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Bevezetô

A felsőfokú intézmények közötti világszerte egyre növekvő verseny kontextusában mind a felsőfokú 
oktatási testületek, mind pedig a nagyközönség egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít az országos, vala-
mint a nemzetközi egyetemi rangsoroknak. A rangsor igen nagy hatással van az intézményre: a legtöbb 
országban a diákok intézményválasztását eltérő mértékben befolyásolja az intézmény ranglistán való 
elhelyezkedése. Felsőfokú oktatást érintő politikai döntéseket is alapozhatnak a rangsorokra. Néhány 
esetben akkreditáció vagy éppen finanszírozás is kapcsolódhat közvetve vagy közvetlenül a rangsorhoz. 
A rangsorokban elfoglalt hely egyik legfontosabb következménye az intézmény hírnevére gyakorolt 
hatása mind országos, mind pedig nemzetközi szinten. Már 1993-ban Theus rámutatott arra, hogy a 
„forrást igénylő intézmények, főiskolák és egyetemek a nyilvánosság pozitív megítélésétől függenek, 
amikor a diákok, az oktatói kar és a pénzügyi források bevonzásáról van szó” (1993: 278). Különösen 
az elmúlt évek során kiadott két nemzetközi rangsor járult hozzá széles körben a nemzetközi „repu-
táció versenyhez”, valamint az egyetemek reputáció alapján történő rangsorolásához. A reputációin-
dikátorok jelentős szerepet játszanak az egyetemek rangsorolásában. Giddens „szerkezeti kettősség” 
fogalma alapján (1984) létezik egy úgynevezett „reputáció kettősség” is. A reputáció a rangsorok végered-
ményéből és közvetítő eszközéből tevődik össze. Egyrészt a reputáció alapján történő rangsorolást a 
rangsorokkal mérik; másrészről viszont a rangsorok hatással vannak a reputáció alapján felállított rang-
sorra is ugyanezen mérés révén. Néhány ranglistán a reputációindikátorok jelentősen hozzájárulnak a 
végső pontszámhoz, mégis a legvitathatóbb kérdések közé tartoznak, amikor a rangsorokról esik szó 
(lásd Dill és Soo 2005:503).

Bár a reputációindikátorok használatát a felsőfokú intézmények maguk között kritizálják, a kuta-
tások mégis azt mutatják, hogy bizonyos célcsoportokat (pl. leendő diákok) érdekli, hogy mely egyete-
meknek van dicséretesebb hírneve. Egy német felmérés feltárta, hogy a leendő diákok 52%-a egy adott 
egyetemet a jó hírneve miatt választ ki, és ez a döntéshozatali folyamat egyik leggyakoribb tényezője 
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(HIS 2005:198). A CHE (Felsőfokú Oktatásfejlesztő Központ) rangsor nyilvánosságra nem hozott adatai 
is azt sugallják, hogy a reputáció igen fontos szerepet játszik a diákok döntésében, amikor egyetemet 
választanak. Továbbá a rangsoradatok azt is megmutatják, hogy a hírnevet a mérnöki tanulmányokat 
folytató diákok sokkal fontosabbnak tartják, mint a humán tárgyakat tanuló diákok. Ezért az egyetemek 
úgy próbálnak meg versengeni a diákokért, hogy honlapukon hírnevüket hangsúlyozzák. Végül, de 
nem utolsósorban azt is figyelembe kell vennünk, hogy a reputációra vonatkozó adatokat könnyedén 
össze lehet gyűjteni az érdekeltek között végrehajtott felmérések segítségével.

Reputációindikátorok a rangsorokban 

Bár a meglévő rangsorok céljaikat tekintve jelentősen eltérnek egymástól, a legtöbb ranglistán szere-
pelnek a célcsoportok, módszertan és reputációindikátorok ilyen vagy olyan formában. Már az 1960-as 
évek elején alkalmaztak reputációindikátorokat néhány eljárás esetében, pl. az amerikai doktori prog-
ramok rangsorolásában, amelyet az Amerikai Oktatási Tanács adott ki 1966-ban (Cartter 1966), és még a 
mai rangsorokon is megtalálhatóak.

