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Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra az OECD zárójelentése a felsőoktatásról. A vizsgálatban az OECD-tagországok többsége 

részt vett,1 ám Magyarország nem szerepelt aktív résztvevőként. Többek között emiatt vetődött fel, hogy az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium szervezzen egy úgynevezett disszeminációs szemináriumot, amely lehetővé teszi, hogy itt is jobban megismerjük a 

vizsgálat eredményeit — a rendezvényre 2008. december elején került sor. Ugyancsak a zárójelentés témájához kapcsolódott a Tempus 

Közalapítvány szervezésében 2008. november 4-én rendezett kerekasztal-beszélgetés a felsőoktatás nemzetköziesítéséről a világ, 

Európa és Magyarország viszonylatában. A beszélgetésen Halász Gábor és Derényi András oktatási szakértők vettek részt.

A felsőoktatás 
nemzetközivé válása
SZAKÉRTŐI BESZÉLGETÉS

MODERÁLTA ÉS SZERKESZTETTE: HORVÁTH TAMÁS

(1) A jelentés rövidített magyar nyelvű változata hozzáférhető a www.felvi/hu/muhely oldalon.

FELSŐOKTATÁSI MŰHELY: Mit jelent 
maga a fogalom: nemzetköziesedés, 
nemzetköziesítés? Miért fontos ez 
a felsőoktatás számára? 
DERÉNYI ANDRÁS: A legegy-

szerűbben talán úgy lehet-

ne megfogalmazni, hogy a 

felsőoktatási tevékenység 

nemzeti szint fölé emelkedé-

se, amelynek következtében 

az intézmények határokon 

átnyúlóan kínálják szolgál-

tatásaikat. Ennek nagyon 

sokféle dimenziója lehet: 

intézmények együttműködé-

se, egyetemi leányvállalatok 

külföldre települése — ezek a 

klasszikus formái a nemzet-

köziesedő, nemzetközivé váló 

felsőoktatásnak. Beszélhetünk 

még az oktatási programok 

exportjáról, de arról is, hogy 

eleve nemcsak a nemzeti 

szempontok alapján alakít-

juk ki a képzéseket, hanem a 

globalizációs folyamatokra is 

fi gyelve nemzetközi kitekin-

téssel. Bizonyos szakmai terü-

leteken megfi gyelhető, hogy 

maguk a tananyagok, tanesz-

közök, különféle tankönyvek 

is egyre átfogóbbá és nemzet-

közivé válnak. A közgazda-

ságtan és bizonyos természet-

tudományok területén már 

jól megfi gyelhető, hogy több 

országban is használatos tan-

könyvek jelennek meg. Sokfé-
le szempontból több szinten 
beszélhetünk tehát nem-
zetköziesedésről. A kérdés 
erősen összefügg azzal, ahogy 
az egész felsőoktatás is egyre 
inkább globalizálódik és 
nagymértékben piacosodik. 
Természetesen van, aki ebben 

bevételszerzési lehetőséget lát, 

van, aki a külföldi hallgatók 

elérésének a lehetőségét látja, 

és van, aki a saját hallgatói 

számára kíván egy gazdagabb, 

külföldi hallgatókkal, oktatók-

kal való találkozást is lehető-

vé tévő tanulási környezetet 

teremteni. E tekintetben is 

sokféle célt, megoldást látha-

tunk, így azt lehet mondani, 

hogy nagyon-nagyon színes ez 

a kép; a technikák, a megoldá-

sok változatosak. 

HALÁSZ GÁBOR: A felsőoktatás 

egy domináns, meghatározó 

trendjéről van szó, ami az 

elmúlt fél, egy-másfél évti-

zedben néhány konkrét dolog 

miatt a fi gyelem előterébe 

került. Tulajdonképpen min-

den területen zajlik egyfajta 

nemzetköziesedés, minden 
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nemzetköziesedik az okta-

táspolitika. Másrészt közvet-

lenül látjuk az Európai Unió 

oktatáspolitikáját, ami egy 

nemzetközi terepen nagyon 

sok ország részvételével zajló 

vagy nagyon sok országot 

érintő felsőoktatás-politika. 

Ha még egyet lépünk, akkor 

itt a bo lognai folyamat, mely 

kormányközi folyamatként 

negyvenhat ország felsőokta-

tási politikájára van hatással, 

és kifejezett célja, hogy ezeket 

a politikákat összehangolja, 

koordinálja, azonos irányba 

terelje. Én éppen a bolognai 

folyamat vagy akár a közössé-

gi felsőoktatási politika kap-

csán is azt mondanám, hogy 

a hangsúly nem kizárólag a 

kereskedelmi jellegen van. 

Az európai térség bizonyos 

országaiban megfi gyelhető 

a minőség felé való elmozdu-

lás és egyfajta európai dimen-

zió megjelenítése. Az európai 

közösség igen nagymérték-

ben támogatja a mobilitási 

programokat, az intézmények, 

oktatási, képzési programok, 

a hallgatók és oktatók nemzet-

közi mozgását és együttmű-

ködését. Ebben a folyamatban 

nem kizárólag közvetett ver-

senyképességi célok játszanak 

szerepet, hanem nagyon erős 

a minőségi elemek jelentősége. 

