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Oktatói minôség a felsôoktatásban

Interjú dr. Bakacsi Gyulával a kiválasztással,
karriertervezéssel, szervezeti értékeléssel és
támogatással kapcsolatos alapvetô kérdésekrôl

� A téma jeles hazai kutatójával beszélgetve vizsgáltuk a humánerôforrás-menedzsment kri-
tikus kérdéseit a felsôoktatási intézményekben. Bakacsi Gyula iskolateremtô szerepét a Szer-
vezeti magatartás címû tantárgy magyarországi megalapozása, az alapvetô kézikönyvként
használt Szervezeti magatartás és vezetés címû kötet sikere jelzi. A budapesti Corvinus
Egyetem mellett több hazai és külföldi egyetemen is vezetô oktatóként mûködik közre, emel-
lett vezetôként is számos poszton – többek között egyetemfejlesztési rektorhelyettesként, dé-
kánként, tanszékvezetôként – volt alkalma a szervezeti folyamatok alakításába betekinteni.
Jelen kutatási témái, a szervezeti kultúra és leadership (a GLOBE nemzetközi összehason-
lító kultúra kutatási program magyarországi kutatásvezetôje), valamint a kooperatív stratégiák
és viselkedés is kapcsolódnak a jelen számunk fókuszába állított kérdésekhez. �

dr. Bakacsi Gyula

Felsôoktatási Mûhely (FeMû): Milyen a jó
oktató egy felsôoktatási intézmény szempont-
jából?
Bakacsi Gyula: Erre sokféle választ lehet adni,
nem hiszem, hogy egyetlen zárt definíció
lenne a jó. Az angolszász gyakorlatban, a nagy
amerikai egyetemek gyakorlatában elsődle-
ges a publikációs teljesítmény. A második,
harmadik helyet nem adják ki, és csak utána
jön a többi szempont. Én azzal mélységesen
egyetértek, hogy jó oktató az tud lenni, akinek
saját kutatáson alapuló, önálló gondolatai van-
nak, még akkor is, ha természetesen másokét
is közvetíti. Az viszont nem biztos, hogy a jól
publikálók egyben jó oktatók is. A feltett kér-
désre piaci nézőpontból adható válasz, hogy
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az a jó oktató, akit a piac, a hallgatók jónak te-
kintenek. Sajnos azonban ez sem sebezhe-
tetlen megközelítés, hiszen a piac szegmen-
tált, és van magas meg van közepes minőségű
hallgatói elvárás is. Teljesen más kvalitások-
kal lehet megfelelni ezeknek az elvárásoknak.
Sőt én nagyon sok olyan kollégát ismerek,
akiről azt gondolom, hogy kifejezetten jó
kvalitású oktató, de a piac valami miatt nem
értékelte magasra. Az már konkrét elemzés
kérdése, hogy e mögött mi van. Minden -
esetre, ha valaki a kettőt össze tudja kap-
csolni és egyszerre tud játszani a publikáció
meg a személyes kontaktus húrjain, ha van
ilyen univerzális harcos, akkor elvileg arról el
lehet mondani, hogy jó oktató. De ezt így
tényleg nagyon nehéz megfogalmazni. Ha
valaki 20–30 évet eltölt a pályán, és figyeli az
embereket, akkor meg tudja mondani, hogy ki
a jó oktató. Bizonyos indoklást is hozzá tud
fűzni, de nem biztos, hogy maradéktalanul
meg tudja fogalmazni, miért tartja jónak
a kollégát.

FeMû: A vállalati szférában viszonylag jól sza-
bályozott a kiválasztás folyamata. Hogyan
mûködik ez a felsôoktatásban? Vannak-e itt
tudatosan alakított szervezeti folyamatok egy
tanársegéd vagy akár egy vezetô oktató to-
borzása során?
B. GY.: A jó tanszékeken van kiválasztás, sok-
szor ez már a PhD-re való felvétel során meg-
indul. Aztán itt is van egy furcsa kanyar, mert
manapság már egyáltalán nem biztos státuszt
tudok kínálni, még a teljesen alkalmasnak tar-
tott kollégának sem. Mindenesetre a magyar
felsőoktatási rendszerben a tanszék életébe
való belépés sokszor nem oktatóként, hanem
már sokkal hamarabb, PhD-hallgatóként
és/vagy TDK-zóként elkezdődik. Ahol van ki-
választás, és ebben valami tudatosságot fi-
gyeltem meg, az mindig teljesítményalapú.
Tehát jól TDK-zott, valamilyen kézzelfogható,

megírt, megmért teljesítményt tett le az asz-
talra. A mérés pontossága azonban egy to-
vábbi izgalmas téma: hol mérték meg, valódi
teljesítménymérce volt-e vagy a kis magyar
„televényben” szokásos, „mindegy, csak is-
merjük el” gyakorlata.