A két nemzetközi rangsorból az egyik, a Times Higher Education Supplement World Rankings (THES) 
kétféle reputációindikátort használ, amelyek együtt 50%-át teszik ki az összesített pontszámnak. Az első 
indikátor a tudósok körében, a második pedig a munkaadók körében fennálló reputációra utal. A legki-
emelkedőbb országos amerikai ranglistán, a U. S. News & World Report rangsorában a főiskolák és egye-
temek hírnevével kapcsolatos információ 25%-os súlyt képvisel az összesített pontszámban. Egyéb ilyen 
rangsorok, amelyek reputációindikátorokat alkalmaznak, a lengyel Perspektivy magazin (az összesített 
pontszám 50%-a), az Asia Week (25%), a Macleans (16%) és a CHE (ahol azonban nincsen súly megadva, 
mivel nincsen összesített pontszám sem). A legjelentősebb kivételt a Jiao Tong rangsor képezi, amely 
kutatásai során teljes mértékben a tényszerű indikátorokra alapoz (mint pl. bibliometrikus indikátorok 
és Nobel-díjak).1

1. táblázat Reputációindikátorok a rangsorokon

1  Az első a sanghaji JiaoTong Egyetem által kiadott „a világ egyetemeinek akadémiai ranglistája” (első kiadás 2003); lásd http://
ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm; a második a Times Higher Education Supplement által kiadott „A világ egyetemeinek ranglistája”, 
első kiadás 2004, lásd: http://www.thes.co.uk/worldrankings.

Rangsor Súlya az összesített pontszámhoz képest

THES World Rankings 50%

U.S. News 25%

Perspektivy (Lengyelország) 50%

Asia Week 25%

Macleans 25%

CHE Nem áll 

rendelkezésre adat*

*A CHE rangsor nem számít összesített pontszámot.
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A reputáció fogalma és meghatározása eltér a különböző rangsorokban: néhány rangsor az akadé-
miai közösségen belüli hírnevet részesíti előnyben (pl. THES, CHE), míg mások a munkaadókra hivat-
koznak (a THES második indikátora néhány üzleti főiskola ranglistája). A leggyakoribb megközelítés 
során egy bizonyos csoportba tartozó válaszadók között felmérést hajtanak végre, akiket megkérnek 
arra, hogy soroljanak fel egy bizonyos számú intézményt, amelyről úgy gondolják, hogy a legjobbak 
közé tartoznak – vagy magát az intézményt, vagy pedig az intézményen belül meghatározott terüle-
teket/szakokat. Csak nagyon kevés rangsor kéri arra a válaszadókat, hogy egy adott területhez és/vagy 
régióhoz tartozó összes egyetemet rangsorolják hírnevük szerint (pl. Solmon és Astin 1981-ben kiadott 
reputáció-felmérése az első egyetemi fokozat megszerzését célzó amerikai oktatásról). A leggyakrabban 
alkalmazott „legjobb csoport” megközelítés alapján egy szigorú metodika segítségével csak a legjobb 
csoport számítható ki, és nem az adott kontextusban valamennyi intézmény hírnevét tartalmazó teljes 
rangsor. Ha a válaszadókat arra kérik meg, hogy nevezzék meg az öt legjobb intézményt, akkor az az 
egyetem, amely a hatodik helyen szerepel minden egyes válaszadónál, nulla pontot kap – ellentétben 
azzal az egyetemmel, amelyet a legtöbb válaszadó a lista aljára helyezne, de amely néhány válaszadó 
esetében az öt legjobb között szerepel. Másrészről viszont megkérdőjelezhető az a módszer, amelyben 
a válaszadók egy adott régió vagy terület minden egyes egyetemét kiértékelhetik, és amely alapján egy 
komplett reputáción alapuló rangsort állítanak fel.

A reputáció fogalma

A tudományos társadalmi rendszerről szóló elemzésében Luhmann hangsúlyozza a rendszer műkö-
dését érintő reputáció fontosságát, és a hírnevet „másodlagos bináris kódként” írja le (1992, 352) a 
tudomány/felsőfokú oktatás rendszerében az igaz–hamis alapvető megkülönböztetés, mint a tudo-
mányos rendszerben meglévő vezérelv mellett. „Pozitív oldalról nézve a reputáció az első új ismeret 
kommunikálására utal, negatív oldalról nézve viszont annak eredménytelenségére” (lásd ugyanott). 
Az olyan összetett rendszerekben, mint amilyen a tudományé is, fennáll az a probléma, hogy a 
„megfigyelőket túlterhelik” az információkkal (Luhmann 1992, 245). Ilyen helyzetben a szimbólu-
mokra – mint például a reputáció – való hivatkozás „lerövidített orientációt” tesz lehetővé, amely 
lecsökkenti az információ összetettségét. A reputáció hitelessége azonban attól a ténytől függ, hogy 
„a hírnevet meghatározó kéz ’láthatatlan’ marad” (Luhmann 1992, 246); a kvázi hivatalos reputáció 
meghatározása politikai aspektust adna a kérdésnek. Bár a rangsoroknak (nagyon kevés kivétellel) 
nincsen hivatalos státusza, a reputáción alapuló rangsorolást nyilvánossá teszik, és így a kéz látha-
tóvá válik – ez talán megmagyarázza, miért vitatják oly nagyon a reputációindikátorok alkalmazását 
a tudományos közösség tagjai.

