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Kom pe ten ci ák — a fel sô ok ta tás 
hír vi vôi

Kiss Pasz kál

A ma gyar fel ső ok ta tás az ez red for du lón egy új fo gal mi ke ret tel kez dett is mer ked ni. Eu ró pai
tren de ket kö vet ve a 2005-ös fel ső ok ta tá si tör vény a kép zés tar tal ma he lyett kép zé si és ki me ne ti
kö ve tel mé nyek for má já ban ír ta le, mi szük sé ges a ké pe sí tés hez, egy dip lo ma meg szer zé sé hez.
Ta nul ni kezd ték a szak mai tes tü le tek, a szak fe le lő sök, de ma guk az ok ta tók is a szü le tő ben lé vő
új nyel vet, ame lyen a kép zés ha té kony sá gát, az át ad ni kí vánt is me re te ket, jár tas sá go kat és
szem lé le tet más mó don fo gal maz ták meg, mint ko ráb ban. Az egyes szak mák sa já tos vi lá ga, 
il let ve a fel ső ok ta tás és a mun ka erő pi ac kö zött is át for dít ha tó le írást igye kez tek ki ala kí ta ni.
En nek a nyelv nek kulcs fo gal mai kö zött volt a ta nu lá si ered mény és a fej lesz tett kom pe ten cia.
Bár so kak szá má ra ta lán ma is kis sé ide ge nül han goz nak e fo gal mak, még is nyil ván va ló a gya -
kor la ti hasz nuk a struk tú rá já ban egy re in kább mo du lá ris sá, sok fé le hall ga tói utat le he tő vé té vő,
ugyan ak kor a ho ri zon tá lis ek vi va len ci át és a ta nul má nyok egy más ra épü lé sét ez zel együtt hang -
sú lyo zó új eu ró pai fel ső ok ta tá si kép zé si szer ke zet ben. A tel jes ség igé nye nél kül ilyen előny, hogy
kön  nyen ért he tő a kom pe ten cia fo gal ma mun ka pi a ci kon tex tus ban is, sőt ta lán a leg jobb ka pocs
a ta nu lás és a mun ka kö zöt ti át me net so rán. Le he tő sé get ad ugyan is ar ra, hogy a kü lön fé le ta nu lá -
si-ta ní tá si fo lya ma tok so rán szer zett is me re te ket, szem lé le tet és mo ti vá ci ót együt te sen szem lél -
hes sük és köt hes sük ös  szes sé gé ben az el vég zen dő mun ka fo lya mat ok hoz. Ha son ló kép pen,
a kom pe ten cia nyel vén meg fo gal ma zott ál ta lá nos ké pes sé gek a leg több ször már a fel ső fo kú je -
lent ke zés so rán is mér he tők és rög zít he tők a ké sőb bi fej lő dés ki in du ló pont ja ként. A fel ső fo kú
tanul má nyok hoz zá adott ér té két raj zol hat ja ki az eh hez iga zí tot tan mért kom pe ten cia több let a ta -
nul má nyok vé gén. A sza kok, szak te rü le tek kö zöt ti ös  sze ve tés is al kal mas ki fe je ző esz közt ta lál az
ál ta lá nos kom pe ten ci ák ban, hi szen így nem a kör tét kell az al má val, az egyik szak te rü let is me re -
te it és spe ci á lis jár tas sá gát a má si ké val ös  sze ha son lí ta ni. Ha a fel ső ok ta tás ál ta lá nos mis  szi ó ját
ke res sük, ak kor azt is meg fo gal maz hat juk a kom pe ten ci ák nyel vén, hi szen a kom mu ni kál ni,
máso kat meg ér te ni, ve lük együtt mű köd ni ké pes, a köz ügyek ben já ra tos, a tech no ló gi át és kü lö nö -
sen az in for ma ti kai rend sze re ket ér tőn hasz ná ló, a kri ti kai gon dol ko dás ra, ana lí zis re és szin té zis re
ké pes (és szá mos más ha son ló ál ta lá nos ké pes ség gel ren del ke ző) fi a tal fel nőt te ket ne vez het jük
iga zán ér tel mi ség nek. E fo gal mak se gít sé gé vel bi zo nyos meg kö ze lí tés ből te hát át lát ha tó vá vá lik
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a ha gyo má nyos szer ke ze ti, a ta nul má nyok tar tal ma fe lől vizs gál va eset leg ka o ti kus nak mu tat kozó
mai fel ső ok ta tá sunk. A kom pe ten cia fo gal má val az e te kin tet ben el ért fej lő dés fe lől kö ze lít het jük
meg a ta nu lás fo lya ma tát (lásd Ha lász, 2006), az ok ta tá si in téz mé nyek és a rend szer egé szé nek
ha té kony sá gát, de a hall ga tói kar ri er cé lok el éré sét is.