FeMû: Nem torzít-e, hogy tulajdonképpen
a kutatói teljesítményt mérjük itt is, azt, hogy
jó TDK- vagy PhD-dolgozatot tudott-e írni
a hallgató?
B. Gy.: Lényeges, hogy aki jó oktató szeretne
lenni, az jól tudjon mozogni a tudomány vi-
lágában absztrakt és konkrét módon is. Meg
lehet ítélni továbbá – mondjuk kommuniká-
ciós vagy hallgatói, vagy társas helyzetben
való – teljesítményét is. A TDK izgalmas,
nagyon sokszínű lehetőség arra, hogy leg-
alábbis felfigyeljen az ember egy jelöltre,
mert annak van egy írott és egy prezentált ré-
sze is. Ezt aztán nyilván még egyéb informá-
ciókkal ki lehet egészíteni.

FeMû: Egy idôben jellemzôek voltak az inter-
city professzorok. Ma van-e verseny a vezetô
oktatókért vagy iskolateremtô egyéniségekért,
akik talán még nem professzorok, de fiatal ku-
tatóként már elértek sikereket? Elszipkázza-e
ôket az egyik intézmény a másik elôl?
B. Gy.: A kérdésről rögtön leválasztanám az
intercity professzorokat, mert szerintem az nem
egy kiválasztási vagy „elszipkázási” jelen-
ség, hanem rendszerprobléma. Ha a saját
szakterületemről veszem a példát, létrejött 11
magyar közgazdasági egyetemi kar, plusz
még a főiskolai karok, és ehhez egész egy-
szerűen nem volt 11 tanári karnyi felkészült
ember. Ilyen esetben szükségszerű volt, hogy
egy ember több helyen is eladta magát. Ez
furcsa, de átmeneti jelenség, amit most már
a MAB és a felsőoktatási törvény oldaláról is
igyekeznek lezárni. De ez nem az emberi erő-
forrásokkal való gazdálkodás kérdése. 
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A magasabb beosztású oktatók kiválasz-
tásának egyik oldalról fontos jellemzője, hogy
a magyar rendszer általában logikailag bel-
terjes. A német vagy az angolszász rendszer-
ben kifejezetten kizárják, hogy valaki ott le-
gyen oktató, ahol a PhD-fokozatát szerezte.
Eleve máshol kell megméretődjön, máshova
kell pályázzon. Nálunk a tipikus pálya az,
hogy a magam karrierjét a felnevelő intéz-
ményemben folytatom. Nyilván vannak eltérő
minták, de azért ez a tipikus. Erre a tanszékre
[BCE GTK Szervezeti Magatartás Tanszék –
a szerk.] egyébként én annak idején teljesen
tudatosan választottam ki Pécsett végzett hall-
gatót, illetve fizikust, pszichológust – tehát
még csak nem is közgazdászt –, de azt gon-
dolom, hogy nem ez a minta a jellemző. A be-
kerülés utáni karrierpályán azután az a jó, ha
az oktató 10–15 évet egy adott intézményhez
kötődően tervez. Ez stabilizálja az intézményt
is, és az oktató is fel tud építeni tananyag-
fejlesztési, publikációs, saját szakmai minő-
ségét fejlesztő személyes szakmai progra-
mot. Amennyire én meg tudom ítélni, ez
a tipikus karrierpálya Nyugaton is. 

Ehhez képest egy külön történet a sztá-
roké – az ő esetükben már nem okoz gondot
egy jó tantárgyi tematika összeállítása és
mellette a kutatás sem. Ekkor már azt keresi
az ember, hogy hol van az a mozgástér, mi az
a pálya, mi az az intézményi keret vagy mi
az a fejlesztés (kutatási lehetőség, oktatási
program), amire megszólítják, és elég izgal-
masnak találja, hogy váltson. 

