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Bevezetés
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2004-es kutatás-fejlesztési projektjének
eredményeiről beszámoló egyik kis kötetet tartja kezében az Olvasó.
A projektet, ismerjük el mindjárt az elején, költségvetési, finanszírozási
indíttatásból kezdeményeztük. A finanszírozási források MAB-ot (is) sújtó
szűkülése már olyan mértékű, mely a Bizottság számára a felsőoktatási
törvényben előírt feladatok végrehajtását is veszélyezteti. Pótlólagos források
bevonásának reményében pályáztunk tehát, sikerrel. A kutatás-fejlesztési projekt
kivitelezését a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával végeztük
el. A támogatást ezúton is köszönjük!
Nem gondoltuk azonban, s ezt is szögezzük le már itt, hogy ez a forrásbevonás
mintegy a költségvetési „lyukakat” hivatott betömni. Úgy állítottuk össze
pályázatunkat – ahogy mondják, a szükségből erényt próbálva kovácsolni –, hogy
az abban felvállalt, javarészt előre tudhatóan extra munka a MAB
tevékenységének javítását, s ezen keresztül a magyar felsőoktatás ügyét szolgálja.
Hogy szándékunk milyen sikerrel valósult meg, ennek megítéléséhez nyújt
kapaszkodót ez a kis kötet, s párja, melyben a pszichológia és történelem
tudományágakban végzett párhuzamos értékelésekről számolunk be.
E két összeállítás ugyanakkor talán annak az útnak a lehetséges folytatását is
mutatja, melyet a Magyar Akkreditációs Bizottság eddigi történeti fejlődése
rajzol ki, s mely az egyedi államigazgatási döntésekhez szorosan kapcsolódó
véleményezéstől a partnerségen alapuló tanácsadáshoz, a segítő minőségügyi
szakértői munkához, a nagyobb ívű áttekintésekhez, a magyar felsőoktatás
minőségét szolgáló szintetizáló elemzésekhez vezet.
Budapest, 2004. szeptember 27.
Fésüs László
a MAB elnöke
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Kutatási és fejlesztési terv
2004. február 23. – október 30.
A Magyar Akkreditációs Bizottság előtt álló akkreditációs és minőségértékelési,
tanácsadási feladatok színvonalas ellátásához nélkülözhetetlen, hogy az
alkalmazott eljárások és módszerek időszakosan felülvizsgálatra kerüljenek, s
ennek tapasztalatai alapján szükséges fejlesztésük megtörténjen. E fejlesztések
azonban csak akkor lehetnek igazán sikeresek, ha megalapozásukként – a
felülvizsgálati tapasztalatok felhasználása mellett – szélesebb nemzetközi
kitekintéssel a témába vágó kutatásokat is végzünk.
Fenti megfontolások alapján a MAB a következő feladatok elvégzését tűzi ki
célul a 2004. március és október közötti időszakra.
I. Minőségbiztosítási eljárások Európában
(Esettanulmányok, összehasonlító kutatások)
Ismeretes, hogy a felsőoktatásért felelős miniszterek által 2003 szeptemberében
aláírt Berlini nyilatkozat a felsőoktatás minőségbiztosítását első számú, kiemelt
célkitűzéssé emelte. Az európai országokban sorra megindultak az erre irányuló
munkálatok. A hazai megoldások kialakításának nemzetközi, s ezen belül európai
konformitásának biztosítását elősegítő külső szakértői anyagok, s közvetlen
külföldi tapasztalatszerzés alapján részletes esettanulmányok, s egy általános
összefoglaló-áttekintő elemzés elkészítését tervezzük. A munka nemzetközi
relevanciáját és elfogadhatóságát külföldi szakértői csoport meghívásával,
véleményeztetéssel erősítjük.
Az esettanulmányokat az alábbi európai országok nemzeti minőségbiztosítási
rendszereinek vonatkozásában készítjük:
Dánia (Szántó Tibor)
Franciaország (Muhariné Szabó Szilvia)
Nagy-Britannia (Gémes Attila)
Németország (Rozsnyai Krisztina)
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A kutatások során országonként egységesen a következő kérdésekre keressük a
választ:
1. Ki, milyen szervezet érintett a nemzeti felsőoktatási minőségbiztosításban?
2. Mit, milyen tevékenységet végeznek ezek a szervezetek (felelősségi és
hatáskörök)?
3. Miért, milyen értékek és célok mentén végzik munkájukat?
4. Hogyan, milyen eljárásokkal, módszerekkel dolgoznak?
5. A MAB számára hasznosítható tapasztalatok.
Egy további esettanulmányt készítünk az Internetet felhasználó, elektronikus
alapú oktatás (e-learning) nemzetközi megvalósulásáról és annak tapasztalatairól,
különös tekintettel ezen, többnyire a nemzeti határokon átnyúló oktatási
programok nemzeti és nemzetközi minőségbiztosítási megoldásaira és
lehetőségeire. (Borzsák Judit)
Az esettanulmányok eredményeinek összesítése céljából egy zárótanulmányt
készítünk, melyben az egyes külföldi megoldások, tapasztalatok hazai, a MAB
számára való hasznosíthatóságának vizsgálatára helyezzük a hangsúlyt.
II. Minőségbiztosítási rendszerek a hazai felsőoktatási intézményekben
E témakör keretében teljes körű elektronikus kérdőíves felmérést végzünk a
hazai felsőoktatási intézmények körében annak pontos és naprakész feltárása
érdekében, hogy milyen konkrét szervezeti megoldásokat alakítottak ki, milyen
minőségbiztosítási eljárásokat alkalmaznak, milyen minőségbiztosítási
rendszereket működtetnek. (A minőségbiztosítási rendszerek kialakításának és
működtetésének szükségességét a felsőoktatási intézmények számára a
Felsőoktatási törvény írja elő.)
A visszaérkezett kérdőívek feldolgozásának eredményeként
minőségbiztosítási adatbázist (katasztert) állítunk össze.

részletes

A munkában részt vesznek: Gombás László, Szekeres Péter, Szántó Tibor
III. A hazai akkreditációs és minőségértékelési eljárások fejlesztése
A fenti nemzetközi kitekintés bázisán, a munkát a fenti feladatkörrel
párhuzamosan megkezdve és folytatva, történik meg a felsőoktatási képzések
akkreditációjára vonatkozó hazai megoldások, ajánlások kidolgozása, a
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követelmények, eljárások továbbfejlesztése. A bolognai típusú, többciklusú
képzések, valamint az intézmények második körös intézményi
akkreditációjának előkészítése mellett a hazai eljárások fejlesztéseként, pilot
program formájában, két tudományágban a különböző intézményekben folyó
azonos képzések párhuzamos, összehasonlító jellegű értékelését és
akkreditációját végezzük el. Az ilyen jellegű vizsgálatokra nemcsak a
nemzetközi minták és tapasztalatok, de a felsőoktatás hazai felhasználóinak,
érintettjeinek, elsősorban a jelenlegi és leendő hallgatóknak az igényei, elvárásai
is sarkallnak.
A fejlesztési munka során – az eddigi előmunkálatokra építve – a következő
dokumentumokat készítjük el
1. A kétciklusú képzések (alapszakok) 2005-ös indításának követelményrendszere.
2. A második körös intézményi akkreditáció módszertani útmutatója.
3. A párhuzamos program értékelések
• módszertani útmutatói,
• programonkénti vizsgálati jelentései,
• összesítő zárótanulmánya.
E fejlesztésekre alapozva a tényleges akkreditációs vizsgálatokat az 1. és 2.
témakör esetében 2004 őszén (már nem e projekt keretében) kezdjük meg. A 3.
témakör vizsgálatait azonban e projekt keretében végezzük el, s a vizsgálatok
eredményeként elkészülő tanulmányokat is megjelentetjük.
A III. témacsoport munkálataiban részt vesznek:
• a MAB testületi tagjai
• felkért külső szakértők
• a titkárság munkatársai.
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ESETTANULMÁNYOK
Szántó Tibor
A felsőoktatás minőségértékelése Dániában
1. A dán felsőoktatásról
A főiskolai szektorban több mint 150 specializált intézmény működik, kb.
egyharmaduk rövid-, kétharmaduk közép ciklusú, gyakorlat orientált képzést
nyújt. Az egyetemi szektorban 12 állami (költségvetésből finanszírozott) egyetem
működik, felügyeleti szervük a Tudomány, Technológia és Innováció
Minisztérium. A többi felsőoktatási intézmény az Oktatási Minisztérium
felügyelete alá tartozik. Az állami (public) intézmények és programjaik
működéséhez
a
minisztérium
engedélye
(jóváhagyása)
szükséges.
Magánintézmények működhetnek miniszteri jóváhagyás nélkül, de ebben az
esetben hallgatóik nem részesülhetnek állami ösztöndíjban. Törvényi előírás,
hogy minden szakon a záróvizsgák legalább egyharmadán külső vizsgabiztosok
vegyenek részt.
Dániában jelenleg a következő típusú felsőoktatási képzések folynak:
• rövid ciklusú nem egyetemi képzések (felsőfokú szakképzés)
• közép ciklusú nem egyetemi képzések (szociális munkás, egészségtudományi képzések, óvónő és tanító képzések, stb.)
• közép- és hosszú ciklusú egyetemi képzések (3 éves bachelor és 2 éves
Master, valamint egyciklusú 6 éves képzések a humán tudományokban)
• doktori (PhD, 3 éves) képzések.
A rövid ciklusú, két éves gyakorlatorientált felsőfokú szakképzéseket a
1115/1997 törvénnyel vezették be. A közép ciklusú képzésekben a BA, BSc
fokozatokat 1993-tól vezették be Dániában, egyrészt a nemzetközi folyamatokhoz
(az angolszász rendszerhez) való alkalmazkodás miatt, másrészt azzal a latens
céllal, hogy az állami költségvetés felsőoktatás finanszírozási terheit csökkentsék.
A 481/2000-es törvénnyel létrehozták a foglalkozási orientáltságú (professional
bachelor) fokozatokat is (jobbára nevelés- és egészségtudományok). Az új
rendszer bevezetése nem azonnali és teljes, hanem fokozatos volt, kiteljesedését a
403/2003-as, az egyetemekről szóló törvény jelenti. A reformfolyamat ezzel nem
állt meg, az intézményi autonómia további kiterjesztése irányában halad.
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A dán felsőoktatásban szerezhető végzettségek (fokozatok ) leírását a 2003
januárjában véglegesített dán képesítési keret (Qualifications Framework)
tartalmazza. (DBFG, 2003) Eszerint a jelenleg szerezhető fokozatok a Bolognai
ciklusok szerint a következők:
Bologna szerinti fogalom
Dán elnevezés
Első ciklus
Fokozat alatti szint Üzleti és technikai programok, felnőtt
továbbképzési programok
Bachelor szint
Bachelor
Szakmai (professional) bachelor
Diploma
Második ciklus
Mester szint
Master
Candidatus
Doktori szint
PhD
A képzési időket az egyes programtípusok vonatkozásában a következő ábra
mutatja:

Forrás: http://eng.uvm.dk/factsheets/dvu.htm?menuid=2520
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Ami a felsőoktatás minőségét illeti, a kilencvenes évek elején Dánia – hasonlóan
Európa számos más országához – szembe kellett nézzen a felsőoktatást érintő
jelentős változásokkal. A tömegképzés, az üzleti szempontok megjelenése az
oktatásban, az „értéket a pénzért” szemlélet, a decentralizáció, az állam fokozatos
visszavonulása az intézményi autonómia növekedése mellett, s a nemzetközi
vonatkozások erősödése Dániát sem kerülték el. Az Egyetemi törvény (1993) e
változások szellemében született. A törvény keretszabályozást vezetett be, az
intézmények hatásköre és felelőssége nőtt: az oktatást rugalmasabban
szervezhették (felvételi követelmények, programindítások, kurrikulumok
intézményi hatáskörben), az állammal (minisztériummal) kötött többéves
teljesítményi és finanszírozási szerződések a gazdasági működésben is nagyobb
mozgásteret – és persze felelősséget – jelentettek. Mindezzel együtt járt az
oktatás minőségének előtérbe kerülése, s a módszerek, eljárások, melyek ezt –
nemzeti szinten is – biztosítják.
A dán felsőoktatási intézmények többségében a belső intézményi
minőségbiztosítás jobbára „mikroszinten” működik, azaz az oktatók illetve a
tantárgyak féléves-éves hallgatói értékelésére korlátozódik. 1993-94-ben a DTU
(Dán Műszaki Egyetem) komolyabb állami juttatást kapott arra a célra, hogy
megvizsgálja az ISO minőségbiztosítási rendszer felsőoktatásbeli alkalmazásának
lehetőségét. A projekt nem vezetett pozitív eredményre. A minőségbiztosítás
szempontjából felhasználható másik forrás a külső vizsgabiztosok („cenzorok”)
által adott visszajelzés a vizsgákról, s az oktatás minőségi kérdéseiről.
Előrelépést jelentettek a minisztérium(ok) és az egyes intézmények között kötött
un. teljesítményi szerződések. Egy-egy ilyen szerződésben az adott intézmény
saját maga által kitűzött minőségfejlesztési célok teljesítését vállalja, melyek
finanszírozására bizonyos központi támogatást is kap.
A nemzeti szintű minőségértékelések és minőségbiztosítás gyökerei a 80-as évek
végére nyúlnak vissza. 1989 augusztusában az Oktatási Minisztérium Tanácsadó
Testületeinek elnöke a dán felsőoktatási programok minőségéről szóló jelentést
tett közzé. A jelentés lényeges részét képezte a nemzetközi kitekintés, s
különösen az egy évvel korábban Hollandiában bevezetett nemzeti szintű,
szisztematikus külső értékelési eljárás.
1989-től elkezdődtek a különböző minőségfejlesztési célzatú projektek és
értékelések: az egyetemi kémia szakok (1989), a közgazdasági és üzleti
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programok (1990), majd a nemzetközi kapcsolatok, a geológia, és a
villamosmérnöki programok (1992) esetében, és így tovább. Ezek az értékelések
azonban lényegében egyedi jellegűek voltak, különböző miniszteri tanácsadó,
illetve nemzeti szervezetek, tanácsok végezték őket, nem koordináltan,
módszertanilag nem egységesen. (EVA 1997.)
Az igények felmerülése és a nemzetközi minták mind egy irányba mutattak:
központi, nemzeti minőségértékelési szervezet felállításának szükségessége
jelentkezett. Az Egyetemi törvény keretében a Folketing, a dán parlament
létrehozta a dán Értékelési Központot (Evalueringscenteret). A központ alapító
okiratát az Oktatási Minisztérium hagyta jóvá.
2. Ki? A nemzeti szintű minőségbiztosítás szervezete
Dániában a felsőoktatás minőségbiztosításának, minőségértékelésének nemzeti
szervezete tehát az EVA, a Dán Értékelési Intézet.
A Dán Értékelési Központ (‘Evalueringscenteret’) 1992 júniusában jött létre az
Oktatási Minisztérium felügyelete alatt működő független intézményként. Az
Alapító Okirat szerint a Központ fő feladata:
• a felsőoktatási programok minőségének biztosítása a programok
szisztematikus értékelése révén,
• ehhez kapcsolódóan a titkársági tevékenység ellátása,
• az intézményekkel és a felhasználókkal rendszeres kapcsolat kialakítása,
párbeszéd fenntartása,
• hazai és nemzetközi tapasztalatok gyűjtése és terjesztése,
• módszertani fejlesztés,
• valamint az intézményeknek nyújtandó rendszeres minőségfejlesztési
tanácsadás.
A központ fő tevékenysége kezdetben (s lényegében ma is) az országban működő
felsőoktatási programok értékelése volt, melyhez a módszertant is ki kellett
dolgoznia. 1999-ig 62 szisztematikus programértékelést végeztek el
tudományáganként egyszerre, ugyanazon szakértői bizottság által értékelve a
különböző intézmények hasonló programjait. Az értékeléseket nemcsak a
Központ kezdeményezte, hanem megrendelésre is dolgozott. Megrendelői a
Nemzeti Oktatási Tanácsok, az Oktatási- és a Kulturális Minisztériumok, s
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további hatóságok voltak. A Központ programszinten a teljes dán felsőoktatás
minőségének értékeléséért felelős volt, a rövid, felsőfokú szakképzési jellegű
programoktól a Bachelor programokon át a Master szintig bezárólag.
1998-ban magát a Központot is külön-külön értékelte egy nemzetközi szakértői
csoport (a kidolgozott és alkalmazott módszerek szempontjából), és egy jelentős
dán tanácsadó cég (az értékelések hatása szempontjából). (Thune – Kristoffersen,
1999.) E két értékelés pozitív eredményei alapján, 1999 nyarán, a Központot a
Parlament által elfogadott új törvény szerint átalakították. Új neve Dán
Értékelési Intézet (EVA – The Danish Evaluation Institute) lett, mandátuma
jelentősen kiszélesedett: a teljes dán oktatási rendszer értékeléséért lett felelős.
A Központ információgyűjtő és -terjesztő szerepét megerősítették. Az alsó- és
középfokú, valamint a felnőttoktatás egyes elemeinek értékelését az Intézet 2000ben kezdte meg. E szektorokban az értékelés nem szisztematikus, azaz nem
minden egyes oktatási intézményre kiterjedő, hanem az EVA Tanácsa (Board)
által meghatározott éves programok szerint történik.
Az EVA szervezeti felépítése
Az Intézetnek van egy 11 tagú Tanácsa (Board), melynek elnökét az oktatási
miniszter jelöli ki, míg tagjaira a miniszter egyes oktatási szektorok szerint
szervezett tanácsadó testületei tesznek javaslatot. (A Board az első években még
csak 5 főből állt, tagjai a Nemzeti Oktatási Tanácsok1 tagjai voltak.) A Tanács
felelős az Intézet működéséért és dönt az éves tevékenységi tervről, azaz joga és
kötelessége az értékelések kezdeményezése, az éves értékelési programok
összeállítása.
A Tanács emellett – a különböző oktatási, oktatói, pedagógus, hallgatói és
diákszervezetek, valamint munkaadói szervezetek javaslatai alapján – 27 tagú
Képviselőtestületet (Committee of Representatives) nevez ki, mely évente
háromszor ülésezik, megvitatja és véleményezi az éves terveket és az Intézet által
készített értékelési jelentéseket. A Képviselőtestületben 4 helyet a hallgatók és
diákok képviselői foglalnak el.
Az Intézet vezetése egy igazgatóból és annak két helyetteséből áll. Utóbbiak
egyike a konkrét értékelések szervezéséért, lebonyolításáért, másikuk a
módszertanért, információs tevékenységért és a fejlesztésért felelős. Az EVA-nak
jelenleg 60 munkatársa van, ezeknek kb. fele az egyes projektekért felelős
1

Egészségtudományok, Műszaki tudományok, Társadalomtudományok, Humántudományok,
valamint a Természettudományok Nemzeti Oktatási Tanácsai.
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értékelési referens. A segítő munkatársak között vannak az informatikusok és az
információs szakemberek, sőt, két újságíró és egy könyvtáros képzettségű kolléga
is segíti munkájukat. A referensi munka nemcsak szervezést és koordinációt
jelent, hanem az adott projekt egészére kiterjedő érdemi tartalmi tevékenységet is,
az előkészítő szakasztól a végső értékelési jelentés megfogalmazásáig. Az EVA
szerkezeti felépítése “lapos”, a vezetés és a munkatársak között nincs(enek)
közbenső hierarchikus szint(ek). Állandó csoportok sincsenek, a munka rugalmas
projektekbe szervezve folyik.
Az EVA munkatársi gárdája erősen motivált, jól képzett fiatal szakemberekből
áll. Az Intézet megnövekedett feladatai miatt az utóbbi 3-4 évben a munkatársi
létszám 30 %-kal nőtt. Az új munkatársaktól megkívánt fontosabb kompetenciák
és képességek a következők: projekt tervezési és kivitelezési képesség (jártasság),
kiváló nyelvi- és íráskészség (idegen nyelv is), másokkal való jó együttműködés,
független munkavégzés, terhelhetőség, stressztűrés. Az Intézet vezetőinek
felvételi „filozófiája” a következő: csak jó képességű embereket szabad felvenni,
a gyengébbeket mégoly alapos programmal sem lehet betanítani.
A munkatársak képzésére az utóbbi években különös gondot fordítanak. Az új
belépők felkészítési programja előre pontosan kidolgozott: általános és értékelési
ismeretek, napi működés, számítástechnika, stb. Persze ez is egy
intézményfejlesztési, tanulási folyamat része, korábban nem volt általános
gyakorlat. (2001-es ottjártamkor voltak olyan referensek, akik azt mondták, hogy
ők jobbára munka közben, a tapasztaltabbaktól tanulva sajátították el a szükséges
ismereteket.)
Jó ötlet, s a gyakorlatban is igen jól működik a részmunkaidős egyetemi
hallgatók foglalkoztatása. Feladatuk az értékelési referensek munkájának
támogatása: az értékelések előkészítő szakaszaiban anyaggyűjtés és rendszerezés,
a projekt folyamán szervezés és a jegyzőkönyvek vezetése, a dokumentáció
kezelése, stb. Érdekes azonban, hogy ők általában nem maradnak az Intézetben
diplomájuk megszerzése után, s ezt az Intézet vezetése sem szorgalmazza. (Mint
elmondták, nem igazán sikerült a korábbi néhány ilyen esetben a szerepváltás.)
Problémát jelent továbbá, hogy a referensek közül sokan 3-4 év után elmennek,
itt szerzett ismereteikkel és gyakorlatukkal jól el tudnak helyezkedni más
szervezeteknél.
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3. Mit? Célok, feladatkör, tevékenységek
A nemzeti szintű, független értékelések végrehajtásának célja kettős:
• az oktatás minőségének biztosítása (rövid távú célkitűzések) és fejlesztése
(hosszú távú célkitűzések)
• az oktatási célok elérésének ellenőrzése
Az EVA feladatköre –az Alapító Okirat részletezését követve – 2000-től két nagy
feladatcsoportba foglalható össze:
• az oktatási rendszer teljes vertikumának értékelése
• az oktatási értékelés nemzeti tudás- és információs központjaként való
működés
Az EVA különböző típusú értékelési tevékenységei a következő főbb csoportokba
oszthatók (az egyes csoportok között persze nem húzhatók éles határvonalak):
a)

Programértékelések
Egy-egy képzési program, szak önálló, teljes és átfogó értékelésére
irányul, beleértve a szervezeti keretek és az oktatás-tanulást segítő,
kiszolgáló elemek vizsgálatát. A különböző intézményekben oktatott
azonos programok (szakok) egyidejű, párhuzamos értékelése az EVA
egyik legjellemzőbb tevékenysége.

b)

Tantárgyi értékelések
A képzési programokon belüli egyes tanulmányi területek, tantárgyak
oktatásának, az alkalmazott egyedi módszereknek az értékelése.

c)

Tematikus értékelések
Egy-egy kiválasztott tématerület értékelése, mely a különböző képzési
programokban közös lehet, illetve azokon átível (pl. az ellenőrzési és
vizsgáztatási megoldások, a programok közötti átjárás, vagy a hallgatói
szolgáltatások értékelése, stb.)

A fentieken túl, kisebb jelentőséggel és gyakorisággal, az EVA további
értékelési tevékenységet is végez.
d)
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Az oktatási folyamat értékelése
Az oktatási-tanulási módszerek formáinak és minőségének értékelése
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e)

Intézmény értékelések
Egy-egy intézmény szervezeti, adminisztratív és vezetési szempontú
értékelése, mely az általános működtetés keretén belül kiterjed a
menedzsment munkájára, a finanszírozásra, a kutatásra, az intézményi
szintű minőségbiztosításra, stb.

f)

Minőségbiztosítási tanácsadás és rendszerek értékelése (audit)
A minőségbiztosítási tanácsadást kezdetben az EVA (a Központ) az
intézmények közvetlen megrendelése alapján, azok finanszírozásában
végezte. Ennek keretében egyes intézmények minőségbiztosítási
rendszereinek kiépítéséhez, valamint egyedi felmérések, elégedettség- és
hallgatói kompetencia vizsgálatok kivitelezéséhez is segítséget nyújtott.
(EVA 1997.)
Az intézményi vagy programszintű minőségbiztosítási megoldások, s
ezek oktatási-tanulási tevékenységre való hatásainak vizsgálata azonban
még nem rutinszerű. Az EVA most végzi az első ilyen értékeléseket
(auditokat), melyek során az adott intézménynek csak a
minőségbiztosítási rendszerét, mechanizmusait vizsgálják (Dán Műszaki
Egyetem és Koppenhágai Egyetem), a jelentések 2004 végére várhatók.
Ugyanakkor az intézményi és program értékelések során az értékelő
szakemberek figyelme a minőségbiztosítási rendszerekre is kiterjed. A
jövőt illetően azonban elképzelhető, hogy a minőségbiztosítási
rendszerek vizsgálata, az audit jellegű értékelések nagyobb teret és
hangsúlyt fognak kapni az EVA tevékenységén belül.