A kom pe ten ci ák elő tér be ke rü lé se nem pusz tán prak ti kus szem pon to kat kö vet. Az em be ri
meg is me rés sel fog lal ko zó alap ku ta tá sok mai ered mé nyei (lásd Csa pó, 2001) a tel je sít ményt
mo ti vá ci ós ol dal ról vizs gá ló je les pszi cho ló gus szer ző, David C. McClelland (1973) vi szony -
lag ko rán meg fo gal ma zott ké te lye it erő sí tik az zal kap cso lat ban, hogy ér vé nye sek-e az in tel li -
gen cia tesz tek az is ko lai kon tex tu son kí vül. Év ti ze des so ra van a szel le mi tel je sít ményt élet sze rű
kon tex tus ba he lye ző mo del lek nek (lásd Sternberg, 2005), me lyek a szű keb ben vett meg is me -
ré si fo lya ma tok kal együtt mű kö dő mo ti vá ci ót, a vi sel ke dés irá nyí tá sát, a tár sas kör nye ze tet is
ma guk ban fog lal ják.

A ku ta tá sok egyik fő moz ga tó ru gó ja még is a mun ka pi a ci igé nyek kel va ló kom pa ti bi li tá sa.
Se gít sé gé vel az em be ri erő for rás-gaz dál ko dás és a ki vá lasz tás so rán hasz nált fo ga lom rend szer
és vizs gá la ti tech ni kák hasz ná la ta ter jeszt he tő ki a vég zős hall ga tók adott sá ga i nak, ki fej lesz tett
jár tas sá ga i nak mé ré sé re. Az em be ri erő for rás klas  szi kus el mé le te (Becker, 1964) már a hat va -
nas évek től hang sú lyoz ta az egyén is ko lá zott sá ga és mun ka pi a ci si ke res sé ge kö zöt ti ös  sze füg -
gést. Er re épít ve Allen és de Weert (2007) a kép zés és a fel hasz ná lás il lesz ke dé sét em pi ri kus
ada to kon is vizs gá ló elem zé sük ben azt eme lik ki, hogy az ok ta tás ál tal fej lesz tett kész sé gek
együt te sen je len tik min den ki szá má ra a mun ka so rán fel hasz nál ha tó em be ri erő for rást, s ezek
tük rö ződ nek a mun ka vál la lás so rán a jobb esé lyek ben, na gyobb ke re set ben. A ke res le ti és kí -
ná la ti ol da lon is ál lan dó, elő re meg ha tá ro zott igé nyek kel és ered mé nyek kel szá mo ló, alap ve tő -
en ru gal mat lan meg kö ze lí té sek kel szem ben a kom pe ten cia hu mán erő for rás-gaz dál ko dás ban
ha gyo má nyo san hasz nált fo gal ma idő köz ben ma ga is meg újult, fle xi bi li sebb, di na mi ku san
vál to zó kap cso la tot fel té te lez ma a mun ka erő fel ké szült sé ge és a mun ka kö ri vagy ál ta lá ban
a mun ka pi a ci el vá rá sok kö zött.

