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„Az ér té ke lést il les  szük 
a cé lok hoz, el fo gad va azok
különbözôségét…”

Beszélgetés Ulrich Teichler pro fes  szor ral

Kasseli Egye tem Tár sa da lom tu do má nyi Kar
International Cent re for Higher Education Research Kassel (INCHER-Kassel)
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Ulrich Teichler

Fel sô ok ta tá si MÛ HELY (FeMû): Pro fes  szor
úr, ön év ti ze dek óta az eu ró pai egye te mek
vál to zá sa it ta nul má nyoz za. Mi lyen stá di um -
ban lát ja most a fel sô ok ta tást? Mi lyen vá la -

szo kat tud ad ni az eu ró pai egye tem a kö rü -
löt te zaj ló tár sa dal mi fo lya ma tok ra? 
Ulrich Teichler: Jó okunk van azt gon dol ni,

hogy a fel ső ok ta tás az el múlt két év ti zed ben

ko ráb ban so ha nem lá tott gyor sa ság gal ala kult

át. Be kell lát nunk per sze azt is, hogy érin tett -

sé günk foly tán haj la mo sak va gyunk túl be -

csül ni az ak tu á lis ha tá sok fon tos sá gát és ki sebb

je len tő sé get tu laj do ní ta ni a ko ráb bi év ti ze dek

vál to zá sa i nak. 

Nap ja ink fel ső ok ta tá sá nak öt prob lé ma kör rel

két ség kí vül meg kell bir kóz nia: 

• a fel ső ok ta tá si ex pan zió kö vet kez té ben a rész -

vé te li ará nyok meg ha lad ják az 50%-ot; 

• az ér té ke lé si me cha niz mu sok sze re pe egy re

nő;  

• nö vek vő fe szült ség ér zé kel he tő a mi nő ség

bel ső, aka dé mi ai szem pon tú ér tel me zé se és

a fel ső ok ta tás ha té kony sá gá ra vo nat ko zó

kül ső el vá rá sok kö zött; 

• a tu do mány vi lá gá ban is ter jed az „erős me -

nedzs ment” hasz nos sá gá nak esz mé je; 
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• a fel ső ok ta tás nem zet kö zi vé vá lá sá nak ki-
 hí vá sa egy re do mi nán sab bá vá lik – jól le het
e te rü le ten a nem zet kö zi ség nem te kint he tő
új don ság nak. 

FeMû: Mik le het nek a fel sô fo kú ok ta tás meg-
kü lön böz te tô je gyei? Úgy te kint he tünk az egye-
 te mek re, mint a „vál lal ko zás hoz” szük sé ges
fel ké szí tô kö zeg re, vagy in kább mint olyan fel-
 sô fo kú ok ta tás ra, amely ki egé szí ti a meg elô -
zô kép zé si szin tek tar tal mát, is me ret anya gát?
U. T.: A „fog lal koz tat ha tó ság” fo gal ma és az
azt öve ző vi ták ma nap ság nagy nép sze rű ség -
nek ör ven de nek. Ma ga a ki fe je zés alap ja i ban
el hi bá zott, hi szen a „fog lal koz ta tás” olyan
fo gal ma kat su gall, mint a mun ka idő, jö ve de -
lem, sza bad ság, nyug díj jo go sult ság stb., ho -
lott a prob lé ma alap ve tő en a ta nul má nyok és
a mun ka kö zöt ti tar tal mi kap cso lat. Egyéb -
ként már a hall ga tók is „fog lal koz tat ha tó ak”.
A té ma vol ta kép pen az „alá ren delt egye tem”
kér dé sét fe sze ge ti. Azt kel le ne el vár nunk,
hogy a pro fes  szo rok a fi lo zó fi á tól a mű sza ki
tu do má nyo kig át gon dol ják, hogy di ák ja ik
ho gyan fog nak a jö vő ben dol goz ni: egy részt
ha gyo má nyos ér te lem ben meg fe lel ve mun -
ká juk kö ve tel mé nye i nek, más részt épp az
ezen ha gyo má nyok irán ti kri ti kus hoz zá ál -
lás sal fel vér tez ve.
Nem meg le pő ugyan ak kor a fel ső ok ta tás fe lé
ér ke ző kül ső el vá rás, mi sze rint az tart sa
szem előtt a mun ka vi lá gát a ta ní tás és ta nu -
lás ka rak te ré nek ki ala kí tá sa kor. A vi lág ve ze -
tő egye te me in fo lyó dis kur zus sok kal in kább
e top in téz mé nyek után zá sát erő sí ti, sem mint
az in no vá ció irá nyá ba ha tó új, kre a tív vi szony
ki ala kí tá sát a szak mai kép zés és a kri ti kai
gon dol ko dás kö zött.

