerezte például
a történészi vagy a ﬁ zikusi
alapképzettséget, akkor egy
részint önkéntes — részint
intézményes szelekcióval lép
tovább a tanári mesterszintre.
F.M.: A Nemzeti Bologna Bizottság
alkalmas volt arra, hogy valamenynyi szemlélet ütközzön egymással?
HGY: Ütközésben nem volt
hiány. 2003-ban kiélezett,
konﬂiktusokkal terhelt volt
a terület: a főiskolák az
egyetemekkel, a természettudományi karok a bölcsészettudományiakkal szemben, a pedagógiai szakértők
az egyes szakmai területek
képviselőivel szemben. Szóval
nagy zűrzavar volt, amiből
egy majdnem hogy konszenzusos megoldás kerekedett
ki. 2003-tól tulajdonképpen
nem történt más, mint hogy
kompromisszumos alapelveknek megfelelően próbáltuk
a rendszert kiépíteni. Akkor

mi csatlakoztunk evvel a kérdéskörrel a Nemzeti Bologna
Bizottsághoz. A tanárképzési
struktúrának végül szakmai
moduljai (legalább két szakképzettséget ad a tanárság),
egységes pedagógiai-pszichológiai modulja, és nem utolsó
sorban egy a korábbinál hangsúlyosabb gyakorlati része lett.
Ez utóbbi nagy nyeresége lett
a munkánknak.
F.M.: Melyek voltak a fő vitatémák?
HGY: A képzés szerkezetének
megváltozása élénk vitákat
váltott ki. Alapképzésben — a
korábbi főiskolai gyakorlattól
eltérően — tanári diplomát ezután nem lehet szerezni. Ezzel
szemben több főiskola úgy
gondolta, hogy a tanárképzést
főiskolai szinten kell megvalósítani. Emögött nyilvánvaló intézményi érdek, hogy
megmaradjanak a főiskolák,
de szakmai szempont, hogy
minél korábban legyen valaki
elkötelezett a tanári hivatásnak. Ellenvetésként az fogalmazódott meg, hogy tanár az
legyen, aki legalább egy tudományban már jól felkészült,
hogy a jobbak között lehessen
válogatni. A főiskolák közül

A pedagógus- és tanárképzési képzési terület
A 2006-ban valamely pedagógus alapképzési szakra felvett mintegy ötezer hallgatót 18 felsőoktatási intézmény képzi, ennek fele egyetemi főiskolai kar, ám ez a 9 intézmény a hallgatók majd kétharmadát oktatja. A pedagógusképzés
szakstruktúrájának sajátossága, hogy a tanító és óvodapedagógus, illetve a tanári képzések szerkezete egymástól eltérően épül fel. Az előbbi képzések már az első ciklus elvégzése után nyújtanak szakképzettséget. Ezzel szemben tanári
szakképesítést, amely a közoktatás 5–12. évfolyamainak oktatására jogosítja fel a végzetteket, csak a második képzési
ciklusban, a mesterképzésben nyújt. A tanárképzés úgy zajlik, hogy a különböző képzési területek alapképzési szakjain
zajló képzésekből történik a továbblépés a kétszakos mesterképzésbe. A tanári mesterképzés a többitől eltérően 5 féléves.
(Forrás: VEROSZTA , 2007)
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voltak, amelyek hosszú hezitálás után az utóbbi álláspont
mellé álltak, elsősorban szakmai és minőségi megfontolásból. A főiskolák számára kitörési lehetőség is lehet, hogy
épp a tanárképzés területén
eljuthatnak a színvonalas
egyetemi képzésig.
F.M.: Megjelent-e a kétszakosság korábban is vitákat kiváltó kérdése?
HGY: A bölcsészeknél már
korábban is az a megoldás
alakult ki, hogy nem válik el
a kutatók és a tanárok útja.
A természettudományi képzésben korábban is azt vették
fel kutató szakra, aki többet
teljesített. Aki kevesebbet
mutatott föl, az tanári szakra
ment. Ez egy elitista, kemé-

nyebb rendszer. Ezen felül az
sem tetszett TTK-s körökben,
hogy legyen egy fő szak és egy
másik szak, amiben megmártózik a tanárjelölt. Ők mentek
tovább azon a logikai úton,
hogy két egyenlő szakmai tartalmú szakképzettsége legyen
a tanároknak, és a mesterképzésben állították végül
helyre alapképzésben a fő- és
mellékszak között kialakult
különbséget.
F.M.: Volt-e még vitákat kiváltó
újítás?
HGY: Az új tanárképzési
rendszer nagyobb hangsúlyt
fektet a pedagógiai-pszichológiai felkészítésre, s ezt többen
rosszallták. A valóban megjelenő elmozdulás nem ok nél-

