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Oktatás és kutatás: 
egy bonyolult kapcsolat1

Ulrich Teichler

� A felsôoktatási rendszerben egyetemi jelleget azon intézményekhez társíthatunk, amelyek
fôszereplôi – oktatói gárdája – az oktatás és kutatás egyensúlyának szellemében mûködnek.
E két funkció kölcsönösen gyümölcsözô volta az általános közvélekedés tárgya ugyan,
egyensúlyuk azonban igencsak sérülékeny, már csak az inkább az oktatást elôtérbe helyezô
szabályozási rendszer és az inkább a kutatást hangsúlyozó jutalmazási rendszer miatt is. 
E tanulmány célja egyfelôl az oktatás és kutatás kapcsolatának szakirodalmi feltárása, másfelôl
annak bemutatása, hogyan határozódik meg ez a kapcsolat magában az oktatói szférában.
Mindehhez az akadémiai professzió kutatásának friss, hét európai országra kiterjedô kuta-
tási adataihoz fordulhatunk. Az eredmények alapján azt láthatjuk, hogy az európai egyetemek
oktatóinak szemében az oktatás és kutatás kapcsolatának hangsúlyozása továbbra is fon-
tos egyetemi értéket testesít meg.  �

Bevezetés

Az oktatás és kutatás, tehát a tudomány műveléséhez kötődő két alaptevékenység kapcsolata
az elemzésekben olykor szoros összefonódásként, olykor laza kapcsolódásként mutatkozik meg.
Esetenként egymás konkurensének tűnnek a finanszírozásért és tudományos figyelemért foly-
tatott versenyben, míg egy másik kép teljes elkülönülésüket rögzíti. Nem mindig tisztázott az
sem, hogy e kijelentések mögött normatív vagy leíró célok húzódnak meg. E tanulmány célja
bemutatni az oktatás és kutatás kapcsolatáról szóló diskurzusok főbb jellemzőit s feltárni e kap-
csolat sérülékeny természetét azon ismeretek számbavételével, amelyeket egy nemzetközi ösz-
szehasonlító kutatás adatai alapján az oktatás és kutatás akadémiai professzióhoz kötődő vi-
szonyáról tudhatunk. 
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1 A tanulmány az alábbi rendezvény háttéranyagául íródott: “Challenges and Options: The Academic Pro-
fession”, Centre for Higher Education Policy Studies (CIPES), Porto, 2012. március 15—16. A fordítás
a szerzô engedélyével készült.

FeMU_2013_1_:press 2013.07.25. 16:08 Page 39



Oktatás és kutatás kapcsolódásának eszméje

Az oktatást és kutatást rendszerint a felsőoktatás és a tudományos tevékenység alapfeladatá-
nak tekintik (Enders, 2006). A felsőoktatási feladatok kapcsán gyakran hivatkoznak „harma-
dik funkcióként” a „szolgáltató szerepkörre”, sőt, felsőoktatási törvényekben, avagy intézmé-
nyi „küldetésnyilatkozatokban” megjelennek egyéb más funkciók is; az oktatás és kutatás
központi szerepét e nyilatkozatok ezzel együtt döntően nem kérdőjelezik meg, jóllehet gyak-
ran emelik a társadalmi vonatkozású „tudományosság” egy tágasabb keretébe (Boyer, 1990). 

Az oktatás és kutatás együttese történetileg nem mindig tartozott egyértelműen a fő egye-
temi funkciók közé. A középkori európai egyetemnek kétségtelenül az oktatási tevékenység ké-
pezte az alapját, az oktatás és kutatás szoros kapcsolata azonban már a „modern” egyetemi tí-
pus sajátja. A Wilhelm von Humboldt által megfogalmazott „oktatás és kutatás egységébe” vetett
hit a Berlini Egyetem 1810-es alapítását követően világszerte elterjedt eszmévé vált; jóllehet
oly sok változáson keresztülmenve, hogy közös alapja szinte felismerhetetlenné lett (Perkin,
1991; Rüegg, 2011). Ez az erős kötelék áll például a European University Association (EUA
– Európai Egyetemek Szövetsége) „egyetemi” intézményi formára vonatkozó kritériumrend-
szere mögött, melyet épp az oktatás és kutatás szoros kapcsolataként definiálnak. 

Ha a modern egyetem eszméjével kapcsolatos diskurzusokat vizsgáljuk, az oktatás és ku-
tatás közti ideális kapcsolat értékének sokszínű meghatározásával találkozunk: átfogó, kiegyen -
súlyozott, a szükséges erőforrásokkal ellátott, harmonikus, gyümölcsöző. Oly gyakran hang-
súlyozzák ezt, hogy abszurd módon épp ez ébresztheti fel bennünk az oktatás és kutatás közti
kapcsolat sérülékenységének gyanúját. S valóban, az akadémiai professzió irodalma rámutat
azokra a hatalmas feszültségekre, melyek megkérdőjelezik e két fő felsőoktatási funkció za-
vartalan együttes működését vagy épp a köztük lévő „egyensúlyi” állapotot (Altbach, 1991;
Enders, 2006; Vessuri és Teichler, 2008). Milyen tényezők veszélyeztethetik az oktatás és ku-
tatás e szoros kapcsolatát?

Oktatás és kutatás kapcsolatának problémái

E keretek közt az oktatás-kutatás felsőoktatáson belüli gyümölcsöző összefonódásának összes aka-
dályát és lehetőségét mélységében áttekinteni lehetetlenség volna. Számba vehetjük azonban azt
az öt szempontot, amelyek az elmúlt évtizedekben e kapcsolat hozadékaként azonosíthatók. 