Ahhoz, hogy a hírnevet a ranglistán alkalmazni tudják, az információt indikátorrá kell alakítani. 
Egy közös meghatározás szerint az indikátorok „egy rendszer kvantitatív és kvalitatív teljesítmé-
nyének mérésére szolgálnak” (Cuenin 1986, 7). Azonban a reputációindikátorok nem a teljesítmény 
mutatói. Általában véve a reputáció fogalma „egy adott személynek (cégnek, ágazatnak stb.) tulaj-
donított jellemvonására vagy tulajdonságára” utal (Wilson 1985, 27). A hírnevet a minőséghez való 
általános társadalmi hozzáállásként is leírják (Theus 1993, 282), amely egy „attitűd kaleidoszkópot” 
fejez ki, és a tényezők a kutatási teljesítménytől az atlétikai képességekig terjednek, legalábbis az 
Egyesült Államokban. Ez azt jelzi, hogy a különböző érdekcsoportok (pl. diákok, szülők, oktatók, 
munkaadók, politikusok) eltérő módon tekintenek a felsőfokú oktatási intézmények hírnevét 
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érintő kérdésre. Ez azt jelenti, hogy a reputáció a nagyfokú hozzáértés, jó teljesítmény vagy kivá-
lóság társadalmi megítélésére utal. Fogalmi szempontból a reputáció és a tényleges teljesítmény 
közötti kapcsolat esetleges.

A reputáció ilyen szempontból történő megítélése eltérhet a különböző társadalmi és érdekcso-
portok esetében; így egy adott intézmény hírneve is eltérő lehet a különböző csoportok megíté-
lése szempontjából. A különböző csoportok eltérő kritériumokat alkalmaznak egy adott intézmény 
hírnevének meghatározásához. Így a reputáció, mint olyan nem létezik, a reputáció inkább egy 
bizonyos társadalmi csoportra vonatkozik. A felsőfokú oktatási intézmények hírneve különösen 
eltérő lehet

• a különböző társadalmi csoportok és eltérő érdekcsoportok között; pl. a munkaadók reputáción 
alapuló rangsora eltérhet a felsőfokú oktatásban érdekelt politikai döntéshozók rangsorától vagy 
az akadémiai közösség rangsorától,

• a különböző tudományterületek között; előfordulhat, hogy egy jó hírű fizika tanszékkel rendel-
kező egyetemnek rossz hírű szociológiai tanszéke van és

• a regionális és országos aspektusok szempontjából, amely különös fontossággal bír a nemzetközi 
rangsorokban.
Ugyanakkor az egyes érdekcsoportok között és meghatározott területeken az intézmények hírne-

vére hatást gyakorolhat – némiképp igazságtalanul – az intézmények általános hírneve. Ez a „dics-
fény” jelenség (Thorndike 1920) egy kognitív előítéletet jelent, mely miatt egy bizonyos intézmény 
megítélésére hatással vannak korábbi vagy egy más összefüggésben kiértékelt tulajdonságai. A 
rangsorokban szereplő reputáció kontextusában ez annyit jelent, hogy egy adott kar magasabb érté-
kelést kaphat, ha egy olyan intézményen belül található, amely egészében véve nagyon jó repu-
tációnak örvend (Brooks 2005, 7). Ennek egy példája látható egy német üzleti magazin által készí-
tett ranglistán, ahol a munkaadók rangsorolták az üzleti tanulmányokat nyújtó programokat; a jó 
hírnevű Heidelberg Egyetemet a rangsor hatodik helyén hozták ki, azonban az egyetem nem rendel-
kezik üzleti tanulmányokat nyújtó programmal (lásd még Fairweather 1988; Clarke 2002). A 3. feje-
zetben ezeket a szempontokat elemezzük empirikusan a különböző rangsorokról származó adatok 
felhasználásával.

Bourdieu koncepciója szerint a reputáció a társadalmi tőke egyik formájaként fogható fel, 
amelyet a versenyszférában lehet alkalmazni. Bourdieu a társadalmi tőkét úgy határozza meg, mint 
„a tényleges vagy potenciális erőforrások összessége, amely a közös ismerősök és felismerések 
többé-kevésbé intézményesített kapcsolatainak tartós hálózatához kapcsolódnak” (Bourdieu 1983, 
190). Ez azt jelenti, hogy ezt a tőkét a múltból örököltük, és folyamatosan reprodukálni kell, illetve 
függ a társadalmi hálózatokba történő bevonásától. Mindkét szempont szerepet játszik a felsőfokú 
oktatási intézmények hírnevének meghatározásában. A reputáció megítélése azt mutatja, hogyan 
látjuk a múltbéli eredményeket, amelyeket azonban folyamatosan reprodukálni kell annak érde-
kében, hogy ne változzanak át a „múlt dicsőségének” maradványává. A reputáció, mint társadalmi 
tőke, gazdasági tőkévé is átalakítható, pl. a kutatási pénzek odaítélésének kontextusában.