Az egyes konkrét értékelési feladatok meghatározásánál az EVA – a minőségi és
módszertani fejlesztési fókusz mellett – különös tekintettel van a felhasználói
igényekre, a tervezett vizsgálat relevanciájára, hatására, az eredmények várható
fontosságára.
4. Miért? Az értékelések értékháttere
Az EVA minőségértékelési vizsgálatainak hátterében az értékelések kettős
céljának megfelelően két fő értékszempont, vezérlő elv áll:
• minőségfejlesztés és
• ellenőrzés.
A minőségfejlesztést, javítást célzó és az ellenőrző hangsúlyú megközelítések
közötti viszony a külső minőségértékelések igen fontos, és nemzetközileg is
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állandó fókuszban lévő kérdése. A dán modell megkísérli egyensúlyba hozni e
két oldalt. Ami a minőségfejlesztési szempontot illeti, a vizsgálatok során az
egyes programokat azok deklarált céljai tükrében értékelik. Másodszor, az
önértékelésekben az EVA a javító célzatú megközelítésre kéri helyezni a
hangsúlyt. S harmadszor, noha az értékelési jelentéseket publikálják és a
miniszternek is megküldik, nincsenek a folyamatba „beépített” negatív
következmények, s ennek megfelelően az intézmények nem érzik különösebben
fenyegetettnek magukat. A külső értékelésekkel szemben részükről tapasztalható
kezdeti szkepticizmus mára lényegében elmúlt. (Legalábbis azok szerint, akikkel
én találkoztam.) Ez tehát a minőségfejlesztési, tanácsadási célzat. Ugyanakkor
azonban az értékelésekben természetszerűen jelen van az ellenőrzési mozzanat is.
Mi több, ez – az Európában az utóbbi években tapasztalható trendnek
megfelelően – Dániában is erősödik. 2002-től az EVA is megkezdte az un.
kritérium alapú értékeléseket, majd, a szakmai bachelor programokra
vonatkozóan, az akkreditációs tevékenységet is.
Mindeddig csupán néhány esetben járt az EVA által végzett minőségértékelés
komolyabb következményekkel: a Koppenhágai Egyetem Bölcsészkarán – a kari
vezetés kezdeményezésére! – a folklorisztika programot bezárták, a pszichológiát
jelentősen átszervezték. Az Aalborgi Egyetemen pedig az értékelő bizottság
javasolta a vizsgált rövid, másféléves, kiegészítő alapképzést nyújtó történelem
program bezárását (nem minőségi problémák miatt, hanem a program rövidségére
hivatkozva), ám a minisztérium ehelyett újra engedélyezte a még 1985-ben, a
végzettek elhelyezkedési gondjai miatt bezárt hosszabb, történelem alapképzési
(MA) program indítását.
5. Hogyan? Az értékelések módszertana
Jelen dolgozat nem terjed ki az EVA teljes tevékenységére, hanem a felsőoktatási
értékelésekre koncentrál. Mint feljebb említettem, az Intézet most már általánosés középiskolai, valamint felnőttképzési értékeléseket is végez, egyes tárgyak
vagy tudományágak, illetve a képzés egyes elemei vagy szakaszai tekintetében.
(Pl. a középiskolai történelemoktatás, az általános iskolára felkészítő egyéves
program, a tanártovábbképzés. Tegyük hozzá, hogy az Intézetről szóló törvény a
feladatok tekintetében általánosan fogalmaz, azaz nincs előírva, hogy az EVAnak minden egyes általános iskolai programot vagy minden középiskolai tantárgy
oktatását az összes középiskolában, vagy minden felsőoktatási szakot, stb.
ellenőriznie-értékelnie kellene.) Ezen értékelések céljaira az EVA alkalmanként a
felsőoktatási értékelésektől eltérő, az értékelendő terület, tárgy sajátosságainak
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megfelelő módszereket dolgoz ki. Sőt, bizonyos mértékű „egyediség” a
felsőoktatási értékeléseken belül is lehetséges, az értékelés részletes módszertana
a vizsgálati tárgyra, a vizsgálat céljára és fókuszára szabott. Az általános
módszertani keret mindazonáltal többé-kevésbé azonos. (Kristoffersen, 2003.)
A „minőség” fogalmának értelmezése a nemzetközileg széles körben elterjedt
„fitness for purpose”, azaz a célnak való megfelelés. A „cél” részben külső
szempontok szerint, a vonatkozó jogszabályok alapján, részben a szóban forgó
intézmény, program által meghatározva, belülről definiált. Az EVA
értelmezésében és gyakorlatában a felhasználók szempontjai is fontos szerepet
játszanak a cél megállapításakor, s így a célnak való megfelelés vizsgálatakor.
Hozzá kell tennünk, hogy az utóbbi években, nem utolsósorban az EVA
feladatainak bővülése, az akkreditációs tevékenység megjelenése nyomán, a
célnak való megfelelés típusú megközelítés mellett az (előzetesen
megfogalmazott) követelmény alapú értékelések is megjelentek az EVA
módszertani palettáján. (Részletesebben lásd az 5.2 pontban.)
5.1. Az értékelések módszertani elemei és folyamata
a) Az első lépés az adott értékelési projekt módszertani és gyakorlati
tervezéséért és a kivitelezésért felelős értékelési referensek kijelölése.
b) Minden értékelési projekt egy un. előkészítő szakasszal
(„előtanulmány”) kezdődik. Ebben a fázisban a projektfelelős értékelési
referensek minden releváns anyagot és információt összegyűjtenek és
rendszereznek a vizsgálandó programokra (szakokra, témákra)
vonatkozóan (a jogszabályoktól a kurrikulumokig). Általában felkeresik
a meglátogatandó intézményeket is, egyeztetnek, s kikérdezik az
érintetteket az adott intézményben történt korábbi, más programokra
vonatkozó értékelések tapasztalatairól. (Bizalomépítés!)
c) Mindezek alapján elkészítik az adott értékelési projekt feladattervét,
mely az értékelés célja és a tartalmi vonatkozások mellett a pontos
menetrendet és a projekt teljes költségvetését is tartalmazza. A
feladattervet – vezetői ellenőrzés után – a Tanács hagyja jóvá. (Az új
rendszerű értékelések feladattervének kidolgozása során a referensekre
még nagyobb felelősség hárul, hiszen az új területekre nincsenek igazán
(nemzetközileg sem) általánosan használt, kidolgozott és jól bejáratott
módszertani sémák.)
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d) Ezután kerül sor az értékelő panelek összeállítására, a szakértők
felkérésére. Személyükre javaslatot tehetnek a referensek, az EVA
vezetés, vagy a konkrét értékelést kezdeményező minisztérium illetve a
miniszter szektoronkénti tanácsadó testületei, ténylegesen általában az
EVA javaslat a meghatározó. Dánia kis ország, ám nagy előnye van az
értékelő panelek függetlensége és pártatlansága biztosításának
tekintetében: a dánok, norvégek és svédek értik egymás nyelvét. A “kis
ország probléma” dán megoldása tehát az, hogy az értékelő
bizottságokba egyrészt külföldi szakértőt vagy szakértőket hívnak
Norvégiából és Svédországból, másrészt általában nem hívnak dán
szakértőket felsőoktatási intézményekből. A dán szakértők rendszerint
az ipari, munkaadói, felhasználói oldal és az adott értékelésnek
megfelelő szakmai szervezetek képviselői közül kerülnek ki, míg a
külföldi szakértők a felsőoktatási szektorból jönnek. Ez az elrendezés
azért is szükséges, mert a dán felsőoktatási rendszer meglehetősen zárt,
nem túl jelentős az oktatók szektoron kívülre irányuló mobilitása. Az
értékelő panelek munkájában egyelőre nem vesznek részt rendszeresen
hallgatók, de a kezdeti lépések már megtörténtek ebbe az irányba.
A kompetenciák megoszlása a következő: a paneltagok mindig a
vizsgálandó szak, tárgy specialistái, míg az értékelési, módszertani
szakismereteket az EVA munkatársai biztosítják, egy vagy újabban
legalább két értékelési referens, és a projekt asszisztense, aki általában
részmunkaidős egyetemi hallgató. Az EVA munkatársai mögött
természetesen ott van, s ha kell, segít, az Intézet vezetése és Tanácsa.
e) A szakértők és az EVA team összeülnek, megbeszélik a feladattervet,
kijelölik a vizsgálat hangsúlyos kérdéseit, s véglegesítik az elkészítendő
önértékelési jelentések irányelveit és konkrét útmutatóját. Megbeszélik
továbbá, hogy mit tekintenek a vizsgálandó programok szakspecifikus
kiválósági kritériumainak. Ez a fázis jelentős szakértői
elkötelezettséget teremt!
f) A vizsgálandó intézmény vagy program az EVA által rendelkezésre
bocsátott publikus, és a vizsgálat célja és tárgya szerint a fentiekben
specifikált útmutató alapján elkészíti az önértékelést, mely minden
egyes vizsgálat kötelező eleme. Az önértékeléseket rendszerint egy
olyan csapat készíti el, melynek munkájában a menedzsmenttől az
oktatókon és az adminisztratív személyzet képviselőin át a hallgatókig
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minden érintett részt vesz. (Itt jegyzem meg, hogy az EVA rendszeresen
szervez tanfolyamokat az önértékelések és általában a belső
értékelések készítői számára.) Az önértékelések számszerű adatokat és
leíró információkat egyaránt tartalmaznak. Különös figyelmet
fordítanak a vizsgált egység által kitűzött-követett célok és értékek
bemutatására, s arra, hogy ezek hogyan valósulnak meg a gyakorlatban.
Az önértékelések elkészítésének folyamata a külső értékelés
minőségfejlesztési, folyamatszemléletű orientációja szempontjából
különösen fontos. A gondos előkészítés és a részletes önértékelési
útmutató ellenére előfordul, hogy egy-egy önértékelés csak leíró jellegű,
nem eléggé elemző, önkritikus.
g) Az EVA időközben – általában külső közvéleménykutató cégek
bevonásával – felhasználói megkérdezéseket végeztet. Ezeket a
kérdőíves vagy és/vagy interjús vizsgálatokat külön-külön az érintett
hallgatók, a vizsgálandó szakokon végzett diplomások, a munkaadók,
vagy akár a szülők, illetve további felhasználók körében készítik. A
felmérések jelentőségét az (is) adja, hogy olyan érintettek véleménye
csatolódik így az értékelési folyamatba, akik az önértékelések
elkészítésében értelemszerűen nem vesznek részt. A felmérések fókusza
az adott vizsgálat céljától függően változó lehet, a végzett hallgatók és a
munkaadók esetében azonban rendszerint a képzés kimeneti
eredményeire
(kompetenciák!)
vonatkozó
véleményekre
koncentrálnak. A felhasználói megkérdezések eredményeit az értékelési
jelentés függelékeként az EVA közzéteszi!
h) Az elkészült önértékeléseket (kb. 25 oldalnyi terjedelműt kérnek,
tartalmára vonatkozóan lásd alább az értékelési tényezőket) és a
felhasználói megkérdezések eredményeit elolvassa és megvitatja az
értékelő csapat (bizottság + referens[ek]), felkészülnek a látogatásokra,
megbeszélik a vizsgálandó programok/tárgyak közötti hasonlóságokat
és különbségeket, a problémás pontokat, és a felteendő kérdéseket. Az
értékelési referensek ebben a munkaszakaszban is igen aktívan vesznek
részt: nem ritkán ők tesznek javaslatot a helyszíni látogatás során
felteendő kérdésekre, a vizsgálandó ellenőrzési pontokra (cheklist).
i)

Ezután sorban meglátogatják a vizsgálandó szakokat. Párhuzamos
programértékelések esetén a látogatás rendszerint egy három – tíz
(alkalmasint még több) napos intenzív periódus, egy-egy program
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látogatására egy-egy napot szánnak. A csapat nem válik szét
(intézményen belül sem!), mindenhova együtt mennek. Találkoznak az
adott intézmény és program vezetésével, oktatóival és személyzetével,
hallgatóival, s az önértékelést készítő csoporttal is. A találkozókat az
intézmények szervezik, azaz a látogató csapatnak nincs befolyása arra,
hogy személy szerint kivel találkoznak. A látogatások fő célja az
önértékelésekben
kapott
információk
helyszíni
ellenőrzése,
megerősítése, valamint további információgyűjtés pl. az önértékelésben
nem kellő mélységben tárgyalt elemekről, mozzanatokról.
Érdekes jellemző, hogy mind a szakértők, mind az intézmények a
látogató-értékelő csapat teljesen egyenrangú tagjainak fogadják el a
módszertani és értékelési szakismeretekkel felvértezett, s többségében
igen fiatal EVA referenseket (noha formálisan ők nem tagjai az értékelő
szakértői
panelnek).
Nem
pusztán
szervező-kiszolgáló
„háttérszemélyzetnek” tekintik őket. Sőt, megtörtént, hogy az értékelő
csapat első ülésén a szakértői panel meglett elnöke átadta az elnöklést a
huszonéves referensnek, belátván, hogy a fiatal hölgy jobban „képben
van”, mint ő, vagy bármelyik másik szakértő.
j)

A szakértők (általában szóbeli, ritkábban írásos) véleménye és
megjegyzései alapján a felelős referens(ek) elkészíti(k) az értékelési
jelentést. Ez a megoldás nagyban hozzájárul a különböző területekről
készült jelentések konzisztenciájához, egységességéhez. A szakértők a
fogalmazvány elolvasása után természetesen kiegészítő, módosító
javaslatokkal élhetnek, s az egyeztetés mindaddig tart, míg minden
szakértő egyet nem ért a jelentésben foglaltakkal. Az egyeztetés egy
része történhet írásban is, de legalább egy-két alkalommal a teljes panel
és a referensek személyesen is újra találkoznak, s együtt tekintik át és
vitatják meg a szövegtervezetet. A jelentés tartalmazza mindenekelőtt
az értékelés céljának, módszerének és folyamatának leírását, a
dokumentáció bemutatását, elemzését és értékelését, s végül az értékelő
panel következtetéseit és minőségfejlesztési javaslatait.
A legfontosabb értékelési tényezők a következők: szervezeti,
adminisztratív és pénzügyi-gazdasági feltételek, az oktatók összetétele
(nem minősítettség, hanem beosztás, kor, alkalmazás ideje szerint,
továbbá időmérleget kérnek tőlük: oktatás-kutatás-adminisztrációval
mennyi időt töltenek), oktatásmódszertan, az oktatott tananyag és
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fejlesztése, számonkérés és vizsgák, munkaerő-piaci helyzet,
nemzetközi kapcsolatok, stb. Fontos megjegyezni, hogy az intézmények
is javasolhatnak értékelési szempontokat, egyedi sajátosságaiknak
megfelelően. Az önértékelésekben fentiek mellett ki kell térni a
hallgatók összetételére és tényleges tanulmányi idejükre, a PhD
képzésre, a belső minőségbiztosítási rendszerre, hallgatói
véleményezésre, az infrastrukturális ellátottságra, stb.
Az értékelések fő forrásai, alapanyagai tehát az önértékelések, a
felhasználói megkérdezések, a külső vizsgabiztosok véleménye (külső
vizsgabiztosok – un. „cenzorok” –meghívása Dániában kötelező, az
intézményi költségvetésből kell fizessék őket), és a látogatás
alkalmával gyűjtött információk. Maga a helyszíni látogatás (ellenőrzési
funkció) tehát összességében jóval kisebb súlyú, mint nálunk
Magyarországon. Dániában az önértékelési folyamaton, s a
dokumentáción van a hangsúly (minőségfejlesztési fókusz).
A minőségfejlesztési javaslatok nagyobbrészt természetesen a vizsgálat
tárgyára vonatkoznak, de tartalmazhatnak azon túlmutató, nemzeti
szintű, akár felsőoktatás-politikai irányultságú észrevételeket is. Fontos
azonban, hogy a javaslatok reálisak, előremutatóak, s megvalósíthatóak
legyenek. A javaslatokat egyértelmű prioritási sorrendbe állítják, s
elkülönítik a rövid- és hosszabb távra vonatkozókat. S végül a jelentés
azt is megjelöli, hogy ki miben-mennyiben felelős a javaslatok
megvalósításáért, az értékelést követő tevékenységekért.
k) Az intézmények a jelentés véglegesítés előtti fogalmazványára az erre
a célra szervezett konferencián reagálhatnak, melyen a teljes
értékelési csapat mellett az összes értékelt program képviselői részt
vesznek. Az újabb típusú értékelések során ez az értekezlet nem mindig
kerül megrendezésre. (Több felkeresett intézményben is azt hallottam
2001-ben, hogy ezek az értekezletek a túl széles részvételi kör miatt
nem voltak igazán hatékonyak). Újabban az intézmények – két hetes
határidővel – írásban fűzhetnek megjegyzéseket a jelentéshez és
kérhetik a ténybeli hibák javítását.
l)

A végleges értékelési jelentést az EVA – gondosan tervezett
kiadványsorozatában – publikálja és elküldi minden érintett félnek. A
jelentések továbbá az interneten, az EVA honlapján is elérhetők
(www.eva.dk). Az értékelés lezárultával nemcsak a végső jelentés,
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hanem az értékelési dokumentáció jelentős része is publikus! Az
értékelési jelentések átlagos terjedelme 80-100 nyomtatott oldal körüli,
dán nyelven jelennek meg, s 2001-ig angol nyelvű összefoglalót is
tartalmaztak. (Az angol összefoglalók azonban többnyire viszonylag
általánosak voltak, ezért, valamint költségtakarékossági okokból is, ma
már nem szerepelnek a jelentésekben.) A jelentések részletesen
tárgyalják az értékelések eredményeit, s a minőségjavítási javaslatokat.
Legtöbbjük külön-külön bemutatja az egyes programok erősségeit és
gyengeségeit is, ám közvetlenül nem hasonlítják össze egymással sem
az intézményeket, sem a programokat. Az EVA eddigi gyakorlatában
előfordult, hogy néhány jelentés túlságosan elnagyolt volt, nem
tartalmazott elég konkrétumot. Mivel a jelentéseket az EVA referensek
írják, igen sok múlik az ő szintetizáló és íráskészségükön. (Az új
munkatársak felvételénél erre külön is figyel a vezetés.) A média
érthető érdeklődése miatt továbbá a jelentések igen körültekintően kell,
hogy fogalmazzanak a problémákat és az egyes programok gyengéit
illetően. A jelentéseknek ugyanakkor széles, többnyire laikus
közönséghez is kell szólniuk. Ezt az igényt az EVA az utóbbi években a
jelentések rövidebb, összefoglaló változatának közreadásával elégíti ki.
m) Az értékelést és a javaslatokat követő intézkedések (follow-up) az
intézmények felelősségi körébe tartoznak, a minisztérium ellenőrzése
mellett. Az EVA – minisztériumi elhatározás szerint – formálisan nem
vesz részt ebben a fázisban. Kivétel volt a szociális munkás programok
vizsgálata, ahol az EVA a minisztériummal közösen 2000-ben egy
második értékelést végzett az első, 1994-es után. Informálisan azonban
módjuk van észrevételeik jelzésére. A nem kielégítő, nem elég hatásos
intézményi követő intézkedések esetén a miniszter joga a beavatkozás.
2001. óta egyébként jogszabályi előírás, hogy minden vizsgált egység,
intézmény – az egyetemek kivételével – az értékelési jelentés
publikálása után legkésőbb 6 hónappal saját honlapján közzé kell tegye
a tervezett követő intézkedések leírását.
Ami az EVA által alkalmazott módszerek jövőjét illeti, egy nemrég publikált
tanulmányában az EVA helyettes igazgatója úgy látja, hogy célnak való
megfelelés típusú közelítés mellett a külső igényekre, a programok, intézmények
működésének jobb átláthatóságára vonatkozó elvárásokra válaszolva egyre
nagyobb teret nyerhet az előzetesen meghatározott követelmények, kritériumok
alkalmazása. Az értékelések fókuszába pedig a szerkezeti elemek és a képzési-
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tanulási folyamat helyett az oktatásmódszertan, s főként az eredmények, a
kimenet, végzett hallgatók által elsajátított-birtokolt kompetenciák kerülnek.
Ugyancsak hangsúlyos elemek lesznek az értékelések során várhatóan az
intézményi belső minőségfejlesztési eljárások, tevékenységek, s a nemzetközi
vonatkozások. (Kristoffersen, 2003.)
5.2. Kritérium alapú értékelések
2002-től az EVA több tudományágban is megkezdte az előzetesen meghatározott
értékelési kritériumok szerinti értékeléseket. Eddig a következő ilyen típusú
vizsgálatokat végezték el: 3 társadalomtudományi mester program, a klasszikus
zenei programok, egy négy országra kiterjedő vizsgálat az agrártudományok, egy
másik hasonló európai vizsgálat a fizika területén, s végül az Oktatási
Minisztérium felkérésére az EVA megkezdte az összes dániai szakmai bachelor
fokozatot nyújtó képzés akkreditációját, ugyancsak előre meghatározott értékelési
kritériumok alapján. A tapasztalatok a következőkben foglalhatók össze (EVA
2004.)
Ami a módszertant illeti, a kivitelezés négy kulcslépését (önértékelés, külső
értékelő csoport, helyszíni látogatás, publikált értékelési jelentés) és az
értékelések eddigi módszertani sarokkövét, a célnak való megfelelés
vizsgálatának alapelvét, az EVA itt sem adta fel. Értelmezésükben a
„kritériumok” így nem egyszer s mindenkorra meghatározott sztenderdszerű
követelmények, hanem „a minőség operacionális követelményei”, melyek
„mutatókra”, azaz konkrét, mérhető, minőségi vagy mennyiségi változókra
bonthatók. Ezek a mutatók a vizsgálandó tárgy fontos tulajdonságait fejezik ki,
melyek az adott kritérium szerinti értékelést lehetővé teszik. Egy ilyen kritérium
pl. az, hogy a vizsgálandó képzési programban az elméleti és gyakorlati képzési
elemek összhangban legyenek egymással. Az idevonatkozó mutatók pedig a
gyakorlati képzés ideje és időtartama, annak szervezése, valamint irányítása
(oktatása). Itt láthatjuk a célnak való megfelelés elvének és a kritérium alapú
megközelítésnek a sajátos dán ötvözését, ugyanis a mutatókban nincs
meghatározva az, hogy ténylegesen milyen időtartamú, stb. gyakorlati képzést vár
el a kritérium, ez mindig a vizsgált program jellegétől, sajátosságaitól függ. A
kritériumok tehát az adott program képzési céljai és működési sajátosságai
szerint értelmezendők. Explicit minimumkövetelményeket az EVA csak a
jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálatakor alkalmaz.
A kritériumokat a következő feltételek szerint határozzák meg. Minden kritérium
• legyen releváns az adott oktatási szintre vonatkozóan,
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•
•
•
•
•

legyen egységes és széles körben érvényes,
tartalmazzon célnak való megfelelési elemet,
legyen operacionális, az értékelés alapjául szolgáló,
a megvalósításra koncentráljon, ne az elvekre,
legyen konzisztens a többi kritériummal.

Az
eddigi
vizsgálatok
során
alkalmazott
konkrét
kritériumok
meghatározásában – a fentiek alapján érthető módon – központi szerepet
játszottak mind az értékelő panelek, mind a projekt-teameket alkotó referensek.
Hozzá kell tenni, hogy különböző mértékben ugyan, s főként a célnak való
megfelelési elemeket tartalmazó kritériumok meghatározásában, a vizsgált
intézmények is részt vettek. Mindez elősegíti az értékelések legitimitását és
elfogadottságát, s mindkét oldal számára egyfajta tulajdonosi érzést,
elkötelezettséget teremt, biztos és kölcsönös referenciapontokat nyújt az
értékelésekhez.
A kritérium alapú értékelések tapasztalatait összegző tanulmány megállapítja,
hogy e vizsgálatok jelentősen gazdagították az EVA módszertani fegyvertárát, s a
következőket emeli ki, mintegy hozzáadott értékként az EVA által eddig
alkalmazott, tisztán célnak való megfelelés fókuszú vizsgálatokhoz képest:
• az értékelések nyíltságának és átláthatóságának javulása,
• az értékelések jobb fókuszálhatósága, amihez viszont a prioritások, a
fontos és kevésbé fontos szempontok, kritériumok pontos megfogalmazása
szükséges,
• egyértelműbb összehasonlítások lehetősége,
• az érdekeltek közötti jó együttműködés és párbeszéd (az értékelési panelek
és az intézmények bevonása a kritériumok és mutatók kidolgozásába),
• az összes releváns követelmény (sztenderd) egyesítése és harmonizálása
(jogszabályi előírások, az értékelők elvárásai és az intézmény szempontjai),
• rövidebb értékelési jelentések,
• s az EVA eddigi működése szempontjából talán legfontosabb pozitívum az,
hogy a kritériumok megjelenésével nem szorultak háttérbe a célnak való
megfelelés
vizsgálati
elemei,
ezek
kombinálhatók
a
minimumkövetelményekkel, a jó gyakorlat elemeivel, vagyis „zárt” és
„nyitott” kritériumok együtt alkalmazhatók, s így egyszerre valósul meg az
értékelések minőségellenőrzési és minőségfejlesztési funkciója.
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Kiemelik azonban azt is, hogy a kritériumoknak nem szabad a programok
uniformizálásának irányába hatniuk, az oktatásfejlesztési lehetőségeket gátolniuk,
s törekedni kell az átfedések kiszűrésére, a kritériumok számának alacsonyan
tartására. Fontos továbbá a kritériumok egyértelmű meghatározása, a használt
fogalmak éles definiálása.
6. Az EVA működésének egyéb vonatkozásai
Az EVA publikációi nemcsak a dán oktatási közösséget, hanem a széles
nagyközönséget is szolgálják (és megcélozzák!). Az értékelések fő
dokumentumai mellett (korábban még az önértékelési jelentéseket is
megjelenttették) az Intézet 2002-ig saját Hírlevelet publikált, melyet az
információs csoport (egy nyelvész, egy újságíró és egy könyvtáros) szerkesztett.
Ebben nemcsak általános információkat közöltek és a folyó értékelésekről
tájékoztattak, hanem interjúkat és cikkeket is közöltek, s minden számban volt
egy un. vendégoldal, ahol felkért külső szakértők kommentálták az Intézet
tevékenységét, az alkalmazott módszereket, stb. Az elektronikus
információáramlás előretörésével a lap megszűnt, funkcióját az EVA honlapján
közreadott e-magazin, valamint a belső hálózaton terjesztett információk vették
át.
Az EVA munkatársai (nemcsak a vezetők) emellett rendszeresen részt vesznek
nemzetközi konferenciákon, s cikkeket, tanulmányokat közölnek belföldön és
külföldön egyaránt.
Az EVA nemzetközi tevékenysége igen jelentős, a konferencia részvételek
mellett vezető munkatársaik több nemzetközi szervezet tisztségviselői. Az
igazgató, Christian Thune az ENQA elnöke, egyik helyettese, Dorte
Kristoffersen2, az INQAAHE irányító testületi tagja, s mindketten több nemzeti
ügynökség testületi vagy tanácsadó testületi tagjai (Thune a MAB NTT-nek is
tagja). Az EVA számos nemzetközi projektben is részt vett illetve vesz, így pl. a
TEEP-ben, vagy a skandináv országok kölcsönös elismerésre vonatkozó
projektjében.
Az EVA arculata gondosan tervezett, még a keményfedelű iratlefűző mappákat
is külön, az arculatnak megfelelő színekben és formátumban gyártatják. Ezt
persze lehetővé teszi a korántsem szűkös költségvetés, melyet a megnövekedett
feladatoknak megfelelően a minisztérium 2000-2001-ben természetesen tovább
emelt.
2

2004 októberétől megválik az EVÁ-tól, s az ausztráliai AUQA ügynökség egyik igazgatója lesz.
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A világon valószínűleg egyedülálló, s az átláthatóság egyik komoly biztosítéka
az, hogy minden az Intézetet elhagyó dokumentum, mely egy-egy értékelési
projekt során készült (a szakértőkkel való levelezést kivéve) elvileg nyilvános, s
előzetes egyeztetés után gyakorlatilag bárki által megtekinthető! S noha ezzel a
lehetőséggel eddig csak néhány újságíró élt egy-egy konkrét ügy kapcsán, maga a
tény, a munkatársakban és a szakértőkben munkáló tudat, hogy bármikor
„ellenőrizhetik” őket, igen komoly késztetést jelent az alapos, kikezdhetetlen
munkavégzésre és döntéshozatalra.
A működés minőségi kérdései (belső minőségbiztosítás)
Noha az EVA-nak nincs formális, ISO vagy TQM-szerű belső minőségbiztosítási
rendszere, kellő figyelmet fordítanak a működés minőségi kérdéseire.
•

Mindegyik értékelési projektet a vezetők valamelyike felügyeli, s ha
szükségét látja, idejében kellő intézkedéseket tud tenni a munka megfelelő
minőségének biztosítására. E tekintetben eddig egyetlen komolyabb fiaskó
volt: a kétéves gazdálkodási MSc programok vizsgálatakor, a szakértők
közötti szakmai nézeteltérések és az EVA referens nem kielégítő
teljesítménye miatt az egyik szakértő az értékelési jelentés első
fogalmazványának olvasása után kivált a csapatból. A jelentés első két
változatát az intézmények is erősen kifogásolták. Az érintett referens már
nem dolgozik az Intézetben.