A karrierpályában való általában vett
gondolkodástól pedig elválasztanám az el-
múlt 1–2 év itthoni történéseit, mert abban
nagyon sok a menekülésstratégia. Az oktatók
nem tudatos karriertervezés eredményeként
keresik máshol az egyéni karrierjüket ala-
kító helyüket, hanem mert intézmények
rogynak meg, ez pedig már inkább egzisz-
tenciális kérdés. 

A magyar piacon ráadásul két dolog fo-
lyik párhuzamosan. Egyrészt elindult a fel-
sőoktatás nagyon komoly szerkezeti átalakí-
tása – még ha a szerkezeti átalakulások után
kialakuló modellt nem is látjuk egyáltalán –,
aminek a rendszer persze minden erejével el-
lenáll, ámbár a folyamat föltartóztathatatlannak
tűnik. Ugyanakkor a rendszerből forrásokat
vonnak ki, ami egzisztenciálisan elbizonytala-
nít intézményeket és egyéneket is. Ebből
egyébként jöhet ki jó dolog is, ha végül azok
az intézmények maradnak talpon, amelyek
életképesek, és azok rogynak össze, ame-
lyek életképtelenek. Ha az életképes intéz-
mények ráadásul képesek komoly, kritikus
tömegben összeszedni a kvalifikált oktató-
kat, akkor ennek eredményeként akár egy
sokkal egészségesebb struktúra is kialakulhat.
De ennek a fordítottjára is megvan az esély.

FeMû: Korábban a piaci visszajelzés fontos
formájaként említette a hallgatók véleményét
egy adott oktatóról. Az intézmények szintjén
megfigyelhetô-e a piaci logika akár az intéz-
mények közötti versenyben, akár a jelentke-
zôk kiválasztásában?
B. Gy: Az első kérdés itt az, hogy működik-e
a piac. Hosszú évek tapasztalata mondatja
velem, hogy inkább nem, mint igen. Amikor
a rendszerre piaci erőket próbálunk ráen-
gedni, a rendszer ellenáll, és azt mondja, hogy
igenis, tessék intézményt finanszírozni. Az
igaz: ha jó a felsőoktatási intézmény vezetése,
akkor ezt a forrást tudja akár piackonform
módon használni, ha meg egészségtelen
struktúrák vannak az intézményben, akkor
ez a pénz valós teljesítménytől függetlenül
„szétfolyik”. A dolog másik része az, hogy ha
volna piac, akkor eleve kettővel kellene szá-
molni. Az egyik a hallgató, aki befizeti a tan-
díjat, a másik pedig a munkaerőpiac, amelyik
felveszi a hallgatót. Mind a kettőben – ha
egyébként elindulnak a piaci erők – nagyon
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komoly késleltetés van. Az örkényi értelem-
ben vett döglött sasok még akár hosszú ideig
fönnmaradnak a levegőben (a szárnyuk alatt
ott a szél és a mező apró vadjai még félik
őket). Másrészt az is időbe telik, amíg a friss
ropogós ragadozók fölépítik a maguk rendjét.
Ami a hallgatói keresletet illeti: eleve 17–18
éves emberek döntenek arról, hogy 5 év
múlva majd mit fog érni a papírjuk. A kér-
désben is benne volt – és ez teljesen jogos –,
hogy utánanéznek-e a diploma értékének.
Erős a gyanúm: a többség nem néz utána! De
egyébként miért is nézne utána, ha ez amúgy
államilag „meg van finanszírozva”, ha van 
„5 év nyaralásuk”? Nincs tehát kényszer. Rö-
viden: pillanatnyilag nem nagyon látok pia-
cot, a kibontakozó piaci erőket maguk az in-
tézmények fékezik, és ha ezek valahogy
mégis kibontakoznának, akkor is elég ko-
moly késleltetéssel következnének be a piaci
erők kikényszerítette nagy, rendszerszintű
változások.