A reputáció társadalmi kontextusa

Társadalmi szempontból a felsőfokú oktatási intézmények hírneve és az intézmények reputáción 
alapuló rangsora eltérő lehet a különböző társadalmi csoportok vagy érdekcsoportok között.
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REPUTÁCIÓ A KÜLÖNBÖZÔ TÁRSADALMI CSOPORTOK KÖRÉBEN
Mivel a reputáció a kiválóság/magas teljesítmény társadalmi szempontból történő megítélése, 
eltérő lehet a különböző társadalmi- vagy érdekcsoportok között, akik más- és más kritériumokkal 
rendelkeznek a reputáció megítélésére, vagy másként látják a „jó teljesítményt”. Ennek az aspek-
tusnak az illusztrálására két német rangsor példáját használjuk fel, amelyek reputációindikáto-
rokat alkalmaznak, de eltérő csoportokban. A CHE rangsor az elméleti professzorok reputációval 
kapcsolatos véleményéről ad tájékoztatást (lásd Müller-Böling és Federkeil 2007), a Karriere (Karrier) 
magazin által kiadott rangsor pedig az 1000 legnagyobb német munkaadót kérdezte meg vélemé-
nyéről. Mindkét rangsor az üzleti tanulmányokat nyújtó programok hírnevére utal az oktatás és 
képzés tekintetében. Ha a két felmérés eredményeit összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy mindkét 
csoport reputáción alapuló rangsora nagyon hasonló a német állami egyetemek vonatkozásában. 
De míg a munkaadók sokkal jobbnak ítélik a kisebb magániskolákat, ezeknek az iskoláknak szinte 
nincs reputációja az üzleti tanulmányokat oktató professzorok körében. Ez a példa jól illusztrálja, 
hogy az eltérő csoportoknak más-más véleménye van az egyetemek hírnevét illetően, ami az eltérő 
szemléletükből következik. Míg a munkaadók számára valószínűleg elsőbbséget élvez az „alkalmaz-
hatóság” kérdése, ez egyáltalán nem fontos szempont a professzorok számára, akik inkább a kuta-
tási vagy akadémiai minőséget tartják szem előtt, amikor a reputációról beszélnek.

REPUTÁCIÓ A KÜLÖNBÖZÔ AKADÉMIAI TERÜLETEKEN 
A legtöbb rangsor (mint pl. a THES World Ranking, U.S. News) az egyetemek hírnevéről egészében 
véve számol be. Egyértelmű, hogy az egyetemek hírnevéről egységes felfogás él a köztudatban – 
mindenkinek a Harvard, Oxford vagy Cambridge jut eszébe, amikor a világ leghíresebb egyetemeire 
gondol. De a reputáció teljesen mást jelenthet a különböző akadémiai területek számára, és a rang-
sorok használóit – azokat a diákokat, akik egyetemet keresnek egy adott programra, valamint a 
kutatókat, akik tájékozódni szeretnének a területükön működő egyetemekről – egy bizonyos téma 
érdekli.

Lássunk egy példát a CHE ranglistáról vett adatok segítségével: a területspecifikus reputáció-
indikátorok a CHE ranglistán egy adott terület professzorai között lefolytatott felmérés adatain 
alapulnak. A professzorokat megkérték arra, hogy sorolják fel a véleményük szerint legjobb öt egye-
temet (a saját egyetemüket kivéve) a saját szakterületükön – külön a kutatás és külön a diploma 
megszerzésére irányuló programok tekintetében (lásd Berghoff és mások 2006). A mutató az egye-
temre jutó szavazatokat százalékos arányban adja meg. Pl. a berlini Humboldt Egyetem hírneve 
igen eltérő a ranglistán megadott különböző akadémiai területeken. A bizonyíték nagy eltéréseket 
mutat a különböző karok hírnevét érintő pontszámok között. A reputációra vonatkozó rangsor 
a kutatási változók függvényében 3 százaléktól több mint 30 százalékig terjed. Míg a Humboldt 
Egyetem számítástechnikai és kémiai tanszékének gyakorlatilag nincsen hírneve az ezen a terü-
leten dolgozó német professzorok körében, addig az orvosi és történelmi tanszékek a legnagyobb 
reputációval bíró karokhoz tartoznak. Ezek a számok azt jelzik, hogy a reputáció nem csak a széle-
sebb körben vett területek között (mint pl. tudományok és humán tantárgyak), hanem az egyes 
szakok (pl. angol és újlatin nyelv, vagy matematika kontra számítástechnika) között is eltér.
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2. táblázat Szakok szerinti reputáció – Példa Humboldt Egyetem, Berlin