An gol szász gyö ke rek

A fel ső ok ta tás ban a stan dar di zált tel je sít mény mé ré si el já rá sok, a ta nu lá si ered mény mé ré se az
an gol szász or szá gok ban (USA, GB, Auszt rá lia, Új-Zé land) te kint het vis  sza a leg hos  szabb
múlt ra. Az Egye sült Ál la mok ban ál ta lá no san hasz nált Graduate Record Examination (GRE,
Dip lo más Mi nő sí tő vizs ga) el já rás 1949 óta a ma ga sabb szin tű fel ső fo kú ta nul má nyok ra va ló
fel vé te li fon tos ele me sok egye te men. Bár a hos  szú évek ta pasz ta la ta alap ján ép pen 2007 óta
fo ko za to san új kér dé sek kel gaz da gít ják, a kez de tek től fog va mé ri a konk rét ta nul má nyok hoz
nem kö tő dő ál ta lá nos szó be li ér ve lést, az elem ző gon dol ko dást, a szá mo lá si tel je sít ményt, 
fe le let vá lasz tós for má ban. Az újabb el já rá sok, köz tük a ké sőb bi ek ben kis sé rész le te seb ben is
be mu ta tott Collegiate Learning Assessment (CLA, Fel ső fo kú Ta nu lás Ér té ke lé se), is év ti ze des
fej lesz tő mun ka ered mé nye ként áll tak elő.

Új len dü le tet adott azon ban az USA-ban is a fel ső ok ta tá si tel je sít mény mé rés nek, hogy
a fel ső fo kú in téz mé nyek ered mé nye it igye kez tek az érin tet tek (di á kok, mun ka adók, ál ta lá ban
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az adó fi ze tők) szá má ra át lát ha tób bá ten ni az ál la mi egye te me ken, fő is ko lá kon. A szö vet sé gi
ok ta tá si kor mány zat lét re ho zott egy bi zott sá got a fel ső ok ta tás új fel ada ta i nak és a vál toz ta tás
szük sé ges pont ja i nak fel mé ré sé re 2005-ben. Az ös  sze hí vó ál lam tit kár as  szony ne vé ről csak
Spellings-bizottságnak ne ve zett tes tü let ha tá ro zot tan, vi ták ke reszt tü zé ben is kép vi selt ál lás -
pont ja, hogy a kom pe ten ci ák és a ta nu lá si ered mé nyek ol da lá ról kell vizs gál ni az in téz mé nye -
ket, ös  sze ha son lí tás ra is al kal mas nyil vá nos mód sze rek al kal ma zá sá val.

Az ame ri kai fel ső ok ta tás ve ze tő szer ve ze tei (AASCU – American Association of State
Coll eges and Universities, NASULGC – National Association of State Universities and Land-
Grant Coll eges) ez zel pár hu za mo san egy a meg ala kí tá sa óta egy re na gyobb fi gye lem mel öve -
zett ön kén tes ér té ke lé si rendszert1 (VSA – Voluntary System of Accountability) hoz tak lét re,
mely nek 2009 áp ri li sá ban 321 ál la mi fel ső ok ta tá si in téz mény volt a tag ja 50 ál lam ból. A rend -
szer fő cél ja az, hogy kö zös, multidiszciplináris, egész egye te men mu tat ko zó kész sé gek re kon -
cent rál va te gye át te kint he tő vé az ál la mi egye te mek alap ve tő kép zé si ered mé nye it, me lye ket ők
ma guk az írás be li kom mu ni ká ci ó ban, a kri ti kus és az elem ző gon dol ko dás ban lát nak meg ra -
gad ha tó nak. Há rom alap ve tő tesz tet vá lasz tot tak ki eh hez, me lyek kö zül ket tő köz vet le nül
a kog ni tív tel je sít mé nye ket mé ri (CLA és MAPP – Measure of Academic Proficiency and
Progress), egy pe dig köz ve tett mó don, a di á kok szub jek tív vá la szai alap ján a ta nu lás irán ti el -
kö te le zett sé get vizs gál ja (NSSE – National Survey of Student Engagement). Ezek kül ső mér -
ce ként szol gál nak ar ra, hogy a kü lön bö ző in téz mé nyek egy sé ges ke ret ben mu tat has sák be sa ját
ered mé nye i ket. 