Elsőként, általánosságban elmondható, hogy az „oktatás és kutatás egységének” humboldti
eszméje óriási hatást gyakorolt a modern egyetemre azáltal, hogy a kutatás-fejlesztést szinte
világszerte a minőségi oktatás alapkritériumává emelte, ám az oktatás és kutatás „egységét” a vi-
lág különböző részein másként értelmezik. Arimoto (2010, 17–19) japán felsőoktatás-kutató
a nemzeti felsőoktatási rendszereket három típusba sorolja: 
– A „német modell”, melyben a tanítás helyett a kutatáson van nagyobb hangsúly;
– az „angolszász” modell, amely egyformán hangsúlyozza a kutatást és az oktatást;
– illetve a harmadik modell, melyben az oktatás jelentősége nagyobb, mint a kutatásé;
Arimoto ez utóbbit „latin-amerikai” modellnek nevezi, tekintettel arra, hogy az általunk ismer -
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te tett részt vevő latin-amerikai országok mindegyike e modellhez állt legközelebb az 1990-es
évek elején. 

Másodszor, az oktatásra és kutatásra helyezendő egyforma súlyt bármely időben a felső-
oktatás minden szereplője számára nehéznek tűnik megvalósítani. Az oktatók egy része felül-
értékeli a kutatást, miközben a tanítási tevékenységet egyfajta szükségszerű feladatként éli meg.
Maguk a felsőoktatási intézmények sem tudnak egykönnyen gondoskodni a két funkció egyen-
súlyáról, hiszen míg a kutatási eredmények az oktatók-kutatók tudományos reputációjához in-
tézményen kívül is hozzájárulnak, addig az oktatás hozadéka alapvetően az intézményen be-
lül érzékelhető. 

Ráadásul a felsőoktatásban működő szabályozó rendszerek erősebben behatárolják a „kép-
zési követelményeket” és az oktatandó szakterületeket, miközben a kutatás gyakorta a sza-
badabb cselekvés zónája marad – részben azért, mert a képzési programok megvalósításához
rendszerint összehangolt együttműködés szükséges és az oktatási funkció ellátása nagyobb sza-
bályozottságot is igényel: oktatók koordinált cselekvésén alapulva lehet csak garantálni a tel-
jes képzési program szabályos és megfelelő működését. A képzési funkcióhoz kötődő nagyobb
szabályozási, koordinációs igény az elismertség eltérő szintjei révén alakítja az oktatói pre-
ferenciákat is, hiszen ebből következően áll az oktatásban elérhető kevésbé látványos siker
az egyik oldalon szemben a kutatásban elérhető láthatóbb reputációval a másik oldalon.
Emellett számos országban a felsőoktatáspolitika tesz hatalmas erőfeszítéseket – különböző
időszakokban más-más irányba – vagy az oktatás oly mértékű túlhangsúlyozása érdekében,
amely már a kutatást gátolja, vagy épp ellenkezőleg, a kutatást erősítve, háttérbe szorítva az
oktatási funkciót. 

Harmadszor, a nemzeti felsőoktatási rendszerek diverzifikálódásának következtében az ok-
tatás és kutatás relatív súlya a rendszer egyes intézményein belül is eltér. Közismert, hogy a fel-
sőoktatási részvételi ráta emelkedése többé-kevésbé automatikusan a felsőoktatási rendszer di-
verzifikálódásához is vezetett, hiszen maguk a hallgatók váltak – motivációik, tehetségük,
foglalkoztathatósági kilátásaik tekintetében egyaránt – egyre heterogénebbé. A növekvő ku-
tatási aktivitást is e diverzifikálódási tendencia elemének tekinthetjük, hisz e növekedési fo-
lyamat részeként a tudományos minőség is differenciálódik, tekintettel arra, hogy a kutatási
tevékenység színvonalát és relevanciáját egy többé-kevésbé rendszeres kutatásfinanszírozás
sem tudja egységesen hatékonyan biztosítani. Annak ellenére, hogy a képzési expanzió és di-
verzifikálódás kapcsolata az egyes országokban korántsem annyira hasonló, mint azt gyakran
hangsúlyozzák (Teichler, 2007; Neave, 2011), a felsőoktatási rendszerek magas szintű diver-
zitását széles körben elterjedtnek tekinthetjük. Ebből következően elkülöníthetőek a formális
és informális diverzifikálódás különböző fokozatai aszerint, hogy mely felsőoktatási intézmény
helyez nagyobb hangsúlyt a kutatásra az oktatáshoz képest, avagy ellenkezőleg, melyik hang-
súlyozza az oktatást, miközben a kutatásnak szán marginális szerepet. Csekély kivétellel álta-
lánosítható, hogy a kutatás inkább a nagyobb akadémiai prezstízsű intézményekben dominál,
míg az oktatás erősebb súlya inkább a kisebb tudományos presztízsű intézményekhez kötődik.
Számos európai országban ennek mentén az intézmények formálisan is elkülönülnek egyete-
mekre, amelyek többé-kevésbé egységesek az oktatás és kutatás súlyát tekintve, valamint egyéb
felsőoktatási intézményi típusokra, melyekben egyértelműen az oktatás dominál (Taylor és
mtsai, 2008). 
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Negyedszer, az elmúlt évtizedek felsőoktatásról folytatott diskurzusait a források szűkös-
ségének tematikája dominálja. A világ számos országában az egy hallgatóra fordított költsé-
gek mértéke évről évre csökkent. Az egyetemek kutatási tevékenységének alapfinanszírozása
ugyancsak gyakran csökkent s helyébe verseny alapú finanszírozási rendszer lépett, amely már
a pénzeszközök megszerzéséhez és elosztásához is hatalmas erőforrásokat igényel. Összessé-
gében, azok az erőforrások megszerzését célzó túlélési stratégiák, melyek szerint a források ku-
tatási vagy oktatási célra egyértelműen feloszthatók, nem szolgálják igazán hatékonyan az ok-
tatás és kutatás közti kiegyensúlyozott és termékeny kapcsolat megvalósulását. 