•

Az alkalmazott módszertan egyes elemeit az intézeti munkaértekezleteken
megvitatják, s az elhangzottak fényében tovább csiszolják, javítják.
Ülésenként egy-egy fázis kerül elemzésre, egy-egy referens előterjesztése
alapján. A vita tanulságait az ülés után egy másik referens foglalja össze
írásban.

•

Úgy a szakértők, mint a referensek között kérdőíves felmérést végeztek a
módszertanra, a kapott információkra és a képzésre vonatkozóan. Az új
rendszerben az intézmények (önértékelési csoportok) vezetőinek véleményét
is kikérik az értékelések után, s külső cég bevonásával külön felmérés készült
a referensek között az új rendszer módszertani elemeire koncentrálva.

•

Évente kétszer a teljes EVA stáb kétnapos összejövetelt tart külső
helyszínen, ahol meghívott vendégekkel vitatják meg a módszertan és a
működés aktuális kérdéseit.
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•

Az információs csoport nyelvi-stilisztikai segítséget nyújt a referenseknek a
jelentések és más kimenő anyagok, levelek írásához, s ők írják az
értékelésekről kiadott sajtóközleményeket.

•

Az Intézet rendszeresen formális és informális visszajelzéseket kér és kap
működéséről külföldi szakértőktől. A Központ egyike volt az első
ügynökségeknek, melyet nemzetközi szakértői panel értékelt.

•

2001-től az Intézet évente, ugyancsak külső cég bevonásával végzett
széleskörű felmérés alapján, átfogó összefoglaló jelentést készít az értékelt
intézmények véleményéről az értékelési folyamatot, az együttműködést
illetően. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az intézmények többsége
általában megfelelőnek tartja a munkát, ám van néhány intézmény mely még
mindig egyfajta fenyegetettséget érez, s túlságosan költségesnek tartja a külső
értékeléseket.

Korábban, míg csak felsőoktatási programokat értékeltek, az un.
„Minőségmappa” jelentette a működés minőségének alapvető viszonyítási
pontjait. Ebben ugyan nem szerepeltek mutatók és mérőszámok, melyekkel a
kitűzött célok elérésének mértékét lehetett volna mérni, mégis, minden munkatárs
számára ez volt az etalon, az állandó „sorvezető”, mely munkájukat vezérelte. A
Minőségmappa tartalmazta az értékelési folyamat teljes és részletes leírását a
mindenkori tennivalókkal és felelősségekkel, s az elkészítendő dokumentumok
mintáival. A tevékenységi kör bővülésével a minőségmappa szerepét a belső
hálózaton elérhető kézikönyv és az egyes értékelési tevékenységekhez
kapcsolódó különböző eljárási- és etalon dokumentumok vették át. Egyébiránt az
Intézet vezetése „ujját a szervezet pulzusán tartva” – ahogy fogalmaztak –
gondoskodik a hatékony és hatásos működésről.
Az éves tevékenységi tervek elkészítése mellett 2000. őszén, a vezetés
kezdeményezésére az Intézet átfogó stratégiai tervet dolgozott ki a 2001-2003.
közötti időszakra. Ez döntően a munkatársak észrevételei és elképzelései alapján,
„alulról felfelé” építkezve készült, s tartalmazta egyebek között az Intézet
jövőképét, a követett értékeket, a kitűzött célokat és prioritásokat a fenti
időszakra vonatkozóan. Az újabb stratégiai terv a 2004-2006 közötti időszakra
vonatkozik, tárgyalja a stratégiai témákat és tervezett tevékenységeket, bemutatja
a szervezetet és kompetenciákat, s kitér az alkalmazott módszerekre és az EVA
belső minőségbiztosítására is.
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7. A MAB számára hasznosítható tapasztalatok
A felsőoktatási minőségértékelés dán rendszerének ismertetett elemei és
tapasztalatai alapján a MAB működésének jobbítására vonatkozóan a következő
javaslatok tehetők.
7.1. Az új Ftv. előkészítése során javasolható a MAB-ra vonatkozó szabályozás
részletezettségének oldása, a keretszerű feladat meghatározás, s ezzel a
rugalmasabb működés lehetőségének biztosítása a részletekbe menő
előírások helyett.
7.2. A MAB tekintse át a 2002 februárjában elfogadott stratégiai tervét, annak
helyzetelemzését, egyes célkitűzéseit, feladat meghatározásait és azok
megvalósulását, s a jogszabályi környezet változásait is tekintetbe véve
(kormányrendelet a kétciklusú képzésről, új Felsőoktatási törvény) készítsen
új stratégiai tervet a 2005-2007 közötti időszakra vonatkozóan. Az
alapvető kérdések továbbra is változatlanok: Mi célból, mit, ki, hogyan
csináljon?
7.3. Megfontolható az a stratégiát érintő általános javaslat, hogy a MAB tegyen
meg mindent annak érdekében, hogy a jelenlegi, jogszabály-adta formális
legitimációját legalábbis egészítse ki egyfajta tartalmi-érdemi, szubsztantív
legitimáció. Vállaljon a MAB feladatot és dolgozzon úgy, hogy ne csak a
minisztériumnak, hanem sokkal inkább az intézményeknek, a hallgatóknak,
a „felhasználóknak” legyen szüksége rá.
7.4. Az értékelések tárgyát (Mit?) illetően megfontolásra javasolható, hogy a
MAB egyrészt folytassa a megkezdett párhuzamos programértékeléseket,
másrészt a közeljövőben bővítse az értékelési palettát kísérleti, mintavételes
tematikus értékelésekkel (vizsgálati téma lehet pl. a kreditrendszer
működése, a szakok és intézmények közötti átjárhatóság, stb.)
7.5. Az értékelők (Ki?) tekintetében átgondolásra javasolható a MAB jelenlegi
struktúrája, szervezeti felépítése. Ennek nehézkessége oldandó,
hatékonyabbá tétele, profivá formálása javasolható. Mindez a méreten kívül
számos „mellék”-kérdést is jelent persze: kiválasztás, kompetenciák,
motiváció, szervezeti kultúra, legitimitás. Külön is kiemelném a testületre
és a titkárságra vonatkozó felelősségek és kompetenciák jövőre vonatkozó
átgondolásának lehetőségét.
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7.6. A módszertant (Hogyan?) illetően a következők javasolhatók
megfontolásra:
• Az akkreditációs követelményrendszer differenciálása, rugalmasságának növelése, az értékelendő objektumok típusa, sajátosságai, az
értékelési kontextus szerint, a célnak való megfelelés szempontjainak
érvényesítése.
• Az értékeléseket
kidolgozása.

előkészítő

szakasz

bevezetése,

feladattervek

• Az intézményi (program) önértékeléseket készítők képzése (az
önértékelési útmutatók alapján).
• Írásos irányelvek kidolgozása az intézményi és program értékeléseket
végző szakértők számára, s rendszeres képzésük-továbbképzésük
megszervezése.
• A felhasználói megkérdezések bevezetése. Az egyes értékelésekhez
felhasználható kérdőíves felmérések az adott intézményről/szak(ok)ról a
hallgatók, végzett diplomások, és a munkaadók körében.
• A látogatásokra felkészítő üléseken az LB tagjai vitassák meg az
önértékeléseket, jelöljék ki a problémás pontokat, tisztázzák a
metodológiai elveket és tudatosítsák a viselkedés- és kérdezéstechnikát, s
csak mindezek után-mellett beszéljék meg a munkamegosztást. Ez utóbbi
helyett tehát a tartalmi és módszertani vonatkozásokra helyeződjék át
a hangsúly! (Ehhez persze a felkészítő ülések megfelelő vezetésemoderálása szükséges.)
• Az értékelések egységessége javítandó. Ennek eszközei lehetnek a
fentebb említett irányelvek, a képzés, vagy esetleg a referensek
szerepének és felelősségének növelése.
• Az értékelések és az azokon alapuló javaslatok differenciálhatók az
ellenőrző funkció, a javító célzat, és a felhasználói megelégedettség
szempontjai szerint.
• A berlini nyilatkozatnak megfelelően javasolható a teljes értékelési
jelentések közzététele (interneten).
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7.7. Belső minőségbiztosítás
• A MAB rendszeresen szervezzen tájékoztató és érdemi eszmecserére
alkalmat adó összejöveteleket az érdekeltek legszélesebb körének
számára (intézmények, hallgatók, külső felhasználók, minisztérium),
melyeken ismertesse az értékelésekkel kapcsolatos eredményeket,
problémákat és tanulságokat.
• A MAB a kiépítendő belső minőségbiztosítási rendszer részeként kérjen
rendszeres visszajelzést tevékenységéről, működéséről az érintettektől
(szakértők, titkársági alkalmazottak, intézmények.)
Köszönetnyilvánítások
A jelen dolgozat megírásához felhasználtam a 2001 tavaszán (április 2-11.) az
EVA-ba, a Dán Értékelési Intézetbe tett tanulmányút tapasztalatait. A
tanulmányútra az INQAAHE (International Network of Quality Assurance
Agencies in Higher Educatin) által kiírt ösztöndíjpályázat elnyerése révén
kerülhetett sor.
2004. év folyamán, különböző nemzetközi munkaértekezleteken való részvétel
céljából többször ismételten jártam az EVA-ban. E látogatásokat arra is
felhasználtam, hogy a dolgozat témájában frissítsem ismereteimet, s így további
konzultációkat folytattam Christian Thuneval, az EVA igazgatójával, és
helyettesével, Dorte Kristoffersennel. Segítségüket ezúton is köszönöm.
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Muhariné Szabó Szilvia
A felsőoktatás minőségbiztosítása és értékelése
Franciaországban
Bevezetés
E tanulmány elsődleges célja a MAB számára hasznosítható tapasztalatok
gyűjtése, amely tapasztalatok révén küldetését a magyar felsőoktatás
minőségének értékelése terén, illetve az európai harmonizáció révén a minőség
szolgálatában betölteni lesz képes. Mivel már távolról sem csak a nemzeti
határokon belüli felsőoktatás minőségbiztosítása a tét, ezen tapasztalatok
szintézise soha nem volt annyira aktuális mint napjainkban, amikor tanulmányok
tucatjai készülnek az Európai Unió, az EUA, az ENQA felkérésére, hogy a
nemzetközi fórumokon tett vállalások3 irányába tett lépéseket, azok
előrehaladását értékelhessék. Sorra születnek a különböző európai országokban, a
legkülönfélébb szervezetek által a minőségbiztosítás aktuális helyzetét részletesen
bemutató tanulmányok, jelentések, amelyek a Bolognai Nyilatkozat szellemében
a felsőoktatás harmonizációjának lehetőségeit és korlátait taglalva igyekeznek
hozzájárulni a minőségbiztosítás nemzetközi kereteinek kidolgozásához.
Jelen tanulmány feladata a francia nemzeti minőségbiztosítási rendszer
bemutatása, de mint ahogy azt a tanulmány címe is sugallja, a feladat sokkal
árnyaltabb és összetettebb, mint azt első pillanatban gondolnánk. E munka
lehetőséget ad a tapasztalatok megszerzésén túl az európai egyetemi modellek
sokszínűségének bemutatására. Az Európai Unió tagállamai közös elhatározással
tűzték ki célul az igen széles, millió forrásból táplálkozó palettán a különböző
kultúrák minőségbiztosításának konvergenciáját.
A tanulmány címe hivatott tükrözni a minőségbiztosításban szerepet vállaló
szervezetek dilemmáját, miszerint óvatosan bánnak a minőség, a
minőségbiztosítás fogalmával és az attól elválaszthatatlan értékelési
mechanizmusok megnevezésével. A minőségügyi terminológia nem egységes, az
egyes kifejezések jelentése szerzőnként és alkalmazási területenként különböző
3
Sorbonne-1998, Bologna-1999, Salamanca, Prága-2001, Koppenhága-2002, Lisszabon, Berlin2003, Stockholm-2004 (ez utóbbi az ENQA szervezetté alakulásának az új Alapszabály tervezetben
való megvitatására összehívott közgyűlés, amelynek megalkotása a Berlini Nyilatkozat által reá
testált feladatok végrehajthatósága miatt vált szükségessé) stb.
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lehet. Kiérlelt, széles, nemzetközi konszenzuson alapuló végleges defíniciók
mindmáig nincsenek. A módszerek és eljárások értelmezésének tekintetében
azonban már egységesebb a kép.
A fentieket támasztja alá a Franciaországban a felsőoktatási intézmények
értékelésével megbízott - metodikájában a MAB-éhoz közelálló, feladatai
mennyiségére nézve kevésbé leterhelt, független közigazgatási státuszát tekintve
azonos jogállású - egyetlen független szervezet, a Nemzeti Értékelő Bizottság
(CNE) ez év júniusában, 20. születésnapjára rendezett konferenciájának főcíme:
„Berlintől Bergenig: az értékelés új kihívásai”4. Az elhangzott előadások e téma
köré csoportosítva adtak alkalmat az értékelés felsőoktatásban játszott szerepét
bemutató 2004. évi helyzetkép felvázolására, az európai felsőoktatási rendszerek
aktuális helyzetének bemutatására, az értékelésben résztvevő különböző
intézmények helyének, szerepének, valamint az értékelés területén használt
fogalmak tisztázására. Mindezt annak érdekében, hogy elősegítsék az
intézményekben az értékelés kultúrájának elsajátítását, és hogy propagálják az
élet minden területére, így az oktatási intézmények és felügyeleti szervek
feladataira és működésére kiterjedő minőség fogalmát, amelynek első, európai
szinten megfogalmazott szorgalmazása az Európa Tanács 1998. szeptember 24-ei
ajánlásában olvasható, amely európai összefogást sürget a felsőoktatás
minőségbiztosításának kialakítására. Az Európai Unió Tanácsa a tagállamok
számára előírja, hogy tegyenek lépéseket felsőoktatási intézményrendszereikben
átlátható minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszerek kialakítására, a
felsőoktatás minőségbiztosításáért felelős hatóságok együttműködésének
megszervezésére, a felsőoktatás minőségének megtartása, illetve javítása
érdekében, szem előtt tartva a nemzeti viszonyokat, az európaivá vált méreteket
és a nemzetközi szinten felmerülő elvárásokat5.
Az európai minőségbiztosítási eljárások konvergenciája tehát megindult, a
célként megjelölt intézményeken belüli minőségbiztosítási rendszerek
megszervezése néhány úttörő kivételtől eltekintve most zajlik, így
Franciaországban is, ahol egyetlen felsőoktatási intézményben sem működött
korábban belső, minőségértékelő szervezet. A minőség megtartása ugyan
szerepelt az intézmények célkitűzései között (Rektorkonferencia, Villard-deLans, 1975), de a folyamat megszakadt, mert nem voltak kidolgozott referenciák,
kritériumok, minőségügyi kézikönyvek a minőség mérésére.

4
5

A CNE 2004. június 10-11-én a dijoni Bourgogne Egyetemen tartott konferenciájának programja.
A Tanács nº561/98 ajánlása (CE).
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Történelmi háttér
Az egyetemek története hosszú és összetett, számos átalakulást és
megrázkódtatást élt át. A felsőoktatás mai felépítését az 1984. január 26-ai Savary
törvény határozza meg, amely főbb elveit tekintve az 1968. november 12-ei,
sokat vitatott Edgar Fauré törvény továbbélése.
Ahhoz, hogy megérthessük a jelenleg hatályos francia felsőoktatási törvényben a
felsőoktatási intézmények értékelésére létrehozott bizottság a CNE, és a
Franciaországban a minőségbiztosítást közvetve vagy közvetlenül szolgáló
intézmények működését, feladatait, szerepét a francia közigazgatás rendszerében,
vissza kell mennünk az időben, hogy a kezdetektől tekinthessük át a francia
felsőoktatásban és az intézményi autonómiában végbement változásokat.
Franciaországban a XIII. század elejétől alapított felsőoktatási intézmények az
érsekségekhez kapcsolódó egyházi iskolákból nőttek ki az egyházi gyámság alól
kikerülő „céhszerű szerveződés”, illetve világi tudományokkal való kibővítés
következtében. Az így létrejött első egyetemek6 autonóm, saját belső
szabályozással és jelentős kiváltságokkal rendelkező intézmények voltak. Minden
korabeli tudomány képviselve volt és a szakmai céheknek (testületek) megfelelő
tudományterületi fakultásokra osztódtak. Élükön a dékán a választott rektorokkal
gyakorolta az irányítást. Kizárólagos joggal rendelkeztek a címek odaítélését
illetően és olyan tanult embereket neveltek ki, akik a legmagasabb polgári és
egyházi feladatok ellátására voltak hivatottak.
Az 1793. szeptember 15-ei Konvent rendelet megszüntette a 21 „korporatista”
egyetemet, mint potenciálisan veszélyes eszközt a polgárok kezében az állammal
szemben. A nemzet számára elkerülhetetlenül szükséges értelmiségi elit
képzésére a Konvent speciális „főiskolákat” hozott létre: a Központi
Közszolgálati Iskolákat (a későbbi, Napóleon nevéhez fűződő Szakiskola), a
művészetek és mesterségek konzervatóriumát, a keleti nyelvek iskoláját, a
szépművészeti iskolát. Ezen intézmények nagy része még ma is létezik.
Napóleon úgy gondolta, hogy a felsőoktatás elsődleges feladata az elit (műszaki,
jogi, tanári, egészségügyi szakmák) hadsereg számára való „gyártása”, ezért
hozta létre az előbb említett Szakiskolát (École Polytechnique), majd 1806
májusában felállította a Birodalmi Egyetem intézményét, amely a
számvevőszékek számának megfelelően 27 akadémiát számlált. A felsőoktatás
felett abszolút monopóliumot gyakorló államhatalom, az akadémiák
központjában álló városokban felállított egyetlen, az akadémia minden
6

Université de Paris 1215, Sorbonne 1257, Monpellier 1289, Reims 1390 stb.
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felsőoktatási intézményét magába integráló egyetemet, egységesen,
tudományterületenként 5 fakultásra osztotta (teológia, jog, orvostudomány,
természettudományok, bölcsészettudományok). A fakultások állami szervek,
amelyek élén a központi hatalom által kinevezett dékánok álltak. A fakultások
közötti kapcsolattartás kizárólag felügyelőkön keresztül volt lehetséges. Az
egyetem élén a rektor állt. Az így felállt felsőoktatási rendszert teljes egészében
közpénzekből és szerény beiratkozási díjakból tartották fenn. A felsőoktatás
finanszírozása egyébként mind a mai napig így működik.
Egy 1920-as határozat pontosítja és kiszélesíti az egyetemi szerveződés
szabályait, intézményi szintre emelve a fakultások, egyetemek közötti kötődést.
Az 1968 májusi események, majd a júniusi választások a Kommunista Párt
győzelmével értek véget. A politikai hatalom a maga számára kedvező módon
igyekezett törvénykezni a nemzeti felsőoktatás felett. Az Edgar Fauré miniszter
nevét viselő 1968 november 12-ei felsőoktatási pályaválasztási törvény (Loi
d’orientation de l’enseignement supérieur) megalkotását olyan körülmények
kialakulása sürgette, amely reformok elmaradása súlyos következményekkel járt
volna. A törvényhozó így gyorsan kívánta orvosolni a háború és a forradalom
után kialakult helyzetet, amely problémák középpontjában a „baby-boom”
következtében ugrásszerűen megnőtt hallgatói létszám, az egyetemi méretek
kezelhetetlensége, az azokon belüli szervezeti hierarchia vitatottsága álltak. A
törvény főbb elvei az autonómia, a részvétel és a multidiszciplinaritás.
A törvény új típusú intézményeket hozott létre, az EPCSC-ket, azaz tudományos,
kulturális és szakmai jellegű állami intézményeket. A régi fakultások
megszűntek, helyükre oktatási és kutatási egységek (UER) kerültek. A törvény
szakítani akart a napóleoni örökség minden rossz oldalával, ezért autonóm,
multidiszciplináris egyetemeket hozott létre, amelynek irányításában az egyetemi
élet minden résztvevője (oktatók, személyzet, hallgatók) választott képviselői
által képviseltetve volt (az UER-ek és az egyetemek tanácsai).
Az adminisztratív autonómiát az egyetemek és az UER-ek irányításában egy
választott tanács gyakorolta, amelynek élén egy intézményi szinten választott
elnök és igazgatók álltak.
A pedagógiai autonómiát az ismeretek ellenőrzésének és az oktatás
módszertanának meghatározásával gyakorolták az egyetemek.
A pénzügyi autonómia gyakorlása az Alkotmány szerint állami feladatnak
számító központi dotálás mellett az intézmény egyéb forrásainak (magán, vagy
közintézményi források) kezelése jelentették. A központi pénzügyi
támogatásoknak csupán a felhasználása esett utólagosan ellenőrzés alá.
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Elosztásukat az Állam nem követte nyomon, így jelentős eltérések mutatkoztak
nem csak az oktatott diszciplinák, de a különböző intézmények tekintetében is.
A részvétel nem csak az irányításban való szerephez jutást jelentette, hanem mint
autonóm szervezetek, az egyetemek részt vettek mind régió, mind nemzeti
szinten a társadalom életében a különböző szervezetekben való képviseletük által.
A multidiszciplinaritás az UER-ek és egyetemek újraszerveződésében, új
diszciplinák, új diplomák megjelenésével valósult meg.
A törvény szoros értelemben valóban autonómiát adott az egyetemeknek,
megfosztotta viszont őket a hatékonyan működő irányítástól, a döntéshozatal
hatalmának tényleges gyakorlásától. A napóleoni rendszerrel való szakítás
reformfolyamata íly módon befejezetlen maradt, amennyiben a törvény továbbra
is fenntartotta az „UER-ek föderációjaként” felállt egyetemek és a mellettük
működő jelentős kiváltságokkal rendelkező kereskedelmi és mérnökiskolák
polarizációját, ahol ez utóbbiak irányítása erős vezető testületek által történt és
amelyek minden évben a legjobb diákokat bocsátották ki. Az állami irányítás
következetlenségét a későbbiekben tárgyalt értékelő szervezetek feladatkörének
ez irányú polarizáltsága, a CTI régmúltra visszatekintő7, igen erős, állami
igazgatástól viszonylagos függetlenséget élvező státusza is alátámasztja.
Az 1984. január 26-ai Savary törvény már a főiskolákra és egyetemekre
egyaránt érvényes célkitűzéseket fogalmaz meg, szorgalmazva azok nyitását a
külvilág felé. Ez a törvény megerősíti a Fauré törvény által létrehozott EPCSCP
intézmények státuszát, ilyenformán az egyetemeken belül többféle intézmény
működik: intézetek, iskolák, kutatólaboratóriumok, kutatóközpontok.
Az 1968-as törvény látszat-autonómiát hozott létre, amelyet már csírájában
elvetéltté tett, illetve nehezített az állam bénító bürokratikus gyámkodása. Sőt,
egyesek „intézményesített zsarolásról” beszélnek, amelyet a miniszter a
szerződéses politikán (politique contractuelle) keresztül gyakorol. E politika
bevezetését egy 1989 márciusi 24-i miniszteri8 körlevél írta elő, amelyet az
egyetemi autonómia új és valós tartalommal való megtöltése, az állam
befolyásának hatékonyabb gyakorlása, az összehangolás szándéka célkitűzések
tettek szükségessé. A felsőoktatás expanziója Franciaországban is, mint más
fejlett országokban, hatalmas anyagi terheket rótt az államra, mely terhek
megosztását az állam a régiók bevonásával próbálta csökkenteni. Az állam
fennhatósága alatt levő felsőoktatási intézmények nagymértékű tehetetlensége
7

Az 1934. július 10-ei, a mérnöki cím használatát és adományozását szabályozó törvény hozta
létre, majd státuszát az 1968-as felsőoktatási törvény erősítette meg (4. rész, 2. fejezet)
8
Lionel Jospin volt ekkor Franciaország oktatási minisztere.