FeMû: Mi az, ami vel az egye te mek hoz zá já rul -
hat nak a hall ga tók si ke res sé gé hez? A szak -
tu dás és az ál ta lá nos is me re tek mi lyen kom-
 bi ná ci ó ja az ide á lis eh hez? 

U. T.: A fel ső ok ta tás nak, mint már em lí tet -
tem, jól fel ké szült szak em be re ket és kri ti kus
el mé ket egy aránt ki kell bo csá ta nia. E ki bo -
csá tás kép zé si és szak te rü le ti szem pont ból
nagy kü lönb sé ge ket mu tat. Mind emel lett
egy re nő a fe le lős ál lam pol gár ok ki bo csá tá sa
irán ti el vá rás is.

FeMû: Lát-e igényt az ok ta tás/ta nu lás mi nô sé -
gé re és a friss dip lo más si ke res ség re vo nat ko -
zó ku ta tá sok ös  sze kap cso lá sá ra? Mik le het -
nek egy ilyen integratív né zô pont ho za dé kai, 
s mind ez mi lyen ne héz sé gek be üt köz het? 
U. T.: A fen tebb em lí tett ten den ci ák nagy ré -
sze – nö vek vő me ne dzse ri be fo lyás, az ér té -
ke lé si me cha niz mu sok túl sú lya, a fel hasz -
nál ha tó ság ra vo nat ko zó ag go dal mak stb. –
egy „kimenetorientált” vagy „ered mény tu -
da tos” fel ső ok ta tá si szem lé le tet kép vi sel.
Azok nak, akik a fel ső ok ta tás sal kap cso la tos
dön té se ket hoz zák, tisz tá ban kell len ni ük
a ta ní tás és ta nu lás kom pe ten ci ák ter mi nu sai -
ban ér tel me zett ered mé nyes sé gé vel és en nek
ké sőb bi fog lal koz ta tás ra, mun ka vég zés re ki-
 ha tó kö vet kez mé nye i vel. Ezek a kom pe ten ci -
ák ra, fog lal koz ta tás ra és mun ká ra vo nat ko zó
ada tok fon to sak egy meg fe le lő in for má ci ón
ala pu ló dön tés ho zás szá má ra. A prob lé ma
azon ban az, hogy mind ezen in for má ci ók nem
ad ják meg a fel ső ok ta tás ala kí tá sá nak irá nyát,
a be avat ko zás hoz ki in du ló pon tot nyújt hat nak
és a fel ső ok ta tá si fo lya ma tok ra va ló ref le xió
ki in du ló pont jai le het nek csu pán.

FeMû: Mi ként ér de mes eze ket a ref le xi ó kat
el vé gez nünk? Az eu ró pai és nem ze ti sza bá -
lyo zás szint jén mi lyen fel adat je lent ke zik és
mi az, amit az egyes in téz mé nyek adott kép-
 zé si prog ram ja i nak kel le ne ten ni?
U. T.: Az vol na az ide á lis, ha a pá lya kö ve té si
ered mé nye ket min den tan szé ken meg be szél -
nék kül ső se gít ség gel, amit az adott szak ma
és a kép zé si prog ram szak ér tői, a mun ka adók
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kép vi se lői és a fel ső ok ta tás-mun ka erő pi ac
kö zöt ti át me ne tet is me rő fel ső ok ta tás-ku ta -
tók tud nak ad ni.

