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Nándori Emese

Ko runk vál to zó igé nye i vel lé pést tart va a 20. szá zad vé gé re a ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
is el ér kez tek az úgy ne ve zett har ma dik mis  szi ó juk hoz, va gyis a pi a ci igé nyek hez iga zod va kü lön -
bö zõ üz le ti te vé keny sé gek be kezd tek, a fe lé jük tá masz tott el vá rá sok nak meg fe lel ve. Az eu ró pai
tren dek hez iga zod va a kö zel jö võ ben a ma gyar egye te mek nél, fõ is ko lák nál egy faj ta te vé keny -
ség-, funk ció bõ vü lés vár ha tó. Nap ja ink ban egy re el fo ga dot tab bá vá lik az a szem lé let, mi sze rint
az ál la mi költ ség ve tés bõl ré sze se dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek – az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség
egyik alap el ve alap ján – el szá mol tat ha tó ak, át vi lá gít ha tó ak le gye nek, mely nek meg va ló sí tá sá -
hoz el sõ sor ban az in téz mé nyi stra té gi ai gon dol ko dás ki ala kí tá sa tû nik cél ra ve ze tõ nek. Mind -
emel lett a stra té gi ai gon dol ko dás egy ben le he tõ sé get is te remt a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek a
mi nõ ség biz to sí tás ra és a tel je sít mény ja ví tá sá ra is. 

A Bor sa Me lin da, Hor váth Ta más és Si mon Ist ván ál tal szer kesz tett Stra té gi ai gon dol ko dás a
fel sõ ok ta tás ban cí mû kö tet se gít sé get nyújt hat – az új el vá rá sok nak meg fe lel ni vá gyó – fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek me nedzs ment je szá má ra a stra té gi ai gon dol ko dás ki ala kí tá sá hoz ve ze tõ rö -
gös úton. A könyv az ala pok tól, a té ma el mé le ti fel dol go zá sá tól in dul, majd a ha zai és a nem zet -
kö zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek stra té gi ai gon dol ko dá sán – Dinya Lász ló, Ekler Ger gely, Filep
Bá lint, Ha lász Gá bor, Lé vai Ró bert Sán dor és Nagy Éva ta nul má nya in – ke resz tül jut el konk rét
in téz mé nyi pél dák beeme lé sé vel a gya kor la ti szem lél te té sig. 

A kö tet ta nul má nyai több el mé le ti és gya kor la ti mun ká ba ágya zód nak be le, me lyek az ol va -
sók, szak em be rek szá má ra le he tõ vé te szik, hogy szé les spekt ru mon ke resz tül lát has sák a stra té -
gi ai ter ve zés je len tõ sé gét és hasz nos sá gát a fel sõ ok ta tás ban, a nem zet kö zi és a ha zai gya kor la tok
men tén ér té kes ele mek hez jut has sa nak.

A ki ad vány ve zér fo na lat nyújt a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek me nedzs ment je szá má ra a stra té -
gi ai gon dol ko dás, me nedzs ment szem lé let ki ala kí tá sá hoz. A kö tet el sõ ta nul má nya az el mé le ti
ala pok meg te rem té sé hez meg is mer tet ben nün ket a stra té gi ai gon dol ko dás tör té ne té vel, fo gal má -
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val, majd a má so dik fe je zet – Dinya Lász ló: Stra té gi ai gon dol ko dás és me nedzs ment szem lé let a
mo dern fel sõ ok ta tás ban – in téz mé nyi ol dal ról kö ze lí ti meg a kér dés kört, ága za ti szin ten gyûj ti
ös  sze a stra té gi ai dön té sek nél sze re pet ját szó szem pon to kat. Vé ge ze tül a ta nul mány a ha zai fel -
sõ ok ta tás szá má ra az egyik leg ér zé ke nyebb, és nap ja ink egyik leg je len tõ sebb stra té gi ai ki hí vá sá -
hoz, a több cik lu sú kép zés re tör té nõ át ál lás hoz nyúl vis  sza, mel  lyel szem lél te ti az elõ re ki dol go -
zott intézményistratégia-szemlélet ki ala kí tá sá nak kulcs sze re pét. Fon tos ki hang sú lyoz ni, hogy a
fel sõ ok ta tás ban – a gaz da sá gi élet bár mely ága za tá hoz ha son ló an – rend kí vül meg ha tá ro zó funk -
ci ót tölt be a stra té gi ai gon dol ko dás, mely a ver seny ké pes ség meg õr zé sé hez már el en ged he tet len
esz köz. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé re egy re jel lem zõbb a Dinya Lász ló ál tal em lí tett
idé zet, mi sze rint „ko ráb ban azt ok tat tuk és ku tat tuk, ami hez ér tet tünk – ez után ah hoz kell ér te -
nünk, amit ok tat ni és ku tat ni kell!”. 