Egész egyszerűen szeretnék, 

ha a felsőoktatás ki lenne téve 

a nemzetközi tapasztalatokból 

eredő ingereknek, visszajelzé-

seknek, ami ilyen értelemben 

a minőségbiztosításnak is 

nagyon kedvező környezetet 

kínál. 

való kereskedelemről folyó 

tárgyalások. Az országok 

egy része javasolta, hogy az 

oktatás a szolgáltatások azon 

körébe tartozzon, amelyekre a 

szabadkereskedelmi megál-

lapodás érvényes — ez aztán 

hallatlan intenzív reakciót vál-

tott ki az oktatás szereplőiből. 

Nagyon sokan tiltakoztak a 

felvetés ellen, mert az oktatás 

kereskedelmi áruvá tételét 

szolgáló, ezt segítő folyamatot 

látták benne. A fentiek miatt 

ezzel a területtel a nemzetközi 

szervezetek, így az OECD is in-

tenzíven kezdett foglalkozni. 

F. M.: Amikor nemzetköziesedés-
ről beszélünk, akkor alapvetően 
a szolgáltatások egyfajta exportján, 
a hallgatói toborzáson van a hang-
súly, vagy tágabb dimenzióban is 
megvalósul ez a folyamat: a szol-
gáltatások kereskedelmén, a szabá-
lyozási környezeten, a szakpoliti-
káknak a nemzetköziesedésében?
D. A.: Mindenféleképpen tágabb 

dimenzióról beszélhetünk. Ha 

csak az OECD Tertiary Educati-

on tematikus vizsgálatát néz-

zük, tulajdonképpen az is az 

oktatásnak, a felsőoktatás-po-

litikának egyfajta áttekintése. 

Az abban megjelenő kihívások, 

megoldási lehetőségek, a disz-

kussziók óhatatlanul abba az 

irányba mutatnak, hogy a kü-

lönféle felsőoktatás-politikai 

szereplők tanulnak egymástól, 

fi gyelnek egymásra, megnézik 

egymás eredményeit. Látszik, 

hogy nagyon hasonlóak a fő 

problémáik, amiket kezelni 

igyekeznek, ilyen értelem-

ben lehet azt mondani, hogy 

egyes politikai terület vala-

milyen szinten nemzetközie-

sedik, különösen azokban az 

országokban, amelyek benne 

vannak az európai integráció 

folyamatában. Ez olyan jelen-

ség, amit valamilyen módon 

minden országnak menedzsel-

nie kell. Nem hinném, hogy a 

nemzetköziesítés önmagában 

egy szakpolitikai cél, inkább 

egy eszköznek látom. Olyan 

átfogó célok érdekében lehet 

felhasználni, mint a minőség, 

az eredményesség, a relevan-

cia biztosítása. Az a speciális 

jellemző, ami miatt a felsőok-

tatás területén ez nagyon erő-

sen a fi gyelem előterébe ke-

rült — amire Derényi András 

is utalt —, egyfajta kereskedel-

mi jellegű verseny kibontako-

zása ezen a területen. Mindez 

részben azzal függ össze, hogy 

bizonyos országok az elmúlt 

15—20 évben felismerték: a 

felsőoktatási programokkal 

való kereskedéssel exportbe-

vételre lehet szert tenni, így 

ezt a nemzeti gazdaságfej-

lesztési, versenyképességi és 

exportstratégiájuk részévé 

tették. Új-Zéland és Ausztrália 

jellegzetes példák erre a felis-

merésre. Ők például azt a le-

hetőséget használták ki, hogy 

a gyorsan fejlődő kelet-ázsiai 

országoknak nem volt olyan 

saját oktatási rendszere, ami-

vel a belső igényeket ki tudták 

volna elégíteni, így résztve-

vőként jelentek meg ezen a 

piacon. Ami minderre igazán 

komolyan felhívta a fi gyelmet, 

az az, hogy a WTO-n belül el-

kezdődtek a szolgáltatásokkal 
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az intézményeknek. Egy sor 

olyan szabályozó van, ame-

lyik kifejezetten nehezíti az 

intézmények dolgát olyan 

helyzetekben, amelyekben 

az intézmények nemzetközi 

partnereket keresnek, közös 

programokat igyekeznek fej-

leszteni, szeretnének kilépni 

a nemzetközi terepre, vagy 

fordítva: a külföldi intézmé-

nyek szeretnének bejutni 

Magyarországra, esetleg egy 

magyar intézmény a külföldi 

intézmények szolgáltatásait 

szeretné átvenni, megjeleníte-

ni. Másik oldalról az intézmé-

nyek kezdik egyre élesebben 

felismerni, hogy nekik ez a 

zárt hazai piac szűk, nem 

utolsósorban a csökkenő hall-

gatói létszámmal összefüg-

gésben. Mindenki szeretne 
hallgatót szerezni, és termé-
szetes módon fordulnak a 
nemzetközi piacok felé. Ez az 