Ötödször, a felsőoktatás társadalmi szerepéről különböző időben folytatott politikai viták,
úgy tűnik, elkülönülten emelik ki az egyes felsőoktatási funkciókat, ahelyett, hogy az oktatás
és kutatás kapcsolatát hangsúlyoznák. Több kutató rámutat, hogy míg a hatvanas, hetvenes évek
képzési expanzióról és gazdasági növekedésről folytatott vitáiban egyértelműen az oktatási sze-
rep kapott figyelmet, addig az elmúlt időszak felsőoktatási diskurzusait – akár a „tudásalapú
társadalom”, a „tudásalapú gazdaság”, vagy épp a „világszínvonalú egyetem” és a „rankingek”
vonatkozásában – határozottan a kutatási szerep dominálja. Ennélfogva tehát az egyetemet an-
nál kevésbé nyugtalanítja az oktatás és kutatás gyümölcsöző kapcsolata, minél inkább törek-
szik tevékenységét a megfelelő korszellem – „Zeitgeist” – szolgálatába állítani. 

Az akadémiai professzió összehasonlító elemzése

Az akadémiai professzió első jelentős összehasonlító empirikus kutatására amerikai alapítványi
kezdeményezésre került sor az 1990-es évek elején. A „Carnegie Foundation for the Advance-
ment of Teaching”, illetve annak jogelőd szervezete az USA-ban már 1969 óta támogatja az e té-
májú kutatásokat. Ezek a felmérések a professzori gárda attitűdjeinek, értékeinek, szakmai orien -
tációinak feltárását célozták, kitérve munkavégzésük, foglalkoztatási helyzetük körülményeire,
demográfiai jellemzőikre is. E vizsgálatok egyértelművé tették, hogy az akadémiai professzió-
ról folytatott diskurzusok gyakran túl erősen fókuszáltak a magas presztízsű kutatóegyetemekre,
figyelmen kívül hagyva az expanzió és a felsőoktatás társadalmi szerepváltása révén lezajlott gyors
változásokat. Az 1980-as évek felmérései alapján az amerikai professzori réteg – mondhatni –
„nyomás alatt” állt. Úgy tűnt, hogy a felsőoktatási expanzió s ennek egyértelműen növekvő tár-
sadalmi fontossága nem az akadémiai professzió presztízsének emelkedéséhez és munkakörül-
ményeinek javulásához vezetett, sokkal inkább státuszvesztéshez, szűkülő erőforrásokhoz, a „töb-
bet kevesebbért” elvárásának erősödéséhez, a tudományos szakma hatalomvesztéséhez, és
gyakran társadalmi számonkéréshez a megfelelő szolgáltatások biztosítását illetően. 

A Carnegie Alapítvány – Ernest L. Boyer (US) elnökletével – 1990-ben nemzetközi ku-
tatási együttműködést kezdeményezett annak feltárására, hogy világszerte milyen mértékű a pro-
fesszori gárda hasonlósága körülményeik, szemléletmódjuk és tevékenységük szempontjából,
e téren milyen variációk léteznek, s e hasonlóságok és különbségek mértéke hogyan magya-
rázható. A kutatás és elemzés tervezésekor nyilvánvalóan fontos szerepet játszott annak a kér-
désnek a megválaszolása, hogy a professzorátus a világ más területein is nyomás alatt álló szak-
macsoportként jellemezhető-e. 
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Az 1990 és 1996 között zajló kutatási programhoz – későbbi nevén Carnegie Studyhoz –
15 ország csatlakozott; az összehasonlító tanulmány 1992-ben jelent meg. Összesen négy eu-
rópai ország szerepelt a között a 13 között, ahol értékelhető adatgyűjtés zajlott: Németország,
Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság (erről bővebben lásd Boyer és mtsai, 1994;
Altbach, 1996). 

2004-ben William K. Cummings (George Washington University, US) kezdeményezésére
több ország felsőoktatás-kutatói találkoztak – közülük többen már az 1990-es évek Carnegie-
kutatásában is részt vettek. A résztvevők megállapodtak az akadémiai professzió második át-
fogó összehasonlító kutatásának előkészítéséről. Végül összesen 19 ország – pontosabban 18
ország, valamint Hongkong mint „Különleges Adminisztrációs Régió” – tudott nemzeti for-
rásbevonással csatlakozni a „The Changing Academic Profession” (CAP) projekthez. A kuta-
tás a legtöbb országban 2007-ben zajlott le, egy esetben tolódott 2010-re. Összesen hét euró-
pai ország vett részt a programban (minderről bővebben lásd Teichler, Arimoto és Cummings,
2013; Shin, Arimoto, Cumming és Teichler, 2013). 