A ta nu lá si ered mé nyek mé ré sé nek el ső sor ban az Egye sült Ál la mok ban ma gas szint re ju -
tott tra dí ci ó ja szá mos meg szív le len dő szem pon tot, fon tos el já rást ala kí tott ki, amik min den -
kép pen ala pos elem zés re mél tó ak. A ha gyo má nyok azon ban egy fon tos pon ton kor lá tot is je -
lent het nek, hi szen a fel ső ok ta tás mi nő sé gi mu ta tó it itt ha gyo má nyo san nem hoz zák szo ros
kap cso lat ba a mun ka pi a ci si ke res ség, a mun ka vál la lás ban hasz no sít ha tó ké pes sé gek vizs gá la -
tá val. Er re in kább az eu ró pai kez de mé nye zé sek tesz nek kí sér le tet.

Eu ró pai gya kor lat

A fel ső fo kú ta nul má nyok so rán fej lő dő kom pe ten ci ák kal kap cso la tos eu ró pai ku ta tá sok alap -
ját az EU lis  sza bo ni fo lya ma ta ad ja, mely a fel ső ok ta tást a gaz da ság gal, ver seny ké pes ség gel
va ló kap cso la tá ban vizs gál ja. A Lis  sza bo ni Nyi lat ko zat tal az EU alap ér té kek, át fo gó cé lok
mel lett kö te lez te el ma gát, me lyek meg va ló sí tá sa azon ban a vál to zó kül ső fel té te lek mel lett és
fo lya ma to san át ala ku ló bel ső hely zet ben nagy fo kú ru gal mas sá got, al kal maz ko dást igé nyel.
A fej lesz tés át fo gó cél ja it min den eset re már a 2000-es meg hir de tés kor fel vá zol ták. A fel ső fo kú
ok ta tást e cé lok kö zül az érin ti, hogy a ver seny ké pes sé get a tu dás tár sa da lom ki épí té sé vel igye -
kez nek nö vel ni.
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A fel ső fo kú ta nul má nyok és a mun ka vál la lás kö zöt ti át me ne tet a ki lenc ve nes évek vé gé től
vizs gál ják eu ró pai fel ső ok ta tás-ku ta tók. Há rom, idő ben egy mást kö ve tő, egy mást töb bé-
kevés bé át fe dő ku ta tói kör ál tal vég zett pro jek tet ér de mes e te kin tet ben szá mon tar ta nunk.
Az Ulrich Teichler és Harald Schomburg ál tal ko or di nált CHEERS2 volt az el ső dip lo más
pálya kö ve té si vizs gá lat (Schomburg, 2007), me lyet a vég zet tek ki fe je zet ten nagy min tá ján,
szá mos eu ró pai or szág ban vé gez tek 1998–2000 kö zött. Ez azt az ered ményt hoz ta töb bek kö -
zött, hogy a pá lya kez dő mun ka vál la lók kö zül a leg jobb le he tő sé gek kel ren del ke ző fel ső fo kú
vég zett sé gű ek el vá rá sai na gyok a mun ka kö rül mé nye ik kel és a szak mai fel té te lek kel kap cso -
lat ban. Ku ta tói szem pont ból is fi gye lem re mél tó, hogy a mun ka vál la lói si kert a szak iro da lom -
ban kis sé rend ha gyó mó don, ki ter jesz tett ér tel me zés ben de fi ni ál ták. Nem pusz tán az ak ti vi -
tást/inak ti vi tást és a ke re se tet vet ték ala pul, ha nem azt is, hogy men  nyi re elé ge det tek a fi a tal
mun ka vál la lók a mun ká juk kal, men  nyi re hasz nál ják ki ké pes sé ge i ket. Szá mos kö rül mény ha -
tá sát vizs gál ta a mun ka pi a ci si ke rek re: de mog rá fi ai hát tér, kép ző in téz mény és szak te rü let,
a vég zé sig meg szer zett kom pe ten ci ák, vég zés utá ni szak mai ta pasz ta la tok.