36

Tanulmányok 1.

volt megfigyelhető, nem tudtak megfelelni a piaci elvárások által rájuk nehezedő
nyomásnak. Ez indokolja a szerződéses politika bevezetését, mely politikát 1998ban az új miniszter Claude Allégre tovább mélyítette és megerősítette. A
szerződés által a minisztérium megelőlegezi a bizalmat az intézmények számára,
miáltal bizonyos mértékű autonómiát biztosít számukra. A négy évre kötött, az
egyetemi élet összes területét érintő szerződések (intézményi célok, tervek,
stratégiák, eszközök meghatározása 4 éves ciklusra) olyan programok
végrehajtására kötelezi az egyetemeket, amelyekről céljaikat tekintve az egyetem
és a minisztérium között gyakran vita van. Jóllehet a minisztérium tanácsadó,
felügyelő és értékelő szervek véleményét is kikéri (CNESER, CNE, CTI stb.) a
szerződések megkötése előtt, ez a párbeszéd az egyetemek és a minisztérium
között egyenlőtlen marad, hiszen a végső döntést a minisztérium hozza, így élhet
a diplomák kiadási jogának megtagadásával, megszüntethet oktatói állásokat (a
kinevezés is a minisztérium hatásköre), megvonhat állami hiteleket amennyiben
aktuális politikai céljait az szolgálja. A szerződésben foglalt vállalásokról az adott
intézmény jelentésben ad számot a felsőoktatásért felelős miniszter felé.
Szintén e törvény tűzte ki célul, hogy 2000-re az érettségizettek száma érje el a
korosztály 80%-át. Ez az arányszám már akkor sem tűnt reálisnak, és valóban, a
helyzet Franciaországban 1995 óta oly módon stabilizálódott, hogy az
érettségizettek korosztályukhoz viszonyított aránya 60%, a felsőoktatásba kerülők
száma pedig a korosztály 40%-a.
1991-ben az állam egy harmonizációs törekvés keretében 1995-ös határidő
kijelölésével a különböző területi egyenetlenségeket igyekezett felszámolni.
Ennek megvalósítását partneri egyezmények, infrastrukturális fejlesztéseket
támogató költségvetési tervek segítették. Ez idő tájt figyelhető meg egy
összehangolást célul kitűző intézményi platform kialakulása, amely az egyetem
és helyi közösségek, nagy kutatási központok, illetve egyéb társadalmi és
gazdasági partnerek közötti összefogás igényének első explicit megnyilvánulása:
kapcsolatok keresése mind hazai, mind nemzetközi szinten, szabad és minél
áttekinthetőbb információáramlás, az oktatás és az egyetemi élet minőségének
harmonizálása. E közös törekvések megvalósítása érdekében szervezetek,
közhasznú társaságok jöttek létre. A 10 „európai egyetemi pólus”9 szándéka
9
Pôle Universitaire Européen de Bordeaux, Pôle Européen Universitaire et Scientifique de
Grenoble, Pôle Universitaire Européen de Lille Nord Pas de Calais, Pôle Universitaire de Lyon,
Pôle Universitaire Européen de Montpellier Languedoc Roussillon, Pôle Universitaire Européen de
Nancy Metz, Pôle Universitaire Européen de Rennes, Pôle Universitaire Européen de Strasbourg,
Pôle Universitaire Européen de Toulouse, Pôle Universitaire Européen d'Ile de France Sud
(Versailles).
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megfelelni a felsőoktatás átszerveződése, fejlődése, változása kapcsán felmerülő
kihívásoknak, ezek megoldása terén közösen kívánnak fellépni, közös
akciótervek kidolgozásával szeretnék az egyetemek által összefogott
intézmények, a felsőoktatás érdekeit szolgálni.
1996-ban a Francois Bayrou10 által elindított reformfolyamatok részeként az
egyetemek helyzetének felmérésére került sor. Ennek keretében személyes
interjúk készültek a hallgatókkal, oktatókkal, adminisztrációt végző személyzettel
stb. A vizsgálódás eredményeként javaslat született többek között a tanárok
munkájának, az oktatás minőségének diákok által való értékelésére (egyéni
értékelés) egy előre elkészített kérdőív alapján, amelyet a hallgatók természetesen
név nélkül töltöttek ki. Az egyetemek fejlődését ez idő tájt több program
(„Egyetem 2000 után”) és ügynökség (AMUE 1997-2002) segítette. Az
egyetemek modernizálása, az intézmények abban való aktív részvétele mind azt
jelzik, hogy az intézmények egyre inkább tulajdonosaivá válnak az általuk
lefedett oktatási régiónak.
1999-ben egy innovációs törvény keretében került kihirdetésre a „Harmadik
Évezred Egyeteme” (U3M) program, amely országos szinten meghatározta 20002006 között a francia felsőoktatási rendszer fejlődésének főbb irányvonalait. Ez a
program a korábbi, „Egyetem 2000”, „Egyetem 2000 után” programokhoz képest
a felsőoktatásban tanulók létszámának stabilizálódásával számolt. A törvény a
főbb fejlődési irányt a kutatási terület kiszélesedésében látta, amely egyre
erősebben kötődik majd a felsőoktatáshoz és a felhasználói szférához.
A fenti intézményszervezési változások, amelyek az egyetemek autonómiáját
lettek volna hivatottak megteremteni, nem érték el a törvény által kitűzött célt.
Valójában a francia felsőoktatási intézmények igen erős állami irányítás,
ellenőrzés alatt állnak. Az akadémiák élén álló rektorok a miniszter helyi
képviselői, minden, az akadémián belül működő intézmény működésének
felelősei, az egyetemen belül a tankerület rektora (chancelier). Az egyetemek
élén álló rektort 5 évre választják a három intézményi tanács tagjai:
adminisztrációs tanács, tudományos tanács, egyetemi élet és tanulmányok
tanácsa. Ilyen erős központi irányítás mellett az értékelés, mint az autonómiát
segíteni hivatott eljárás inkább gátja az intézményi szabadságnak. Az államegyetemek 30 éve összeforrt párosában ez utóbbiak megtörtek a rájuk rótt
szabályok özöne alatt. Felelősségre vonhatóságuk érdekében az állam időnként
értékelés alá veti őket. Az intézmények értékelésének szükségessége önmagában
10

Franciaország Oktatási Minisztere 1993-95 között.
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nem vitatható, de nyilvánvalóan téves eredményre vezet a felsőoktatás jelenlegi
feltételei mellett, hiszen az egyetemek sem az oktatóik felvételét illetően, sem
anyagilag nem szabadok, nem határozhatják meg felvételi feltételeiket, a kötelező
elszámoltatási eljárások pedig gúzsba kötik őket, mint Gullivert a lilliputiak
(Bienaymé 2002).
A francia oktatási rendszer 1968 óta érvényben lévő alapelveit a későbbi
Alkotmányszövegek is megerősítik (1946, 1959): „az ingyenes és világi
közoktatás megszervezése annak minden szintjén az állam feladata.” Az állam
továbbra is kötelezettséget vállal az oktatás közigazgatási szerveinek
megszervezésére: „ezen a címen hatáskörébe tartozik az azokhoz tartozó
személyzet toborzása, képzése és irányítása. Feladata azok javadalmazása,
akárcsak az oktatás költségeinek viselése. Pedagógiai és képzési programokról
határoz.” Az oktatók, kutatók, adminisztrációs, illetve kiszolgáló személyzet
döntő többsége állami alkalmazott. További meghatározó elv és állampolgári jog
a tankötelezettség, az ingyenes közoktatás - ezek az 1959-es Alkotmány által is
megerősített állampolgári jogok -, és mivel a felsőoktatási intézményekbe való
bejutás nincs felvételihez kötve, azaz az érettségi megszerzése jogosultságot ad a
felsőoktatási intézménybe való bejutáshoz, az állam joggal tart igényt az Oktatási
Minisztérium, mint államigazgatási szerv révén azok feletti hatalom gyakorlására,
így a már fent említett kizárólagos jogokon túl a diplomák elismerésére is. (Az
egyetemek indíthatnak saját hatáskörükben képzési programokat, adhatnak ki
diplomát, anélkül, hogy kérnék azok állami elismerését.)
Központi állami irányító szervek
Az oktatás közszolgálati intézményeinek irányítását tehát az Oktatási
Minisztérium végzi (MEN). A 2000. április 6-ai rendelet tovább pontosítja a
miniszter hatáskörét: „Az oktatási miniszter részt vesz a kormány politikájának
előkészítésében és annak megvalósításában, amennyiben mindenki számára
elérhetővé teszi a tudás megszerzését, az elemi-, a közép- és a felsőoktatásban az
ismeretek gyarapodását és értékelését segíti együttműködve a kutatás és az
egyetemi kutatáspolitika miniszterével.” Ez utóbbi minisztériumot érintő
átszervezés eredményeként a szakmai felsőoktatás irányításával megbízott
minisztert neveztek ki a Felsőoktatásért és kutatásért felelős oktatási miniszter
mellé.
Az államigazgatás különböző szintjein igazgatási, ügyviteli és felügyeleti,
valamint tanácsadó szervek segítik a miniszter munkáját.
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Alább az Oktatási Minisztérium organogramja11 segít áttekinteni a központi
adminisztrációs rendszert, amelyben a minisztert politikája kidolgozásában,
megvalósításában az alábbi szervezeti egységek segítik:
A kutatás területével
megbízott miniszter

Kabinet

A felsőoktatásért és kutatásért
felelős oktatási miniszter

Kabinet

Legfelsőbb felügyeleti szervek

Irányító szervek

Csatolt intézmények

IGEN

DES

CNP

IGAENR

DESCO

CNE

DR

HCéé

DT

CNESER

DEP

MSTP

DRIC

A francia felsőoktatás abban a szerencsés helyzetben van, - bár ennek megítélése
nézőpont kérdése -, hogy jelentős számú hatóság vesz részt, ki jobban, ki kevésbé,
a felsőoktatás, és annak intézményeinek értékelésében.
11

A fenti organogram csak az értékelésben részt vevő, a tanulmányban említett intézményeket
tartalmazza.

40

Tanulmányok 1.

Az államigazgatástól közvetlenül függő, az Oktatási Minisztérium alá tartozó,
számos, különböző jogállású szervezet közül több közvetve vagy közvetlenül, a
döntési mechanizmus részeként, vagy konzultációs szerepkörrel vesz részt a
felsőoktatás ellenőrzésében és értékelésében. Mindezen intézmények
gyakorlatilag az állammal kötött 4 évenként megújítandó szerződéseket
(intézményi terveket) hivatottak véleményezni, kontrollálni, felügyelni. Vannak
az államigazgatáson kívül működő szervezetek, amelyek feladataik ellátása során
értékelnek is. Mint az már nyilvánvaló, az értékelés, minőségbiztosítás
felsőoktatásban való jelenlétének, súlyának, szerepének meghatározása
Franciaországban meglehetősen nehéz, összetett feladat.
Ebben segít az alábbi ábra, amely a CNE (Tudományos, kulturális és szakmai
jellegű állami intézményeket értékelő nemzeti bizottság) „Helyzetjelentés az
értékelésről”, a bizottság Köztársasági elnöknek megküldött 2002. évi jelentése
79. oldalán mutatja be - a teljesség igénye nélkül - az értékelésben résztvevő
francia intézményeket.

CNE
CNER

OST

DES

MSU
CNRS
INSERM
INRA

követő
bizottságok

Intézmények
Programok

CPN
CCN

Személyzet

CNU

CTI

CTP
DPD

IGAENR
HCéé
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A felsőoktatás értékelése 4 fő csoportba osztható:
• rendszerszintű értékelés
• átfogó, szisztematikus intézményi értékelés, amely stratégiai
ajánlásokhoz vezet
• habilitációs (akkreditációs) döntéseket eredményező programértékelés
• adminisztrációs és/vagy pénzügyi ellenőrzéshez kapcsolódó értékelés
• nemzetközi szakmai akkreditáció megszerzésére irányuló értékelés (pl.:
EQUIS a menedzsment stb.)Az Oktatási Minisztérium illetékessége alá
tartozó értékelő intézmények
Az oktatási rendszer egészének értékelése
A minisztérium Fejlesztési és Ütemezési Igazgatósága (2003. óta Értékelés és
Jövőtervezés Igazgatósága (DEP), a Kutatás és Nemzeti Oktatás Igazgatás
Főfelügyelősége (IGAENR), a minisztérium felügyeleti, illetve irányító szervei,
az oktatási rendszer egészét, annak működését, hatékonyságát értékelik
tanulmányok, statisztikák, miniszter számára készített jelentéseiken keresztül.
A Tervezés és Fejlesztés Igazgatósága (DPD) minisztériumi szervként óriási
információs központtal rendelkezik (INFOSUP), hiszen feladata elemzések,
előrejelzések készítése, információs rendszer kiépítése, illetve e tevékenységei
révén az oktatási rendszer általánosabb értékelése. Fontos – a MAB számára is
hasznosítható – közleménye jelent meg a Nevelés, állás, képzés ügynöksége
(AEF) 2001. december 19-i kommünikéjében, amely az egyetemek
összehasonlító adatait tartalmazza (szakterületek, számok, fejlődési mutatók), de
távolról sem azzal a céllal, hogy egyfajta rangsort állítson fel az intézmények
között, amely egyedi gazdagságuk és sajátosságaik miatt sem lehetséges. Az ilyen
fajta explicit rangsorolást (ranking) egyébként a 2002. április 23-i rendelet is
kizárja, amely kimondja, hogy „minden ugyanazon végzettséget megnevező
nemzeti diploma a tudás és kompetenciák terén egyazon szintet tanúsít”.
Az Oktatási Törvény első fejezete rendelkezik a felügyeleti és értékelő
tevékenység gyakorlásáról, amely 241-1, 241-2 számú cikkelyeiben az Oktatási
Főfelügyelőség (IGEN) és a Kutatás és Nemzeti Oktatás Igazgatás
Főfelügyelősége (IGAENR12) feladatairól rendelkezik. A kettő közül hatáskörét
tekintve ez utóbbi érintett a felsőoktatás értékelésében. Más illetékes szervekkel
együttműködve a megyék, akadémiai körzetek, régiók illetve a nemzeti oktatás
12

1965-ben alapították, majd feladatainak újradefiniálása mellett az 1999 október 13-ai rendelet
erősítette meg státuszát.

42

Tanulmányok 1.

értékelését végzi, közvetlenül a minisztérium irányításával. Az 1989-ben 65,
2001-ben már 93 tagot számláló „testület” az értékelő funkció mellett állandó
ellenőrzési, információszerzési, tanulmánykészítési és tanácsadói feladatokat lát
el. Feladata nem a pedagógiai programok, vagy a kutatások tudományos
tartalmának megítélése, hanem az intézmények adminisztrációs és pénzügyi
működésének ellenőrzése, elemzése, értékelése. Mint minden hatékonyan
működni szándékozó intézmény az IGAENR is folyamatosan alakítja
tevékenységi körét, így igyekszik minél hatékonyabb tanácsadói szerepet
betölteni mind a minisztérium igazgatási szervei, mint pedig a felsőoktatási
intézmények felé. Munkájának szintézisét minden évben nyilvános jelentés
formájában teszi közzé. A felsőoktatási intézmények elemzését 5 évenként
tervezi.
A minisztérium csatolt intézményeként a 2000. október 27-i miniszteri rendelet
által, az Oktatás Legfelsőbb Tanácsa (CSE) javaslatára létrehozott Iskolai
Értékelés Legfelsőbb Tanácsa (HCéé) összegzi az oktatási rendszer
értékeléséről készült különböző munkákat, javaslatot tesz az oktatás szélesebb
körben való megvitatását segítő értékelési módszerek kidolgozására. Összegző
munkája mind a diákok által megszerzett tudás, mind az intézmények
teljesítménye, mind pedig az oktatás gyakorlatának vizsgálatára kiterjed.
Tevékenysége az oktatás minden szintjét lefedi, így a felsőoktatást is. 35 tagját az
Oktatási Miniszter nevezi ki 3 éves időtartamra. A CNE elnöke is tagja a
Legfelsőbb Tanácsnak. Jelenlegi tevékenységi körét tekintve, bár maga a Tanács
nem értékel, de a „metaértékelés” szintjén az értékelés igen aktív katalizátora
szerepét tölti be. Minden évben jelentést készít az Oktatás Legfelsőbb Tanácsa
(CSE) számára, amelyben az oktatási rendszer értékelésének aktuális helyzetét
mutatja be, illetve megvizsgálja, hogy az előző jelentésben tett ajánlásait milyen
mértékben hasznosították az intézmények. Ilyen nagy visszhangot kiváltó,
jelentést írt 2001. októberében Claude Pair, majd 2002. márciusában Jacques
Dejean, amelyek a francia oktatási rendszer értékelésének erősségeit és
gyengeségeit, valamint az egyetemi oktatás értékelését taglalva megerősítették,
hogy bár egy 1997. évi miniszteri rendelet 1997-98-as tanévtől előírja az
egyetemek számára, hogy diákjaik, oktatóik bevonásával belülről értékeljék egy
minisztériumi felügyeleti szerv közreműködésével az oktatás színvonalát,
eredményét, ezek az értékelések nem épülnek be a minisztérium értékelést végző
szerveinek jelentéseibe.
A Kutatás- (DR) és Technológia (DT) Igazgatóságai a kutatás területéért
felelős miniszter számára rövid és hosszabb távú kutatáspolitikát, illetve annak
gyakorlati alkalmazására vonatkozó terveket készítenek és felügyelik azok
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végrehajtását. Munkájukat szakértői bizottság, a Tudományos, Szakmai és
Pedagógiai Bizottság (MSTP), a minisztérium alá tartozó csatolt szerv, és az
általa készített értékelő jelentések segítik.
Intézményi értékelés
Az egyéni értékelések (diák, hallgató, személyzet) mellett az intézményi
értékelésnek sem volt hagyománya Franciaországban. Az erre irányuló
kezdeményezések a felsőoktatásban kezdődtek el az intézmények sürgetésére,
1985-ben a Nemzeti Értékelő Bizottság (CNE) (részletesebben lásd alább)
létrehozásával. Ezt követte a közoktatási intézmények értékelésének 1993-as
kísérleti, majd 1998-as egységes bevezetése, az akadémiai körzetek értékelése
pedig még későbbre, 1999-re tehető. Komoly hiányossága volt a korábbi
értékeléseknek, hogy azok eredményeit csak az abban érintett szűk kör ismerhette
meg, az értékeltek és az értékelők, semmi sem szivároghatott ki, csupán az
eredmény volt ismert. A kérelmet elfogadták, vagy elutasították, az értékelési
folyamat rejtve maradt a külvilág elől.
Fontos előrelépést és szemléletváltást mutat A Kutatásokat Értékelő Nemzeti
Bizottság (CNER) és a CNE jelentéseinek nyilvánossága. A kutatások értékelését
végző 10 tagú, 6 évre megválasztott bizottság feladata az 1989. május 9-i 89-274
számú rendelet szerint annak vizsgálata, hogy a kormány által meghatározott
kutatási és technológia fejlesztési politika hogyan és milyen eredménnyel valósul
meg. Az értékelés szervezeti, program és oktatási modulok, folyamatok szintjén
túl a Bizottság a hatékony működés tekintetében felülvizsgálja a szakirányok
megalapozottságát, a programokhoz használt eszközök alkalmasságát, a vállalati
szférával való együttműködés hatékonyságát, a képzés területén történt
előrelépéseket. A Tudományos, kulturális és szakmai jellegű közintézmények
vizsgálatakor jelentéseit a Nemzeti Értékelő Bizottsággal együttműködésben
készíti. Szorosabb együttműködés csak az utóbbi években alakult ki a két
bizottság között.
A már hivatkozott dijoni konferencián elhangzottak azok az általánosan
elfogadott megállapítások is, amelyek szerint a bemutatott európai országokban
nincsenek örök érvényű értékelési célok és módszerek, illetve hogy nincs teljes
szembenállás a programértékelés és az intézményértékelés között. Minden
országban megfigyelhető az ingadozás a két megközelítés között kultúrájuk,
történelmük és a felsőoktatásuk szerkezetének fejlődése függvényében.
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Pedagógiai programok értékelése
A pedagógiai- és kutatási programok értékelését az állam – az általa erre
felkért, alább részletezett intézmények által – végzi a 2002. április 23-i rendelet 3.
fejezete „Értékelés és habilitáció” szerint. Az intézmények a szerződéses politika
keretében 4 évenkénti értékelés keretében nyerhetnek habilitációt diplomák
kiadására. Az akkreditáció fogalmát a rendelet explicite nem említi, de
ugyanazon rendelet ugyanazon fejezetének 10. cikkelye a minisztérium
bizottságai által kidolgozott értékelési kritériumok (cahiers des charges) értékelés
során való alapul vételét említik, amely akkreditációs eljárás lefolytatását
sugallja, a kézikönyv pedig, amely ezen implicit akkreditációt és habilitációt
ötvöző eljárás vezérfonalát hivatott az értékelők és az értékeltek számára
megadni, 2003. novemberében a CNE és az IGAENR közös munkája
eredményeként született meg. Ezen a ponton jelentős eltérés van tehát a francia és
más országokban érvényben lévő eljárások között, ahol ez utóbbiak nem
habilitálják képzéseiket és programjaikat, hanem a minőség bemutatására
kidolgozott módszertani útmutató alapján akkreditálják őket. A francia gyakorlat
habilitációs eljárást folytat le nem választva szét a képzéseket értékelő és az
azokat engedélyező, döntéshozatali (habilitációs) eljárást. Maga az állam ítéli
meg és hagyja jóvá a képzéseket a bemeneti és működési feltételek meglétét
vizsgálva, figyelmen kívül hagyva ugyanakkor a kimeneti eredményeket, a
hallgatók tovább követését. A programok minőségének független értékelése
azonban a kitűzött közös európai célkitűzések részeként kikerülhetetlen. A
felsőoktatási politika Franciaországban is számol ezzel és megtette – többek
között a CNE szorgalmazására – a minőségértékelés és a diploma kiadás
engedélyezésének szétválasztása irányában az első lépéseket, a független,
nyilvános jelentéseket közlő minőségértékelési kultúra kiépítése és az európai
felsőoktatási rendszerek konvergenciája érdekében.
A programok véleményezését és figyelemmel kísérését különböző, a
Felsőoktatási Igazgatóság (DES) fennhatósága alá tartozó tanácsok és
bizottságok végzik, mint például az Intézményi Tervek Pedagógiai Szakértő
Bizottsága (CEPPE), vagy az Egyetemi Tudományos Bizottság (MSU), amely
az egyetemek saját laboratóriumainak, az intézmények kutató- és doktori
programjainak értékelését végzi különböző eljárások keretében, így kutatási
költségek, különböző ösztöndíjak, pályázatok elbírálása, odaítélése során.
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Mint az Felsőoktatásért és Kutatásért felelős minisztérium csatolt intézménye, a
Programok Nemzeti Tanácsa (CNP 13) rendeletben előírt feladatkörét tekintve
véleményt mond és javaslatokat fogalmaz meg az Oktatási Miniszter számára az
oktatás általános koncepcióját a kitűzött célkitűzéseket és az oktatási programok,
illetve az ismeretek fejlődésére való alkalmazhatóságukat illetően. Észrevételei,
javaslatai, jelentései nyilvánosak14. Az oktatási programok megújításában, a
benyújtott
programtervezetek
véleményezésében,
tudományos
megalapozottságuk megítélésében és nem azok kidolgozásában játszik szerepet.
Az iskolai programok kidolgozását szakértői csoportok (GEPS) végzik, míg a
szakképzések programjait Szakmai Tanácsadó Bizottságok (CPC) alakítják ki,
közvetlenül a szakterületüknek megfelelő irányító szerv felügyelete mellett. A
CNP e munkacsoportok munkájának összehangolásában, a bizottságok
összetételére vonatkozó javaslatait illetően érdekelt. 22, 5 évre megválasztott
tagja – közülük 11 egyetemi oktató –, az oktatás különböző területeinek elismert
képviselője. Munkáját további felkért szakértők és egy titkárság segíti. A Tanács
munkája az oktatás mindent szintjére kiterjed, így összetételét és széles
tevékenységi körét tekintve képes a képzési programok vertikális (az oktatás
különböző szintjei), illetve azok horizontális (tudományterületenkénti)
összehangolására. A minisztérium mellé rendelt független szervezet a munka, az
oktatásszervezés összehangolására 1992. február 20-án a minisztérium hivatalos
lapjában (BO) tette közzé a Programok Kartáját (Charte des programmes), amely
a programokat kidolgozó tudományági szakértői bizottságok munkáját hivatott
segíteni a programok megalkotásához szükséges alapelvek definiálásával. A
széleskörű egyeztetés eredményeként született kiadvány meghatározza a képzési
programok céljait, kompetenciákat, ismereteket. A Tanács, az oktatási miniszter
általános iránymutatóit alapul véve, leiratot ad át a GEPS elnökeinek, amely az új
programok főbb paramétereit határozza meg. A GEPS 5 évre kinevezett tagjai
elismert szaktekintélyű magánszemélyekként kerülnek kinevezésre. A
munkacsoport elnöke egyetemi oktató. A programok kidolgozása során a CNP és
a munkacsoportok rendszeres, konzultációs kapcsolatot tartanak fenn. A
programtervezetet a CNP véleményezi, kérheti a szöveg módosítását, javasolhat
maga is változtatásokat, illetve elutasíthatja és újradolgozásra visszaadhatja a
tervezetet.
2000-ben a miniszter, a civil szféra és az európai térség felé való nyitás
érdekében, a CNP kibővítése mellett döntött, kibővítve a testületet nemzetközileg
13

1989. évi törvény hozta létre, szervezeti felépítését és működősét az 1990. február 23-án
megjelent 90-179 számú rendelet szabályozza.
14
1989. július 10-i törvény 6. cikkelye értelmében.
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elismert hazai civil és külföldi tagokkal. Az így felállt szervezet alkalmas lesz a
jövőben a hasonló európai szervezetekkel való rendszeres együttműködésre. A
képzési programok európai szintű összehangolása érdekében a CNP már több
szakmai konferenciát rendezett, amelyek tudományágak szerint közelítették meg
az oktatási programok kérdését:
A Tanács a hazai oktatás minőségének javítása érdekében az oktatás minden
területének és résztvevőjének, illetve bárki számára igyekszik szervezett
vitafórumok keretében lehetőséget adni egyfajta dialógus kialakítására, ahol bárki
elmondhatja észrevételeit, javaslatait, tapasztalatait, ötleteit. Az elhangzott
előadások és viták szövegeit nyomtatásban is megjelentetik, hogy azok is
figyelemmel kísérhessék az aktuális problémákat, akik nem vettek részt az
összejöveteleken.
Csak a CNP által is támogatott programtervezetek kerülnek az Oktatás
Legfelsőbb Tanácsa (CSE) elé. A 97 tagú Legfelsőbb Tanács, mint a miniszter
konzultációs joggal rendelkező véleményező szerve, széles érdekképviseleti
bázisa (az oktatás minden szintjét és területét, annak összes szereplőit, valamint a
különböző szakszervezetek képviselőit is magába tömöríti) révén az oktatás
területén felmerülő összes kérdésben véleményezési joggal bír a miniszter felé.
Oktató-kutató személyzet értékelése
Az oktató-kutató személyzet értékelését az Egyetemek Nemzeti Tanácsa
(CNU15), vagy a különböző, egyenlő tagszámú szakmai egyeztető bizottságok
(CTP16) végzik, amelyek a mérnököket, hivatali dolgozókat, szakértőket,
munkásokat és kiszolgáló személyzetet (IATOS) értékelik.
Laboratóriumok, kutatóprogramok értékelése
Megint mások a laboratóriumokat és a kutatóprogramokat vizsgálják, ezekben
az értékelésekben kiveszik a részüket a nagy kutatóközpontok, kutatással
foglalkozó intézmények (CNRS, INSERM, IRD, INRA stb.), amelyek
15