2009-ben a European Science Foundation a „The Academic Profession in Europe” (EU-
ROAC) projekt támogatása mellett döntött, Ulrich Teichler (International Centre for Higher
Education Research, University of Kassel, Germany) koordinálásával. E vizsgálat keretei kö-
zött néhány újabb európai országban vették fel a CAP-kérdőív némileg módosított verzióját;
mindemellett az EUROAC és egyes CAP-országok kutatói mélyinterjúkkal egészítették ki a ku-
tatást. A két kutatás kérdőívén alapuló adatbázisok össszeillesztésével jött létre az alábbi 12 euró -
pai ország 2007-ben, illetve 2010-ben felvett reprezentatív kutatásokon alapuló CAP/EUROAC
adatbázisa: Ausztria, Horvátország, Finnország, Németország, Írország, Olaszország, Hollan-
dia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Svájc, Egyesült Királyság. Az 1990-es évek kuta-
tásaiban részt vevő négy ország közül összesen három képviseltette magát az új kutatásban is
(Németország, Hollandia és az Egyesült Királyság). (Minderről bővebben lásd Teichler és
Höhle, 2013.)

A következőkben a fenti összehasonlító kutatás főbb eredményeiből adunk áttekintést az
oktatási és kutatási tevékenységre, illetve e két fő felsőoktatási funkció kapcsolatára fókuszálva.
Az elemzés során az „Európa” összefoglaló fogalom alatt a vizsgálatban részt vett európai or-
szágok átlageredményeit értjük. 

A bemutatott eredmények a CAP-kutatásban részt vett hét európai ország (Finnország,
Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália és az Egyesült Királyság) aggre-
gált adatain alapulnak. Bizonyos esetekben a Carnegie-kutatás európai országokra vonatkozó
eredményeit is figyelembe vesszük. 

Az alábbi elemzés az egyetemen dolgozó professzorokra és az egyéb oktatói gárdára2 fó-
kuszál. Érdeklődésünk középpontjában az egyetemi tanárok (professzorok) állnak, mivel – mint
alább bemutatjuk – szinte mindegyikük egyaránt érintett az oktatásban és kutatásban is, illetve
mivel ők gyakorolják a legnagyobb hatást az oktatás és kutatás közti kapcsolat alakulására. A ku-
tatás megállapításait ugyanakkor következetesen kiterjesztjük az egyetem egyéb oktatóinak
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körére is, hiszen nagy részük szintén bevonódott mind a kutatási, mind az oktatási tevékeny-
ségbe, emellett sokan közülük munkájuk során napi szinten tapasztalják meg az oktatás és ku-
tatás viszonyában rejlő lehetőségeket és a felmerülő problémákat. 

Némely esetben a nem egyetemi felsőoktatási intézményi típusok oktatóiról is közlünk ada-
tokat. E csoport mutatói összehasonlítási alapként szolgálnak: az egyetemekre mint az oktatás
és kutatás szoros kapcsolatát megcélzó intézményekre vonatkozó kutatási eredmények jobban
értelmezhetőek olyan intézmények viszonylatában, melyeknek nem feltétlenül sajátja e szoros
kapocs, jóllehet gyakran törekszenek ebbe az irányba fejlődni (Teichler, 2010). 

Mindemellett az európai egyetemi professzorok válaszait összevetjük a CAP survey-ben
részt vevő más országokból származó adatokkal is: hat gazdaságilag fejlett országéval (Auszt-
rália, Kanada, Hongkong, Japán, Koreai Köztársaság, Amerikai Egyesült Államok) és hat fej-
lődő ország adataival is (Argentína, Brazília, Kína, Malajzia, Mexikó, Dél-Afrika). Segítsé-
günkre van mindez annak megállapításában, hogy beszélhetünk-e egy speciálisan európai
nézőpontról. 

Végezetül, az „európai” akadémiai szféra elemzése után némi információt adunk arról is,
hogy e feltárt akadémiai szemléletmód és tevékenységi kör miben hasonlít, avagy tér el a hét
vizsgált európai ország viszonylatában: létezik-e európai akadémiai professzió vagy orszá-
gonként egymástól elkülöníthető típusokat azonosíthatunk? 

Oktatás és kutatás egyensúlya Európában: 
prioritások és idôgazdálkodás

Részvétel az oktatásban és kutatásban

Az adatok alapján az európai egyetemek szinte teljes professzori köre a kutatási és oktatási te-
vékenységben is érintett. A CAP-kutatás eredményei szerint a hét vizsgált európai ország pro-
fesszorainak 93%-a válaszolt úgy a munkaidejére vonatkozó kérdésre, hogy mind a kutatási,
mind az oktatási tevékenységben aktívan részt vesz. 6%-uk csak az oktatásban, 1%-uk csak
a kutatásban tevékenykedik. 

Az európai egyetemek egyéb oktatói körében a professzorokéhoz képest több mint kétszeres
azok aránya, akik nem veszik ki részüket mindkét funkcióból: 11%-uk csak kutat, 8%-uk ki-
zárólag oktatási tevékenységet végez, összesen 81%-uk végzi tehát mindkét feladatot. 