A CHEERS mel lett em lí ten dő má sik két pro jekt szo ro sabb kap cso lat ban van egy más sal,
a Rolf van der Velden ál tal ko or di nált REFLEX3 je lö li ki a vizs gá lan dó ket tős célt: a gyor san vál -
to zó vi lág ban jól hasz no sít ha tó ál ta lá nos kom pe ten ci ák azo no sí tá sát, il let ve an nak fel mé ré sét,
hogy a fel ső fo kú ta nul má nyok mi ként se gí tik ezek nek a kom pe ten ci ák nak a fej lesz té sét. Eb ben
az el ső fá zis ban ala kul ki a kom pe ten ci ák fel mé ré sé re al kal mas kér dő íves el já rás is, és itt gyűj tik
15 eu ró pai (Auszt ria, Finn or szág, Né met or szág, Olasz or szág, Hol lan dia, Nor vé gia, Spa nyol or szág,
Nagy-Bri tan nia, Bel gi um, Cseh or szág, Por tu gá lia, Svájc + Ja pán) or szág ból. A Samo Pavlin ál tal
ko or di nált HEGESCO4 (Higher Education as a Generator of Strategic Competences) öt új or -
szág gal (Len gyel or szág, Lit vá nia, Ma gyar or szág, Szlo vé nia, Tö rök or szág) egé szí ti ki az adat -
gyűj tést és át fo gó elem zés sel is szol gál nak a ku ta tók (Allen–van der Velden, 2009) a fel ső fo kú
tanul má nyok és a mun ka vál la lás kö zöt ti át me net ről, a kom pe ten ci ák fe lől vizs gál va. 

A Tuning-projekt har ma dik ként az zal az egy sé ges eu ró pai tér ség ki ala kí tá sá hoz kap cso ló -
dó cél lal vizs gál ja a fel ső ok ta tás ban fej lesz tett kom pe ten ci á kat, hogy a kü lön bö ző or szá gok -
ban kü lön bö ző in téz mé nyek ál tal nyúj tott kép zé si prog ra mok ös  sze ha son lít ha tó vá, táv la ti lag
ös  sze il leszt he tő vé vál ja nak. Tö rek vé se i ket a há rom cik lu sú kép zést be ve ze tő bo lo gnai fo lya -
mat hoz kö tik. A prog ram egy eu ró pai szin tű egyeztetéssorozatot kez de mé nye zett mun ka adók,
fel ső ok ta tás ban vég zők és egye te mi ok ta tók rész vé te lé vel a dip lo má hoz ve ze tő úton leg fon to -
sabb nak ítélt kom pe ten ci ák meg ha tá ro zá sá ra. En nek ered mé nye ként állt ös  sze az ál ta lá nos és
egyes szak te rü le tek re il lesz ke dő gyűj te mé nye a kom pe ten ci ák nak. Az ered mé nyek elem zé se -
kor meg nyug vás sal töl ti el a Tuning-projekt szak ér tő it, hogy a mun ka adók és vég zet tek egy -
aránt azok nak a kom pe ten ci ák nak (pl. ké pes ség a ta nu lás ra, önál ló mun ka vég zés, ál ta lá nos tu -
dás, elem zés és in teg rá ció ké pes sé ge, prob lé ma meg ol dás) az el sa já tí tá sá ról szá mol nak be,
ame lye ket az egye te mek év szá zad ok óta ma guk elé tűz nek.
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Kö vet kez te té sek, jö vô be li irá nyok

A nem zet kö zi szín té ren a kö zel jö vő ígé re tes kez de mé nye zé sét je len ti, hogy az eu ró pai és észak-
ame ri kai (an gol szász) ku ta tá sok, tel je sít mény mé rés ha gyo má nya it öt vöz ve, a köz ok ta tás ban
szer zett ta pasz ta la tok ra épít ve az OECD egy a fel ső ok ta tás ban hasz nál ha tó, a kulcs kom pe ten -
ci á kat fel mé rő el já rást ké szít elő, mely je len leg a meg va ló sít ha tó sá gi elő vizs gá lat ok fá zi sá ban
van. Az zal ér vel nek az Assessment of Higher Education Learning Outcome (AHELO) né ven
fu tó vál lal ko zá suk mel lett, hogy a fel ső ok ta tá si rang sor ok meg kö ze lí té se egy ol da lú, amen  nyi -
ben a fel ső ok ta tás in put ja i ra kon cent rál (ok ta tói, hall ga tói ol da lon), nem az ered mé nye i re.
A meg ala po zott fel ső ok ta tás-po li ti ká nak sze rin tük a fej lesz tett kom pe ten ci ák ban, ta nul má nyi
ered mé nyek ben le mér he tő in téz mé nyi ha té kony sá gon kel le ne nyu god nia.