igény, ez a szándék mostaná-

ban talán túlzottan is előtér-

be került, és az intézmények 

nemzetköziesítéssel kapcso-

latos gondolkodásában azért 

lett nagy jelentősége a külföl-

di hallgatók megszerzésének, 

hogy hallgatói létszámaikat 

megőrizzék, és ezáltal fenn-

maradjanak, bevételt termel-

jenek. E mellett talán kicsit 
elsikkadnak vagy háttérbe 
szorulnak más szempon-
tok, di men ziók, amik főleg a 
minőséggel hozhatók össze-
füg gés be, és a nemzetközi 
kapcsolatokból kinyerhető 
egyéb hozadékokból szár-
maznak. Ezért sok a tenniva-

ló, mind az oktatásirányítás, 

milyen az emberi erőforrás 

vagy a fejlesztés színvonala. 

És a harmadik tényező, ami 

korábban már szóba került: 

az oktatás mint piaci termék. 

Egy-egy nemzeti rendszer ver-

senyképessége többek között 

azt jelenti, hogy globálisan 

mennyire piacképes terméket 

tud létrehozni. Az egyik dolog, 

amiben verseny folyik az or-

szágok között, hogy melyik or-

szág képes jobban meglovagol-

ni ezt a területet, azaz melyik 

országnak van ügyesebb nem-

zetköziesítéssel kapcsolatos 

politikája. Vannak sikerorszá-

gok, amelyek nagyon jól élnek 

a lehetőségekkel, és vannak 

olyanok, akik nem fi gyelnek 

oda eléggé, nincs ezen a terü-

leten kialakított stratégiájuk, 

nem veszik észre a kihíváso-

kat és a lehetőségeket. 

F. M.: Magyarország helyzetét vizs-
gálva mit lehet elmondani? Mi az, 
ami ránk inkább jellemző, illetve 
ebben a tekintetben mi hol tartunk 
nemzetközi viszonylatban?
D. A.: A magyar felsőokta-

tás — mint a környékünkön 

sok felsőoktatási rendszer — 

évtizedeken keresztül nagyon 

zárt nemzeti felsőoktatás volt. 

Ebből a zártságából — azt lehet 

mondani — nagyon nehezen 

mozdul el. Én úgy látom, hogy 

a hazai oktatáspolitika nem 

teljes körűen ismerte még 

fel, hogy a nemzetköziesí-

tésnek, a nemzetközi terepre 

való kilépésnek milyen tétjei 

vannak. Ezért meglehető-

sen lassan reagál, óvatosan 

biztosít csak lehetőségeket 

H. G.: Én is azt gondolom, hogy 

a nemzetköziesedés nagyon 

fontos dimenziója az erre 

a szakterületre irányuló szak-

politikának vagy kormányzati 

politikáknak. A szakpolitikák 

„európaizálódása”, tágabban 

fogalmazva a nemzetköziese-

dése minden területen zajlik. 

A nemzetközi statisztikák, a 

nemzetközi összehasonlítások 

óriási hatással vannak a nem-

zeti folyamatok értékelésére, 

a belső politikai szereplőkre, 

és egyik pillanatról a má-

sikra átfordíthatják a dolgok 

megítélését. Létezik továbbá 

egy nemzetközi politikaalakí-

tó, politikaelemző közösség, 

amely közös nyelvet beszél, 

amely tematizálja a szakpoli-

tikának a területeit, amely jel-

legzetes problémákra, műkö-

dőképes és nem működőképes 

megoldásokra tud példákat 

mondani. Zajlik tehát valami 

olyasmi, amit „policy-learning”-
nek, politikatanulásnak szok-

tak nevezni — főként az olyan 

nemzetközi szervezetek kere-

tei között, mint az OECD. 

A másik dimenzió az, hogy 

maguk a nemzeti oktatási 

rendszerek is konkurensei 

egymásnak. Ennek van egy 

egyszerű presztízs vonatko-

zása: a nemzeti büszkeség-

hez hozzátartozik az, hogy a 

nemzetközi közösség eredmé-

nyesnek ítélje az adott ország 

rendszerét. De van ennek a 

dolognak indirekt gazdasági 

vonatkozása is. A gazdaság 

versenyképességére köztu-

dottan óriási hatással van 

az, hogy egy adott országban 
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fi nanciális vetületei mellett mint-
ha a minőség, a versenyképesség 
háttérbe szorulna Magyarországon 
vagy akár a nemzetközi térben is? 
D. A.: Magyarországon e tekin-

tetben valóban megfi gyelhe-

tő, hogy nincs egy koherens 

stratégia vagy vízió, hanem 

alkalmilag kitalált részcélok 

vannak. Nagyon nagy szerep-

hez jut a külföldi hallgatók 

idevonzásának a kényszere, 

egyértelműen bevételgeneráló 

szándékkal, pedig más okból 

is érdemes lenne idecsábítani 

a fi atalokat. Vannak országok, 

amelyek kifejezetten pénzt 

áldoznak arra, hogy külföldi 

hallgatókat fogadjanak, mert 

úgy gondolják, hogy a saját 

oktatóiknak, hallgatóiknak 

egyszerűen jó az, ha a saját 

egyetemükön nemzetközi ta-

pasztalatokat tudnak szerezni. 