Ez a példa is azt mutatja, hogy a reputáció nagymértékben függ az intézmény társadalmi csoportok 
körében történő megítélésétől – ebben az esetben a különböző akadémiai közösségek tagjaiétól. 
Statisztikai szempontból nézve: a reputáció nagymértékben függ a mintától, amelyet a reputációról 
megkérdeztek. Minél több orvostan vagy történelem professzort vonnak be a vizsgálatba, annál maga-
sabb lesz a Humboldt Egyetem hírnevet érintő pontszáma, és minél több számítástechnikai profesz-
szort, annál alacsonyabb. A Humboldt Egyetem átfogó, valamennyi tanszakot felölelő hírnevének 
kiszámítása – még egy diszciplináris szerkezet szempontjából ellenőrzött mintában is – elhalványí-
taná az eltérést a szakok között, és szükségszerűen egy középszerű reputációval rendelkező egyetemet 
mutatna. Összefoglalva, a reputációindikátorok rendkívül érzékenyen reagálnak a minta szakterületi 
felépítésére.

NEMZETKÖZI REPUTÁCIÓ
Az utolsó szempont a nemzetközi rangsorokra vonatkozik. A reputációnak az intézménnyel kapcso-
latos ismeretekhez – különös módon az egyetem puszta létezéséről kapcsolatos ismeretekhez – van 
köze. Általában a jó reputáció kisszámú intézményre fókuszál. A CHE ranglistáról vett példa (szocio-
lógia 2005-ben) azt mutatja, hogy a német szociológia professzorok saját karuk hírnevét érintő összes 
szavazatának több mint 80%-a csak tizenegy egyetemre fókuszál (39-ből; lásd 1. ábra).

Tanszak Reputáció pontszám

Biológia 6,2

Kémia 4,4

Fogászat 16,3

Földrajz 18,9

Angol/Amerikai tanulmányok 14,9

Számítástechnika 2,8

Matematika 17,2

Történelem 30,1

Orvostan 31,2

Fizika 7,4

Pszichológia 20,0

Újlatin nyelvek 7,3
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1. ábra A  jó  reputáció koncentrációja (CHE rangsor,  szociológia)

2. ábra Német és svájci egyetemek hírneve (CHE rangsor, fizika)
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 A reputáció és az intézményekkel kapcsolatos ismeretek közötti kapcsolat különösen nyilván-
való a nemzetközi kontextusban. A THES World Ranking a legprominensebb példája annak, hogyan 
használják fel a hírnevet indikátorként a nemzetközi összehasonlításokban. A THES World Ranking 
egyrészről akadémiai körökben kialakított mintát kérdezett meg a világ minden táján a vezető egyete-
mekről, amely során meg kellett adniuk, mely területen és mely régióban érzik kompetensnek magukat. 
Másrészről pedig fejvadász cégek között lefolytatott nemzetközi vizsgálatra támaszkodik. Sajnálatos 
módon egyik esetben sincs információ arra vonatkozóan, hogy pontosan hányan küldték vissza a 
kérdőíveket, illetve milyen volt a vizsgálatokban résztvevő minta összetétele – sem szakterületek, sem 
pedig országok/régiók tekintetében. Ezért nincsen lehetőség arra, hogy részletesebb elemzés készüljön 
a THES rangsor adataiból területenként és régiónként.

 A CHE ranglistából származó adatok, amelyek 2004-ben kezdtek el nemzetközivé válni az osztrák 
és svájci egyetemek bevonásával, jól illusztrálják a nemzetközi rangsorokban szereplő reputációindi-
kátorokhoz kapcsolódó problémákat. Azóta a reputációvizsgálatok során alkalmazott mintába német, 
osztrák és svájci professzorokat is bevettek, akiket a három ország vezető egyetemeiről (maximum 5) 
kérdeztek meg. Így lehetőség van ebben a három országban a reputáción alapuló rangsorok profesz-
szorok körében történő összehasonlítására. A példánk német és svájci egyetemek hírnevét hasonlítja 
össze a német és svájci professzorok körében a fizika területén (lásd 2. ábra). Azt látjuk, hogy a német 
és svájci professzorok igen egyforma véleményen vannak a német egyetemek hírnevét illetően. De 
amíg a svájci professzorok a svájci egyetemeket egyértelmű osztályokba sorolják, a svájci fizika tanszé-
keknek – az ETH Zürich kivételével – szinte nincs is hírneve a német professzorok körében.