FeMû: Mennyire kontraszelektált a felsôok-
tatási szféra? Van-e társadalmi presztízse an-
nak, ha valaki egyetemi karriert fut be, te-
remt-e ez biztos egzisztenciát? Van-e átjárás
a felsôoktatás és más szférák között az ok-
tatók körében? 
B. Gy.: Kicsit hadd gondolkodjak a kontra-
szelektált jelzőn.

FeMû: Erôs volt, de hát…
B. Gy.: Két értelmezése is van. Az egyik az,
hogy eleve alkalmatlanok jönnek be erre a pá-
lyára. Ebben az értelemben azt gondolom,
hogy a felsőoktatás – általam ismert része
legalábbis – jellemzően nem kontraszelek-
tált. Egy másik kérdés, hogy mi az itt végzett
munka társadalmi presztízse, megbecsültsége,
elismertsége anyagi és ennél szélesebb érte-
lemben. És mekkora az elszívó ereje például
az üzleti szférának. Az utóbbi – különösen

a közgazdász területen – elképesztően nagy.
Általánosan jellemző, hogy az oktatók 2–3-
szoros szorzóval tudnának for profit szerve-
zethez elmenni. A legdurvább, amit én sze-
mély szerint visszautasítottam, az 8-as szorzó
volt. Ez óriási kísértés.

FeMû: Mi a megoldás?
B. Gy.: Általános választ nem mernék mon-
dani, inkább csak a szűkebben vett közgaz-
dászi szakterületünkről hoznám a példát.
Több szempontból is hasznos nálunk, ha az
oktatók „mindkét pályán fociznak”. Ezzel
egyrészt egzisztenciálisan is függetleníteni
tudják magukat az intézményektől, ami
egyébként a kontraszelekció veszélyét eleve
kisebbé teszi. Így tudnak igazán autonómok,
önállóak lenni abban, amit tanítanak. A kép-
let másik oldala, hogy a szűkebben vett szak-
mámat, a menedzsmentet nem lehet úgy taní-
tani, mint az egyszeri szafarivadász, aki látott
valakit, aki látott egy másvalakit, aki látott egy
kitömött orrszarvút. Ha kinn az üzletben is
megteremtem az egzisztenciámat, az egyben
azt is jelenti, hogy képes vagyok az oktatásban
hasznosítható primer saját élményt, tapaszta-
latot, tudást behozni. Az viszont lényeges
kérdés, hogy mi az elsődleges kötődésem,
mert az „itt is vagyok, ott is vagyok” játéknak
minden átmenete létezik. Ismerek olyan pri-
mer módon az üzlet világában élő embereket,
akik nagyon lelkesen, jó szívvel és nagyon jó
eredménnyel járnak vissza tanítani. Ennek na-
gyon fontos helye van a felsőoktatásban, ön-
magában erre azonban nyilván nem lehet
egyetemet alapozni. Ami a jó képzés szem-
pontjából meghatározó, az ennek a fordítottja:
ha valaki elsődlegesen az egyetem fejleszté-
sében keresi a kihívást, ott építkezik és ehhez
gyűjti a tapasztalatot – no meg a pénzt – kinn
az üzletben. Erre a modellre nagyon jól lehet
alapozni közgazdasági, illetve business profilú
felsőoktatási intézményt.
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FeMû: Ez a kettôs szerep, a kettôs elvárás
nem terheli túl a munkavállalót?
B. Gy.: Absztrakt módon ezen lehet sopán-
kodni, egyébként meg tessék nekem mon-
dani egy szakmát ma, Kelet-Európában, ahol
túlterhelés nélkül lehet boldogulni – kivéve,
ha valaki milliókat örökölt dollárban. Ez va-
lójában 30–40 évre visszamenően jellemző
a régióra, tehát az emberek a „boldog béke-
időkben” is második-harmadik állásokért haj-
tották magukat. Világosan tudjuk, hogy
a stressz, az egészség stb. szempontjából ez
nem jó. A valódi kérdés azonban az, hogy
van-e alternatíva. Szerintem ebben a régióban
még 10–15 évig nincs. Ebből a szempontból
teljesen mindegy, hogy én most egyetemen
vagyok vagy kőművesként dolgozom.