FeMû: A szak mai élet utak nö vek vô fle xi bi li -
tá sa ha tott-e az alul- vagy túl kép zés, il let ve
a ta nul má nyok szak te rü le te és a mun ka köz ti
ho ri zon tá lis vagy ver ti ká lis il lesz ke dés ha gyo-
má nyos fel fo gá sá ra?  
U. T.: A maj da ni mun ka és a ta nul má nyok
szak te rü le te köz ti szo ros egye zés, „matching”
irán ti el vá rá sok há rom ok ból is félre ve  ze tő ek.
Elő ször is, az ese tek több sé gé ben a szo ros il -
lesz ke dés el kép zel he tet len, sok kal in kább
egy ru gal ma sabb kap cso lat ról be szél he tünk.
Má sod szor, a szo ros il lesz ke dés kon cep ci ó -
já ban a fel ső ok ta tás kri ti kai és in no va tív
funk ci ói szo rul nak hát tér be. Har mad részt
pe dig az il lesz ke dés el mé le tei az elit kép zé si
sza kasz hoz kö tőd nek: nem igen tud nak mit
kez de ni a fel ső ok ta tás tö me ges sé vá lá sá ból
adó dó hely zet tel, ami kor egy, az egyes kor -
cso port ok több mint 50%-át ki bo csá tó fel ső -
ok ta tás ér tel me zé se a cél. 

FeMû: Ho gyan lát ja most az eu ró pai fel sô ok -
ta tást a Bo lo gnai Nyi lat ko zat cél ja i nak, avagy
a Lis  sza bo ni Szer zô dés vál la lá sa i nak fé nyé -
ben? 
U. T.: Ne héz el hin ni, hogy va ló ban a Bo lo -
gnai Nyi lat ko zat ban vagy a Lis  sza bo ni Szer -
ző dés ben fog lalt cé lok vol ná nak a leg fon to -
sab bak. Tény leg ilyen je len tős vál to zá so kat
kell be ve zet nünk a fel ső ok ta tás rend sze ré -
ben a hall ga tói mo bi li tás nö ve lé se ér de ké -
ben? Va ló ban en  nyi pénzt kell köl te nünk
a „ver seny ké pes ség re”? Ta lán van nak alap -
ve tőbb, jól le het ke vés bé tet sze tő sen csen gő
cé lok is: Ho gyan te he tők tar tal mas sá a rö vid
ide jű kép zé si prog ra mok az „uni ver zá lis fel-
 ső ok ta tás” kö ze gé ben? Ho vá ve zet a tu dás -
ala pú tár sa da lom: már-már a No bel-dí jat cél -
zó, még éle sebb ki vá ló sá gi ver seny hez vagy

in kább a tu dás szé les kö rű ter je dé sé hez? 

FeMû: A fel sô ok ta tá si tel je sít mény mé rés ha-
 gyo má nyo san a tu do má nyos ki me net re fó-
 ku szál; a fel sô ok ta tá si rang sor ok gyak ran
bí rált ele me az ok ta tá si tel je sít mény neg li gá -
lá sa a ku ta tás hoz ké pest. Mi kép pen el len sú -
lyoz ha tó mind ez a fel sô ok ta tás ok ta tá si tel-
 je sít mé nyé nek mé ré se ré vén? 
U. T.: A rang sor ok és az eze ket al ko tó in di ká -
to rok rész re haj lá sát hos  szan le het ne so rol ni.
Mind ezek az el ural ko dó me nedzs ment szem -
lé let ré szét ké pe zik, mely nek alap ján az
egész fel ső ok ta tá si in téz mény (nem a tan -
szék, a ku ta tó cso port és az egyes mun ka társ)
az egye te mi mi nő sí tés egy sé ge. Az in téz mé -
nyi me nedzs ment szem lé le te lé nye gé ben azt
éri el, hogy a kre a tív tu dó sok és kép zé si prog-
ra mok ke rül nek hát rány ba, ha nem a ve ze tő
egye te me ken mű köd nek. A rang sor ok után -
zás ra mo ti vál nak, s a ta ní tást alá ren de lik
a ku ta tás nak. Eze ket a prob lé má kat a még ki -
dol go zot tabb „multidimenziós rang sor ok”
elő ál lí tá sá ra tett erő fe szí té sek sem old ják
meg. A fel ső ok ta tás ban meg je le nő kre a ti vi -
tás meg ra ga dá sa vál to za tos meg kö ze lí té se -
ket és azt kí ván ja, hogy a cé lok hoz il les  szük
az ér té ke lé se ket, el fo gad va e cé lok kü lön bö -
ző sé gét a si ke res ség mé ré sé ben.