Az egyetemeket nemzeti szinten az Egyetemek Nemzeti Tanácsa (CNU) képviseli, amely
tudományterületek, azokon belül tudományágak (szekciók, alszekciók) szerint szerveződik.
Tanácsadó szerv, amely az egyetemi tanári és docensi kinevezések véleményezésével segíti a
minisztert a döntéshozatalban.
16
1982 május 28-ai miniszteri rendelet az egyenlő taglétszámú szakmai egyeztető bizottságokról: az
állami közigazgatási, – nem ipari, vagy kereskedelmi - 50, vagy azt meghaladó létszámú
szervezeteken belül max. 20, illetve max. 30 tagot számláló dolgozói érdekegyeztető bizottság
létrehozásáról rendelkezik.
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szervezeteket hoztak létre laboratóriumaik és kutatóik értékelésére, illetve a
minisztérium tudományos szervei is mint például a Tudományos, Szakmai és
Pedagógiai Kutatások Igazgatósága (MSTP).
Fenti szervek javaslatára ad jogosítványt a miniszter az egyetemeknek diplomák
kiadására, illetve akkreditálja programjaikat. A döntéseket minden esetben meg
kell indokolni, amivel szemben az intézmények fellebbezési joggal élhetnek.
Az előbb felsorolt intézmények, különféle címen, különböző, egyéni
megközelítésben végzik Franciaországban a felsőoktatás és a kutatás értékelését.
Munkájukban egymást segítik, illetve kikérik egyéb felsőoktatási
érdekképviseleti szerv véleményét, így az oktatási miniszter által elnökölt
Egyetemek Rektori Konferenciája (CPU17), az Egyetemek Nemzeti Tanácsa
(CNU), valamint Felsőoktatási és Kutatási Nemzeti Tanács (CNESER)
véleményét is. Utóbbi a minisztérium csatolt intézményeként, az oktatási
törvénynek megfelelően tanácsadói szerepkörben segíti az oktatási miniszter
munkáját. 40 tagja közül 19 az egyetemeket képviseli, 21 pedig az oktatás,
kultúra, tudomány, gazdaság és egyéb nagy nemzeti érdekcsoportok képviselője.
Az EPCSCP képviselőit 4 évre – hallgatókat 2 évre – titkos szavazással,
választják, míg a nagy nemzeti érdekcsoportok képviselőit a miniszter jelöli ki. A
Tanács véleményt mond az EPCSCP intézményeket érintő kérdésekben, míg
költségvetési, szabályozási, jogszabály-alkotási, adminisztrációs és intézményi
ügyekben kötelező kikérni állásfoglalását.
Nemzeti Értékelő Bizottság (CNE)
Míg néhány ország mind a mai napig a programértékelést részesíti előnyben,
Franciaországban a CNE elsősorban a felsőoktatási intézmények értékelését
végzi. E tekintetben Európában egyike azon intézményeknek, amelyek
legrégebben végzik az értékelésnek ezt a formáját (Laugénie 2004).
Az eddig ismertetett francia rendszerben egyetlen fent említett igazgatási, illetve
képviseleti szerv feladatai között sem szerepelt az intézmények átfogó értékelése.
Ezt az űrt töltötte be az a törvény, amely 1984-ben e feladattal felruházva hozta
létre a Nemzeti Értékelés Bizottságát (CNE). A CNE a fenti rendszerben
világosan elkülönül mind „független költségvetési szerv” státusza, mind
17

1971. február 2-i miniszteri rendelet hozta létre, az 1984-es felsőoktatásról szóló törvény
megerősítette hatáskörét.
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intézményi értékelési módszere, mind pedig elemzései nyilvános közzététele
folytán. A párhuzamos vizsgálatok területén tevékenysége egyedülálló
Franciaországban.
Az értékelés szükségessége és egy ebből a célból felállított intézmény gondolata
már 1975-ben az Egyetemek Rektori Konferenciájának Villard-de-Lans-ban
tartott szemináriumán felvetődött, de megszületése, amely széleskörű ellenállást
váltott ki az országgyűlési képviselők és az egyetemi oktatók, kutatók körében
még 10 évet váratott magára. Az 1984-ben létrehozott CNE az 1989. július 10-ei
oktatásról szóló törvény értelmében független költségvetési szerv, amely belső
szabályait és értékelési eljárásának módszerét maga határozza meg.
Működéséről, összetételéről, egy 2002. szeptember 5-én megjelent módosító
határozatban találhatunk számszerű adatokat, amely újra nem választható,
Köztársasági Elnök által 4 évre kinevezett tagjai számát 15-ről 25 főre emeli.
Ebből 3 külföldi tagot az EUA javasol. További 22 tagja az Akadémia, a CNRS,
CNU, CPU, CDFI, CD IUFM javaslatára delegált egyetemi oktatók, valamint az
Államtanács és az Állami Számvevőszék 1-1 küldötte, illetve a Gazdasági és
szociális tanács javaslatára további - gazdasági és kutatási területen elismert szakemberek. A tagok és a felkért szakértők, az egyetemi értékelések tradícióit
követve, nem lehetnek az értékelés szakemberei, a bizottságnak tudományos
munkájuk alapján elismert tagokból kell állnia. Értékelő munkájukat Értékelési
Útmutató (Guide de l’évaluation) segíti. A Bizottság munkáját 28 főből álló
titkárság segíti, közülük 17-en a minőségbiztosítás és értékelés szakértői. A
bizottság évente közel 100-150 szakértővel áll munkakapcsolatban.
Tevékenységét két határozat (1985. február 21., 1988. december 7.) definiálja: „A
Bizottság 4 éves periódusban végzi az EPCSCP intézmények értékelését…. A
bizottság más felsőoktatási intézmény értékelését is végezheti”. A 4 éves periódus
2000 óta az intézmények és az Oktatási Minisztérium szerződéskötésének
időpontjához igazodik, úgy hogy a jelentések és az azokban megfogalmazott
ajánlások a szerződéskötéseket megelőző vita előtt rendelkezésre álljanak.
A felsőoktatási intézmények értékelésén túl feladata a felsőoktatás helyzetéről
való véleményalkotás, ezt rendszerint a tagok mandátumának lejártakor készített
4 évenkénti mérlegben fejti ki. E két fő tevékenysége az alábbi célokat szolgálja:
a társadalom egészének tájékoztatása a felsőoktatás működéséről,
az intézmények fejlődésének elősegítése,
az intézményi autonómia megvalósításában való segítségnyújtás,
valamennyi felsőoktatással foglalkozó intézmény hatékonyságának javítása.
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A CNE tevékenységének sajátossága az ellenőrzés és az értékelés közötti
különbségen alapul. Az értékelés szorosan kapcsolódik az érték fogalmához, „az
értékelés olyan megtervezett, közösségi szinten megszervezett cselekmény, amely
értékítélet megalkotásához vezet” (Jean-Marie Barbier 1985). Míg az ellenőrzés a
fennálló szabályozásnak való megfelelés vizsgálata, az értékelés magába foglalja
a minőség fogalmát, így célja a minőségalapú megítélés és véleményközlés. A
szempontok persze vitathatóak. A CNE az eljárás teljes folyamata során arra
törekszik, hogy az intézmény valamennyi szereplőjét bevonja az összehangolt
értékelő munkába.
A CNE értékelése elsősorban az intézményi autonómiából fakadó szervezettségre
és stratégiára helyezi a hangsúlyt, nem mellőzve a felügyeleti hatóságok
figyelmének felhívását az országos szinten jelentkező problémákra.
Az intézmények értékelésének két aspektusa: egy belső, intézmények által
készített önértékelés és egy külső, külső szakértők által végzett értékelés. Az 1 év
alatt lefolytatott értékelés az alábbiak szerint zajlik:
• az előkészítés szakasza, amelyben a CNE információkat gyűjt az
intézményről a minisztérium irányító szerveitől és egyéb szervezetektől
(DPD, OST), valamint átnézi az intézményről korábban készült
tanulmányokat
• a CNE egy munkacsoportja által az intézményi önértékelés elemzése,
szakértői véleményezése
• látogató bizottság kiszállása az intézménybe (3 nap)
• jelentéstervezet készítése, annak a Bizottság plenáris ülésén való
megvitatása
• a végleges, az intézmény észrevételeivel kiegészített jelentés elkészítése,
a Bizottság jóváhagyása
• a jelentés és az intézményvezetői észrevételek publikálása (nyomtatott
formába, és a Bizottság internetes honlapján).
Az értékelések ütemezése szintén fontos kérdés. A jelenlegi gyakorlat szerint az
eljárás 5 lépcsős és átlagosan 17 hónapig tart. A CNE rendelkezésre álló eszközei
és érvényben lévő eljárási rendjének függvényében ez az időtartam egy év alá
semmiképp sem szorítható. Másrészről azonban a bizottság úgy ítéli meg, hogy
mind az egyetemek oktatáspolitikája, mind pedig a diákokat kiszolgáló
háttérszolgáltatások egy legalább 4 éves periódust tartanak indokoltnak.
118 intézmény, ebből 80 egyetem került már a CNE nagyítója alá.
Megalakulásától 2000-ig minden egyetem és főiskola megmérettetett már
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legalább egy alkalommal, 12 egyetem már két ízben; további 20 EPSCintézmény, valamint 12, más minisztérium hatáskörébe tartozó intézményről
szóló jelentésüket tették közzé. Az IUFM intézmények 1996 óta szintén
széleskörű értékelésen estek át, amelyről 2001 februárjában jelent meg átfogó
értékelés. Az 1994-ben indult újabb értékelési körben mintegy 30 egyetem esett
át a második értékelő vizsgálaton.
Az értékelt intézményektől kért információ-szolgáltatási eljárás egységes és
megosztott feladatokra vonatkozó jegyzéke, a Kézikönyv (Livre des références)
kidolgozása, amely jó példa a közelmúltból az együttműködési szándék
meglétére. E kézikönyv válasz a Berlini nyilatkozat intézményi minőségbiztosítás
kiépítésére való szigorú felszólításra, és a gyakran feltett kérdésre: mihez képest
értékel a bizottság, milyen referenciák, normák szerint? A korábbi monográfia
jellegű jelentéseit ezáltal is igyekszik az elterjedtebb európai gyakorlathoz
igazítani. A korábbi Értékelési Útmutató irányadó és nem állandó érvényű
kritériumokkal és referenciákkal való kibővítése a Kézikönyv, amely a
minőségbiztosítás szellemében a társadalom és az egyetemi közösség
elvárásainak gyűjteménye. Ezen elvárásoknak való megfelelést az
intézményeknek kell bemutatni az értékelési eljárás során egyre nagyobb súlyt
képviselő önértékeléseikben.
A Bizottság által készített értékelő jelentések az önértékelések adataira és az
illetékességi területük szerint kiválasztott szakértők véleményeire támaszkodnak.
Az eddigi jelentések a belső értékelés (a belső kontrol eszköze) relatív
gyengeségét, illetve hiányát mutatták, holott az önértékelés, amely megelőzi a
külső értékelő vizsgálatot és az értékelő eljárás fontos állomása, a
legkülönbözőbb adatokra támaszkodva világítja meg az intézmény erősségeit és
gyengeségeit. A CNE a szigorú és rendszeres belső értékelés és a szervezeti
egységenként megosztott értékelési kultúra fejlesztése mellett foglal állást.
Javasolja olyan megfigyelő pontok felállítását, amelyek feladata az intézmény
működésére vonatkozó elemzések készítése, változások követése.
Széles körben terjesztett és Internetes honlapján (évente 200 000 látogató, ennek
negyede külföldi felhasználó) is elérhető jelentései révén a CNE elemző és
tanácsadó funkciót gyakorol a központi adminisztráció vezető szervei és a felelős
személyek számára, megkönnyítve a rendszer szereplőinek az aktuális helyzet
megismerését és ezáltal egyben a fejlődés belső mozgatórugója. Áttekinthetővé
teszi, információt szolgáltat az értékelésen átesett intézmények oktatása,
kutatóműhelye iránt érdeklődő szélesebb közönség számára azok minőségéről.
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E kettős szerep (elemző, tanácsadó) tükrében felmerül az értékelő jelentések
terjedelmének kérdése. Egy jelentésnek lényegre törőnek, tömörnek kell lennie,
természetesen csak olyan mértékben, hogy az ne menjen az intézményről adott
valós kép kialakításának rovására, illetve hogy az érvekkel alátámasztott
javaslatok a címzettek számára kellően kidolgozottak legyenek.
Az értékelő jelentések nyilvánosságra hozatala is egy eszköz az egyetemi
közösségek, a hallgatók és a felhasználók érzékennyé tételére a nyilvánvaló
tényekkel szemben, konstruktív visszajelzésekre bírva az értékelési folyamat
minden szereplőjét, mint ahogyan az számos esetben meg is történt például AixMarsaille körzetében, a Limoge Akadémia intézményeiben, a Savaoie-i
Egyetemen vagy a párizsi Központi Iskolában stb.
A CNE jelentéseire érkezett intézményvezetői válaszok elemzése is lehetőséget
ad az értékelés intézményekre gyakorolt hatásának felmérésére, de jó visszajelzés
az elvárások terén is. Felmerül továbbá egy olyan fajta nyomon követés igénye is,
amely az ajánlások és azok megvalósulását állítaná szembe.
Az egyetemek közötti párhuzamos, összehasonlító értékelések lefolytatása széles
körben megfogalmazott igény, amelytől az intézmények közötti különbségek
feltárása várható. Ez a fajta megközelítés, amely óhatatlanul magában rejti
egyfajta osztályozás kockázatát, felveti mindenekelőtt az értékelési kritériumok
helyességének, minden helyi sajátságot szem előtt tartó kompatibilitásának
kérdését. Ezt az igényt kielégítendő a CNE 1989 és 2000 között 6 különböző
tudományterületen végzett összehasonlító értékelést olyan paraméterek
megadásával, amelyekkel esetében a vizsgált területen az intézmények erősségeit,
illetve gyengeségeit jelölték meg (SWOT). A legutóbbi ilyen vizsgálat az
alkalmazott matematika felsőfokú képzéseit (2002), illetve a jogi alapozó
képzéseket (DEUG és „licences”) érintette (2004).
A helyzetfelméréseken és ajánlásokon túl gyakran felmerül az értékelések
hatásának, e hatások mérésének kérdése, amely igen lényeges az értékelési eljárás
hitelessége, és a befektetett költségek legitimálása érdekében. A CNE ebben az
irányban kötelezte el magát amikor a Poitou-Charentes-i IUFM-en (Egyetemi
szintű tanárképző intézmények) pozitív eredménnyel záruló próbatesztelés után
arra az elhatározásra jutott, hogy kidolgozza a rendszeres intézményi
önellenőrzésre épülő értékelés metodikáját. E szerint a jelentésekben
megfogalmazott javaslatokra való intézményi reagálást egy egyszerűsített eljárás
során vizsgálja a Bizottság, két évvel a jelentés közzététele után.
Másrészről, mivel nyilvánvaló a CNE által végzett értékelés és az intézményeket
érintő döntéshozatali folyamatok egymástól való függetlensége, felvetődik az
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értékelésekből levonható következtetések és a minisztériumi határozatok közötti
összefüggés kérdése az anyagi eszközök odaítélése és bizonyos szakok
jogosítványának megadása terén. Az újonnan kötendő szerződések elemzése
lehetővé teszi az értékelő jelentések által megfogalmazott javaslatok intézményi
szerződésekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát.
Évenként a Köztársaság Elnökének küldött jelentéseiben18, illetve 4 évenkénti, a
felsőoktatás helyzetéről készült mérlegében, a CNE közli szakvéleményét az
aktuális helyzetről, kritikával szemléli módszereit, pozícióját más,
Franciaországban ellenőrzéssel, értékeléssel megbízott intézményhez,
minisztériumi gyakorlathoz képest, akárcsak partnerkapcsolatait más nemzetközi
értékelést végző ügynökségekkel. E jelentései, akár csak az intézményekről
készült jelentések nyilvánosak.
Az európai összehangolás folyamata a francia rendszer nemzetközi
sztenderdekhez való igazodására ösztönöz. Ezt az elkötelezettséget
megkönnyítené a minisztériumok, a CPU (Rektorkonferencia) és a CNE
munkájának összehangolása, amely ma még gyerekcipőben jár. Ez a helyzet
megakadályozza a francia oktatási rendszer egyedi értékeinek kiemelését, a
nemzetközi szinten Franciaországot képviselők megnyilvánulását pedig zavarossá
teszi. Ezért kezdeményezi a CNE ezen szereplőknek egy állandó munkacsapatba
való összefogását.
A CNER-rel való együttműködés lehetővé teszi az egyetemek értékelése során a
kutatásokra való rálátást, sőt kidolgoztak egy közös feladatjegyzéket, amely révén
lehetőség van egymástól függetlenül szakértői véleményezések kérésére, amelyek
ütköztetése kölcsönösen hozzájárul az álláspontok árnyalásához. Az utóbbi
néhány évben készült közös jelentéseikben a CNER a kutatásra vonatkozó részt
készítette.
Az IGAENR-el fenntartott kapcsolata lehetővé teszi a programok jobb
összeegyeztetését és a más irányokba való vizsgálódást is, tiszteletben tartva
persze mindkettőjük sajátos kötelezettségeit.
Az egyetemek „nemzetközi méretűvé válása”, az intézmények és az értékelést
végző ügynökségek nemzetközi hálózattá fejlődése a felsőoktatás minőségének
érdekében növekvő feladatokat ró ezen ügynökségekre. Ez a megállapítás készteti
a CNE-t is munkája mérlegének felállítására és a francia felsőoktatás helyzetének
elemzésére. A számára elengedhetetlen hazai és nemzetközi hitelesség biztosítása
18

1985. február 21-ei rendelet n°85-258, 3. cikkely írja elő számára. Jelenleg áll szerkesztés alatt a
2004. évi jelentés.
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érdekében átdolgozta értékelési szabályait és új belső minőségbiztosítási
rendszert alkotott. Javaslatai, amelyeket a francia felsőoktatás minőségével
kapcsolatosan fogalmaz meg, a Bizottság működését is érintik. A belső
minőségbiztosításon túl saját tevékenysége külső értékelését is fontosnak tartja.
Ennek elvégzésére külső, magasan képzett személyekből szakmai bizottságot
hozott létre. A külföldi, értékelést végző, ügynökségek gyakorlatának
összehasonlító elemzését is megkezdte; szeretné elérni, hogy közös ajánlások
kerüljenek megfogalmazásra az értékelést végző szervezetek intézményi
elismerése, illetve ezen túlmenően az európai intézmények és képzések
elismerése érdekében. Először egy európai, majd egy „világtérség” jövőbeni
megteremtése érdekében, ahol a felsőfokú képzés „piaci termék” lesz, a CNE
szándéka szerint megvizsgálja az intézményi szerződéseket, különös tekintettel a
nemzetközi összehangolás irányába teendő lépések, és ehhez rendelkezésre álló
eszközök terén. Az intézményeket az európai összehangolás folyamatában való
aktívabb szerepvállalásra ösztönzi.
A CNE javasolja továbbá egy, a képzések minőségének értékelésén túl, a jelenleg
a minisztérium hatáskörébe tartozó diplomakiadási jog megítélését is végző
szervezet felállítását. Ez a szervezet végezné a külföldi képzések akkreditálását
is.
A CNE tevékenységének egy része a jövőben nemzetközi szintéren zajlik majd,
hogy megfelelhessen az információs elvárásoknak, szakértői, együttműködési
cseréket tudjon lebonyolítani külföldi intézményektől érkező megkeresések
esetén. Az Európai Unió országaival rendszeresen fenntartott kapcsolatain túl,
több tucat delegációt fogadott az elmúlt évek során, amelyek elsősorban az afrikai
országokból érkeztek. 2002-ben kapcsolódott az egyre több országot tömörítő
összefogáshoz, amelynek célja az Európai Felsőoktatási Térség kialakítása.
Mindazonáltal már ahogyan azt a 2002-es, Köztársasági elnöknek írt jelentésében
is jelezte, a CNE tevékenységének megújítása az aktuális nemzetközi változások
fényében elkerülhetetlen. Értékelési módszere átalakításának egyik első
dokumentuma a 2003. novemberében közreadott Ajánlások Kézikönyve (Livre
des références), amely az eddigi audit jellegű minőségértékelési eljárás
akkreditációhoz való közelítésével (nem kvantitatív minimum kritériumok
meghatározása) segítséget kíván nyújtani ajánlásai, javaslatai révén az
intézmények számára autonómiájukat erősítő belső minőségbiztosító szervezetük
és minőségértékelési eljárásuk kialakításához, amelynek határidejét a Berlini
Nyilatkozat 2005-ben jelölte meg.
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A felsőoktatásnak európai méretekben kell elképzelnie a jövőjét és fejleszteni
szolgáltatásai színvonalát. A minőség terén az Európai Bizottság több olyan
kezdeményezést is támogat, amelyben a CNE is részt vesz. Ilyen például az EUA
(European University Association) majd a Berlini Nyilatkozat által is
kezdeményezett összefogás a felsőoktatási intézményekben a minőség
kultúrájának kialakítása, vagy az ENQA (European Network for Quality
Assurance in Higher Education) szervezetté fejlesztése a minőségbiztosítás
európai sztenderdjeinak kidolgozása érdekében. A CNE a fentieken túl rendszeres
munkakapcsolatot épít a latin-amerikai országokkal és Észak-Amerika (USA)
minőségbiztosítási csúcsszervezetével, a CHEA-val is.

Az Oktatási Minisztériumtól független értékelést végző intézmények
Mérnöki Címek Bizottsága (CTI)
A mérnökképző intézmények saját akkreditációs bizottságot hoztak létre: a
Mérnöki Címek Bizottságát. A Bizottságot diplomás mérnöki cím használatáról
és odaítélésének feltételeiről rendelkező 1934. július 10.-i törvény hozta létre.
Összetételét tekintve a Bizottság 32, 4 évre megválasztott tagból áll, ebből 16 a
felsőoktatás képviselője, illetve tudományos és szakmai kompetenciájuk révén
elismert tagok. További 16 tagja a szakmai világ különböző területeit képviseli. A
törvényhozás már kezdetben ebben az egyenlő képviseletet biztosító arányban
határozta meg a bizottság összetételét, egy későbbi rendeletben azonban,
tekintettel az évek során felmerült újabb szükségletek, újabb képzési programok,
a társadalmi környezet és az oktatás fejlődésére, további 32, két évre kinevezett
szakértőkből álló testületet rendelt a bizottság mellé. A Bizottság általában évi 11
alkalommal hív össze plenáris ülést, ahol a napirend az alábbi pontokból áll:
• habilitációs kérelmek előterjesztőinek kijelölése, feladatok elosztása,
• a korábban lezajlott vizsgálatokról készült jelentések megvitatása,
• a mérnökképzés speciális kérdéseiről készült tanulmányok, vizsgálatok
megtárgyalása.
Tevékenységi körét az Oktatásról szóló törvény (1984) az alábbiak szerint
erősített meg:
• a mérnökképzés bármely területét érintő kérdés tanulmányozása
• diplomás mérnök cím kiadására beadott kérelmek vizsgálata
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•

mérnökképzések periodikus értékelésének megszervezése (A határozott
időre szóló habilitáció megadása 1995-től lett általános gyakorlat, a
habilitációt maximum 6 évre kaphatja meg bármely kérelmező intézmény,
a CTI által végzett részletes értékelő vizsgálatot követően. A habilitáció
megújítása újabb vizsgálat után lehetséges. A habilitációt a Bizottság
véleményezése alapján az intézmény szerint illetékes miniszter hagyja
jóvá)
• saját
megítélése alapján
felülvizsgálatot
kezdeményezhet
az
intézményekben, a képzés feltételeinek, tartalmának ellenőrzésére.

Az 1934-es megalakulása óta felhalmozódott tapasztalatai eredményeként, és
különösképpen az utóbbi évtized alatt, amikor is a képzések száma jelentősen
megnövekedett és a periodikus habilitációs értékelések az első „Tour de France”ukat megtették, a bizottság 1995-ben egy kézikönyvet adott ki Referenciák és
irányelvek (Références et Orientations) címmel. Az útmutatót azóta többször
átdolgozták, tökéletesítették. A kézikönyv segítséget kíván nyújtani az
intézmények számára értékelő jelentéseik elkészítésében, amely jelentések a
helyszíni látogatások és a látogatásokról készült jegyzőkönyvek plenáris ülésen
való megvitatásán túl alkotják a CTI által készített értékelő vizsgálat főbb
elemeit. Koncepcióját tekintve az útmutató igen közel áll a MAB
követelményrendszeréhez, eljárásrendjéhez, mennyiségi adatokat hasonlítva
össze, ahol a 6 évenként ismétlődő értékelések viszonyítási alapja az előző
értékelés és az intézmény által megküldött jelentés.
A CTI eljárási módszerei igen hasonlóak a MAB-éhoz, azzal a különbséggel19,
hogy a képzés működéséhez elengedhetetlenül szükséges paraméterek esetében
nem szab minimumkövetelményeket, hanem mennyiségi adatokat hasonlít össze,
ahol a 6 évenként ismétlődő értékelések viszonyítási alapja az előző értékelés és
az intézmény által megküldött jelentés. A habilitáció megszerzésére és a már
elnyert habilitáció megújítására beadott kérelem összeállításával kapcsolatos
elvárás ugyanaz, illetve az utóbbi esetben az eltelt évek alatt történt változásokat,
a CTI által megfogalmazott ajánlások teljesítését (a megvalósulás mértékének
pontosításával) is részletezni kell.
A CTI a dossziék maximális terjedelmét 30 oldalban határozza meg, jóllehet
lehetőség van mellékletként a kérelemben szereplő adatok alátámasztására, egyéb
dokumentumok csatolására. A kérelem egy jelentkezési adatlapból, egy 1 oldalas,
igen tárgyilagos, könnyen áttekinthető kérdőívből, egy az intézmény vezető által
19

A MAB intézményértékelő (éves jelentések) eljárása is ebbe az irányba változott.