 Ez egyértelműen bizonyítja, hogy az egyetemek nemzetközi – vagy akár globális – szinten történő 
összehasonlítása nagymértékben függ országok/régiók tekintetében a vizsgálatba bevont minta 
körétől. Bourdieu azon elképzelésére hivatkozva, amely szerint a reputáció társadalmi tőkeként a folya-
matosan reprodukáló hálózatokhoz kapcsolódik, azt látjuk, hogy ezek a hálózatok a globalizációs folya-
matok ellenére még mindig területi/regionális aspektussal rendelkeznek.

A  REPUTÁCIÓHOZ ÉS A RANGLISTÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGKÖZELÍTÉSEK
A legtöbb ranglistán, a reputációindikátorok – valamint az intézményért/karért adott összesített pont-
szám – egyértelműen sorszámozott pozíciók szerint vannak rangsorba állítva. A CHE és a többi ranglis-
táról származó bizonyítékok azt sugallják, hogy a reputáció megoszlása, amely általában a szavazatok 
százalékos arányában van kifejezve, rendkívül egyenlőtlen: nagyon kevés intézmény részesül a szava-
zati arány nagy részében. Ennek megfelelően a reputációt jelző pontszámok között fennálló számszerű 
különbségek az alacsonyabb helyen rangsorolt intézmények között igen csekélyek.
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3. ábra THES rangsor – reputáció-pontszámok 2004–2005

Az ennyire féloldalas megoszlás rangsorba rendezését érintő problémákat a THES ranglistán az idők 
során a reputációs listán végbement változásokkal lehet illusztrálni. Ha a hírnevet társadalmi háló-
zatok kifejezéseként képzeljük el, arra számíthatunk, hogy a reputáció-pontszámok/rangsorok idővel 
meglehetősen állandók maradnak – különösen számos rangsor egyéves időszakát tekintve. Ha összeha-
sonlítjuk a THES 2004-es és 2005-ös rangsorának eredeti reputáció-pontszámait, jelentős korrelációkat 
tapasztalunk (r=93; lásd 3. ábra). Hasonló eredményeket mutatnak a CHE rangsor adatai is.

Az eredeti reputáció-pontszámok rangsorba rendezésével a ranglistás megközelítés téves volta nyil-
vánvalóvá válik: egy 200 egyetemet magába foglaló mintában majdnem az intézmények kétharmada 
mozdult el több mint tíz hellyel (és 41%-a legalább 20 hellyel) egyetlen év alatt, amikor az eredeti pont-
számok erőteljesen korreláltak. Ez a példa azt mutatja, hogy a ranglistás megközelítés hajlamos eltú-
lozni az egyetemek közötti különbségeket és az idők folyamán végbemenő változásokat, és mestersé-
gesen előidézett helyzetet okoznak.

Hírnevet érintő pontszám 2004

H
írn

ev
et

 é
rin

tő
 p

on
ts

zá
m

 2
00

5

Femu1.indd   87Femu1.indd   87 5/4/10   9:53 AM5/4/10   9:53 AM



88      R ANGSOROK

4. ábra THES rangsor – rangsorbeli eltérések 2004–2005

REPUTÁCIÓ ÉS (KUTATÁSI) TELJESÍTMÉNY
A kezdetektől fogva kritizálták a reputációindikátorokat az objektivitás és érvényesség hiánya miatt. 
Fogalmi szempontból a reputáció nem kapcsolódik a teljesítményhez; a reputáció és a teljesítmény 
fogalma közötti kapcsolat esetlegesnek tekinthető. Cave és mások (1997, 173) arról számolnak be, hogy 
nagy és drámai eltérések lehetnek a reputációindikátorok és az objektív produktivitás mérésen alapuló 
rangsorok között. Azon tény okán, hogy a reputáció az emberek múltbéli teljesítményének megfigye-
lésére utal, lehetnek olyan egyetemek, amelyek teljesítményét a tényleges teljesítményüket tekintve 
túlértékelik, és lehetnek olyanok, amelyekét alulértékelik. Az Egyesült Államokban lefolytatott repu-
tációvizsgálat azt a következtetést vonta le, „hogy a reputáció-pontszámok általában nagy számban 
megegyeznek a program többi mért értékével” (Brooks 2005, 7).