FeMû: Mi lyen em lí tés re ér de mes pél dá ja van
a cé lok hoz il lesz tett ér té ke lés nek?
U. T.: Szá mos jó pél dá ja van a cé lok hoz il -
lesz tett ér té ke lés nek, nem vol na mél tá nyos
egyet ki ra gad ni kö zü lük.

FeMû: Mi ben lát ja a kom pe ten ci ák mé ré sé -
nek REF LEX, HEGESCO, DEHEMS, TUNING
prog ra mok ban már meg va ló sult ered mé nye it
és mi lyen jö vô be ni irá nyo kat lát a kom pe ten -
ci ák vizs gá la tá ban? Élet ké pes le het-e egy 
— a ha gyo má nyos egye te mi rang sor ok al ter -
na tí vá ja ként mû kö dô — ál ta lá nos ös  sze ha -
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son lí tó mé rô esz köz, mint ami lyet az OECD új
kez de mé nye zé se ként lét re ho zott AHELO
prog ram cél zott meg?
U. T.: Be kell lát nunk, hogy az ös  sze ha son lí tó
dip lo más pá lya kö ve té si ku ta tá sok ke re té ben
vég zett kom pe ten cia mé ré sek – mint
a CHEERS, REF LEX, il let ve REFLEX-
HEGESCO – meg le he tő sen gya kor la ti as jel-
 le gű ek. A kom pe ten ci ák mé ré sé re vo nat ko zó
ku ta tá sok az ilyen jel le gű, pá lya kö ve tés hez
kap cso ló dó, ön be so ro lá son ala pu ló kom pe -
ten cia mé ré sek mi nő sé gét nö vel he tik. A PI SA
fel ső ok ta tá si meg fe le lői – mint az AHELO –
a nagy vá ra ko zá sok el le né re vé gül va ló szí -
nű leg még is csak egy uni for mi zált kri té ri um -
rend szer sze rin ti kom pe ten cia mé rést tesz nek
le he tő vé, ez ál tal nö vel ve a kép zé si prog ra -
mok ho mo ge ni zá ló dá sá ra irá nyu ló nyo mást.
A kom pe ten cia mé rő tesz tek ki fej lesz té se és
a ve lük va ló mé rés olyan idő igé nyes, hogy
nem vár ha tunk a szá mos tan ter vet fi gye lem -

be ve vő, sok ol da lú el já rást. Ehe lyett a kép zé si
prog ra mok sok fé le ség ének meg ra ga dá sá hoz
sok fé le kü lön bö ző kom pe ten cia mé rő esz -
köz re van szük ség. Lé nye ges a pá lya kö ve té si
vizs gá la tok ki ter jesz té se az egye di kép zé si
prog ra mok, in téz mé nyek irá nyá ba, ahol ma -
guk a prog ra mok lét re ho zói és mű köd te tői
mű köd né nek ak tí van köz re a mé ré si esz köz
di men zi ó i nak ki ala kí tá sá ban. Már az zal is
nagy lé pést ten nénk elő re, ha a fel ső ok ta tá si
in téz mé nyek az egy sé ges ál la mi ke re tek és
az egye di in téz mé nyi mé ré sek két szint je
közöt ti komp ro mis  szum ként együtt mű kö dé -
se ken ala pu ló pá lya kö ve té si prog ra mo kat
hoz ná nak lét re (e szem lé let tel dol go zik Német -
or szág ban a Kasseli Egye tem Nem zet kö zi
Fel ső ok ta tá si Ku ta tó köz pont ja ál tal ko or di -
nált KOAB pá lya kö ve té si ku ta tá si prog ram -
ja). Ez zel együtt a prag ma ti kus meg kö ze lí té sű
kom pe ten cia mé rés fel hasz ná lá sa meg ke rül -
he tet len.
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Az in ter jút ké szí tet te Kiss Pasz kál, szer kesz tet te Veroszta Zsu zsan na.
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