56

Tanulmányok 1.

összegző formában, maximum 3-4 oldal terjedelemben megírt, intézményi
politikát és stratégiát (főbb intézményi célok és azok megvalósításának
koncepciója) tartalmazó feljegyzésből és az intézmény hosszabb, általános
bemutatásából (intézményi környezet, az intézmény szervezeti felépítése,
oktatókkal kapcsolatos, MAB-éhoz hasonlóan részletes, foglalkoztatási és
szakmai adatok közlése, infrastuktúra, költségvetési terv részletezése,
intézményen belül működő értékelési rendszer bemutatása, intézményi
szabályzat, felvételi eljárás, képzési program, cseretanulmányi lehetőségek, igen
részletes, grafikusan is megjelenítetett hallgatói követés bemutatása) áll.
Az intézményekhez kiszálló látogató bizottság tagjait a plenáris üléseken jelölik
ki, lehetőség szerint a bizottság három kollégiumából kerülnek ki, de amennyiben
közvetett, vagy közvetlen érintettség miatt az szükséges, a bizottsága tagja lehet
külső szakértő is. A látogató bizottság tagjai megkapják az intézmény fent
megjelölt formában elkészített jelentését (dosszié), a korábbi habilitációs
eseményekről készült dokumentációt, majd a látogató bizottság vezetője által az
intézménnyel egyeztetett időben és menetrend szerint sor kerül az egy, kettőnél
több szak esetében kettő, vagy több napos látogatásra.
A látogatások menete ugyanaz, mint amit a MAB eljárásrendje is az ilyen
látogatásokra előír. A látogatásról készült jegyzőkönyvet a Mérnöki Címek
Bizottsága megvitatja, szövegmódosítást, vagy további kiegészítő információk
bekérését kérheti, majd a látogató bizottság elnöke véglegesíti és jelentés
formájában megküldi észrevételezésre a jelentést az intézmény vezetőjének. A
végleges jelentést a Bizottság soron következő plenáris ülésének napirendjére tűzi
és szavaz a habilitáció meghosszabbításáról maximum 6, illetve komoly
kifogások esetén 1 évre, amely a habilitáció megvonását kezdeményező eljárás
első lépése is egyben a lentebb részletezett törvényi előírások szerint.
A bizottság rendszeresen szervez a mérnökképzéssel kapcsolatos szakmai
fórumokat, konferenciákat, állandó munkacsoportok működnek a bizottságon
belül a képzések népszerűsítésére, értékelő eljárásának kidolgozására és
továbbfejlesztésére, a nemzetközi kapcsolatok kialakítására, és ápolására, a
szakmai továbbképzések megszervezésére. A diplomás mérnök képzés területén
munkacsoportokat szervez nemzetközi szinten, kapcsolatokat épített ki a
kölcsönös elismerés érdekében akkreditációs szervezetekkel (ABET, BCAPI,
stb.), 1999. október 21-én Ottawában kölcsönös elismerési egyezményt írt alá a
Mérnökök Kanadai Tanácsával.
A kölcsönös nemzetközi elismerést az Oktatásról szóló törvény 642-7 cikkelye is
támogatja, lehetőséget adva külföldi intézmény számára a CTI által megvizsgált
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támogatott kérelem ellenében diplomájának a francia állam által való
elismerésére. Az így elismert diplomában meg kell nevezni az anyaországot.
A miniszter kérésére a bizottság kezdeményezheti a mérnöki cím kiadási jogának
visszavonását, ahol a már említett érdekképviseleti szervek bevonásával a
bizottság maximum 1 évig tartó vizsgálat keretében a kiadásra való
alkalmatlanságot megállapítja. A bizottság döntését mindig a hallgatói érdekek,
jogok legmesszemenőbb védelme mellett hozza meg. A Mérnöki Címek
Bizottsága által támogatott, az illetékes minisztérium által jóváhagyott mérnöki
diploma kiadására jogosítványt kapott intézményeket a bizottság periodikus
ellenőrző értékelésén túl a helyi, a minisztérium által e feladatra delegált
felügyelők is ellenőrzik. A felügyelet által készített jelentéseket a CTI is
megismerheti.
A Nemzeti Oktatás keretein kívül eső külső intézmények
Vannak olyan további intézmények amelyek még ha közvetlenül nem is a
felsőoktatási intézmények értékelő szervei, mégis hozzájárulnak azok
értékeléséhez.
Ilyen szervezet például a Nemzeti Értékelő Tanács (CNE)20, amelynek feladata,
a Tervező Igazgatóság (DPD) mellé rendelt intézményként, az Állam, a csatolt
területek és azok megfelelő közintézményeik által gyakorolt közösségi politikák
értékelése. A Tanács programjában egy 2001. augusztus 2-i rendelet értelmében
első alkalommal szerepel egy egyetemeket érintő feladat is: a szerződéses politika
értékelése. André Frémont vezetésével felállt értékelő szerv vizsgálatot indított az
egyetemi vezetők és felelős személyek körében. Az átfogó kérdéseket
megválaszolni szándékozó vizsgálat során felhasználták a CNE által készített
korábbi jelentéseket. A Tanács egyik tagja volt az Értékelő Bizottság egyik tagja
is.
Az Állami Számvevőszék az elszámolások vezetése szerepkörén túl egyre
nagyobb érdeklődést mutat a költségvetést befolyásoló általános problémák iránt,
így mint ahogyan az a 2001-2002-es programjában is olvasható, igyekszik széles
körben foglalkozni a felsőoktatási politika értékelésének problémáival, a minőség
javítása érdekében: a rendszer hatékonyságának vizsgálata, oktatói
teljesítőképesség, képzési kínálat, irányítás modernizálása stb.
20

Az 1990-ben hivatalba állított Tudományos Értékelő Tanács jogutódjaként az 1998. december
18-i rendelet hozta létre a Nemzeti Értékelő Tanácsot, amelynek a Nemzeti Értékelő Bizottsággal
azonos rövidítése a két szervezet felcserélésére adhat okot.
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A Tudományos és Szakmai Figyelő (OST) egy 13 tagot számláló közhasznú
társaság, tagjai: Kutatási Minisztérium, 5 nagy kutatószervezet és a Technológiai
Kutatás Nemzeti Ügynöksége (ANRT) delegáltjai. A francia tudományos és
technikai cselekményeket követi, statisztikákat készít, nemzetközi és elsősorban
európai összehasonlító adatokat, jelzőszámokat közöl.
Hogy teljesebb legyen a kép fontos megemlítenünk a Nemzetgyűlés Értékelő és
Ellenőrző Bizottságát (MEC), amelynek 2000-es programjában szerepelt az
egyetemek pénzügyi vezetésének vizsgálata.
Konklúzió
Az eddigieket figyelmesen elolvasó számára vitathatatlan tény, hogy a francia
oktatási rendszer, azon belül a felsőoktatás értékelése meglehetősen összetett
rendszerben működik, ahol az eljárások egységesítésére való törekvés, az
értékeléssel megbízott szervezetek tevékenységének összehangolása igen szerény
mértékben valósul meg. „Franciaországban egy értékelési galaxis létezésének
lehetünk tanúi, amely csillagokból áll, egy célra összpontosítva, valójában
azonban nem igazán áttekinthető szerepkörrel, kevéssé összehangolt formában
veszik ki részüket a minőségbiztosítás különböző folyamataiban” (Laugénie,
2004.). „Az értékelések ilyen szórtsága jelentős mértékben rontja az értékelések
hatékonyságát” (C. Pair, 2002.). Az értékelésben résztvevő intézmények száma az
újabb felülről jövő rendeletek folytán csak egyre nő. Az intézményvezetők
panaszkodnak a rájuk zúduló, sokszor egymást keresztező értékelések özönétől és
a segítő szándék passzivitásba, kétkedésbe fordul, csökkentve és
végeredményben megkérdőjelezve az értékelés hatékonyságát. „Kétségkívül
mindez árt a francia jövőterv megértésének (amely a Berlini Nyilatkozatban
foglaltak megvalósítását tűzte ki célul) és így a nemzetközi összehasonlításokban
való példaértékűségének” (CNE, 2002.).
A francia intézményi tervek elemzése arról tanúskodik, hogy az intézmények
politikájában még igen szerény helyet foglal el a nemzetközi méretekben való
gondolkodás, amelyet részben az idegen nyelvek nem elégséges ismeretével
magyarázhatunk. Egyedül a kutatási szférában jelentkezik ez az igény. Jól
illusztrálja az előbb leírtakat, hogy az Európai Rektori Konferencia
kezdeményezésére az EUA által elindított intézményi értékelő programban,
amelyben több mint 70 intézmény vett részt, csupán 3 volt francia.
Mindez azt mutatja, hogy egyedül egy erős, nemzeti, illetve egyetemi politika
vezethet csak el az intézmények „európaivá tételéhez”. A képzési kínálat
áttekinthetősége, a belső minőségbiztosítási rendszer és nyelvtanulási politika
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hatékony gyakorlása, akárcsak az európai terveket támogató kezdeményezések
célzott és hatékony megszervezése alkotják egy ilyen reformfolyamat
meghatározó elemeit.
A felsőoktatás értékelése jelenleg változáson megy át, amelyet a megnövekedett
elvárások, a nemzetközi nyitás és a konkurrencia megjelenése közegében
született új szükségletek magyaráznak. A változás szükségességének e kettős
motiváltsága az értékelési eljárások új alapokra való helyezésére, a minőség és az
európai felsőoktatási térség kialakításában való szerepvállalásra késztet. Az
oktatási rendszer áttekintésére, jövőképét befolyásolni hivatott intézmények
tanulmányaikban konkrét javaslatokat, ajánlásokat fogalmaznak meg.
A MAB számára hasznosítható tapasztalatok
A MAB számára hasznosítható tapasztalatok a tanulmányban már szereplő
észrevételeken túl az alábbi pontokban foglalható össze. A MAB
• oktatási miniszter számára készített beszámolói a francia példák alapján
sokkal elemzőbbeknek, tevékenységet összefoglaló, előremutató
javaslatokat tartalmazó összefoglalóknak kell lenniük, ahol saját
tevékenységét, más szervezetekkel (nemzetközi szinten is) összehasonlítva
értékeli, a felsőoktatás egészére, saját működésére koncepciót, stratégiát
javasol,
• határozatait, véleményezéseit a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni,
• saját kezdeményezésére, az intézményekkel és a felsőoktatás más
szerveivel szorosabb együttműködést kell kialakítania munkája
közérthetőbbé és hatékonyabbá tétele érdekében,
• eljárásaiban precízebbnek,
hitelességét megőrizhesse,

következetesebbnek

kell

lennie,

hogy

• függetlenségét kihasználva igyekezzen nagyobb hatást gyakorolni a
döntéshozatali szervekre, a minőség, a felsőoktatás, annak intézményei és a
hallgatói érdekek képviseletében,
• a MAB periodikája, a hallgatói tájékoztatás eszközeként, évente egyszer a
felsőoktatási intézmények összesített akkreditációs adatait összegyűjtve
közzétehetné, áttekinthető tájékoztatást nyújtva ezáltal az intézményekben
folyó képzésekről.
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Rövidítések jegyzéke
ABET
AEF
AMUE
ATOS
BCAPI
BEP
BO
BTS
CA
CAP
CASU
CEPES
CEPPE
CEREQ
CEVU
CFDT
CFTC
CGC
CGPME
CGT
CLES
CLORA
CNE
CNE
CNER
CNESER
CNRS
CNISF
CNU
CNP
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Accreditaion Board for Engineering and Technology
Agence éducation emploi formation (Nevelés, állás, képzés ügynöksége)
Agence de modernisation des universités et des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche (Egyetemek, felsőoktatási és kutató intézmények
modernizálására létrehozott ügynökség)
Administratifs, techniques, ouvriers de santé, sociaux et de service (Egészségügyben,
közigazgatásban és szolgáltatásban dolgozó adminisztrációs, karbantartó és kiszolgáló
személyzet)
Bureau canadien d’accréditation des programmes d’ingénieur (Mérnöki programokat
akkreditáló kanadai hivatal)
Brevet d'études professionnelles (Szakmai tanulmányok oklevele)
Bulletin Officiel (Minisztérium hivatalos lapja)
Brevet de technicien supérieur (Felsőfokú technikai oklevél)
Conseil d'administration (Igazgatótanács)
Certificat d'aptitude professionnelle (Szakmai képesség bizonyítványa)
Conseiller d’administration scolaire et universitaire (Iskolai és egyetemi tanácsos)
Centre européen pour l’enseignement supérieur (Felsőoktatásért európai tanács)
Comité d'expertise pédagogique des projets d'établissements (Intézményi Tervek
Pedagógiai Szakértő Bizottsága)
Centre d’études et de recherches sur les qualifications
Conseil des Études et de Vie Universitaire (Egyetemi Élet és Tanulmányok Tanácsa)
Confédération Française Démocratique du Travail (Demokratikus Munka Francia
Szövetsége)
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (Keresztény Dolgozók Francia
Szövetsége)
Confédération Générale des Cadres (Alkalmazottak Szövetsége)
Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (Kis- és
Középvállalatok Vezetőinek Egyesülete)
Confédération Générale du Travail (Általános Munkaszövetség)
Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur (Felsőoktatás
nyelvi tudást igazoló bizonyítványa)
Club des Organismes de Recherche Associés (Kutatószervezetek klubja)
Comité national d'évaluation (Nemzeti Értékelő Bizottság
Conseil national de l’évaluation (Nemzeti Értékelési Tanács)
Comité national de l’évaluation de la recherche (Kutatásokat Értékelő Nemzeti
Bizottság)
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Felsőoktatási és
Kutatási Nemzeti Tanács)
Centre national de la recherche scientifique (Tudományos kutatások nemzeti
központja)
Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France (Franciaországi
Mérnökök és Tudományos Kutatók Nemzeti Tanácsa)
Conseil national des universités (Nemzeti Egyetemi Tanács)
Conseil national des programmes (Programok Nemzeti Tanácsa)
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CPC
CPGE
CPPN
CPU
CTI
CTP
CS
CSE
DEA
DEP
DES
DESCO
DESS
DEUG
DEUST
DPD
DR
DRIC
DT
DRT
DUT
EEES
ENSAM
EPA
EPCSC
EPCSCP
EQUIS
FO
GEPS
HCéé
HDR
IA-IPR
IATOS
IEN

Commissions professionnelles consultatives (Tanácsadó szakmai bizottságok)
Classe préparatoire aux grandes écoles (Főiskolai előkészítő osztály)
Classe préproféssionnelle de niveau (Szakmai szintelőkészítő osztály)
Conférence des présidents d’université (Egyetemek rektori konferenciája)
Commission des titres d'ingénieurs (Mérnöki Címek Bizottsága)
Commission technique paritaire (Munkáltatók és dolgozók egyenlő tagszámú szakmai
egyeztető tanácsa)
Conseil Scientifique (Tudományos Tanács)
Conseil supérieur de l’éducation (Oktatás Legfelsőbb Tanácsa)
Diplôme d'études approfondies (Alaptanulmányok oklevele)
Direction de l’évaluation et de la perspective (MEN) (Értékelés és Jövőtervezés
Igazgatósága)
Direction de l’enseignement supérieur (Felsőoktatási Igazgatóság)
Direction de l’enseignement scolaire (MEN) (Iskolai oktatás igazgatósága)
Diplôme d'études supérieures spécialisées (Felsőfokú szakmai oklevél)
Diplôme d'études universitaires générales (Általános egyetemi tanulmányok oklevele)
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (Tudományos és műszaki
tanulmányok oklevele)
Direction de la programmation et du développement (MEN) (Tervezés és Fejlesztés
Igazgatósága)
Direction de la recherche (Kutatás igazgatósága)
Direction des relations internationales et de la coopération (Nemzetközi kapcsolatok
és együttműködés igazgatósága)
Direction de la technologie (Technológia igazgatósága)
Diplôme de recherche technologique (Technológiai kutatások oklevele)
Diplôme universitaire de technologie (Technológiai egyetemi oklevél)
Espace européen de l’enseignement supérieur (Európai felsőoktatási térség)
École nationale supérieure d’arts et métiers (Nemzeti művészeti és mesterképző
iskola)
Établissements publics à caractère administratif (Adminisztratív jellegű
közintézmény)
Établissements publics à caractère scientifique et culturel (Tudományos és kulturális
jellegű közintézmények)
Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionel (Tudományos,
kulturális és szakmai jellegű közintézmények)
European Quality Improvement System
Force Ouvrière (Munkás szakszervezet)
Groupes d'experts pour les programmes scolaires (Iskolai programokat kidolgozó
szakértői csoportok)
Haut Conseil de l’évaluation à l’école (Iskolai Értékelés Legfelsőbb Tanácsa)
Habilitation à diriger des recherches (Kutatások vezetésére való alkalmasság)
Inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (Akadémiai, regionális
felügyelő)
(Personnels) ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service (Mérnökök,
hivatali dolgozók, szakértők, munkások és kiszolgáló személyzetet)
Inspecteur général de l’éducation (Oktatási főfelügyelő)
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IGAENR

Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche
(Kutatás és Nemzeti Oktatás Igazgatás Főfelügyelősége)
IMF
Instituteurs maîtres formateurs (Oktatók)
INP
Instituts nationaux polytechniques (Nemzeti Műszaki Intézetek)
INRA
Institut national de la recherche agronomique (Nemzeti Agronómiai Kutatóintézet)
INRP
Institut national de la recherche pédagogique (Pedagógiai Kutatások Nemzeti
Intézete)
INSERM
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Nemzeti Egészségügyi és
Orvosi Kutatóintézet)
IRD
Institut de recherche pour le développement (Fejlesztési Kutatóintézet)
IREDU
Intstitut de recherche en économie de l’éducation (Oktatásgazdálkodási Kutató
Intézet)
ITARF
Personnels ingénieurs, techniciens, administratifs de recherche et de formation
(Kutató és oktató mérnöki, szakmai, adminisztrativ személyzet)
IUFM
Institut universitaire de formation des maîtres (Tanítóképző Intézet)
IUT
Institut universitaire de technologie (Technológiai Egyetemi Intézet)
LMD
Licence-Master-Doctorat
MAE
Ministère des affaires étrangères (Külügyminisztérium)
MEDEF
Mouvement des Entreprises de France (Francia Vállalatok Mozgalma)
MEN
Ministre de l’éducation nationale (Oktatási Minisztérium)
MENRT
Ministre de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie (Nemzeti
Oktatási, Kutatási és Technológiai Minisztérium)
MR
Master Recherche (Tudományos kutatói oklevél),
MST
Maîtrise de sciences et techniques
MSTP
Mission scientifique, technique et pédagogique (Tudományos, Szakmai és Pedagógiai
Kutatások Igazgatósága)
MSU
Mission scientifique universitaire (Tudományos egyetemi bizottság)
NFI
Nouvelles Formations d'Ingénieurs (Új mérnöki képzések)
OMC
Organisation mondiale du commerce (Kereskedelmi Világszervezet)
OST
Observatoire des sciences et techniques (Tudományos és Szakmai Figyelő)
PE
Professeurs des écoles (Általános iskolai tanár)
PFE
Projet de fin d’études (Szakdolgozat)
PIREF
Programme incitatif de recherche sur l’éducation et la formation (Oktatás és képzés
terén folytatott kutatásokat ösztönző program)
PLC
Professeurs de lycée et de collège (Középiskolai tanárok)
QCM
Questionnaire à choix multiple (Többválaszos kérdőív)
SAN REMO Système d’analyse et de répartition des moyens (attribués aux établissements
d’enseignement supérieur)
SPRESE
Service de l’informatique de gestion et des statistiques (MEN) (Információs és
statisztikai osztály)
STS
Section de technicien supérieure (Felsőfokú technikusi szekció)
UER
Unités d'enseignements et de la recherche (Oktatási és kutatási egységek)
VAE
Validation des aquis de l’expérience (Megszerzett tapasztalatok elismerése)
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Gémes Attila
A felsőoktatás minőségértékelése Nagy-Britanniában