Létezik a „campus nemzet-

köziesítése” mint fogalom; 

nálunk ez nagyon-nagyon el-

sikkad vagy nem tud előtérbe 

kerülni, mert olyan mérték-

ben erős a kényszer a bevé-

telgenerálásra, hogy ez felülír 

mindenféle más szempontot. 

Önmagában hibás az a straté-

gia, ami kizárólag bevételge-

nerálásra próbálja felépíteni 

a nemzetköziesítést, hiszen 

sok egyéb faktora van annak, 

hogy hogyan kell egy campust 

nemzetköziesíteni, külföldi 

hallgatók fogadására beren-

dezni, felkészíteni. Másrészt 

fontos megemlíteni, hogy a 

hosszabb távú fenntartható-

ság rendkívül sok fejlesztéssel, 

beruházással jár, és ez még 

középtávon sem biztos, hogy 

És a harmadik motívum, ami 

most az előtérbe kerül: a fel-

sőoktatási javakkal való keres-

kedelem. 

A kérdés az az, hogy Ma-

gyarországnak van-e ilyen 

stratégiája. Más országokkal 

összevetve nekem úgy tűnik, 

hogy nincs. Az OECD-vizsgá-

latokban részt vett országok 

között több olyan is van, ahol 

ez egy kiemelkedő kormány-

zati stratégiai terület. Ezekben 

az országokban rendszeresen 

felülvizsgálják az ilyen irányú 

a stratégiát, eszközrendszert 

hoznak létre, ami a megvaló-

sítást szolgálja, intézménye-

ket állítanak fel, amelyeknek 

szintén ez a céljuk. Nos, ehhez 

képest Magyarországon ilyen-

ről nem beszélhetünk. Az 

intézményeket illetően pedig 

nagyon nagy különbségek 

vannak. Léteznek Magyaror-

szágon olyan intézmények, 

amelyek a stratégiai cél 

szükségességét felismerték, 

beépítették a működésükbe, 

de vannak olyanok is, amelyek 

csak nagyon leegyszerűsített 

formában tartják fontosnak 

például annyiban, hogy ho-

gyan lehet valamelyik másik 

országból hallgatókat átcsábí-

tani. Magyarország az összes 

uniós országgal együtt abban 

az előnyös helyzetben van, 

hogy készen kap a közösségtől 

egy felsőoktatási nemzetközi-

esítési stratégiát, és ezeknek 

az eszközeit alkalmazza, akár-

csak az összes többi ország. 

F. M.: Tehát a nemzetköziesítés-
nek a kulturális, modernizációs, 

mind az intézményi gondol-

kodás szempontjából. Viszont 

az mindenképpen pozitívum, 

hogy a felismerés, illetve 

a megoldások keresése — külö-

nösen az elmúlt néhány évet 

tekintve — nagyon erősen 

megindult. Ebben nyilván 

közrejátszik az is, hogy belép-

tünk a bolognai folyamatba, 

az európai közösségbe, és 

onnan még erőteljesebben 

jönnek azok az impulzusok, 

amelyek korábban kevésbé 

voltak jellemzőek. 

H. G.: Szerintem itt nagyon fon-

tos a distinkció a kormányzati 

és az intézményi szint között. 

Ami a kormányzati részt illeti: 

nagyon sokféle indítéka lehet 

egy kormánynak, hogy ezen a 

területen aktív legyen, maga 

az OECD-jelentés is elemzi 

ezeket a lehetséges motívu-

mokat. A klasszikus indíték, 

amikor döntően kulturális, 

átfogó geopolitikai megfon-

tolások vannak a nyitás mö-

gött: egy ország a kulturális 

együttműködést, a kölcsönös 

megértést akarja elősegíte-

ni, valamint a nemzetközi 

tekintélyét szeretné növel-

ni. Hagyományosan ezek a 

szempontok a legfontosabbak. 

A motívumok másik nagy cso-

portját a modernizációs célok-

kal hozhatjuk összefüggésbe, 

legyen szó akár arról, hogy 

a felsőoktatáson keresztül a 

gazdaságot és a társadalmat 

akarják modernizálni, és en-

nek eszköze a nemzeti felső-

oktatási rendszer megújítása. 

Ez nagyon erősen megfi gyel-

hető most Délkelet-Ázsiában. 
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többször a nemzetköziesítés 

is. Jött egy ár, ami sodorta az 

intézményeket, akik próbál-

tak ezzel a hallgatói hullám-

mal lépést tartani, és most 

itt állnak, tapasztalván, hogy 

levonul az ár, jön az apály, és 

valamit kezdeni kéne. Tehát 

e tekintetben nem hibáz-

tathatók az intézményveze-

tők, sem a régebbiek, sem a 

mostaniak. Ugyanis a magyar 

felsőoktatás még nem egy 

sokszínű, ezerféle hallgatóból, 

oktatóból álló stabil világ. Ez 

egy történelmi helyzet: most 

kell megtörténnie a nyitás-

nak — egy forrásokban sokkal 

szegényebb helyzetben, mint 

korábban. 