A ki me ne ti sza bá lyo zás lo gi ká já nak al kal ma zá sa – né mi le ma ra dás sal – ná lunk Ma gyar or -
szá gon ma je lent ke zik hang sú lyo san a fel ső ok ta tást érő ki hí vás ként (Vá mos, 2011). E vi szony -
la gos (fő ként az an gol szász or szá gok hoz kép es ti) meg ké sett ség (lásd Tót, 2009) mi att kül ső
kény szer nek is tűn het nek a vál to zá sok (Lász ló, 2006). A meg vál to zó kép zé sek ter ve zé se és az
ok ta tás tar tal mi-for mai át ala kí tá sa sem zök ke nő men tes, va ló szí nű leg nem is meg fe le lő en mo -
ti vál tak az egyes sze rep lők egy a ma gyar fel ső ok ta tá si ha gyo má nyok tól gyö ke re sen el té rő
szem lé let át vé te lé re, mely nek más hol ki dol go zott fo gal mi rend sze re lö työg kis sé a ma gyar fel -
ső ok ta tás ra öl töz tet ve. Ke vés egy elő re az egye tem, fő is ko la, mely fó kusz ba ál lí ta ná a kom pe -
ten ci ák cél zott, szisz te ma ti kus fej lesz té sét. Az újon nan ala ku ló vagy je len tő sen meg vál to zott
kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek kö zött egy elő re in kább csak dísz ként sze re pel nek a fej -
lesz ten dő kom pe ten ci ák fel so ro lá sai és az ezek hez ren delt esz kö zök. 

Je len Fó kusz ro va tunk ép pen az eze ket tar ta lom mal meg töl tő ha zai tö rek vé sek je les ered -
mé nye it sze di cso kor ba, hogy pél dát mu tas sunk in téz mé nyi és ál ta lá no sabb szin ten is fel ső -
ok ta tá si fo lya ma tok ered mé nye i nek vizs gá la tá ra és en nek fi gye lem be vé te lé re a fel ső ok ta tá si
gya kor lat ala kí tá sá ban. Fon tos nak tar tot tuk, hogy a ha zai tö rek vé se ket a nem zet kö zi gya kor -
lat tal ös  sze füg gés be hoz zuk, ezért meg újí tott for dí tás ban köz lünk egy a CLA-t be mu ta tó ta -
nul mányt, amely íze lí tőt ad a nem zet kö zi gyakorlatból.5 Emel lett a ta nu lá si ered mény ben va ló
gon dol ko dás ne héz sé ge it és le he tő sé ge it az ez zel kap cso la tos ok ta tói szem lé let vál tás szé les
kö rű ha zai vizs gá la tán ke resz tül mu tat juk be, mely a LEO és LEO2 pro jek tek ke re té ben zaj -
lott. Ha zai kö rül mé nyek hez il leszt ve tár gyal juk a fog lal koz tat ha tó ság fo gal mát és hasz ná la tát
a fel ső ok ta tás és mun ka erő-pi a ci át me net le írá sá ban. Egy kü lö nös gond dal ala kí tott in téz mé -
nyi gya kor lat be mu ta tá sá val pe dig ar ra sze ret nénk pél dát mu tat ni, hogy mi lyen köz vet len
érde kelt sé ge le het az egyes in téz mé nyek nek ab ban, hogy az ál ta luk fej lesz tett kom pe ten ci á -
kat mér jék és en nek ered mé nye it vis  sza is csa tol ják a hall ga tók nak és a mun ka erő-pi a ci part -
ne rek nek. Fó kusz ro va tun kon kí vül ugyan, de ah hoz kap cso lód va ele mez zük mű hely ta nul -
má nyunk ban a köz éle ti kom pe ten ci ák, po li ti kai jár tas ság fo gal mán ke resz tül, hogy mi ként
hasz nál hat juk az ál ta lá nos kom pe ten ci ák nyel vét a fel ső ok ta tás ha gyo má nyo san cé lul tű zött

Kom pe ten ci ák — a fel sô ok ta tás hír vi vôi
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5 A kom pe ten cia mé rés nem zet kö zi gya kor la tát rész le te seb ben mu tat ja be nem rég meg je lent kö te tünk:
Kiss P. (szerk.) (2010): Kom pe ten cia mé rés a fel sô ok ta tás ban. Educatio, Bu da pest.
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ha tá sá nak, ám egy ál ta lán nem szakspecifikus „ta nu lá si ered mé nye i nek” meg fo gal ma zá sá -
ban, szá mon tar tá sá ban. 