A nem egyetemi típusú európai felsőoktatási intézmények professzorai közül mindössze
19% nyilatkozott úgy, hogy kizárólag az oktatásban vesz részt, 80%-uk mindkét tevékenységben
aktív és 1% a csak kutatási tevékenységet végzők aránya. A nem egyetemi intézmények egyéb
oktatói közt a kizárólag oktatást végzők aránya némileg magasabb: 26%, míg 63%-uk aktív
mind a kutatásban, mind az oktatásban és 11%-uk csak kutat. 
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Oktatással és kutatással töltött idô

Az egyetemi oktatók szakmai tevékenységgel töltött heti munkaidejét – beleértve az oktatást
és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket, kutatást s kapcsolódó tevékenységeit, adminisztrá-
ciót, szolgáltatási és egyéb feladatokat – mind a kilencvenes évekbeli, mind a jelenlegi kuta-
tásban vizsgálták. Annak érdekében, hogy jellemző munkaként kizárólag a szorgalmi idő-
szakban zajló tipikus munkahetet azonosítsuk, a résztvevők külön adták meg a szorgalmi
időszakon belüli és azon kívüli munkaidejüket. 

Az európai kutatásban szereplő egyetemi professzorok 1992-ben úgy nyilatkoztak, hogy he-
tente 51 órát töltenek szakmai munkával (országok közti átlag, a teljes tanévre vetítve). Ugyan -
ez az adat a CAP-kutatásban 46 óra. Az egyéb oktatók a kilencvenes években átlagosan 45, a je-
lenlegi adatfelvétel során 43 óráról számoltak be. A professzorok körében mért heti
munkaidő-csökkenés nem országspecifikus hatás; a mindkét kutatásban részt vevő országok
válaszadói körében is átlagosan ötórás csökkenést tapasztaltunk. A nem egyetemi intézmények
professzorai nem lépik túl a szokásos munkaidőt oly nagy mértékben, mint az egyetemi pro-
fesszorok. Az ő heti munkaidejük az egyéb egyetemi oktatókéhoz áll közel. 

E vizsgálat keretei között azonban inkább az oktatás és kutatás közti idő megoszlása a re-
leváns. E mutatót minden vizsgált oktatóra kiszámítottuk. 

Az 1. táblázat azt mutatja, hogy az európai egyetemeken dolgozó professzorok által okta-
tással és kutatással töltött idő egész éves megoszlása alapvetően nem változott 1992-től a friss
kutatásig. Az erre vonatkozó adatok 29, illetve 30%-osak az oktatás és 36, illetve 38%-osak a ku-
tatás esetében. Csak a kutatásra szánt idő halvány emelkedése figyelhető meg tehát, ám mind
az oktatási, mind a kutatási tevékenység ideje nőtt egy kissé, az egyéb feladatokra szánt idő ro-
vására. Összességében az egyetemi professzorok a CAP-kutatásban részt vevő európai orszá-
gok átlaga alapján megközelítőleg egynegyednyivel több időt töltenek kutatással, mint oktatással. 

1. táblázat. Oktatók tanítási és kutatási tevékenységre fordított munkaidejének megoszlása néhány
európai országban, 1992 és 2007—10 (százalék)

*A szorgalmi idôszakot 60, az azon kívüli idôszakot 40%-os súllyal kalkulálva 
Forrás: Carnegie Data Set and CAP Data Set (2011. augusztus)
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Ezzel ellentétben az egyetemen dolgozó egyéb oktatók körében idővel nőtt a kutatási rész-
vétel. Miközben az oktatás aránya enyhén, 28%-ról 26%-ra esett, addig a kutatásé 45%-ról 49%-
ig emelkedett. Következésképpen a kutatással töltött idő, amely 1992-ben 1,6-szorosa volt az
oktatási tevékenység idejének, mostanra elérte az 1,9-szeres arányt. Emlékeztetnünk kell ma-
gunkat arra, hogy az európai egyetemek nem professzori oktatói gárdája az elmúlt időszak alatt
csak alig kevesebb időt tölt tanítással – országonként eltérő arányban ugyan, de egyértelműen
kevesebbet a professzoroknál. Az ő kutatásra fordított idejük emelkedése tehát elsősorban an-
nak köszönhető, hogy egyértelműen kevesebb időt szánnak más tevékenységek végzésére (ad-
minisztráció, szolgáltatás stb.).

Az időmegosztás legjelentősebb változása a nem egyetemi intézmények oktatóinak köré-
ben zajlott le (itt nincs különbségtétel a professzori és egyéb oktatói szintek között). Az ő ok-
tatásra fordított idejük éves arányban 50%-ról 41%-ra esett. Ezzel ellentétben a kutatásra for-
dított idő aránya 24-ről 30%-ra emelkedett körükben. Utóbbi emelkedés nem kompenzálja
teljesen az oktatási tevékenység arányának csökkenését. Mindez arra utal, hogy a nem egye-
temi felsőoktatási intézmények oktatóinak egyéb feladatokkal (adminisztráció, szolgáltatás) töl-
tött munkaideje nőtt – épp ellentétben az egyetemi szférában végbement változásokkal, amely-
ben e tevékenységek súlyának csökkenése felé hatott. 

Összességében azt látjuk tehát, hogy a kutatásra fordított idő növekedett, míg az oktatás-
sal töltött idő csökkent némileg. Ez a változás kevésbé igaz az egyetemi professzorokra, erő-
teljesebben jellemzi az egyéb egyetemi oktatókat és hangsúlyosan dominál a nem egyetemi in-
tézmények oktatóinak körében. 

Az európai egyetemi professzorok oktatási és kutatási tevékenységük megoszlásában
nem különböznek alapvetően a CAP-kutatásban részt vevő más országok professzoraitól.
Egyfelől – egész éves átlagban – három órával többet töltenek oktatással és két órával keve-
sebbet kutatással, mint a világ más fejlett országaiban működő kollégáik, másfelől a fejlődő
országok professzoraihoz képest átlagosan két órával kevesebbet oktatnak és három órával töb-
bet kutatnak.