kül való. Alapgondolata, hogy
az iskolának egy másfajta,
inkább gyerekközpontú pedagógusra van szüksége, hiszen
ezernyi pedagógiai problémával küzdenek ma az iskolában.
Ma már tudást szerezhet máshonnan is a diák, de emberi
modelleket, példákat elsősorban az iskola közvetít. Ez egy
új helyzet, amihez másfajta
pedagógus szerep szükséges.
F.M.: Megfogalmazta-e a tanárképzéssel szembeni elvárásait a
közoktatás?
HGY: A közoktatásban is nagy
a mozgás, változott a szabályozás is, számos új dolog jelent
meg. A közoktatás mozgékonyabb része a tanárképzés
átalakítását várta, akarta. A

3. táblázat. Pedagógiai intézményi rangsorok (Forrás: Diploma 2007 Felvi-rangsorok)
Intézmény
ELTE-GYFK
KE-CSPFK
ELTE-TÓFK
SZTE-JFK
KF-TFK
KTIF
MPANNI
NYF-BMFK
NYME-ATFK
ME-CTFK
AVKF
PTE-IFK
DE-HPFK
TSF-PFK
SZIE-JFK
EJF
NYME-BPFK
VTIF
BDF-TMK
KRE-TFK

Összesített helyezés
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rang
3
11
6
18
13
10
16
15
8
9
1
17
2
19
14
5
12
20
4
7

Jelentkezők száma
Rang
499
223
387
180
233
160
120
85
137
121
123
77
78
124
91
66
83
35
32
4

Bejutási arány
9
4
7
15
2
11
8
10
19
14
1
13
6
17
18
5
16
20
3
12

Megjegyzés: a szűkebben vett pedagógusképzési területhez sorolt szakokat oktató intézmények, a tanárképzés nélkül.

15,80%
34,10%
46,30%
44,40%
52,40%
50,60%
35,80%
31,80%
60,60%
60,30%
66,70%
51,90%
53,80%
74,20%
71,40%
63,60%
72,30%
68,60%
71,90%
75,00%
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bizottságban a közoktatási reformokban jártas szakemberek
is részt vettek, a felsőoktatási
és a közoktatási terület képviselőinek egyeztetni kellett.
F.M.: A pedagógusszakma olyan
problémáira, mint a túlképzés
vagy a megfelelő képzettség, ez az
átalakítás választ fog adni?
HGY: Választ az idő ad. Az
átalakítás még az elején tart.
Az előmunkálatoknál, szabályozásnál, kigondolásnál tartunk. Ez még nem az élet. A
túlképzésre majd a gyakorlati
tapasztalat ad választ. Nem
lesznek nagy tömegek a tanárszakon. A képzés színvonalával kapcsolatban reményt ad,
hogy nem lesz olyan tömeges.
Megjelenik az új pedagógusszerep, ami miatt biztos, hogy
tartalmilag is újra kell fogalmazni a képzést. Bízom abban,
hogy ez is minőségi változást
hoz. Ha belegondolunk, ilyen
léptékű reform, mint a bolognai rendszer bevezetése a
felsőoktatás területén, főleg a
pedagógusképzésben, ötven—
száz évente van. Ez egy óriási
léptékű reform, ami nagyon
nagy felelősséggel jár, s ezután jön még csak a rendszer
hangolása, ﬁnomítása, bejáratása. Ez nagyon nagy munka,
aminek a kezdetén vagyunk.
GALAMBOS GÁBOR
F.M.: Milyen volt korábban a tanárképzés?
GG: A korábbi duális rendszerben — szinte kizárólagos foglalkoztatóként — az állam által
megfogalmazott munkaerő-piaci igényeknek a felsőoktatás
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maradéktalanul megfelelt:
külön szakmai és pedagógiai
program alapján képezte az
általános és a középiskolai tanárokat, és a kétszakos tanári
diplomának azonos szakmai
kreditmennyiség teljesítését
szabta feltételként mindkét
szakon. A bolognai reformok
során különböző lehetőségek
közül lehetett választani:
egyik volt az osztatlan ötéves
tanári képzés, második a
szakossal párhuzamos tanári
képzés minden tanárképes
szakon, végül a harmadik,
hogy az alapképzés szakos
tanulmányai mellett kínálunk
fel tanári kiegészítő képzést,
a pedagógiai oldalára később,
a mesterképzésben fektetve
nagyobb hangsúlyt. A három
lehetőség közül a magyar
felsőoktatás ez utóbbit
választotta.
F.M.: A közoktatás megfogalmazta
az igényeit?
GG: Sokat segített volna, ha
a közoktatás megfogalmazza
egy végzett tanárral szembeni
elvárásait, ilyen igények birtokában egy kicsit könnyebb
helyzetben lett volna a felsőoktatás a szakmai programok
összeállítása során. Sajnos —
amennyire én ismerem a helyzetet — a közoktatás néma
maradt.
F.M.: De a Nemzeti Bologna Bizottság pedagógusképzési albizottságban a közoktatás szereplői is részt
vettek.
GG: Igen, csakhogy ez kevés.
Ne felejtsük el, a döntés arról
szólt, hogy egységes tanárképzés jön létre, azaz minden — a