FeMû: Hathat-e az kifejezetten hátrányosan
az egyetemi munkára, ha valaki a privát mun-
káira is nagy energiát fordít?
B. Gy.: Ez nem feltétlenül előny ott, ahol va-
laki klasszikus akadémiai karriert akar be-
futni, és már bizonyos szint fölött jár, például
akadémiai doktorit vagy egyebet akar sze-
rezni. Még akkor sem, ha a publikációs telje-
sítménye megfelelő és a piaci tapasztalat ezt
hivatott megtermékenyíteni. Ha azt a kérdést
veszem például, hogy az oktatás minőségében
a pénzkereső munkák pozitívumként jelent-
keznek-e, akkor az egyrészt intézményi kul-
túra, másrészt egyéni önfegyelem kérdése.
Magam abban hiszek, hogy érett, felnőtt em-
berek csak olyan feladatokat vállalnak el,
aminek az időbeosztását is meg tudják te-
remteni, és akkor a teljesítménnyel nem lehet
gond. Az persze igaz, hogy minél jobban meg
van rakva a szekér, minél több téren vállalunk
felelősséget, annál nagyobb az esélye, hogy
az egyik felelősségi körben fölbukkan va-
lami, ami borítja a másikat. A jó intézményi
közeg ezt képes korrigálni, mert ha szüksé-
ges, van beugró. De ez nem tipikus, hanem

inkább a kivétel, ha felelős, érett intézmé-
nyek, felelős, érett emberek „játékáról” van
szó. A másik oldalról tekintve, sokszor hívunk
előadni szenior, felsővezetői pozícióban lévő
embereket. Jönnek, pontosak, felkészültek,
zseniálisan jó előadásokat tartanak.

FeMû: És ha az oktatás egészének minôsé-
gét, a hallgatókkal való egyéni foglalkozást,
a különbözô projektmunkák irányítását néz-
zük, ebbe mennyire vonhatóak be a nagy
gyakorlati tapasztalattal rendelkezô külsôsök,
vagy ezt inkább belsô erôforrásból kell meg-
oldani? Ha valaki kintrôl jön, az tudja, hogy mi-
rôl van szó, a projektmunkában valós felada-
tokat tud adni. A projektmunka megvalósítása
viszont sokkal nagyobb odafigyelést igényel
az egyénre, a hallgatóra.
B. Gy.: A jó minőségű oktatás nagyon sok
mindenből tevődik össze. Például van lexi-
kális típusú ismeretátadás, ez hangsúlyos az
alapozó jellegű, alacsonyabb képzési szin-
ten. Nem biztos, hogy ezt nagyágyúkkal kell
végeztetni. Sztenderd alapismereteket adó
tantárgyak tanítását simán meg tudják oldani
jó kommunikációs készséggel rendelkező,
felkészült belső emberek is. Ha a mesterképzés
felé haladunk – megint a saját szakmámnál
maradva –, egyre inkább csökken az elmélet
aránya és nő a problémák megtárgyalásáé.
Amik részben gyakorlatból jönnek, részben
pedig az elméletben megtanultak összeraká-
sát és a gyakorlati működésben való tesztelé-
sét jelentik. Itt már nagyon sokat segíthet az,
ha valaki olyan beszél róluk, aki ezeket mű-
ködtette, tapasztalta. Mondok erre egy példát.
A mesterképzés második évén van egy Vál-
tozásvezetés című tárgy, Dobák Miklós tartja,
és évről évre a magyar topmenedzserek színe-
java jön el előadást tartani, Hernádi Zsolttól
kezdve Bogsch Erikig. Van, aki évek óta visz-
szatérő előadónk. Ebből a felsővezetői pers-
pektívából a hallgatók rendkívül sokat tanulnak.
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Az biztos, hogy nem lenne szerencsés, mert
nem illeszthető be ugyanezen vezetők idő -
struktúrájába, ha utána még egy szakdolgo-
zati vagy egy munkaintenzív szeminárium,
egy projektmunka végigvitelére kérnénk őket.
De erre meg lehet találni ugyanabban vagy
egy másik szervezetben felsőközép- vagy kö-
zépszintű vezetőket. A mesterképzésünkben
nagyon sok a projektmunka, ilyen például,
amikor egy adott vállalatnál a félév alatt a cég
akkor és ott releváns problémáját mutatják be
a hallgatóknak, amire ők igyekeznek azután
megoldást találni. Az jó, ha a felsővezető tá-
mogatja ezt a folyamatot, az elején találkozik
egyszer a hallgatókkal és a végén meghall-
gatja az eredményeket, azokról visszajelzést
ad. Már csak azért is, mert egyébként cserébe
esetleg olyan megoldást fognak kapni, amit
utána használni tudnak. Teljesen világos
azonban, hogy a folyamatot egy vagy két
szinttel alatta levő emberek kísérik végig,
akiknek az időstruktúrájába ez beilleszthető.
Tehát széles spektrumon viszonylag pontosan
be lehet állítani, hogy milyen munkaintenzi-
tást, milyen típusú tapasztalatot várunk a kül-
sős, gyakorlati szakemberektől. Csak nem
szabad senkit olyan szerepbe kényszeríteni,
aminek nem tud megfelelni. Egyébként pe-
dig, ha érett személyiség, úgysem fogja el-
vállalni.