F. M.: A nemzetköziesítésnek mi-
lyen jó gyakorlatai vannak a hazai 
intézmények körében? 
D. A.: Ilyenek példának okáért 

az orvosi egyetemek idegen 

nyelvű képzései. Ez egy alkal-

mas forrásbevonó technika: 

évről évre idehoznak néhány 

száz külföldi hallgatót, és 

olyan szolgáltatást nyújtanak 

számukra, amivel a hallga-

tók — úgy tűnik — elégedet-

tek, ez pedig jelentős bevételt 

biztosít az adott egyetemnek. 

Ez egy sikertörténet, de az 

nagy kérdés, hogy elmond-

ható-e: ettől nemzetközi az 

egyetem. Valószínűleg nem. 

Ezeket a programok elszigetel-

ten kezelik, a többiektől elzárt 

helyzetben vannak a külföl-

di hallgatók is, nem nagyon 

érintkeznek a magyarokkal, 

és a magyarok nem nagyon 

érintkeznek velük. Ez egy 

között folyamatos megmé-

rettetésnek vannak kitéve, 

a nemzetköziesedés nagyon 

komoly minőségbiztosítási 

mechanizmusként működik. 

D. A.: Ehhez hozzá kell tenni, 

hogy a szocializmus idején 

viszonylag zárt volt a rend-

szer, és aztán nem sokkal a 

rendszerváltás után, ’93-94-től, 

másfél évtized alatt elképesz-

tő tömegesedésen ment át a 

magyar felsőoktatás, amire 

egyáltalán nem volt berendez-

kedve. Sokan talán máig nem 

emésztették meg, hogy a szűk 

elitet képző egyetemekből, 

szakfőiskolákból eltömegese-

dett képzőhelyekké váltak a 

felsőoktatási intézmények, és 

ezt nem kísérte az ezzel ará-

nyos fi nanszírozás. Tehát úgy 

tömegesedett el a felsőoktatás, 

hogy közben fajlagosan egyre 

kevesebbet kapott, magyarán 

forráskivonás történt a rend-

szerből. Ebben a helyzetben az 

intézmények vezetőinek, ok-

tatóinak kisebb gondja is na-

gyobb volt annál, mint hogy 

hogyan fejlesztik az egyéb tá-

mogató szolgáltatásaikat, ho-

gyan nyitnak nemzetközileg. 

Most, a demográfi ai hullám-

völgy miatt elkezd szűkülni 

a piac. Az intézményeknek 

óhatatlanul is el kell kezdeni-

ük a saját egyéb szolgáltatása-

ik, a környezet, a campus és 

mindenféle egyéb kiszolgáló 

egységek fejlesztésével fog-

lalkozni. Nem véletlen, hogy 

most egyre nagyobb teret kap 

a minőséggel kapcsolatos 

kérdések tárgyalása, és nyil-

ván ezért kerül szóba egyre 

megtérül. Én intézményveze-

tői párbeszédekből, megnyi-

latkozásokból úgy érzékelem, 

hogy ez a típusú gondolkodás 

nem jelent meg. Helyette a 

„Jöjjön ide a hallgató, fi zesse 

meg a tandíjat, és valahogy 

kiszolgáljuk” szemlélet van 

jelen. Hogy ehhez milyen 

környezetet kell biztosítani, 

hogyan kell fejleszteni, mibe 

kerül, az sokkal kevesebb fi -

gyelmet kap. 

H. G.: Én is úgy érzékelem, 

mintha az elmúlt időszakban 

a fi gyelem túlságosan erre 

a közvetlen for rás szer zés re 

irányult volna, és a hosszabb 

távú, tágabb modernizáci-

ós perspektívák kevésbé 

jelennek meg az erről folyó 

diskurzusban. Holott a gazda-

ságtechnológia modernizálá-

sának nagyon sok országban 

kiemelkedő eszköze a felső-

oktatás nemzetköziesedése. 

A technológiák sokszor nem 

közvetlenül a gazdaság ko ope-

rá ció ján keresztül érkeznek 

ide, hanem a felsőoktatáson 

keresztül. Tehát a gazdaság-

ban történő technológiai meg-

újulásnak egy eszköze lehet, 

ha a szakmai képzésben és 

az innovációs folyamatokban 

részt vevő felsőoktatási intéz-

mények benne vannak olyan 

nemzetközi együttműködési 

programokban, ahol ezeket 

a technológiákat meg lehet 

tanulni. Azokban az intézmé-

nyekben, amelyek nemzetkö-

zileg nyitottak, folyamatos 

nemzetközi kommunikáció-

ban vesznek részt, és ennek 

a kommunikációnak a keretei 

fmuhely-200803-04.indd   93fmuhely-200803-04.indd   93 2009.02.02.   13:39:442009.02.02.   13:39:44



M Ű H E L Y 9 4

részt vesznek akár nemzet-

közi kutatói projektekben és 

egyebekben. Két dolog hiány-

zik: egyfelől ez nincs intéz-

ményesítve, azaz valójában 

nem az intézmény nemzet-

közi kapcsolataiba ágyazódik, 

hanem megmarad az adott 

oktató kapcsolatrendszerének 

részeként, és ha ebből kilép, 

akkor azt az intézmény is 

elveszti. Másfelől ez a típusú 

kapcsolat elsősorban kutatói, 

tudományos szintű, és nem 

oktatási. Tehát hiába jelentős 

mértékű a nemzetközi kutatói 

együttműködés az országban, 

valahogy ez nem tud átfordul-

ni képzési együttműködéssé. 