Az Európai Felsőoktatási Térség létrehozásának egyik legfontosabb eleme a
nemzetközileg összehasonlítható diplomák rendszerének megteremtése. Az
európai oktatási miniszterek tanácsa e cél elérésére az egyetemi és főiskolai
oktatást egymástól elkülönítő német (vagy Humboldt-i) modellel szemben inkább
a kétciklusú (valójában többciklusú) képzési modellt találta alkalmasnak. Ezt a
modellt angolszász típusú modellnek is nevezik, mivel (természetesen a rendszer
amerikai adaptációjának eredményeit is figyelembe véve) a brit felsőoktatás
tradícióiból táplálkozik. A rendszer lényege, hogy a képzés lineáris, egymásra
épülő szinteken folyik. Az első szinten (BA, BSc) diplomát szerzettek
választhatnak, hogy kilépnek a munkaerőpiacra, vagy folytatják tanulmányaikat a
következő szinten (MA, MSc). Az Európai Felsőoktatási Térségbe való
beilleszkedés érdekében a magyar felsőoktatásban 2005-től kerül bevezetésre ez a
rendszer. Ez a kihívás rendkívüli feladat elé állítja a Magyar Akkreditációs
Bizottságot, hiszen meg kell szerveznie az új típusú képzések minőségértékelését,
új eljárásokat kell kidolgoznia azok akkreditálására. Jelen tanulmány célja, hogy
az angol minőségbiztosítási rendszer bemutatásával olyan tapasztalatokra hívja
fel a figyelmet, melyek segítséget nyújthatnak a MAB számára, hogy
megfelelhessen az új kihívásoknak.
1. Az angol (brit) felsőoktatás
Az évszázados tradíciókkal büszkélkedő angol (brit) felsőoktatás intézményeit
leginkább a diplomakiadási jog alapján különböztethetjük meg egymástól. Ezzel
a joggal hagyományosan az egyetemek rendelkeznek, de az 1992-es felsőoktatási
reform óta – melynek során a korábban egyetemekből, főiskolákból és
politechnikumokból álló felsőoktatási rendszert egységesítették – királyi charta
vagy parlamenti határozat alapján egyes főiskolák is jogosultságot szereztek
diplomák kiadására. Természetesen a diplomakiadás elsősorban továbbra is az
egyetemek hatáskörében marad, a főiskolák egy részének feladata arra
korlátozódik, hogy felkészítse a hallgatókat a diploma megszerzésére. Az ilyen
főiskolákon felkészített hallgatók záróvizsgáikat a diplomakiadásra jogosult
intézményekben teszik le, esetenként azok eredményét a szakmai akkreditációs
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testületek hagyják jóvá. A diplomakiadási jogot a központi kormány ellenőrzése
alatt álló Privy Council (Titkos Államtanács) döntése alapján ítélik oda. A Privy
Council döntését a QAA (Quality Assurance Agency) által lefolytatott intézményi
audit eljárás eredménye alapján hozza meg
Az angol felsőoktatási intézmények többsége magánkézben van, azonban az
állam kisebb-nagyobb mértékben szerepet vállal finanszírozásukban. A
finanszírozás fejében az állam korlátozott beleszólást igényel az intézmények
autonómiájába, illetve bizonyos feltételek meglétéhez köti azt. A kutatási
tevékenység finanszírozásában jelentős szerepet játszik a magántőke. A
felsőoktatásba áramló állami pénzeszközök elosztásáért a HEFCE (Higher
Education Funding Council – Felsőoktatás-finanszírozási Tanács) felel. Az
állami finanszírozás ellenére a felsőoktatási intézmények jelentős, a kontinentális
gyakorlatnál jóval nagyobb mértékű autonómiának örvendenek. Angliában
szabadon lehet létrehozni felsőoktatási intézményeket, melyek maguk felelősek a
tananyagok összeállításáért, a felvételi kritériumok meghatározásáért, valamint a
pénzügyi és gazdasági irányításért. Amennyiben azonban állami elismerésre és
pénzügyi támogatásra aspirálnak, alá kell vetniük magukat a már említett
intézményi audit eljárásnak.
2. A nemzeti felsőoktatás minőségbiztosítása
A közpénzek felhasználásának kiszélesedése és a hallgatók számának a 80-as
években kezdődő expanziója szükségessé tette, hogy az állam nagyobb mértékű
beleszólást kaphasson a felsőoktatás minőségét érintő kérdésekbe. Ennek
érdekében vezették be az intézményi vizsgálatot, melyet a kormány az állami
támogatások odaítélésének feltételéül szabott. A felsőoktatás tömegessé válásával
ugyanakkor a társadalom részéről is jogosan fogalmazódott meg annak igénye,
hogy a hallgatók és szüleik, valamint a későbbi munkáltatók áttekinthető
információkat kaphassanak a felsőoktatási programok és a megszerezhető
képesítések minőségével kapcsolatban.
Az angol (és a brit) felsőoktatás minőségbiztosításának egyik legfontosabb
alapelve, hogy az oktatás minőségéért a jogi felelősséget az intézmények viselik,
ezért a minőségbiztosítás alapvetően nem a MAB eljárásaihoz hasonló, igen-nem
döntéssel végződő akkreditációs eljárás, hanem az intézmény belső
minőségbiztosítási rendszerének értékelésén alapuló vizsgálatot jelent. Az angol
(brit) felsőoktatás minőségbiztosításának legfontosabb szervezetei tehát az
intézmények, melyek saját minőségbiztosítási rendszereket működtetnek. Az
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intézmények gyakorta külső szakértők segítségét veszik igénybe az oktatási
programok minőségének értékelésére és az ezzel kapcsolatos tanácsadásra. A
külső szakértők feladata annak felmérése, hogy az egyes programok mennyiben
felelnek meg a más intézményekben szokásos elvárásoknak, és hogy a hallgatók
értékelése megfelelően zajlik-e. Azon intézmények esetében, ahol a diplomákat
más intézmények adják ki, a külső ellenőrzés nagyobb súlyt kap. Egyes
szakterületeken a képzés szakmai elismerése érdekében a programokat
akkreditáltatni kell a megfelelő szakmai szervezettel.
Az 1992-es reform előtt Angliában a felsőoktatás minőségellenőrzését a
Felsőoktatási Minőségügyi Tanács (Higher Education Quality Council, HEQC),
és a Felsőoktatási Finanszírozási Tanács (Higher Education Fundig Council for
England, HEFCE) végezték. Az említett szervezetek minőségbiztosítási
tevékenysége az intézményi minőségbiztosítási rendszerek vizsgálatára, valamint
a tantárgyi- és tantárgycsoport-szintű minőségértékelésre (subject review – tkp. a
tanítás minőségének vizsgálata) terjedt ki. Napjainkban a nemzeti felsőoktatás
minőségbiztosításában részt vevő legfontosabb intézmények a QAA (Quality
Assurance Agency for Higher Education) és a tudományos kutatás minőségének
ellenőrzését végző HEFCE. Az egyes szakmai szervezetekre a programok
akkreditációja során hárul fontos feladat. Egyes tudományterületeken, például az
orvos- és egészségtudományok vagy a jog terén a szakmai szervezetek (kamarák)
a végzett hallgatók alkalmazását a diplomát kiadó intézmény akkreditációjához
kötik.
E dolgozat a QAA tevékenységére, azon belül is az intézményi audit eljárására
összpontosít, hiszen az említett szervezet tevékenysége hasonlítható leginkább a
Magyar Akkreditációs Bizottság tevékenységéhez, ezért annak tanulmányozása
szolgálhat a legtöbb tapasztalattal a MAB tevékenységének fejlesztése
szempontjából. Ugyan az intézményi audit eljárás és a MAB intézményi
akkreditációs eljárása között csupán szervezeti és eljárási tekintetben vonható
párhuzam (a tartalmi elemek gyökeresen különböznek egymástól), annak
megismerése mégis sok tanulsággal szolgálhat a magyar akkreditációs rendszer
továbbfejlesztéséhez.
3. A QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education)
A brit felsőoktatás minőségellenőrzésének legfontosabb szervezete a Quality
Assurance Agency for Higher Education (QAA). Az 1997-ben, a HEQC
utódjaként létrehozott QAA magánvállalkozásként bejegyzett független
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tanácsadó szerv, melynek működéséhez szükséges anyagi forrásokat a
felsőoktatási intézmények és az állami felsőoktatási finanszírozási szervek
közösen biztosítják, ez utóbbiak szerződéses alapon. A szervezet feladatai a
következők:
- a hallgatói és társadalmi érdekek védelme a felsőoktatásban megszerezhető
diplomák és a felsőoktatás minőségének megőrzése által;
- a felsőoktatás minőségi kérdéseivel kapcsolatos információk közzététele a
hallgatók intézményválasztásának megkönnyítésére, a munkáltatók
tájékoztatására és a politikai döntések megalapozására;
- a felsőoktatás minőségbiztosításának fejlesztése, az általánosan
meghatározott sztenderdek előnyeinek népszerűsítése, és a nemzetközi
kapcsolatok során szerzett ismeretek hasznosítása a fentiekben felsorolt
célok érdekében.
A QAA hatásköre minden felsőoktatási intézményre kiterjed, amelyek állami
támogatást kívánnak igénybe venni. Angliában kizárólag az az intézmény
részesülhet állami támogatásban, amely aláveti magát a QAA intézményi audit
eljárásának. A QAA csupán tanácsadási joggal rendelkezik, állásfoglalásai nem
kötelező érvényűek az állami döntéshozók számára.
3.1 A QAA felépítése és működése
A QAA irányítását a Tanács végzi, mely az ügynökség stratégiai irányításáért és
az ügyintézés megszervezéséért felel. A Tanács határozza meg a QAA
működésének irányelveit, és költségvetésének főbb sarokszámait. A 14 tagú
bizottság tagjait a felsőoktatási intézmények vezetőit tömörítő fórumok, a
felsőoktatás finanszírozását végző szervezetek és a felhasználói szféra
legjelentősebb szereplői jelölik. A szervezet a Tanács tagjait részmunkaidőben
foglalkoztatja, a napi ügyintézéssel járó feladatokat a QAA titkársága végzi. A
Tanács bizonyos részfeladatok elvégzésére felhatalmazást adhat egyes tagok
számára, a végleges állásfoglalást azonban mindig a Tanács egésze hozza meg. A
tagok összeférhetetlenségét szigorú etikai kódex szabályozza, tagságuk kezdetén
mindegyiküknek nyiltkoznia kell a fennálló összeférhetetlenségekről. Az
összeférhetetlenségi adatokhoz bárki szabadon hozzáférhet.
Elnök
A QAA élén az elnök áll, akinek az ügynökség működésének irányítása és
pénzügyi stratégiájának meghatározása mellett feladatai közé tartozik a Tanács
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nyilvános fórumokon való képviselete is. Az elnök kötelessége biztosítani, hogy a
Tanács évente legalább négy alkalommal ülésezzen. Az elnök rendszeresen
ellenőrzi a Tanács és az egyes tagok munkáját és hatékonyságát.
Igazgató
A Tanács szervezeti-, igazgatási-, adminisztrációs- és pénzügyeiért az igazgató
felel. A közpénzek felhasználásával kapcsolatban meghatározott alapelvek
betartatása szintén az igazgató feladata. Az ügynökség pénzügyeivel kapcsolatos
végső felelősség a Tanácsot terheli, az igazgató a Tanács megbízásából
intézkedik a megfelelő könyvelés, a pazarlás elkerülése, valamint az ügynökség
anyagi forrásainak megfelelő felhasználása érdekében.
Audit bizottság
A Tanács egyik legfontosabb testülete az öttagú audit bizottság, melynek tagjait a
Tanács nevezi ki. Az audit bizottság öt tagja közül legalább négynek a Tanács
soraiból kell kikerülnie, és legalább egy tagnak pénzügyi, könyvizsgálói vagy
auditálási tapasztalattal kell rendelkeznie. Az évente három alkalommal ülésező
audit bizottság feladata az ügynökség működésének felügyelete és az ügynökség
auditálásával kapcsolatos teendők végrehajtása. A bizottság tanácsot ad a QAAnek a következő kérdésekben:
- Az ügynökség belső ellenőrző mechanizmusainak hatékonysága;
- Az ügynökség kockázatkezelési tevékenysége;
- Az ügynökség külső auditálásával kapcsolatos ügyek;
- Az ügynökség belső auditálásával kapcsolatos ügyek;
- Az ügynökség pénzügyeivel és működési hatékonyságával kapcsolatos
ügyek;
- A Tanács működési és pénzügyi jelentéseinek vizsgálata.
Az audit bizottság a fentiek mellett jogosult külső vagy belső auditorok
felkérésére, valamint a Tanács által jóváhagyott audit eljárások során
meghatározott javaslatok végrehajtásának ellenőrzésére. A bizottság évente
jelentésben számol be tevékenységéről a Tanács számára, mely tartalmazza a
bizottság javaslatait a belső minőségbiztosítási és ellenőrzési mechanizmusokkal
kapcsolatban.
Éves jelentés és elszámolás
Mivel az ügynökség nagyrészt közpénzekből működik, évente be kell számolnia
tevékenységéről, beleértve a rendelkezésére álló források felhasználását. A
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jelentés teljességéért a Tanács felel. Az ügynökség éves jelentését és pénzügyi
elszámolását megfelelően publikálni kell. A jelentéshez csatolni kell az auditálást
végző személyek nyilatkozatát, mely szerint a jelentés tartalma megfelel a
források valós felhasználásának. A pénzügyi elszámolás mellett az éves
jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:
- Az ügynökség szerepének, tevékenységének és terveinek teljes körű
leírása;
- A jelentés időszaka alatt kijelölt és teljesített célok;
- A Tanács tagjainak és az ügynökség vezetőinek névsora
- Az ügynökség vezetési és a nyilvánosságra vonatkozó alapelveinek leírása;
- A Tanács tagjainak és az ügynökség vezetőinek javadalmazása;
- A Tanács tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenségi információk
hozzáférhetősége.
Alapelvek
A QAA működésének alapelveit elsősorban az 1996-ban az ún. Nolan-bizottság
által a közszféra számára meghatározott, a közpénzek felhasználásával
kapcsolatos alapelvek határozzák meg. Az alapelvek betartásáért a szervezet
igazgatója felel.
Önzetlenség
A közszolgálatban álló hivatalnokoknak döntéseik meghozatalakor elsősorban
a köz javát kell szem előtt tartaniuk. Hivatalukat nem használhatják anyagi,
vagy egyéni előnyök szerzésére sem maguk, sem pedig családtagjaik vagy
barátaik számára.
Egységesség
Közszolgálatban álló hivatalnokok nem vállalhatnak pénzügyi vagy egyéb
kötelezettséget, mely befolyásolhatja őket hivatali kötelességeik ellátásában.
Objektivitás
Közügyek intézésekor, beleértve a szerződéskötéseket, vagy személyekkel
kapcsolatban tett ajánlásokat, közszolgálatban álló hivatalnok kizárólag a
kiválóság alapján hozhat döntést.
Elszámoltathatóság
A közszolgálatban álló hivatalnokok elszámoltathatók döntéseik és
cselekedeteik vonatkozásában a nyilvánosság felé, s alá kell vetniük magukat
a hivataluk ellátásának megfelelő bármilyen ellenőrzésnek.
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Nyitottság
A közszolgálatban álló hivatalnokoknak döntéseikkel és tetteikkel
kapcsolatban a lehető legnagyobb nyiltsággal kell eljárniuk. Döntéseiket meg
kell indokolniuk, és amennyiben a köz érdeke úgy kívánja, bizonyos
információkat titokban kell tartaniuk.
Becsületesség
A közszolgálatban álló hivatalnokok kötelesek nyilvánosságra hozni
valamennyi, hivatali feladataikkal kapcsolatos érdekeltségüket, és lépéseket
kell tenniük az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségek felszámolására.
Példamutatás
A közszolgálatban álló hivatalnokoknak kötelességük magatartásukkal példát
mutatni a fentiekben megfogalmazott alapelvekkel kapcsolatban.
3.2 QAA - intézményi audit
A QAA tevékenységének legfontosabb eleme az általa végzett intézményi audit.
Az eljárás 2002-2003 során került bevezetésre, és 2005-ig valamennyi brit
felsőoktatási intézményt meg kell vizsgálni ezzel a módszerrel. Az egyes
országokban (Anglia, Wales, Skócia) az eljárás bizonyos mértékben eltérő, de
alapjaiban mindegyik az Angliában alkalmazott audit eljárás rendszerére épül. A
QAA ezen kívül egyéb minőségbiztosítási tevékenységeket is folytat. A
fejlesztési együttműködés keretei között az intézmények számára lehetővé válik,
hogy az ügynökséggel együttműködve tesztelhessék minőségbiztosítási eljárásaik
megfelelőségét. Az intézményeknek erre az első audit vizsgálat előtt van
lehetőségük. Az ügynökség emellett tanácsadói szerepet tölt be a kormány
számára a diplomakiadási jogért vagy egyetemi címért pályázó intézményekkel
kapcsolatban. Az említett intézmények vizsgálata során a kormány és a QAA
által közösen meghatározott követelményeket veszik figyelembe.
Az intézményi audit feladata annak biztosítása, hogy az Angliában működő
felsőoktatási intézmények megfelelő minőségű oktatást és képesítéseket
nyújtanak hallgatóik számára, valamint hogy a törvényi szabályozásnak
megfelelően élnek diplomakiadási jogaikkal.
Az intézményi audit eljárás 2002-2003-tól került bevezetésre, 2005 végéig pedig
valamennyi felsőoktatási intézménynek át kell esnie az eljáráson. Az első
auditciklus végeztével a további vizsgálatok hatévenként követik majd egymást.
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A hatéves ciklus közepén a QAA látogató bizottságot küld minden intézménybe,
hogy felmérje az előző vizsgálat óta elért eredményeket, és hogy konzultáljon az
intézmény vezetésével annak minőségpolitikai terveivel kapcsolatban. Az
intézmények első auditálása előtt is kapcsolatban állnak a QAA-vel, mely
tanácsaival segíti az intézmények felkészülését az audit vizsgálatra.
Az eljárás céljai a következők:
- a tanítás és tanulás minőségéne javításának elősegítése;
- megfelelő információk biztosítása a hallgatók, a munkáltatók és a
társadalom többi tagja számára az intézményekben folyó képzések, a
megszerezhető képesítések minőségével, valamint a nemzeti
alapkövetelményeknek való megfelelőségével kapcsolatban;
- szükséges esetben azonnali intézkedés;
- az intézmények által felhasznált közpénzek elszámoltathatóságának
biztosítása.
Az intézményi audit három fő területre koncentrál:
- Az intézmény belső minőségbiztosítási rendszereinek és eljárásainak
hatékonysága, a minőségügyi felülvizsgálatok rendszeressége, és az
eredmények felhasználása a rendszer fejlesztésében;
- Az intézmény által a képzési programok minőségével kapcsolatban
közzétett információk pontossága, teljessége és megbízhatósága;
- Az intézmény belső minőségbiztosítási eljárásainak működése a
gyakorlatban az egyes programok szintjén.
Követelmények (HEFCE 02/15)
Az intézményi audit során érvényesített követelményeket a finanszírozást végző
HEFCE, az auditálást végző QAA, a SCOP (főiskolai főigazgatók konferenciája,
valamint az egyetemi szövetség képviselőiből álló munkacsoport dolgozta ki
2002-ben. A követelményrendszer összefoglalja a felsőoktatás minőségével
kapcsolatos sztenderdeket, valamint azokat az információkat, amelyeket az
intézményeknek nyilvánosságra kell hozniuk működésükkel kapcsolatban:
- az intézmény küldetésnyilatkozata,
- az intézmény tevékenységi terve,
- az intézmény minőségbiztosítási rendszerének bemutatása,
- az intézmény stratégiája a tanítási és tanulási folyamatok fejlesztésére,
- a hallgatók felvételével kapcsolatos információk,
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- az intézmény belső minőségbiztosítási eljárásainak leírása,
- információ a hallgatók megelégedettségéről az intézmény működésével
kapcsolatban.
A látogató bizottságok tagjai
A látogató bizottságok minimum négy, maximum hét főből állnak. A bizottság
munkáját titkár segíti. A látogató bizottság létszámát a Tanács az intézmény
mérete és szervezetének bonyolultsága alapján határozza meg. A bizottság egyik
tagja kizárólag az intézményi szintű vizsgálatra összpontosít, az ő feladata az
általános értékeléshez szükséges információk összegyűjtése. A látogató bizottság
többi tagja intézményi és tantárgyi szintű kérdéseket egyaránt vizsgál. A tagok
mindegyikének megfelelő szaktudással és gyakorlattal kell rendelkeznie a feladat
ellátására. Bizonyos esetekben a bizottság külső szakértők véleményét is igénybe
veheti. A külső szakértőknek minimum kétfős csoportokban dolgozva kell
kialakítaniuk a véleményüket.
A látogató bizottságok tagjait, a titkárt és a szakértőket az ügynökség az
intézmények által jelölt személyek közül, a nyilvánosságra hozott kritériumok
alapján választja ki. A látogató bizottság titkárát az intézmények adminisztratív
személyzetének soraiból választják ki hasonló követelmények alapján. Az
auditoroknak vállalniuk kell, hogy két éven keresztül legalább három audit
vizsgálatban vesznek részt.
Az audit vizsgálat valamennyi résztvevője előzetesen megfelelő képzésben
részesül a vizsgálattal kapcsolatban. A képzés célja hogy az auditorok:
- tisztában legyenek a vizsgálat rendeltetésével és céljaival;
- ismerjék a vizsgálat során alkalmazott eljárásokat;
- tisztában legyenek saját szerepükkel és feladataikkal, a közös bizottsági
munka fontosságával, az ügynökség elvárásaival; és
- lehetőséget kapjanak az adatok elemzéséhez használt módszerek
megismerésére
és
gyakorlására,
a
bizalmas
állásfoglalások
megfogalmazásának és a jelentések elkészítési eljárásainak megismerésére.
Az egyes audit vizsgálatok koordinálását az ügynökség igazgatóhelyettesei
végzik. Az igazgatóhelyettesek feladata az intézménnyel való előzetes
konzultáció megszervezése, és annak biztosítása, hogy a vizsgálat ereményei
valós tényeken alapuljanak. Az igazgatóhelyettesek részt vesznek az audit során
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szervezett üléseken és látogatásokon, ahol szükség esetén tanácsaikkal segítik a
látogató bizottság munkáját.
Hallgatók
Az intézményi audit során fontos szerep hárul a hallgatói képviselőkre, akik részt
vesznek az eljárás legfontosabb szakaszaiban. A hallgatói képviselők (általában a
hallgatói önkormányzat jelöli ki őket) jelen vannak az ügynöség és az intézmény
közötti előzetes találkozón, és írásban nyújthatják be észrevételeiket az
ügynökség részére. A hallgatók a látogató bizottságok ülésein is részt vesznek
annak érdekében, hogy a bizottság minden, a hallgatókat érintő tényezőről
tudomást szerezzen.
Előkészítés
Az előkészítési folyamat a látogató bizottsági vizsgálat előtt 10 hónappal
kezdődik. Az ügynökség információs részlege elemzést készít az intézmény által
önmagáról publikált információkról és az ügynökség által az audit eljárást
megelőző hat évben készített jelentésekről. Az így elkészült elemzést elküldik az
intézménynek.
9 hónappal a látogatás előtt az intézmény és az ügynökség között előzetes
megbeszélésre kerül sor, mely során tisztázzák az eljárás folyamatait, az
önértékelési dokumentumok megfelelőségét, és megbeszélik az esetlegesen
felmerülő kérdéseket. A megbeszélés során tisztázzák a hallgatói képviselőknek
az eljárás során betöltött szerepét.
Az előzetes megbeszélés és az információs részleg elemzése alapján az
igazgatóhelyettes megállapítja, hogy mely tantárgyakat szükséges megvizsgálni a
programaudit során. Ezután az ügynökség a meghatározott tantárgyaknak
megfelelően kijelöli a látogató bizottságot. 8 hónappal a látogatás előtt az
intézmény értesítést kap a bizottság létszámáról és a vizsgálandó tantárgyak
számáról.
Dokumentumok elemzése
Az intézménynek legkésőbb 18 héttel a bizottság látogatása előtt be kell nyújtania
az általa készített önértékelési jelentéseket, és egyéb támogató dokumentumokat.
Amennyiben a hallgatói képviselők külön beadványt kívánnak küldeni az
ügynökségnek, azt szintén az audit e fázisában kell megtenniük.
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A beküldött dokumentumok és az információs részleg által készített jelentés
alapján a látogató bizottság megállapítja a megvizsgálandó tantárgyak végleges
listáját. A bizottság döntései alapján az ügynökség megállapítja a bizottság
végleges összetételét és közli az intézménnyel a megvizsgálandó tárgyak listáját.
Információs látogatás
A bizottsági látogatás két részből áll. Az első, ún. információs látogatásra öt
héttel az audit látogatás előtt kerül sor, és legfeljebb három napig tart. A látogatás
célja, hogy a bizottság tagjai további információkat szerezhessenek, vagy
tisztázzák a már meglévő információkat, valamint hogy kijelölje az egyes
látogató bizottsági tagok feladatait. Az audit koordinálásáért felelős
igazgatóhelyettes szintén részt vesz a látogatáson.
Az információs látogatás elsősorban az intézmény igazgatási eljárásaira
összpontosít, mely során a bizottság tagjai konzultálnak az intézmény dolgozóival
és a hallgatókkal is.
Az audit látogatás
Az audit látogatás általában öt munkanapig (hétfőtől péntekig) tart, és a
következőket foglalja magába:
- az auditációs dokumentumok tanulmányozása;
- az intézmény minőségbiztosítási filozófiájának megismerése;
- a programok és képesítések fejlesztésének módja;
- az előre meghatározott tantárgyak vizsgálata;
- a hallgatók és mások számára nyilvánosságra hozott információk vizsgálata
A látogatás utolsó napján a bizottság megfogalmazza véleményét a fentiekkel
kapcsolatban. A bizottság ülésén a koordinálást végző igazgatóhelyettes is részt
vesz.
Tantárgyi audit
A tantárgyi audit rendeltetése:
- annak megállapítása, hogy az intézmény vonatkozó minőségbiztosítási
mechanizmusai megfelelően működnek-e;
- segítségével a bizottság tagjai megállapíthatják, hogy az intézmény hogyan
támogatja a tanulás folyamatát;
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A tantárgyi audit eljárása hasonló az intézményi audit többi részéhez. A bizottság
az önértékelési dokumentumok elemzése és személyes tapasztalatszerzés után
alakítja ki véleményét.
A vizsgálat eredménye
Az audit vizsgálat eredményeit az ügynökség nyilvánosságra hozza. A vizsgálat
háromféle eredménnyel zárult:
- Teljesen megbízható
Az intézmény belső minőségbiztosítási mechanizmusai tökéletesen
képesek garantálni a képzés és a kiadott képesítések minőségét, és
várhatóan a jövőben is képesek lesznek erre. A bizottság javaslatokat tehet
a rendszer egyes elemeivel kapcsolatban. Az intézménynek egy év
elteltével jelentést kell küldenie a bizottságnak az audit jelentésben
foglaltak megvalósításáról. Három év elteltével a bizottság rövid látogatást
tesz az intézménynél, hogy meggyőződjön a látogatás óta végrehajott
intézkedésekről és konzultáljon az intézmény további terveivel
kapcsolatban.
- Korlátozottan megbízható
Az intézmény belső minőségbiztosítási mechanizmusai csak korlátozottan
képesek garantálni a képzés és a kiadott képesítések minőségét, vagy
bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a jövőben csak korlátozottan lesznek
erre képesek. A probléma eredhet a vezetés hibáiból, vagy az eljárások
hiányosságaiból. Az audit eljárás eredménye akkor is lehet „korlátozottan
megbízható”, ha az intézmény által publikált információk pontosságához
vagy teljességéhez kétség férhet. A bizottság egyes javaslatai
elengedhetetlen módosításokat indokolnak. A látogatás után az
intézménynek három hónapon belül intézkedési tervet kell benyújtania az
ügynökséghez. Az audit eljárás addig nem zárul le, amíg az ügynökség
meg nem győződött az intézkedési tervben megfogalmazott lépések
végrehajtásáról. Három év elteltével a bizottság rövid látogatást tesz az
intézménynél, hogy meggyőződjön a látogatás óta végrehajott
intézkedésekről és konzultáljon az intézmény további terveivel
kapcsolatban.
- Nem megbízható
Az intézmény belső minőségbiztosítási mechanizmusaiban komoly
hiányosságok vannak, melyek következtében sem intézményi, sem
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programszinten nem képesek garantálni a képzés és a kiadott képesítések
minőségét. Az audit eljárás eredménye akkor is lehet „nem megbízható”,
ha az intézmény által publikált információk bizonyíthatóan valótlanok vagy
félrevezetőek. A hibák kijavítására a bizottság javaslatainak nagy részét
meg kell valósítani. A látogatás után az intézménynek három hónapon
belül intézkedési tervet kell benyújtania az ügynökséghez, majd
negyedévente be kell számolnia a megvalósított intézkedésekről. 18 hónap
elteltével az ügynökség rövid látogatáson tájékozódik az intézkedések
végrehajtásával kapcsolatban. Az audit eljárás addig nem zárul le, amíg az
ügynökség meg nem győződött az intézkedési tervben megfogalmazott
lépések végrehajtásáról. Három év elteltével a bizottság rövid látogatást
tesz az intézménynél, hogy meggyőződjön a látogatás óta végrehajott
intézkedésekről és konzultáljon az intézmény további terveivel
kapcsolatban.
Az audit eljárás lezárása után az ügynökség audit jelentést készít az eljárásról,
melyhez közzététel előtt az érintett intézmény megjegyzéseket fűzhet. A jelentést
csak az intézmény megjegyzéseinek figyelembevételével lehet közzétenni.
4. Tanulságok a MAB számára
Függetlenség
A QAA finanszírozását a felsőoktatási intézmények és a felsőoktatás
finanszírozásáért felelő HEFCE közösen végzik, így lehetővé téve számára a
független és pártatlan működést. Ezzel szemben a MAB a felsőoktatási törvény
szerint ugyan önálló gazdálkodású egység, azonban költségvetése az Oktatási
Minisztérium költségvetésének van alárendelve. Ez komoly aggályokat vet fel,
ugyanis az OM financiális eszközökkel nyomást gyakorolhat a MAB munkájára.
Szervezet
A QAA szervezeti felépítése nagyban hasonlít a MAB szervezetéhez, azonban
néhány lényeges különbség is megfigyelhető, melyek nagyban befolyásolják a
szervezet működésének átláthatóságát. A legfontosabb különbségek az
adminisztratív vezető hatáskörében és az ügynökség belső minőségbiztosításáért
felelős bizottság működésében figyelhetők meg.
• A QAA igazgatójának feladatköre ötvözi a MAB főtitkárának és gazdasági
igazgatójának egyes feladatait, de túl is mutat azokon, ugyanis az igazgató
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feladatai közé tartozik a köztisztviselők számára megfogalmazott alapelvek
betartatása. Ezt a feladatot egy adminisztratív tisztviselő valószínűleg
objektívebben képes elvégezni, hiszen a Tanács tagjai között szakmai
részrehajlás (bármilyen irányú) is előfordulhat.
• A QAA audit bizottsága és a MAB minőségbiztosítási bizottsága
körülbelül ugyanazokat a feladatokat végzi, azonban a QAA audit
bizottsága a szorosabb értelemben vett minőségbiztosítási ügyek mellett a
szervezet külső auditálásával kapcsolatos kérdésekben is véleményt formál,
valamint az ügynökség pénzügyeinek kezelését is vizsgálja. A szélesebb
hatáskör egy újabb ellenőrzési pontként biztosítja az ügynökség törvényes
működését és belső minőségbiztosítási rendszerének hatékonyságát.
Követelmények
A QAA, a HEFCE és a felsőoktatási intézmények vezetői által megállapított
követelmények között nagy súllyal szerepelnek az intézmény által nyilvánosságra
hozott információk. Az audit során a QAA az ilyen információk valóságtartalmát
is vizsgálja. Magyarországon az akkreditációs vizsgálat erre nem terjed ki, az
intézmények pedig igyekeznek minél kedvezőbb színben feltüntetni magukat a
hallgatók előtt, ezért esetenként „kozmetikázott” információkat publikálnak
működésükkel kapcsolatban. Magyarországon több szervezet azzal az ígérettel
vesz fel hallgatókat, hogy a szak, illetve intézmény akreditációja folyamatban
van, és hamarosan megkapják a diploma kiadási jogot. A valóságban azonban
előfordul, hogy az ilyen intézmények gyenge akkreditációs kérelmet nyújtanak be
csupán azért, hogy elmondhassák, az akkreditáció folyamatban van. Ez rendkívüli
károkat okoz a felsőoktatás és a MAB tekintélyében egyaránt, hiszen egyértelmű
és elszámoltatható információk nélkül a közvélemény nem képes tájékozódni a
felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos kérdésekben.
Eljárások
• Az audit eljárás kezdeti szakaszaiban a QAA munkatársai alaposan
felkészítik az intézényeket a vizsgálatra, többszöri konzultáció előzi meg a
tényleges vizsgálatot. A MAB eljárásai során erre jóval kevesebb figyelmet
fordítanak, noha az intézmények fejlődése és tapasztalatszerzése
szempontjából erre szükség lenne.
•
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ahol személyes interjúk és adagyűjtés során jobban megalapozott döntéseket
hozhatnak.
•

Feltárt hiányosságok esetén a vizsgálat után az intézményeket a QAA szigorú
ellenőrzésnek veti alá, három hónap elteltével intézkedési tervet kell
benyújtaniuk, melynek végrehajtásáig az audit eljárást nem zárják le. A
MAB ezzel szemben csupán az intézkedési terv meglétét írja elő, melynek
teljesítésének ellenőrzése gyakran nehézségekbe ütközik.