FeMû: A kiválasztás után hogyan követi az in-
tézmény nyomon a szakmai fejlôdést a fel-
sôoktatásban? A tanszék van itt is kulcssze-
repben vagy esetleg a karok, az intézményi
vezetés? Az elôléptetések formálisan több
egyetemi fórumot is megjárnak. Figyel-e bár-
milyen formában a szervezet arra, hogy okta-
tója a megfelelô kompetenciáit fejlessze? Te-
hát a szervezet milyen pontjain ki gondoskodik
arról, hogy fejlôdjön is az a csapat, amelyik
oktat egy adott intézményben, egy adott tan-
széken?

B. Gy.: Itt aztán végképp nem mernék általá-
nosan fogalmazni, hogy mi van a magyar fel-
sőoktatásban. Intézményenként is nagyon-
nagyon változik, sőt, azt kell, hogy mondjam,
hogy egy intézményen belül is nagyon eltérő
koncepciók, modellek, gyakorlatok léteznek,
annak függvényében, hogy éppen kik vannak
vezető pozícióban. Ráadásul többféle fej-
lesztésről lehet beszélni. A munkatársak szak-
mai minőségének fejlesztése számomra
egyértelműen tanszéki kérdés, ami egyrészt
szakmai műhely és inspiráló közeg, amelyben
a gondolatok megindulnak, másrészt ezekre
minőségi visszajelzést kap az ember. Ebből
tud létrehozni azután tantárgyakat vagy pub-
likációkat. Ebben a tekintetben nyilván ren-
geteg más, külső impulzus is éri az embere -
ket, de a tanszék szerepe meghatározó.
Fejlesztési kérdések nagyon izgalmasan ve-
tődnek fel a betölthető státuszok kapcsán, ez
már a dékánok szintjére exponált kérdés. Az
erőforrás-alapú stratégiákban a szervezeti
alapképességek ismeretében a kar fejlődését
arra építik, hogy milyen erős műhelyeket
lát a vezető. Oda ad státuszokat, forrásokat,
és a köré épít aztán képzési programokat
(pl. mesterképzési szak). Ez már egy dékáni
szintű stratégiai kérdés. Vagy pedig azt
mondja, hogy az adott képzési struktúrának
megfelelően osztja a státuszokat, amiket
esetleg teljesen egyenetlenül vagy legalábbis
elég komoly szórásokkal tud itt is, ott is be-
tölteni emberekkel.