A CHE rangsor adatai figyelemre méltó összefüggéseket mutatnak a teljesítménymutatók és a repu-
táció között, de az összefüggés mértéke változó a szakok esetében: például a szociológiában gyen-
gébbek, mint a műszaki tudományokban. Továbbá, a szakokon belül az összefüggések eltérnek a 
különböző indikátorok esetében. Néhány szakterület reputációja nagy hatással van az egyetemek külső 
kutatói ösztöndíjszerző képességére, mások a tudományos doktori fokozatot megszerzőket befolyá-
solják, és megint más területeknél a publikációk számára hat.
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5. ábra Reputáció-összefüggések a kutatási és teljesítménymutatókban (CHE 2006)

1összes publikáció/nemzetközi publikációk

Itt újra csak az a helyzet, hogy az eltérések a szakok közti különbségeket jelzik, nem pedig az egyete-
meket egészében véve hasonlítják össze. Ennek megfelelően a – publikációk száma alapján mért – kuta-
tási teljesítmény és a reputáció közötti összefüggések kisebbek (r=35) az egyetemek THES World rang-
sorában (lásd 6. ábra).

Tanszak

Kutatási 

alapok éves 

szinten

Publikációk 

száma 

éves szinten

Publikációkra 

való 

hivatkozások

Tudományos doktori 

fokozatot szerzôk száma 

éves szinten

Biológia .65** .73** .62** .65**

Angol tanulmányok .64** .66** nem áll rendelkezésre .57**

Üzleti tanulmányok .41** .53** nem áll rendelkezésre .65**

Kémia .65** .69** .34** .59**

Közgazdaságtan .49** .44**/.82**1 nem áll rendelkezésre .32**

Villamosságtan .75** nem áll 

rendelkezésre

nem áll rendelkezésre .86**

Pedagógiai 
tanulmányok

.78** .60** nem áll rendelkezésre .49**

Történelem .65** .69** nem áll rendelkezésre .70**

Műszaki 
tudományok

.80** nem áll r

endelkezésre

nem áll rendelkezésre .87**

Matematika .64** .59** nem áll rendelkezésre .60**

Orvostan .65** .56** .42** .59**

Fizika .61** .71** .54** .81**

Pszichológia .61** .33** ..16 .46**

Szociológia .56** .61** nem áll rendelkezésre .50**
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6. ábra Reputáció és teljesítmény a THES World rangsorban

A CHE ranglistán a reputáció és a kutatási teljesítménymutatók között fennálló relatíve magas általános 
összefüggés ellenére vannak olyan egyetemek, amelyek nem illenek bele ebbe a képbe. A matematikai publi-
kációk és reputáció közötti összefüggést nézve (r=59) találunk magas teljesítményt nyújtó, de alacsony 
hírnevű, illetve alacsonyan teljesítő, de jó reputációval rendelkező egyetemeket, azaz néhány egyetemet 
túlértékeltek, másokat pedig alul, ha a tényleges teljesítményt nézzük (lásd 8. ábra). A túlértékelés vonat-
kozhat a múltbéli magas teljesítményre, míg az alulértékelés problémát jelenthet az új, hagyományokkal 
nem rendelkező intézmények számára, amelyek még nem rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy a megfe-
lelő hálózatok tagjai lehessenek, amely jelentős tényező a reputáció megszerzése szempontjából.

Ez az összetett teljesítmény-dinamika és társadalmi megítélés szorosan kapcsolódik az időbeli aspek-
tushoz. Az új meglátásokat a további innováció előfeltételeként értékelik, és reputációval jutalmazzák 
(Luhmann 1992, 250). – „Semmilyen reputációrendszer sem maradna életben, ha a hírnevet önkényesen 
osztogatnák, vagy sok esetben nem dolgoznának meg érte (lásd ugyanott, 251. oldal). De Luhmann rámutat 
arra, hogy ez a túlzások által keltett hatásra utal azon feltevés alapján, hogy „ami egyszer jó volt, mindig jó 
lesz”. De igen jól látja, hogy ez nem történik meg tényszerű alapok nélkül, mivel a múltbeli reputáció csak 
abban segít, hogy erőforrásokhoz és pénzeszközökhöz jussunk, jobb helyzetbe kerüljünk, és jobb publiká-
ciós lehetőségeink legyenek (251. oldal). Ebben az értelemben a reputáció „önmegerősítésként működik: ha 
már megvan, nagyobb esélye van a növekedésre.” Csak ritkán adatik meg, hogy a reputáció „időtlen”-né 
válik – vagy az „el nem ismert zseni” révén (alulértékelt, 8. ábra), aki már korábban megérdemelte volna a 
hírnevet, mint ahogyan megszerezte azt, vagy ahogy Luhmann nevezi a „klasszikus” módon, azaz még mindig 
nagyon jó reputációval rendelkezik, még akkor is, ha a „munkája már nem olyan fontos a kutatás számára” 

THES 2005: hivatkozási mutató
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(251. oldal). Ebben a kontextusban Raan (2005:95) rámutat arra a tényre, hogy „a megalapozott reputáció nem 
szükségszerűen azonos a „múltból származó dicsőséggel”. Gyakran azt látjuk, hogy a megalapozott reputáci-
óval rendelkező intézmények erősen tartják a pozíciójukat. Megvan a lehetőségük arra, hogy a legjobb embe-
reket vonzzák be, és ez a mechanizmus ezeknek a neves intézményeknek halmozott előnyöket biztosít, hogy 
tovább erősítsék kutatási teljesítményüket”.