Az oktatási, avagy kutatási preferencia 

Az oktatókat mind az 1990-es években végzett, mind a jelenlegi kutatás során megkérdezték
oktatás és kutatás közti preferenciájukról. Ennek során arról nyilatkoztak, hogy érdeklődésük
(a) alapvetően a kutatás felé irányul, (b) mindkettő, de inkább a kutatás felé irányul, (c) mind-
kettő, de inkább az oktatás felé irányul, (d) alapvetően az oktatás felé irányul.

Ahogyan azt a 2. táblázat is mutatja, az európai országok felsőoktatásának oktatói a többi
funkcióval szemben többnyire sem a kutatást, sem az oktatást nem részesítik kizárólagos előny-
ben. Sőt, az oktatók többsége mind az oktatás, mind a kutatás irányába érdeklődést mutat. Ez
alapján a mai oktatók hozzáállásában tisztán tükröződik vissza az oktatás és kutatás kapcso-
latának humboldti eszméje. 
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2. táblázat. Oktatók tanítási és kutatási preferenciáinak megoszlása néhány európai országban, 1992 és 
2007—10 (százalék)

Forrás: Carnegie Data Set and CAP Data Set (2011. augusztus)

Mindez leginkább az egyetemi professzorok esetében kifejező: 1992-ben 76%-uk jelezte
érdeklődését mindkét fő funkció iránt, ami a jelenlegi kutatásban 80%-ra emelkedett. Ám az
egyéb egyetemi oktatók is nagy arányban hangsúlyozzák mindkét funkció iránti érdeklődésü-
ket (64, illetve 70%-ban). Érdemes megjegyezni, hogy mindez az egyéb felsőoktatási intéz-
mények oktatóinak körében is hasonlóan alakul (75, illetve 62%-os aránnyal). 

A határozott kutatási orientáció mindkét adatfelvételben az európai egyetemi professzo-
rok kevesebb mint egyötödére volt jellemző (19, illetve 16%), és némileg nagyobb – kb. egy-
negyedes – arányban kapcsolódott az egyéb egyetemi oktatókhoz (27, illetve 24%). Ezzel el-
lentétben a nem egyetemi intézmények oktatói közt a kutatási preferencia igen alacsony,
2%-os rátája a második felmérésre 14%-ig nőtt, meglepő módon elérve az egyetemi profesz-
szorok körében mért értéket. 

Az egyértelmű oktatási preferencia az európai egyetemi oktatók közt kivételesnek számít:
a professzorok között 5, illetve 4%-os, míg az egyéb oktatók közt 9, illetve 5%-os arányt ér el.
Ezzel ellentétben a nem egyetemi intézmények oktatóinak csaknem egynegyede (23, illetve
24%) alapvetően az oktatási tevékenységre koncentrál. 

Az európai professzorok preferenciái hasonlóak a más fejlett országokban működő kollé-
gáikéhoz: utóbbiak némileg nagyobb arányban fókuszálnak kizárólag a kutatásra (19 versus
16%), avagy az oktatásra (6 versus 4%). A fejlődő országok professzorai azonban egyértelműen
kevésbé orientálódnak csak a kutatás felé (7%) és némileg gyakoribb körükben az oktatási pre-
ferenciák dominanciája (10%). 

Az európai kutatásban részt vevők preferenciáinak meghatározása során tehát azt mond-
hatjuk, hogy az egyetemi professzorok majd egyharmada erősebben kötődik a kutatási (73,
illetve 74%), mint az oktatási tevékenységhez. Ugyanez jellemzi a többi egyetemi oktatót is
(71, illetve 70%). A nem egyetemi intézményekben oktatók közül kevesebb mint feleennyien
sorolhatók a kutatást preferálók közé (29, illetve 34%); figyelembe véve a két intézménytípus
számos európai országban fennálló formális megkülönböztetését, a nem egyetemi oktatók közti
megközelítőleg egyharmados kutatói orientációt meglepően magasnak mondhatjuk. 
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Oktatás és kutatás kapcsolata

A tanulmányunkban bemutatott kutatás alapvető célkitűzése annak vizsgálata volt, hogy mi-
lyen mértékben valósul meg az „oktatás és kutatás egységének” humboldti ideája: a kutatási
részvétel az oktatási minőséget növeli, míg az oktatás pozitívan csatolódik vissza a kutatásba.
E kapcsolat feltárása egyértelműen megjelent a kutatási kérdőívben. Ugyanakkor a kérdőívben
egy ezzel ellentétes feltételezés is szerepelt, mely szerint az oktatás és kutatás eltérő igényei-
nek produktív össszehangolása nem egyszerű feladat. 

Egyfelől az oktatók többsége valóban úgy véli, hogy kutatási tevékenysége pozitív kiha-
tással van oktatási működésére: az egyetemi professzorok 82, a többi oktató 71%-a hangsúlyozta
ezt. Figyelembe véve, hogy a professzorokhoz képest az egyéb egyetemi oktatók kisebb mér-
tékben vonódnak be mindkét tevékenységbe, nagyjából hasonlóként értelmezhetjük a két ok-
tatói csoport által adott válaszokat. 