Ennek nagyon komoly korlátai 

vannak, a magyar képzési 

környezet szabályozottsága 

ugyanis nagyon megnehezíti 

a nemzetközi együttműködé-

sek létrejöttét. Ugyanakkor az 

akadémiai közösség valószí-

nűleg nem is látja a közvetlen 

érdekeltséget abban, hogy az 

ő saját akadémiai kapcsolat-

rendszerét egy másik szinten, 

az oktatási mezőben is érvé-

nyesítse. 

A közalkalmazotti státusz-

ba helyezéssel az oktatók, 

kutatók egyéni érvénye-

sülésének, egzisztenciális 

túlélésének olyan pályái ala-

kultak ki, amelyek az egyéni 

akciókra helyezik a hangsúlyt, 

és kevésbé fontos az intéz-

ményi elköteleződés. Tehát 

ilyen értelemben a felsőok-

tatási intézmény mint egy 

közösség nem létezik, sokkal 

inkább oktatók, kutatók, aka-

démiai szereplők halmazáról 

hiába van a nemzetköziesedés 

területén bármilyen elkép-

zelése, nem tudja kifejteni 

azt a hatást, amire szükség 

lenne. De ha van, akkor szinte 

biztos, hogy ez egy nagyon 

erős nemzetközi dimenziót 

jelent. Forrása lehet például 

az intézményen belüli innová-

cióknak. A közös programfej-

lesztések, közös programin-

dítások, közös projektekben 

való részvétel olyan motiváló, 

inspiráló erejű lehet egy-egy 

felsőoktatási intézményen 

belül, ami egy-egy szakterület 

radikális megújításával járhat 

együtt. Másrészről ez a tény 

mutatja a legjobban, hogy a 

nemzetköziesedés mennyire 

eszköz és nem cél. Ugyanak-

kor látnivalóan létezik egy 

olyan gyakorlat, amikor a 

nemzetközi dimenziót tulaj-

donképpen személyes akadé-

miai kapcsolatok hordozzák. 

Ezt próbálják nyilvántartani 

és lajstromozni, és ha ilyenből 

sok van, akkor azt úgy értel-

mezik, hogy ezen a területen 

gazdag az intézményi gyakor-

lat. Ez azonban nem szolgál-

ja az intézmény egészének 

fejlődését. 

D. A.: Nagyon fontos jellemzője 

a jelenlegi helyzetnek, hogy az 

akadémiai személyes kapcso-

latok szintjén elég jól áll a ma-

gyar felsőoktatás. Ez nyilván 

elsősorban az egyetemeket 

érinti, de nagyon sok főisko-

lán is jellemző, hogy az okta-

tóknak kutatói típusú, tehát 

tudományos nemzetközi kap-

csolatrendszerük van. Járnak 

nemzetközi konferenciákra, 

külön csatornán zajló képzés, 

és leginkább az intézmény 

bevételeit növeli. Nagy kérdés 

az is, hogy a rendszer így 

mennyire fenntartható. Van-

nak intézmények, amelyek 

próbálkoznak külföldi part-

nerkapcsolatokkal a bolognai 

folyamaton belül, annak a 

hullámait meglovagolva igye-

keznek különféle együttmű-

ködést kezdeményezni, közös 

képzéseket indítani. Ez nem 

is annyira intézményi, hanem 

inkább kari vagy intézeti, 

tanszéki szinten valósul meg, 

felhasználva hozzá egy-egy 

oktató kapcsolatrendszerét. 

A jelenség mögött nagyon sok 

esetben egy-egy ambiciózus, 

szerteágazó kutatói kapcsola-

tokkal rendelkező tanszékve-

zető, intézetvezető, professzor 

áll, akinek nagyon kemény és 

intenzív munkájába került egy 

közös program megszervezése.

H. G.: Sajnos az ilyen intéz-

ményi jó gyakorlatokról csak 

anekdotikus információink 

vannak. Éppen ez lehetne az 

egyik eleme egy erre a terület-

re vonatkozó — jelenleg még 

nem létező — nemzeti straté-

giának: a létező jó intézményi 

gyakorlatoknak a feltárása és 

összegyűjtése. Hasonló kez-

deményezése volt nemrégiben 

a Nemzeti Bologna Bizott-

ságnak. A „nagy vízválasztót” 
abban látom, hogy egy felső-
oktatási intézménynek van-e 
megalapozott és nagy belső 
támogatással bíró stratégiája, 
víziója vagy jövőképe önma-
gáról, és dolgozik-e ilyen stra-
tégián. Mert ha nincs, akkor 
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valamint egy ehhez kapcso-

lódó szakmai konferencia, 

amely itt Magyarországon 

zajlott le két hónappal ezelőtt. 