közoktatás bármely szintjén
oktató — tanár azonos szakdiszciplináris és pedagógiai
ismerettel rendelkezik majd.
Ez olyan változás, amelyről a
közoktatás vezetésének nagyon markánsan nyilatkozni
kellett volna. Ma sem teljesen
világos, hogy a közoktatás
mit vár el. A jövőre vonatkozóan az egységes tanárképzés koncepciója valószínűleg
korrekcióra szorul majd. Azon
lehet vitatkozni, hogy egy
általános iskolai és egy középiskolai tanárnak azonos szakdiszciplináris tudással kell-e
rendelkezni, de azt nehezen
lehet vitatni, hogy az oktatás
módszertanában már jelentős
eltéréseknek kell lenni, és
ebben nem állunk jól.
F.M.: Mik a legfontosabb
problémák?
GG: A legfontosabb problémákat én ma az alapképzési
szakaszhoz kapcsolódóan
látom. Ha valaki történésznek
jelentkezik például, és nem
akar tanár lenni, annak az
alapdiploma eléréséhez 120
kreditet kell megszereznie történelem tárgyú kurzusokból,
ezen túl 60 kreditet teljesen
szabadon választhat, az érdeklődésének megfelelően. A szabadon választott kreditekbe
„belefér” az is, hogy valaki úgy
állítja össze a kurzusait, hogy
az alapképzés során szakképesítést tud szerezni. Ennek
birtokában akkor is el tud helyezkedni a munkaerőpiacon,
ha nem kerül be a mesterképzésbe. Ez sem mellékes körülmény, mert az alapdiplomával
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rendelkezőknek mindössze 1/3
része juthat be a mesterképzés államilag ﬁnanszírozott
formájába. Aki tanár akar lenni, annak viszont az alapszakja mellett homogén módon
50 kreditet fel kell vennie a
második választott szakjából. Ezen felül 10 kreditet a
pedagógusképzés pedagógiai,
pszichológiai alapkurzusaiból
kell összeválogatnia. Világos,
hogy ennek a hallgatónak már
nem lesz lehetősége arra, hogy
a szakképesítés megszerzéséhez is vegyen fel kurzusokat
az alapképzés során.
F.M.: Milyen problémát okozhat ez?
GG: Most az a helyzet, hogy
ha a jelentkezés időpontjában
a diák tudja, hogy mit akar
majd tenni, ezt senki meg

nem kérdezi tőle, míg a
mérnöktől, a közgazdásztól,
az orvostól, a jogásztól
megkérdezik. A hallgató
másod- vagy harmadévben
elkezdi gyűjteni a krediteket,
és a felsőoktatási intézmény
ezt lényegében nem tudja
befolyásolni, a minisztériumnak is csak a felvételi
létszámok kialakítására van
hatása. Ez a szabad kreditválasztás következménye,
zárójelben megjegyzem, egyik
hátránya is. Az alapképzés
utáni boldogulás mellett
a másik probléma, hogy a
korábbi duális képzésben a
tanárképzés szimmetrikus
tudást biztosított mindkét
szakon, a magyar—angol és az
angol—magyar tanár között

nem volt különbség. Ezzel
szemben az új rendszerben a
magyar szakon kezdő tanárjelöltnek a bachelorja végén
lesz 120 kreditje magyarból,
50 kreditje angolból, míg ha
angol szakon kezd, akkor
éppen fordított lesz az arány.
Ebből a mesterszakon két
probléma adódik: egyrészt a
kurzusok összekeverednek,
ha itt akarjuk bepótolni a
hiányzó alapképzési kurzusokat, másrészt ezen a szinten
szerzi meg a szakmódszertani,
tantárgypedagógiai tudását
is, ami miatt így az alapképzésben főszakként végzett
szakon nagyon alacsony (kb.
14-15 kreditnyi) mennyiségben
hallgat újabb szakos tárgyakat.
Mindkettő súlyos probléma.