Egyetemi szinten ugyanaz a feladat, mint
a karon, csak nagyobb léptékben. Erre hadd
hozzak egy számomra pozitív példát. Csáki
Csaba az 1985–1989 közötti időszakban
egyetemünk fejlesztésében talán az egyik leg-
nagyobb rektori vezetői teljesítményt nyúj-
totta. Egyrészt elindított egy reformbizottságot
és egy több szintre lenyúló reformfolyamatot
az egyetemen. Ez a reformfolyamat három év
alatt, 88-ra egy olyan szerkezetű curriculumot
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eredményezett, ami a kelet-európai blokkban
a leginkább hasonlított a nyugatihoz. A tan-
tárgyak tartalmában még nem mindenhol volt
kitöltve, de maga a képzési szerkezet abszo-
lút modern felfogású volt. A kelet-európai
blokkból messze kiemelkedett, de Nyugatról
nézve is elfogadhatóan jó szintű volt. Az to-
vábbi 3–4 évbe telt, amíg utána a tantárgyi
tartalmak is felzárkóztak a megújult szerke-
zethez. Ezt a reformfolyamatot a rektor követ-
kezetesen fölvállalta, élére állt, végigcsinálta.
Ami azután a humán-, szervezetfejlesztési részt
illeti, szerzett egy olyan forrást, amivel 30
embert ki tudott utaztatni fél-egy évre nyugati
egyetemekre. Az ő rektori gondolkodásának
a zsenialitását talán akkor lehet egészen jól
megérteni, ha hozzáteszem, hogy 15 junior és
15 szenior oktatót választott ki. A szeniorok
fél évre utaztak, a juniorok egy évre. A rektor
tehát abszolút hosszú távú gondolkodás alap-
ján válogatott, invesztált, és mindez a ki-
lencvenes évekre óriási lendületet adott
a Közgáznak. Ez jó példa a rektori szinten
megfogalmazott feladatokra és lehetőségekre.
Minden vezetői szintnek van – vagy lehet –
hozzáadott értéke. Ha stratégiai gondolkodás
jellemzi, akkor jelentős a hozzáadott értéke,
ha nem, akkor fordított hatással is lehet.

FeMû: Vajon a fejlesztésen túl a minôség-
biztosítás másik oldala, a rossz folyamatok,
nem kívánt eredmények szelekciója hogyan
mûködik a felsôoktatásban? Milyen mecha-
nizmusok tudják korrigálni, ha egy kurzus, egy
oktató, egy curriculum vagy egy egész kép-
zési program félre van kalibrálva?
B. Gy.: Az én értelmezésemben ez megint
a tanszéki műhely felelőssége. Fontos, hogy
a vezető mit kezd azzal a jelzéssel, amit a mi-
nőségbiztosítási rendszer letesz az asztalára.
A minőségbiztosítási rendszer nem fogja
megoldani ezt a problémát, csak felszínre
hozza. Ehhez mindig hozzá szoktam tenni 

– amit sokan félreértenek –, hogy a minő-
ségbiztosítás nem csúcsminőséget, hanem
adott minőséget biztosít. Tehát magát a rend-
szert be lehet állítani úgy, hogy középszerű
teljesítményszintről adjon megerősítő vagy
kritikai jelzéseket. Mondok erre is egy példát.
Kiderült, hogy az egyik kollégámról nem jók
a hallgatói visszajelzések. Megkaptuk a hall-
gatói visszajelzés statisztikáját, leültünk,
megnéztük. Eleve kiderült, hogy a közepes át-
lagok úgy jöttek ki, hogy „kétpúpú” volt az
eloszlás. Magyarul, volt, akinek nagyon tet-
szett, és volt, akinek nagyon nem tetszett az
óra. Rövid nyomozás után rá lehetett jönni,
hogy ez két eltérő piaci szegmens. A válaszok
milyenségét alapvetően két eltérő hallgatói ér-
deklődés és a tárgyhoz vagy az oktatóhoz
való előzetes attitűd döntötte el. Most, ha én
azt mondom, hogy ez egy középszerű ember,
mert ezt mondja a minőségbiztosítási rend-
szer, és elveszem tőle a tárgyat, amire egyéb-
ként volt is javaslat, akkor nyilván teljesen
rosszul járok el. Ha nem veszem el tőle a tár-
gyat, akkor pedig el kell dönteni, hogy a mi-
nőségi vagy a másik szegmens felé próbálom
meg eltolni. Egy másik kérdés, hogy min
kéne változtatni ahhoz, hogy a hallgatói per-
cepció ugyanerről a dologról jobb legyen.
Lehet tudni valakiről például, hogy kiváló az
oktatott tartalom, de az előadó maga „színte-
lenebb”. Próbáljunk meg akkor a stíluson vál-
toztatni, tegyünk bele több esettanulmányt,
érdekességet, hívjunk vendégeket. Ez az, amit
egy minőségbiztosítási rendszer soha nem
tud önmagában elvégezni. Ad a vezetőnek
egy jelzést, de utána a tanszéki műhelyen belül
kell erre a megoldást megtalálni, ami vezetői fi-
gyelem, hajlandóság, nyitottság kérdése. Min-
dig visszakanyarodunk tehát a tanszékhez.
A minőség kulcsa a tanszék.