A kö tet har ma dik ré szé ben Ha lász Gá bor a ha zai fel sõ ok ta tá si stra té gi ai gon dol ko dás ról ad
hely zet je len tést, va la mint be mu tat ja az ol va só szá má ra a vi lág ban meg fi gyel he tõ tren de ket, is -
mer te ti a té ma ak tu á lis vi tá it, di lem má it. Az OECD 2008-as je len té sé ben meg fo gal maz ta, hogy a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nem le het nek elég si ke re sek önál ló stra té gia nél kül, ok ta tá si és ku ta tá -
si te vé keny sé gü ket fel tét len szük sé ges a szer ve ze tü ket érin tõ vál to zó kör nye zet hez iga zí ta ni. Az
OECD-ajánlás lé nye ge, hogy az ága za ti po li ti ka va la mi lyen mó don rá bír ja a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nye ket, hogy ter vez ze nek elõ re, ala kít sa nak ki stra té gi át, hi szen az ága zat szá má ra fon tos az
in téz mé nyi és ága za ti stra té gia ös  sze for rá sa, har mó ni á ja. A fe je zet ben a szer zõ ki eme li a ve ze tõi
in for má ci ós rend sze rek és a stra té gi ai tu dás hát tér je len tõs mér té kû fel ér té ke lõ dé sét a stra té gi ai
me nedzs ment te rü le tén. Ezt jól pél dáz za a té nye ken ala pu ló ve ze tés (Evidence Based Manage -
ment) je len tõ sé ge a fel sõ ok ta tás ban, az ada tok gyûj té se és azok mér le ge lé se a stra té gi ai dön té -
sek so rán.

A kö tet szak mai tar tal mát gaz da gít ja Lé vai Ró bert Sán dor A stra té gi ai gon dol ko dás hely ze -
té rõl a ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben cí mû ta nul má nya, mely egy mély in ter jús
vizs gá lat ra épül fel. A fel mé rés 2009 vé gén és 2010 ele jén ké szült, ös  sze sen 18 stra té gi ai fej lesz -
té sért fe le lõs in téz mé nyi ve ze tõ vé le mé nyét, ta pasz ta la tát gyûj töt te ös  sze, tö re ked ve ar ra, hogy
min den ha zai in téz mény tí pus kép vi sel tes se ma gát a fel mé rés ben. Az in ter jú kér dé sei a stra té gi ai
gon dol ko dás, ter ve zés, ezek szer ve ze ti és mû kö dé si kér dé sei mel lett ki tér tek a stra té gia nyo mon
kö ve té sé re, az en nek so rán al kal ma zott esz kö zök re, mód sze rek re. A mély in ter jús ku ta tás meg -
erõ sí tet te, hogy a ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek me nedzs ment je egy re gyak rab ban al kal -
maz za a stra té gi ai ter ve zést, mely he lyen ként még ke ve re dik a ha gyo má nyos aka dé mi ai ve ze té si
mo del lel. 

A kö tet zárótanulmánya – Ekler Ger gely: Stra té gi ai gon dol ko dás, in téz mé nyi gya kor la tok az
ez red for du lón – az 1990-es évek be li stra té gi ai gon dol ko dás in téz mé nyi gya kor la tát öt in téz mény
egy ko ri ve ze tõ jé vel ké szí tett in ter jú val vizs gál ja. A szer zõ ku ta tá sa so rán ar ra ke re si a vá laszt,
hogy a ma gyar or szá gi egye te mek, fõ is ko lák ve ze tõi mi lyen ki hí vá sok kal szem be sül tek, és az ak -
kor fel me rült hely ze te ket mi lyen me nedzs ment tech ni ká val, esz kö zök kel, mi lyen dön tés ho za ta li
el já rás ban ol dot ták meg. 

A kö tet a jö võ ben hasz nos tám pont nak bi zo nyul mind azok – fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõi, me nedzs ment tag jai – szá má ra, akik a pi a ci ver seny ben kí ván nak részt ven ni és iga zod va a
pi a ci igé nyek hez hos  szú tá vú stra té gi ai ter ve zés sel akar nak elõnyt ko vá csol ni ma guk nak, ja ví ta -
ni in téz mé nyük po zí ci ó ját a „fel sõ ok ta tás ren ge te gé ben”. 
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