7. ábra Reputáció és teljesítmény – CHE rangsor

A U. S. News & World Report ranglistáján szereplő adatok elemzése azt mutatja, hogy a reputáció 
sokkal erősebben kapcsolódik a magas kutatási kiadásokhoz, mint az intézménynél diplomát szerzett 
emberek magas arányához (Graham és Thompson 2001), és megerősítik a CHE rangsor adatait, amely 
szerint a reputáció erősebben kapcsolódik a kutatáshoz, mint az oktatási teljesítményhez.

Következtetések

Bármennyire is ellentmondásosak, a reputációindikátorokat széles körben alkalmazzák a rangsorokban; 
némely esetben jelentősen hozzájárulnak az egyetemek összesített pontszámához. A rangsorok, de a 
rangsorok világán kívül is, a reputáció fontos információval szolgál az egyetemekről. Luhmann szerint a 
hírnevet a tudomány rendszerében működő „második kiválasztó kódként” lehet tekinteni, amely segít 
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túlértékelt
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lecsökkenteni a rendszer összetettségét. A reputáció társadalmi ténnyé válhat a diákok és tudósok 
toborozása esetén, illetve finanszírozási döntések meghozatalakor. A felsőoktatási rendszerben a repu-
táció a társadalmi tőke egy formája, amely gazdasági tőkévé is átalakítható.

Analitikus szempontból nézve a hírnevet a magas teljesítmény/jó minőség társadalmi megítélésének is 
tekinthetjük. Analitikus terminusokban fogalmazva, a hírnevet meg kell különböztetni a teljesítménytől. 
Láthatunk példákat a „dicsfény” jelenségre, vagyis amikor egy egyetemet a legjobbak között említenek egy 
olyan szakterület tekintetében, amely nem is létezik náluk, mivel maga az intézmény igen jó hírnévnek 
örvend. Az empirikus felmérés azt mutatja, hogy figyelemre méltó összefüggések vannak az akadémiai 
teljesítmény és a reputáció között az akadémiai közösségben, de a lineáris összefüggés együtthatók elhal-
ványítják az átlagtól eltérő egyetemeket – azokat, amelyek hírnevét a tényleges teljesítményeihez képest 
vagy túl- vagy alulértékelik.

Társadalmi megítélés szempontjából a reputáció nagymértékben függ a társadalmi kontextustól és 
a társadalmi csoportoktól. Az empirikus bizonyítékok azt mutatják, hogy a reputáció nem egyforma a 
különböző érdekcsoportok (pl. munkaadók és akadémiai közösségek) körében; azaz eltér a különböző 
szakok és egyetemi karok esetében. Végül, de nem utolsósorban a reputáció függ a társadalmi hálóza-
toktól, és így – még a globális akadémiai közösségben is – eltér a regionális és országos aspektusok tekin-
tetében. Reputáció, mint olyan, nem létezik. A reputáció csak egy meghatározott minta körében talál-
ható meg.

Ezek a felfedezések azt sugallják, hogy a reputációindikátorok érvényes információval szolgálhatnak a 
rangsorok esetében – de csak egy meghatározott társadalmi csoporton belül a reputáción alapuló rangso-
rokról adott információ tekintetében, nem pedig a teljesítmény vagy minőség mérésének eszközeként. De 
a reputáció érvényességének mérése a mintáról szerzett egyértelmű információtól függ (kinek a körében, 
hol mérték a hírnevet?). Az intézmények reputáció mítoszának lerombolása csak akkor lehetséges, ha a 
rangsor releváns információval szolgál a reputációról, és ugyanakkor a hírnevet szembe lehet állítani a 
teljesítménymutatókkal. A hírnevet és a teljesítménymutatókat egyaránt tartalmazó átfogó rangsorpont-
szám kiszámítása szükségszerűen elhalványítja a különbségeket a teljesítmény és a reputáció között. 
Mivel a rangsorok hozzájárulnak az egyetemek hírnevéhez azáltal, hogy az összesített pontszám tartal-
mazza a reputációval kapcsolatos információt is (néhány esetben nagy súlyokkal, mint pl. a THES World 
Rankings), vagy akár kizárólagos hangsúlyt fektetnek a reputációindikátorokra, egy körkörös paramé-
tert hoznak létre. A reputációindikátorok ily módon történő felhasználása megtestesíti a reputáció társa-
dalmi szintű létrehozását.
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