FeMû: Ha az emberierôforrás-rendszerek fel-
sôoktatási alkalmazásában gondolkodunk, mit
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tart a legkritikusabb tényezônek, amire érde-
mes lenne nagyobb figyelmet fordítani? Tan-
széki, intézeti, egyetemi szinten, vagy akár az
egész felsôoktatás területén?
B. Gy: A korábbiakban is előkerült már három
dolog, amit újra hangsúlyoznék. Az egyik
a karrierút vagy karrierpálya. A HR-ben is-
mert, hogy az ún. emberierőforrás-áramlási
sémában három alapvető nézőpont van. Az
egyik az „élethosszig tartó”, a másik a „fel
vagy ki”, azaz 3–5 évenként megmérlek, és
ha nem tudod megugrani az adott szintre lé-
péshez szükséges lécet, akkor kivezetünk
a rendszerből, a harmadik pedig a „rugalmas
ki-be”, amikor minden pozícióra mindenkor
megmérem a külsőket és belsőket egyaránt.
A felsőoktatásnak megítélésem szerint, ha
nem is kizárólagos, de a legjobban működő
modellje a „fel vagy ki” rendszer. Erre ko-
rábban úgy utaltam, hogy jó, ha egy műhely-
hez kötődően egyben lehet látni és tervezni
egy 15 éves érési, előmeneteli karrierpályát.
A következő fokozatra lépés természetes lép-
csői a tanársegédből adjunktus, adjunktusból
docens, docensből professzor. Ehhez előre
megfogalmazom a kritériumokat, felépítem
hozzá a fejlesztő rendszereimet. Ezt vezető-
ként monitorozom és adom hozzá a szemé-
lyes támogatást. Ez a logika teljesen alkalmas
az emberi erőforrások stratégiai alakítására.
Szerintem a magyar felsőoktatásban nem tu-
datos a karriertervezés, sem az, hogy hogyan
futtassunk pozíciók között embereket. Másik
abszolút kritikus pont a teljesítményértékelés.
Vannak teljesítményértékelési rendszerek, de
azoknak semmilyen következményük sincs.

Ez szerintem rosszabb, mintha nem lenné-
nek. Megint egy személyes példa. Tizenvala-
hány évvel ezelőtt az akkori dékánom azt
mondta, hogy mi vagyunk itt az OB/HR-es
csapat, csináljunk egy teljesítményértékelési
rendszert. Kérdeztem, hogy mit akarsz vele
kezdeni. Azt mondta, nem tudja. Mondom,
akkor nem csinálom meg. Ma van teljesít-
ményértékelés és pusztító a következménye!
Van, akit meg sem mérnek vele, ez eleve
frusztráló. Ennél már csak egy frusztrálóbb
van, ha mindenkit megmérnek és nincsen kö-
vetkezménye. Most tegyük félre, hogy ki ho-
gyan manipulálhat. Transzparensen ott van-
nak a teljesítménykülönbségek, és sem
a kiugróan jó, sem a kiugróan gyenge telje-
sítménynek nincsen következménye. A har-
madik nagyon fontos probléma, hogy nincs
jól végiggondolt kompenzációs politika.
A konferenciákra való kijutásnak, a szemé-
lyes fejlesztési lehetőségeknek, a fizetésnek
semmi köze nincs a tényleges teljesítményhez,
vagy ha van is, a kapcsolat nagyon-nagyon
gyenge, sztochasztikus. Ha ezen a három pon-
ton a felsőoktatási humánerőforrás-gazdálko-
dás folyamatait helyre lehetne tenni, azzal
önmagában nagyot lépnénk előre. Ezt köve-
tően lehetne finomítani a rendszereket, de itt
alapvető hiányosságok vannak, úgyhogy fi-
nomságokról még nem is érdemes beszélni.

FeMû: Köszönjük a beszélgetést!

Az interjút készítette: Kiss Paszkál és Krasz
Katalin
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