Egyfelől viszonylag kevés oktató – a vizsgált európai egyetemi professzorok átlagosan
21,míg a többi oktató 27%-a – jutott arra a következtetésre, miszerint az „oktatás és kutatás egy-
mással nehezen összeegyeztethető”. Némileg meglepő, hogy a professzorokhoz képest inkább
a többi oktató jelezte ezt a feszültséget, jóllehet – ahogy korábban említettük – körükben ki-
sebb mértékű a párhuzamos bevonódás a tevékenységek mindegyikébe. 

A fenti két kijelentésre adott válaszok megoszlása összességében azt sugallja, hogy az eu-
rópai egyetemek oktatóinak többsége szerint oktatás és kutatás kapcsolata az európai egyete-
meknek nemcsak hogy önmagában értékes, hanem megfelelően működő része is. Természe-
tesen e kijelentés nem teljes körű, ám az ezt alátámasztó négyötödös arány rendkívül magasnak
tekinthető. 

E tekintetben egyébként az európai professzorok válaszai alig különböznek Európán kí-
vüli kollégáik nézőpontjától. A kutatás oktatásra gyakorolt jótékony hatását mindössze 4%-kal
erősítették meg többen a világ más fejlett országainak egyetemi professzorai között, s mind-
össze 1%-kal kevesebben a fejlődő országok oktatói körében. Az oktatás és kutatás összehan-
golásának problémájára az európai professzorok 2 százalékponttal gyakrabban utaltak a két
előbbi viszonyítási csoporthoz képest. 

Az Európán belüli sokféleség

Mind ez idáig az „európai” egyetemi oktatókat elemeztük – a kutatásban részt vevő hét euró-
pai országban adott válaszok átlagával jellemezve őket. Azonban, ha a válaszok országonként
nagyban eltérnek, az átlag olykor megtévesztő lehet. Ezért, elemzésünk záró szakaszában, a fenti
témák vonatkozásában épp e diverzitás mértékét elemezzük (Teichler és Höhle, 2013a). 

A 3. táblázat adatai szerint az oktatók az összes vizsgált európai országban többnyire egya-
ránt orientálódnak a kutatás és oktatás felé: a kérdőívben ezt képviselő két középkategóriához
72%-tól (Hollandia) 89% között (Olaszország) sorolhatók a megkérdezett professzorok, míg
az egyéb oktatók között e két válasz összesített aránya 51% (Finnország) és 88% (Portugália)
közt alakult. 
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3. táblázat. Egyetemi oktatók tanítási és kutatási preferenciáinak megoszlása néhány európai országban, 
2007—10 (százalék)

Forrás: CAP Data Set (2011. augusztus)

Összességében az látszik, hogy az európai egyetemek oktatói inkább a kutatói szerephez
érzik közelebb magukat. A 4. táblázat két felső kategóriájának összevonása után azt találjuk,
hogy ez az erősebb kutatási kötődés ez egyetemi professzorok esetében országonként 62% (Por-
tugália) és 80% (Norvégia) közt alakul, míg a többi egyetemi oktató esetében az átlagok szé-
lesebb spektrumot fognak át, 53%-tól (Portugália) egészen 84%-ig (Norvégia) terjedve. 

Az egyetemi professzorok által oktatásra és kutatásra fordított idő megoszlása csak kis-
mértékben tér el az egyes európai országok esetében. Az oktatásra fordított idő legmagasabb
értéke – Portugália – mindössze hat százalékponttal magasabb a Németországban mért lega-
lacsonyabb aránynál. Ami pedig a kutatási tevékenységet illeti, a legmagasabb arányt produ-
káló Olaszország a második legnagyobbat (Hollandia) hat százalékponttal meghaladó értéké-
vel kivételnek tűnik. E második legnagyobb arány egyébként szintén hat százalékponttal
nagyobb a Portugáliában mért legalacsonyabb értéknél. Mindezek alapján tehát az egyik oldalon
a kutatásra szánt éves átlagidő 1,4-szer több az oktatásra fordított időnél (Olaszország), míg
a másikon a legkisebb különbség mindössze 1,1-szeresnek mutatkozik, még mindig a kutatás
javára (Portugália és Egyesült Királyság). 

A többi egyetemi oktató esetében a különbségek jelentősebbek. A portugál egyetemi ok-
tatók munkaidejük majdnem kétszer akkora hányadát áldozzák oktatásra, mint német kollégáik.
Másik oldalon pedig a norvég egyetemek oktatói a portugálokhoz képest másfélszeres mér-
tékben töltik idejüket ezzel. E szempontból az egyik szélső értéket Németország képviseli, ahol
az éves kutatásra szánt munkaidő 2,4-szerese az oktatással töltött időnek, a másikat pedig Por-
tugália, ahol a két tevékenység aránya többé-kevésbé kiegyenlített. 

A CAP-kutatásban részt vevő egyes európai országok professzorainak véleménye összecseng
a tekintetben, miszerint a kutatás jótékonyan hat az oktatásra. Miként a 4. táblázat mutatja, az
ezt megerősítő válaszok aránya országonként 83 és 86% közt alakul. Az oktatói gárda többi ré-
sze kevésbé pozitív e tekintetben, s válaszaik országonként némileg el is térnek egymástól. A vizs-
gált országok többségében a fenti válasz aránya 73 és 82% között mozog, ám a német oktatók
e szempontból az átlagnál óvatosabbnak mutatkoznak (az általuk képviselt 60%-os aránnyal). 
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4. táblázat. Az oktatás és kutatás közti kapcsolat megítélése európai egyetemi oktatók körében az egyes 
európai országokban, 2007—10 (százalék*) 