A kom pe ten ci ák vizs gá la ta, szá mon tar tá sa a fel ső ok ta tá si fo lya ma tok ter ve zé se, el len őr -
zé se so rán nem je lent fel tét le nül újat a fel ső ok ta tás tar tal mát te kint ve. Ne he zen hi he tő, hogy ál -
ta lá nos kom pe ten ci ák ezen a szin ten di rekt ben ta nít ha tók. A szá mo lá si vagy szö veg ér té si ké -
pes sé gek fej lesz té sét a köz ok ta tá son túl nem ér tel mez het jük más ként, mint konk rét szak mai
fel ada tok meg ol dá sá val pár hu za mos ál ta lá nos fej lő dést. A fel ső ok ta tás ban az ana lí zis és szin -
té zis sem gya ko rol ha tó a szak mai kon tex tu son kí vü li, „is ko lás” fel ada tok ban. A kom pe ten cia
fo gal ma vi szont se gít het a mo du lá ris kép zés so rán a fle xi bi li sen szer ve zett ta nul má nyok kö zös
ered mé nyé nek re giszt rá lá sá ban, se gít het a fel ső ok ta tás és a mun ka erő-pi a ci át me net il lesz té si
pont ja i nak meg ta lá lá sá ban is, amel lett, hogy a si ke res mun ka tel je sít mény hez szük sé ges jár tas -
sá gok ban, at ti tű dök ben ál ta lá ban is nyo mon kö vet het jük se gít sé gé vel a fel ső fo kú kép zés hoz -
zá adott ér té két. Olyan le írás ad ha tó te hát ál ta la a fel ső fo kú ta nul má nyok ról, amely szé le sebb
kör ben is ért he tő, a fel ső ok ta tás sal nem fog lal ko zók szá má ra is el vi szi a szfé rá ban zaj ló mun -
ká nak és ered mé nyé nek hí rét.

Hi vat ko zá sok

Allen, J., de Weert, E. (2007): What do education mismatches tell us about skill mismatches?
A cross-country analysis. European Jo ur nal of Education, 42. (1). 59–73.

Allen, J., Velden, van der R. (szerk.) (2009): Competencies and Early Labour Transition of
Higher Education Graduates. University of Ljub lja na, Faculty of Social Sciences,
Ljublja na.

Becker (1964): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference
to Education. University of Chi ca go Press, Chi ca go.

Csa pó B. (2001): A kog ni tív ké pes sé gek sze re pe a tu dás szer ve zé sé ben. In: Bá tho ry Z., Fa lus I.
(szerk.): Ta nul má nyok a ne ve lés tu do mány kö ré ből. Osiris Ki adó, Bu da pest, 270–293.

Ha lász G. (2006): Elő szó. In: De me ter K. (szerk.): A kom pe ten cia. Ki hí vá sok és ér tel me zé sek.
Or szá gos Köz ok ta tá si In té zet, Bu da pest, 7–13.

Klein, S., Benjamin, R., Shavelson, R., Bolus, R. (2007): The Collegiate learning assessment:
facts and fantasies. Evaluation Review, 31. (5). 415–439.

McClelland, D. C. (1973): Test ing for competence rather than for „intelligence”. American
Psychologist, 28. 1–14. 

Schomburg, H. (2007): The professional success of higher education graduates. European
Jour nal of Education, 42. (1). 35–57.

Sternberg, R. J. (2005): The theory of successful intelligence. International Jo ur nal of
Psychology, 39. (2). 189–202.

Vá mos Á. (2011): A ta nu lá si ered mé nyek al kal ma zá sa a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben 2.
Tempus Köz ala pít vány, Bu da pest.

FÓKUSZ

16 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 16