8. ábra. Képzési normatívák a különböző képzési formákban a 100/2007 (V.8.) Kormányrendelet alapján
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F.M.: Hogyan alakult a gyakorlati
képzés a bolognai reformok során?
GG: Az egységes tanárképzés
egyik új eleme, hogy a
mesterképzés öt félévből áll,
amelynek utolsó félévében
kerül sor a gyakorlati
képzésre, amelyet a hallgatók
közoktatási intézményben
töltenek majd el. Ez az elem
mindenképpen előrelépés.
Ugyanakkor azt is látni
kell, hogy a több évtizedes
duális képzés során a
gyakorlati helyek „osztott”
kapcsolatrendszerére épült.
Az egyetemek a középiskolákat használták gyakorlati
helyként, és a tanárképző
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főiskolák az általános iskolai
gyakorlati helyek rendszerét
építették ki.
F.M.: Úgy látom, hogy Ön eléggé
kritikusan fogadja a reformokat.
Lát még más problémát is?
GG: Nézze, nem azért fogalmazok meg kritikákat, mert
nem tartom szükségesnek a
reformokat. Hiba lett volna,
ha nem csatlakozunk az egységes Európai Felsőoktatási
Térséghez. Az uniós csatlakozás megkövetelte a magyar
felsőoktatás újragondolását,
és nekünk alkalmazkodnunk
kellett a bolognai folyamathoz. Ez eddig rendben van. A
rendszer átalakítását úgy kel-

lett volna végrehajtani, hogy
már az átalakítási folyamat
kezdetén megmondjuk, mi a
teendő a bachelorképzésben,
és mi a mesterképzésben.
Ehelyett azt mondtuk, ne
foglalkozzunk most a mesterképzéssel, állítsuk össze
a bachelorképzést. Majd ha
kész lesz a bachelorképzés,
utána megmondjuk, hogy mit
kell tenni a mesterképzésben.
Emiatt a felsőoktatási intézmények elkezdtek versenyezni a bachelorképzésért. Nem
tudták ugyanis, hogy mi lesz
a mesterképzésben. Szerintem
számos rossz képzési program
született emiatt.

Pro és kontra
A fentiekben fókuszba állított vélemények és tények megerősítik az ebben a számban magyarul is olvasható elemzést
(KEHM és TEICHLER, 2006), mely szerint Európában lényegében megtörtént a lineáris képzésre való áttérés, akkor is, ha
ebben vannak ütemkülönbségek (3. ábra) és egyedi árnyalatok. A felvettek számából (5. ábra), de az interjúkból is látszik,
hogy a főiskoláknak kihívást jelent ez, ám a gazdaságtudományi területen a sikeres főiskolák példája és a tanári képzésben a mesterszintű képzés ígérete mutatja, hogy mindez nem csak veszélyeket, de lehetőségeket is hordoz.
A képzési struktúra változása csak az első lépcsője egy sokrétű reformfolyamatnak. Az új kereteket még csak ezután
fogják a különböző képzőhelyek tartalommal megtölteni, elsőként valószínűleg a régihez hasonlító tartalommal. Jelentős
megújuláshoz pedig éppen a tartalmi változtatások vezetnek majd. Itt nem lehet megspórolni a szakterületének nemzetközi helyzetét jól ismerő és a jelen társadalmi igényeket felmérő szakemberek szélesebb körének inspirálását. Nem elvonás,
hanem szellemi és anyagi értelemben is invesztíció szükséges ehhez. Európa jelentős részében a tanári kar egyelőre nem
túlzottan lelkes a változásokat tekintve (6. és 7. ábra). A célzott európai közvéleménykutatásból (Flash Eurobarometer, no.
198) az derül ki, hogy elsősorban a nyugat-európai kollégák szkeptikusak többek között a háromosztatú képzés előnyeivel,
illetve a felsőoktatási intézmények között kialakuló verseny színvonalnövelő hatásával kapcsolatban. Talán más megfontolások alapján, de hasonló állásponton voltak a megkérdezett magyar kollégák is.
Interjúalanyaink véleménye és az elemzések is azt mutatják, hogy szükség van a gyakorlatban megvalósult változások nyomon követésére és visszacsatolásra. Erre európai szinten esélyt ad a bolognai folyamat menedzselése, hiszen ez számos
lépcsőben zajlik, folyamatos önellenőrzéssel és az új hangsúlyoknak is teret adó korrekciókkal. Fontos tény, hogy erős
jogosítványok híján az európai változtatás, mint sok más területen, itt is csak egymás meggyőzésén keresztül történhet.
Kérdés, hogy ez süketek párbeszéde lesz-e, a reformlendületbe jött döntéshozók lesöprik-e a kutatók és az érintettek
megfontolásait, a felsőoktatási polgárok bezárkóznak-e a saját intézményük falai közé, vagy igazi párbeszéd alakul ki. A
felsőoktatás tömegesedése, a munkaerő-piaci igények átalakulása, a világ nagy régiói közötti verseny és ezekkel együtt
a felsőoktatás társadalmi funkciójának megváltozása tény, amit érdemes szélesebb körben elemezni és az ebből fakadó
következtetések levonása után cselekedni.
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