* 1-es vagy 2-es értéket adók aránya az 1-tôl 5-ig tartó skálán, ahol 1 = teljesen egyetért, 5 = egyáltalán
nem ért egyet
Forrás: CAP Data Set (2011. augusztus)

A fentiekben kiragadott példák alapján az egyetemi professzorok közt legalábbis egyetér-
tés mutatkozik a tekintetben, hogy az oktatás és a kutatás szakmai életükben összeegyeztethető.
A  4. táblázat arra is rávilágít, hogy e professzorok között az oktatást és kutatást nehezen ösz-
szeegyeztethetőnek tartók aránya Finnországban és Németországban legalább egyharmados,
az Egyesült Királyságban egynegyedes, Hollandiában és Portugáliában egyötöd alatti, míg
Olaszországban (12%) és Norvégiában (13%) még ennél is csekélyebb. E tekintetben a vála-
szok egyes országok közti különbségei a professzorokhoz képest a többi oktató esetében né-
mileg csekélyebbek. 

Következtetések

Az oktatás és kutatás közti szoros kapcsolat az akadémiai professzió „hitvallásának” is tekint-
hető. Miután a Berlini Egyetem 1910-es alapításával megfogalmazódott az „oktatás és kutatás
egységének” alapkövetelménye, mindez magának az egyetemnek vált fő kritériumává,  jólle-
het mind a körülmények, mind az eszme értelmezései idővel jócskán változtak. Ahogy marke-
tingorientált szemlélettel mondanák, e szoros egymásba fonódás egy sajátságos egyetemi
„márkajelzést” is képvisel, amely az akadémiai professzió deklarált elkülönülését egyfelől az
egyetemen kívüli kutatóintézetektől és kutatás-fejlesztési tevékenységektől, másfelől az alap-
vetően oktatási funkciót ellátó egyéb intézményektől egyaránt meghatározza. 

Tudományos egyetértés mutatkozik a tekintetben, miszerint a két funkció viszonyát már
az „oktatás és kutatás egysége” eszméjének előretörése után is jelentős feszültségek és ellent-
mondások övezték, melyek idővel újabbakkal bővültek.  

Mi várható e téren az európai felsőoktatásban? Vajon az oktatás és kutatás egysége egy tar-
talmi bázist nélkülöző üres szlogenné válik, míg végül teljesen erodálódik? Avagy az egyetemi
oktatók a tanítás és kutatás közti növekvő feszültségek ellenére megőrzik hitvallásukat? Eset-
leg az oktatás és kutatás közti szoros kapcsolat újjáéledése várható? 
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A jelenlegi „globalizációs” elméletekben gyakorta találkozunk azzal a feltételezéssel,
hogy az Európán kívüli felsőoktatási és kutatási rendszerek fejlettsége meghaladja az európai
intézményekét. A CAP-kérdőív révén hat Európán kívüli gazdaságilag fejlett ország adatfel-
vétele is megtörtént. A hét európai és hat Európán kívüli fejlett ország adatainak összevetése
azt mutatja, hogy oktatási és kutatási preferenciáik tekintetében a két országcsoport pro-
fesszorai hasonlónak tekinthetők. Az Európában működő professzorok munkaidejének némi-
leg nagyobb részét teszi ki a kutatási tevékenység. Az európai professzori gárda oktatási és ku-
tatási tevékenységét tekintve valamelyest nemzetközibbnek is mutatkozik. Európán belül
emellett némileg nagyobb azon professzorok aránya, akik úgy gondolják, hatással vannak in-
tézményük irányításának tudományos aspektusaira. Az eredmények e csokra alapján nehezen
hihetnénk, hogy az Európán kívüli fejlett országok felsőoktatási rendszere közelebb áll egy kí-
vánatos jövőkép megvalósításához, mint az európai rendszerek. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az összehasonlító kutatás eredményeinek elemzése
megerősít néhány egyáltalán nem újszerű elképzelést: nevezetesen azt, hogy az európai egye-
temek oktatói gárdája az oktatás és kutatás közti szoros kapcsolat szószólójának tekinthető, jól-
lehet emocionálisan erősebben kötődik a kutatáshoz, mint az oktatáshoz és éves szinten több
időt is fordít e tevékenységre. Mindemellett az oktatóknak csak kis hányada látja úgy, hogy ok-
tatás és kutatás egymással nehezen összeegyeztethető volna. 

Mindemellett az összehasonlító vizsgálat adatai néhány szempontot élesebb megvilágí-
tásban is láttatnak: a nem egyetemi intézmények professzori gárdája inkább az oktatás felé orien -
tálódik és az egyetemi professzorokhoz képest több időt is tölt e tevékenységgel, ám e kü-
lönbségek csekélyebbek az intézményi formák közti eltérések mértékénél. Azok az egyetemeken
nem professzori státuszban dolgozó oktatók, akik mind képzési, mind kutatási tevékenységet
folytatnak, csak kismértékben különböznek egymástól az oktatás és kutatás iránti motiváció-
jukat s az ezzel kapcsolatos tevékenységüket tekintve. Az egyes európai országok professzori
rétege az oktatás és kutatás összeegyeztethetőségének megítéléséhez képest értékeit és munkaidő-
beosztását tekintve homogénebbnek mutatkozik. Ez utóbbi megállapítás kibontása a későbbi-
ekben az oktatás és kutatás közti kapcsolat valós, az egyetemi oktatók mindennapjait érintő
problémáinak mélyelemzését igényelné. 
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