A szakmai konferencia döntő-

en az egyetemi menedzsment-

tel foglalkozott. A program 

legnagyobb részében a meg-

jelent egyetemek képviselői 

mutattak be eseteket arról, 

hogyan érvényesül az egész 

életen át tartó tanulás meg-

közelítése az egyetemen belül, 

vagy miben áll az intézmé-

nyük stratégiája, vagy hogy 

a tudástranszfer mechaniz-

musainak milyen formáit 

hozzák létre. Ilyen alkalmak 

során általában sokkal többet 

lehet tanulni, mert az az eset, 

gyakorlat, amit bemutatnak, 

ugyanolyan feltételek, kény-

szerek vagy költségvetési kor-

látok között működik, mint 

ami a saját intézményünkben 

tapasztalható.

F. M.: A nemzetköziesítés mennyire 
diszciplínafüggetlen? Látható-e a 
nemzetközivé válás intenzitásá-
ban, sokszínűségében különbség a 
természet- és társadalomtudomá-
nyok között? 
H. G.: A társadalomtudományi, 

társadalmi kérdésekkel, társa-

dalmi problémákkal foglal-

kozó diszciplínák területén 

ugyanolyan logikus módon 

adódik az együttműködés, 

mint a természettudomá-

nyos területeken. A külön-

böző kormányzati területek, 

a különböző szakpolitikák 

problémavilága olyan hason-

lóságot mutat a különböző 

országokban, hogy adja magát 

találása, együttműködése 

lehet egész kicsi és lehet 

viszonylag tág is. Magyaror-

szágon is több intézmény van, 

amely részt vesz valamilyen 

regionális együttműködésben. 

Ilyen a Duna-menti Rekto-

rok Konferenciája, amiben az 

ELTE és több magyar intéz-

mény is benne van, ilyen az 

Alpok—Adria Rektori Konfe-

rencia, amelyben Pécs, Kapos-

vár, Szombathely egyetemei 

érdekeltek, osztrák, horvát, 

szlovén és olasz intézmények-

kel együtt: rendszeresen talál-

koznak vezetőik, és különféle 

közös programokban vesznek 

részt. Ezek is nagyon fonto-

sak, mert az adott régió speci-

fi kus problémáival igyekeznek 

valamit kezdeni, ugyanakkor 

a találkozások fontos tanulási 

alkalmak is, valószínűleg több 

sikerélménnyel, pozitív hoza-

dékkal a részt vevő intézmé-

nyek számára, hiszen nagyjá-

ból közös nyelvet beszélnek a 

partnerekkel. Ismertek olyan 

francia, német regionális 

együttműködések, melyek 

keretében nyolc-tíz intézmény 

közös kredit-adatbankot mű-

ködtet, és bármelyik elfogadja 

a másik intézmény hallgató-

jának szerzett kreditjeit. Ezek 

a regionális vagy interregio-

nális együttműködések talán 

távolról kevésbé láthatóak, de 

helyi szinten, az adott régió-

ban nagyon erős hatásuk van, 

és nagyon komoly szerepet 

töltenek be. 

H. G.: Ilyen regionális együtt-

működés a már említett Du-

na-menti Rektori Konferencia, 

beszélhetünk. Ebben a hely-

zetben nagyon nehezen intéz-

ményesül bármi is. Magyaror-

szágra is kiterjedő nemzetközi 

kutatások mutatták meg, 

hogy az oktatók részéről mi-

lyen nagymértékű a bizal-

matlanság még egyetemen 

belül is a szomszéd tanszék, 

az intézményvezetés felé. 

Ezek a megállapítások is arról 

szólnak, hogy milyen nagy az 

egyéni érvényesülés szerepe — 

az intézményi közösség, az 

azonosulás, a fejlődés terhére. 

Mindez azt jelzi, hogy maga a 

közeg most kevéssé alkalmas 

az egyéni kapcsolatok intéz-

ményesüléséhez, a szervezet-

tebb szintre emeléshez. 

H. G.: A szolgáltató funkció 

gyakorlása, integrálása a szer-

vezeti folyamatokba, olyan 

területekre, mint a belső 

humánerőforrás-gazdálkodás 

vagy a teljesítményértéke-

lés és a minőségbiztosítás, 

általában mindenütt nagyon-

nagyon nehéz feladat, ilyen 

szempontból a külföldi ta-

pasztalatok hasznosak lehet-

nek. Egyébként én úgy látom, 

hogy azokban az országokban, 

ahol ez a folyamat sikeres, 

az állami politika ezt ügyes 

eszközökkel nagyon jól tudja 

segíteni. 

F. M.: A nemzetköziesítés egy sajá-
tos formája a regionalizáció, azaz 
a határon átnyúló régiók közötti 
intézményi kapcsolatok. Ebben 
milyen lehetőségek állnak a hazai 
intézmények rendelkezésére? 
D. A.: Az országközi régiók 

intézményeinek egymásra 
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meg lehet előzni. De nem 

lehet a nemzetköziesedéstől 

való elzárkózást választani, a 

folyamat, úgy tűnik, nem for-

dítható vissza.

H. G.: Tele van ilyen példákkal 

az OECD elemzése. Főleg a 

délkelet-ázsiai országok érde-

kesek abból a szempontból, 

hogy ezek az államok hosszú 

ideig nem hoztak létre a belső 

szükségletük kielégítésére 

képes önálló rendszereket, 

és e szükségletüket döntően 

importtal elégítették ki, en-

nek ellenére ezek az országok 

nemzeti érdekeiket általában 

nagyon erős módon érvé-

nyesítik. Szingapúr az egyik 

példa, amit gyakran idéztek: 

itt tudatos tőkebevonási 

stratégiával építették fel a 

gazdaságot, és ezt csinálták a 

felsőoktatásban is. Tömegével 

hívták be a legjobb minőségű 

felsőoktatási intézménye-

ket, és olyan szerződéseket, 

megállapodásokat kötöttek 

velük, ami kizárta, hogy ezek 

az intézmények kizsákmá-

nyolják őket akár kulturális, 

akár pénzügyi értelemben. 

Tehát odafi gyeltek arra, hogy 

a bejövetel hogyan történik. 

Megvannak ennek a kialakult 

technikái, ezt éppen az OECD-

vizsgálatból lehet látni. 

A felsőoktatás nemzetközi-

vé válásáról nagyon intenzív 

diskurzusnak kellene folynia 

itt, Magyarországon, sok részt-

vevővel: a mai beszélgetés, a 

december eleji OECD-konfe-

rencia lehetne a kezdet. 

intézményi vagy ágazati szem-
pontból milyen problémákkal kell 
szembenéznünk adott esetben? 
Ezeket hogy tudjuk kivédeni? 
H. G.: Az OECD-jelentés elemzi 

ezeket. Ilyenek a méltányos-

sággal kapcsolatos kocká-

zatok, az a veszély, hogy a 

nemzetköziesedési folyama-

tokból fakadó előnyökből nem 

egyforma vagy nem igazságos 

módon részesülnek a nemzeti 

rendszer szereplői, legyen szó 

akár intézményekről, akár 

egyénekről. Ha egy ország-

nak van nemzetköziesedéssel 

kapcsolatos stratégiája, erre 

érdemes odafi gyelni. A másik 

kérdés a minőséggel függ 

össze. Nem véletlen, hogy az 

UNESCO-val együttműködve 

az OECD létrehozta a határo-

kon átnyúló oktatással kap-

csolatos irányelveket, amelyek 

döntően fogyasztóvédelmi 

orientáltságúak. Tehát azok a 

megszokott, bejáratott minő-

séggarantáló mechanizmusok, 

amelyek nemzeti keretek kö-

zött működnek, a nemzetközi 

térben már nem feltétlenül 

működőképesek. Kérdés tehát, 

hogy hogyan lehet megóvni a 

fogyasztókat, a felsőoktatási 

szolgáltatásokat igénybe vevő-

ket attól, hogy nem megfelelő 

minőségű szolgáltatást vásá-

roljanak meg. Ez a fogyasztó-

kat érintő kockázat. 

D. A.: Az OECD-elemzésben 

is van szó arról, hogy adott 

esetben a nemzeti érdekek, sa-

játosságok védelme, érvénye-

sítése nehezebbé válik. Van 

számos alternatív technika, 

amellyel ezeket a problémákat 

a lehetőség: ezeken a problé-

mákon nemzetközi teamek-

nek kell dolgozni. A regionális 

fejlesztés vagy a környezetvé-

delem ilyen határterületnek 

számít, vagy említhetném 

még az idősekről való gondos-

kodást, az iskolamenedzsmen-

tet — ezeket a programokat 

eleve nemzetközi együttmű-

ködés keretében hoztuk létre. 

Ugyanakkor ezeken a terü-

leteken azoknak a tartalmi 

elemeknek alacsony az ará-

nyuk, amelyek olyan erősen 

kötődnek a nemzeti kontex-

tushoz, hogy korlátozzák vagy 

kevéssé teszik hatékonnyá az 

együttműködést. 

D. A.: Nemzetközi példák sora 

mutatja, hogy hihetetlen 

sokféle társadalomtudományi 

program van, ami nemzetközi-

leg sikeres. Bizonyos terüle-

teken, ahol maga az ismeret 

standardizálható — ilyen 

például a közgazdaságtan és 

elemei — maguk a tananya-

gok is kezdenek egységesülni. 

Globális méretekben lehet 

tankönyvet kiadni, és az több 

millió példányban elfogy, 

mert Ausztráliától Japánon 

keresztül Európán át Ameriká-

ig minden egyetemi oktatás-

ban tudják használni. Ilyen 

értelemben vannak olyan 

szakterületek, ahol a globali-

zálódás sokkal erőteljesebb, jó-

val inkább standardizálódik a 

képzés, máshol pedig kevésbé. 

F. M.: Milyen veszélyei lehetnek 
ennek a nemzetközivé válásnak? 
Tehát akár a bolognai folyamat-
nak a tapasztalataiból kiindulva, 
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