•

A látogató bizottság tagjai szükség esetén külső szakértők írásos véleményét
is kikérhetik, amely gyakorlat nagyon hasonlít a MAB bizottságainak
véleményezési eljárására, azonban a QAA szakértőinek minimum kétfős
csoportokban kell dolgozniuk, míg a MAB szakértői önállóan végzik
munkájukat. A csoportos munka nagyban lecsökkenti a szubjektív
véleményezés veszélyét és jelentősen megnöveli a szakértői vélemények
értékét.

Képzés
Noha a MAB Titkárságán is születtek kezdeményezések a MAB tagjainak
minőségbiztosítással és az alkalmazott eljárásokkal kapcsolatos továbbképzésére,
a szakértők és a testület tagjai nem részesülnek képzésben az általuk ellátandó
feladatokkal kapcsolatban. A QAA audit eljárásában résztvevő szakértők és
titkárok ezzel szemben komoly képzésben részesülnek a vizsgálat során
alkalmazott eljárásokkal, saját szerepükkel és feladataikkal, a közös bizottsági
munka fontosságával, és az ügynökség elvárásaival kapcsolatban. A szakértők
ezen kívül lehetőséget kapnak az adatok elemzéséhez használt módszerek
megismerésére és gyakorlására, a bizalmas állásfoglalások megfogalmazásának
és a jelentések elkészítési eljárásainak megismerésére is. A MAB tagjai és
szakértői esetében ezzel szemben az az általánosan elterjedt nézet, hogy ők ab
ovo, tudományos vagy oktatói teljesítményüknél fogva képviselik a minőséget, és
nincs szülségük efféle képzésre. A fentebb említett továbbképzési próbálkozások
érdektelenség miatt sorra elbuktak, és a jövően sem valószínű, hogy az érintettek
részt kívánnának venni ilyen képzésben, hiszen úgy éreznék, hogy tekintélyük
sérül ezáltal. A képzés hiánya miatt a MAB szakértői által megfogalmazott
vélemények gyakran nem relevánsak a vizsgálat szempontjából.
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Együttműködés az intézményekkel
A bizalom és a gyümölcsöző együttműködés érdekében a QAA szorosan
együttműködik a felsőoktatási intézményekkel az intézményi audit eljárás során
és az előtt is.
•

Mielőtt egy intézmény az első audit ciklus alatt sorra kerülne, lehetősége
nyílik, hogy a QAA szakértőivel konzultálva megfelelően felkészüljön az
audit vizsgálatra.

•

A látogató bizottság tagjait a QAA az intézmények által jelölt szakértők
közül választja ki, amely szintén erősíti a bizalmat az audit eljárás és az
abban résztvevő szakértők iránt.

•

Az eljárás eredményeit tartalmazó jelentést csak az intézménnyel való
többszöri konzultáció után véglegesíti a QAA Tanácsa, és csak ezután teszi
azt közzé.

Az intézményi akkreditáció során a MAB is hasonló konzultációkat végez az
intézményekkel az akkreditációs jelents véglegesítése előtt, azonban az
együttműködés és tanácsadás terén még rengeteg a kiaknázatlan lehetőség.
Nyilvánosság
Az ügynökség az audit eljárásokról szóló jelentéseket az intézményekkel való
konzultáció után a honlapján nyilvánosságra hozza, míg a MAB akkreditációs
jelentések tartalma nem nyilvános. A közvélemény csak az akkreditációs eljárás
eredményéről értesül, amely védelmet nyújt ugyan az intézmény jogos
érdekeinek, másfelől azonban áttekinthetetlenné és távolivá teszi az eljárást a
társadalom érintett rétegei (hallgatók, szülők, munkáltatók) számára. A QAA
tevékenységéről évente jelentésben számol be, mely a pénzügyi elszámolás
mellett, a szervezet céljaival és eredményeivel, a vezetők személyével és
javadalmazásukkal, valamint a Tanács tagjainak összeférhetetlenségével
kapcsolatos információkat is tartalmaz. Az állam felé a MAB is jelentési
kötelezettséggel tartozik, azonban a QAA éves jelentése egészen más célt szolgál.
Míg a MAB az állam iránti kötelezettségének tesz eleget a jelentés elkészítésével,
a QAA elsősorban a társadalom számára kívánja átadni a jelentésben foglalt
információkat. A jelentés célja elsősorban nem a beszámolás, hanem a társadalom
bizalmának megőrzése. A jelentés lehetővé teszi a szervezet működésének
átláthatóságát, az azzal kapcsolatos információk ellenőrizhetőségét, és az anyagi
források felhasználásának ellenőrizhetőségét. A jelentést nem a minisztériumhoz
vagy a finanszírozóhoz kell benyújtani, hanem „megfelelően publikálni kell” azt.
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Ez alapvető szemléletbeli különbség a Magyarországon bevett gyakorlattal
szemben. A QAA a társadalmat szolgálja, tevékenységeit ennek megfelelően
végzi, míg Magyarországon a felsőoktatás minőségbiztosítása is elsősorban
érdekek ütközőpontja és hatalmi vetélkedések színtere. A MAB-nak és általában
a magyar felsőoktatásnak elsősorban ezen a téren kell még fejlődnie.

Felhasznált irodalom
„Arrangements during the transitional period 2002-05 for Higher Education
Institutions in England” – http:www.qaa.ac.uk
„Developmental Engagements: Guidance note” – http:www.qaa.ac.uk
Handbook for institutional audit: England (QAA) – http:www.qaa.ac.uk
„Information on quality and standards in higher education HEFCE 02/15” –
http:www.qaa.ac.uk
Qualiy Assurance in UK Higher Education – A brief guide. QAA, Gloucester,
1998.
„Quality Convergence Study, Self Analysis Document: UK (QAA)” ENQA
project paper, 2004. – http:www.qaa.ac.uk
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Rozsnyai Krisztina
Akkreditáció Németországban

A német felsőoktatás
Németországban a felsőoktatás jogi szabályozása és irányítása elsősorban az
egyes tartományok hatáskörébe tartozik. Az 1976-ban először kibocsátott, és
azóta többször módosított Felsőoktatási Kerettörvény (Hochschulrahmengesetz)
országos szinten biztosít egyfajta egységet. A Szövetségi kormánynak 50%-ban
van beleszólása az új épületek, új kampuszok és nagyobb oktatás-kutatási
felszerelések finanszírozásába, míg minden tartomány maga felelős a
költségvetés, az oktatási állások elosztásáért és új szakok bevezetésért (Musselin
1997), bár utóbbit a hatáskörét egyre kiszélesedő akkreditáció mindinkább a
tartományi szint fölé emeli. A már korábban létesített szervezetek is szövetségi
szinten igyekeztek a felsőoktatás politikáját és alkalmazását összefogni, igaz,
akkor még csak nyugat-németországi hatáskörrel, így az 1948-ban alapított
Kultuszminiszterek Konferenciája (Kultusministerkonferenz, KMK), az 1949-ben
létesített Rektori Konferencia (Hochschulrektorenkonferenz, HRK), vagy az
1957-ben alapított Tudományos Tanács (Wissenschaftsrat). Ezek a szervezetek
(melyek tagságában az egyes tartományok is vagy közvetlenül, vagy javaslatukra
kinevezett tagok által képviseltetik magukat) külön-külön de gyakran
együttműködve a mai napig a német felsőoktatás főbb döntéshozói illetve a
szabályozások előkészítői. A másik fontos keretrendelkezés a Keretvizsgaszabályzatok
(Rahmenprüfungsordnungen),
melyeket
az
egyes
tartományok és a Rektori Konferencia közösen bocsátanak ki az egyes szakok
összehasonlíthatóságának,
átjárhatóságának
biztosítása
érdekében.
Meghatározzák továbbá az átlag tanulmányi időt (Regelstudierzeit) is. Az
akkreditáció ezeket is fokozatosan szorítja ki.
Németországban a 2004 nyarán fennálló 332 felsőoktatási intézményből 119
egyetem, 159 főiskola (a német szóhasználatban alkalmazott tudományok
egyeteme, azaz Fachhochschulen) és 56 művészeti és zenei főiskola (Compass
2004). Ezek együttesen oktatják a hallgatók 98%-át. További 1,4% jár a 43
magánintézménybe, és ennél is kevesebben a fegyveres erők felsőoktatási
intézményeibe. A hagyományos egyetemi végzettségek a Diplom (főleg
természettudományok és mérnöki tárgyakban), a Magister (művészetek és
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bölcsészettudományokban), és a Staatsexamen (államilag felügyelt szakmákban),
melyeket átlagban 10-12 félév tanulmányi idő után szereznek. A
Fachhochschulen által adott végzettség a Diplom (FH), 8-9 félév tanulmányi idő
után szerezhető (Schade 2003).
Külön érdekes lehet a magyar olvasó számára a német felsőoktatás kapcsán a
sajátos kelet-német helyzet. Míg például a hajdani Német Demokratikus
Köztársaság tartományaiban a rendszerváltozás óta szövetségi forrásokból
teljesen felújították az egyetemek felszereltségét, infrastruktúráját, a nem-anyagi
változások sokkal kevésbé látványosak és lassabban mennek végbe. A keletnémet
tartományokban a legmagasabb tanári pozíciókat betöltők csak egyharmada
keletnémet származású, ezzel szemben a nyugatnémet egyetemeken igen ritka a
keletről jött kollega. A keletnémet oktatás még mindig sokkal konzervatívabb,
formálisabb, hierarchikusabb, továbbra is dominálnak a katedráról leadott
előadások az interaktív, projekt-orientált tanítás-tanulás helyett. A keletnémet
egyetemek önálló gazdasági helyzetét, fejlesztési képességét és oktatói gárda
kiépítésének lehetőségét rontja az itteni tartományok csekélyebb adóbevétele, és
az alacsonyabb hallgatói létszám: míg 2000-ben nyugaton nagyjából a korcsoport
30%-a járt egyetemre, ez keleten csak 20% volt (Pasternack 2000, 18. o.).
(Országosan továbbra is erõteljesen növekszik a tanulók száma, a 2003/2004es
tanévre, korcsoportra vetítve, 39,6% iratkozott be felsõoktatási intézménybe, ez
az arány egy évvel korábban még csak 37,1 %, 1993-ban pedig 25,5% volt
[Hochschulstatistik 2003, 2. o.].) A német felsőoktatás minőségbiztosítása
tartományokon túlível, az új típusú szakok bevezetése megköveteli azok
akkreditációját, de ennek földrajzi szempontból kiegyenlítő hatása várhatóan csak
lassan lesz érzékelhető.
A Bachelor/Master szakok és az akkreditáció bevezetése
A felsőoktatás országos szinten való egységesítési folyamatát és a képzési szintek
azonosságát, a képzési tartalmak hasonlóságát az 1976-os Felsőoktatási
Kerettörvény volt hivatott biztosítani. Ezt felerősítette a Kerettörvény 1998-as
módosítása, mely először, egy évvel a Bolognai Egyezmény előtt,21 engedélyezte
a Bachelor és Master (Ba/Ma) szakok bevezetését. Az új típusú szakok
bevezetése kísérleti jelleggel történt, nem szüntették meg a régi szakokat, azok új
indítását sem (igaz, ugyanazon a szakon egy intézmény nem adhatott ki mind régi
21

De a Sorbonni Egyezmény évében, melyet a francia, olasz és egyesült-királyságbeli mellett a
német oktatási miniszter is aláírt, és mely először fogalmazta meg „európai” szinten a kétciklusú
képzés bevezetését.

83

A MAB 2004. évi K+F projektjének tanulmányai

mind új típusú képzésben diplomát). Az 1998-as bevezetésüktől 2003 tavaszáig
1500 Ba/Ma szak kért működési engedélyt, viszont ezek az összes szak
mindössze 14%-át tették ki, és a 2001/02-es téli szemeszterig a hallgatók
mindössze 2%-a vett részt ilyen oktatási formában. Érdekes megjegyezni, hogy a
más országokban vezetõ gazdasági/üzleti terület Németországban második helyre
szorult, a legtöbb Ba/Ma szak mérnöki területen indult, harmadik helyen pedig a
társadalomtudományi és bölcsész szakok állnak (Lub et al. 2003, 257-258. o.). A
„főiskolák” [Fachhochschulen] és egyetemek egyaránt indíthatnak mind
Bachelor, mind Master szakokat, ezzel elmosva a fennálló éles határvonalat a
kétféle intézmény között. Bár a főiskolák a diákság mindössze negyedét oktatják,
a Ba/Ma szakok közel 40%-át ezek az intézmények indították, ami vélhetően
azzal is magyarázható, hogy lehetőséget látnak pozíciójukat erősíteni a humboldti
hagyományoknak megfelelően erősen kutatás-, tehát egyetemközpontú német
felsőoktatás egészén belül (Lub et al. 2003, 258. o.). (A vitát ezen a téren
jellemzi, hogy a KMK és a Belügyminiszterek Konferenciája egy 2002-es
megállapodása alapján a felsőbb tisztviselő pályákat a Fachhochschulen-ban
szerzett Master végzettségekkel is meg akarták nyitni, melyet a Német Rektori
Konferencia, éppen az eljárás egységességének veszélyeztetése miatt,
megkérdőjelezett. [HRK 2004]. A KMK 2004. február 5-i határozata ezt
eldöntötte úgy, hogy nem tesz különbséget egyetemek és főiskolák között).
Az utóbbi években mindinkább felerősödtek azok a hangok, melyek a kétszintű
rendszer kizárólagos alkalmazását szorgalmazzák, a régi egyetemi vagy főiskolai
szakok beszüntetésével. Erre mutat a 2003. január 1-én életbelépett KMK
határozat, mely szerint az akkreditáció tárgya most már az olyan újonnan
indítandó Fachhochschulen illetve egyetemi szakok is lesznek, amelyeknek még
nem léteznek illetve már elavultak a keret-vizsgaszabályzatai (HRK 2004). Ezek
akkreditációjához az eljárási szabályok kidolgozása viszont késik. Kivételt
képeznek azok az államilag szabályozott szakok, elsősorban a tanári, orvosi és
jogi valamint teológiai, művészeti, zenei végzettséget nyújtó szakok, amelyeket
külön szabályok szerint ismernek el a jövőben is, és amelyeket nem vetnek
akkreditációs eljárás alá.
Az akkreditáció mint olyan a KMK 1998. december 3-i rendelkezésével indult,
melynek értelmében az új Ba/Ma szakokat akkreditálni kell, ekkor még egy
három éves próbafázisban. Ezzel a döntéssel különválasztották a szakok a
tartományok határozata alapján történő állami elismerését és az országos érvényű
akkreditációt. A KMK ugyanezen rendelkezése, a Rektori Konferenciával történt
egyeztetése
értelmében,
létrehozta
az
Akkreditációs
Tanácsot
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(Akkreditierungsrat). A Tanács egy meta-akkreditációs szervezet, feladata a
tényleges akkreditációt végző testületek akkreditálása, melyek a Tanácstól kapott
„Akkreditációs Pecséttel” működhetnek. Egyben a Tanács maga is rendszeresen
aláveti magát külső minőség-értékelési eljárásoknak. (Ezt eddig egy alkalommal
tette, 2001-ben, amikor egy nemzetközi de német nyelvterületről származó, neves
tudományos háttérrel rendelkező csapat értékelte munkáját.)
Minőségértékelés
Minőségbiztosítás a német felsőoktatásban már az 1990-es évek eleje óta létezik,
amikor a Rektori Konferencia ajánlásai alapján bevezették az oktatás
minőségértékelését. Ennek célja az átláthatóság és az intézmények minőségi
kultúrájának erősítése volt, és az egyes intézmények erősségeit és gyengéit volt
hivatva felfedni. A - részben - ebből a célból létrejött regionális vagy szakma
szerint alakult szövetségek évek óta végeznek minőségértékelést tagjaik igényei
szerint. A közvetve a minőségértékelést is meghatározó Rektori Konferencia
(részben az 1998-ban létrehozott Projekt Qualitätssicherung [minőségbiztosítás]on keresztül) és a Tudományos Tanácson kívül a minőségértékelést végző
szervezetek, szövetségek alapításuk időrendjében a következők:
• Projektgruppe Hochschulevaluation - IZDH Bielefeld (Felsőoktatásértékelés Projekt Csoport), 1992 óta létezik, Hessen és ÉszakrajnaWestfáliában alkalmazza a „Bielefeldi modellt”.
• Hochschul-Informations-System - HIS (Felsőoktatási Információs Rendszer),
1994 óta működik, a „minőségértékelő projekt csoport” egész
Németországban egyetemek és főiskolák értékelését végezte el.
• Geschäftstelle Evaluation der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen
(Északrajna-Westfáliai Főiskolák Minőségértékelésének Titkársága), 1997ben hozták létre a tartomány főiskoláinak szolgáltató szervezeteként.
• Lehrevaluation in der Universitätspartnerschaft Halle – Jena – Leipzig LEU (Hallei, Jenai és Lipcsei Egyetemi Partnerek Oktatás
Minőségértékelése), a három egyetem 1998-ban alapított szövetsége, évente
egy-egy társadalom-, természettudományi és bölcsészeti területet értékeltek.
• Projekt „Evaluation der Lehre im länderübergreifenden Verbund”
(Tartományokat Átfogó Szövetség az Oktatás Minőségértékelésére Projekt),
1999-ben alakult, darmstadti székhellyel több tartomány felsőoktatási
intézménye csatlakozott, kiválasztott tudományágakat értékelnek a
tagszervezetekben, több tartományban egy eljárással.
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•
•
•

ENWISS - Evaluationsnetzwerk Wissenschaft (Tudomány-Minőségértékelő
Hálózat), 2001-ben jött létre, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz és
Thübingen egyetemei és Fachhochschulen.
Evaluationsagentur Baden-Württemberg - evalag (Baden-Württembergi
Minőségértékelő Ügynökség), 2001-ben kezdte működését, a tartomány
felsőoktatási intézményeit segíti minőségük javításában.
Verbund Norddeutscher Universitäten - Nordverbund (Északnémet
Egyetemek Szövetsége), 1992-ben alapítottak, 1994 óta foglalkozik
minőségértékeléssel, tagjai a brémai, greifswaldi, hamburgi, kieli, oldenburgi
és rostocki egyetemek.

A teljesség kedvéért meg kell még említeni három további szervezetet, mely nem
foglalkozik minőségértékeléssel, csak minőségi irányelvek kibocsátásával,
konferenciákkal, a kimagasló minőség, jó gyakorlat felmutatásával járul hozzá a
minőségjavításhoz a pedagógiában, oktatásban:
• a Geschäftsstelle der Studienkommission für Hochschuldidaktik an
Fachhochschulen in Baden-Württemberg - Förderprogramm LARS
(Tanulmányi Bizottság Titkársága a Felsőoktatás Didaktikában BadenWürttembergi Főiskolákon), 1991-ben alapították, tagjai Baden-Württemberg
főiskolái.
• Centrum für Hochschulentwicklung - CHE (Felsőoktatás-fejlesztési
Központ), 1994-ben jött létre, az egész ország felsőoktatását átfogó,
projekteket szervező, kutató központ.
• Wissenschaftliche
Kommission
Niedersachsen
(Alsó-szászországi
Tudományos Bizottság), 1997-ben alakult a tartomány kormányának
tudományos és oktatási tanácsadó grémiuma.
Az EvaNet, a német felsőoktatás minőségbiztosítási adatbázisa, még egy
szervezetet tart nyilván, mely szintén foglalkozik minőségértékeléssel, de csak
egyetlen egy intézményt, a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemet szolgálja:
• Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung - ZQ (Minőségbiztosítási
és -fejlesztési Központ), 1992-ben mint „Projekt zur Förderung von Studium
und Lehre - PSL” (Tanulás- és Oktatás-Támogatási Projekt) alapították.
Az Akkreditációs Tanács döntése értelmében az akkreditációs ügynökségek
figyelembe kell vegyék értékelésükben a minőségértékelés eredményeit. A
minőségértékelést mint intézményi felelőséget ma már minden tartomány
törvényileg szabályozza (Schade 2003).
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Az akkreditáció szervezetei
Az akkreditáció bevezetése minőségi változást jelentett a német felsőoktatási
intézmények és az állam között. A korábbi tartományi autonómiához és a
későbbi, folytonos és időigényes kompromisszum-kötéseket követelő
keretszabályozásokhoz csatlakozott egy állandó, szövetségi szintű, sőt azon is
túlnyúló rendszer22 (Berner és Richter 2001, 249. o.). A KMK 2002. március 24-i
döntése alapján az akkreditáció intézményét Németországban véglegessé
nyilvánították. Az akkreditáció a német felsőoktatásban paradigmaváltást
jelentett, egyrészt azzal, hogy a tartományoktól a szövetségi, országos szintre
emelte a szakok bevezetését - bár a működési engedélyt továbbra is az adott
tartomány adja - és tartalmának meghatározását. Másrészt megadja „az
intézményeknek a lehetőséget, hogy szakmai és szervezeti reformokon keresztül
gyorsabban igazíthassák a tanrendeket és vizsgaszervezést az új tudományos,
valamint szakma-gyakorlati követelményekhez és ezzel főleg a saját, intézményspecifikus erősségeiket felhasználva, egyéni szakmai profilokat dolgozzanak ki.
Az akkreditáció ezzel az eddigi keret-vizsgaszabályzatokat … és az erre épülő, a
tartományi minisztériumok által a szakokra kiadott szakfelügyelői engedélyeket
váltja fel.” (Wegweiser 2003, 8. o.). Ezt az intézmény és a fenntartó minisztérium
közötti „teljesítmény
egyezményen” (Leistungsvereinbarung) alapuló
megközelítést több tartományban már bevezették, ezzel felváltva a tartományi
kormány működési engedélyezési eljárást (Schade 2003).
a) a Tudományos Tanács Akkreditációs Bizottsága
2001 januárja óta új fejlemény a német akkreditációs térképen, hogy a
Tudományos Tanács (Wissenschaftsrat) létrehozott egy akkreditációs
albizottságot (Akkreditierungsausschuss), melynek feladata az újonnan
létesítendő magánegyetemek akkreditációs követelményeinek kidolgozása és az
akkreditáció elvégzése. Ugyanúgy mint az állami egyetemek esetében, a magán
egyetemeknek is a székhelye szerinti tartományban kell bejegyeztetnie magát
ahhoz, hogy hallgatói elismert diplomát kaphassanak. A tartományok pedig eddig
különféle modell szerint ismerték el, illetve adtak működési engedélyt a
magánintézmények számára (Berner és Richter 2001, 255. o.). Az OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development, Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) a felsőoktatási intézményeket három
kategóriába sorolja: nyilvános, azaz állami; államtól függő-magán; és független
magán. Az OECD statisztikája szerint 2003-ig minden német egyetemet állami
22

Az egyes akkreditációs szervezetek más országokban is vállalhatnak megrendeléseket, mely
munka minőségét így közvetve az Akkreditációs Tanács minőségcímkéje hitelesíti.
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kategóriába sorolt. Ugyanakkor „1998-ban hivatalos német dokumentumok a
Németországban működő körülbelül 344 felsőoktatási intézmény közül 75-öt (22
%-át) ’nem-állami’-ként tüntetnek fel, melyek nagyjából a diákság 2 %-át
szolgálják. … Németországban egyetlen jóváhagyott egyetem sincs külföldi
tulajdonban.” (Teichler 2003. 23. o.). A szaporodó magánegyetemeket tehát most
már minőségi kontrolnak vetik alá, ezzel garantálva a hallgatók számára
oktatásuk minőségét és, nem kevésbé lényeges tényezőként, végzettségük állami
elismerését.
A Tudományos Tanács 2001-ben jogilag bejegyzett Akkreditációs Bizottságának
feladata az újonnan alakuló magánegyetemek illetve főiskolák akkreditálása. Az
akkreditáció tárgya annak megállapítása, hogy a vizsgált intézmény oktatási
kínálata megfelel-e egy felsőoktatási intézmény törvényi követelményeinek,
színvonala összevethetõ-e az állami képzés minõségével. 2001 és 2004 júliusa
között a Tudományos Tanács hat akkreditációs eljárást folytatott le, további hat
beadvány elbírálása folyamatban van. A Tanács eljárása értelmében az
akkreditációt kérő intézmény megadott kritériumok szerint önmaga vizsgálja
meg, hogy mennyire felel meg a követelményeknek, majd készít egy fejlesztési
tervet a hiányosságok pótlására. A jelentést a kérelemmel együtt benyújtja az
illetékes minisztériumnak, mely a dokumentum-csomagot az engedélyezés után
továbbítja a Tudományos Tanácsnak. A Tanács Akkreditációs Bizottsága
konzultál az intézmény képviselőivel, adott esetben külső értékelőket kér fel,
végül dönt az akkreditáció megítéléséről. Eddig (2004. júliusig) a Tudományos
Tanács hat magánintézmény akkreditálási eljárását végezte el, amelyből egy
döntés negatív volt (Deutscher Wissenschaftsrat 2004b). A Tudományos Tanács
Akkreditációs Bizottságát az Akkreditációs Tanács még nem vizsgálta.
b) Az Akkreditációs Tanács
Az Akkreditációs Tanács, melyet szervezetileg a KMK 2002. május 24-i
határozata alapján e szervezet titkárságához csatoltak (HRK 2004)23, elsőrendű
feladata a Ba/Ma szakok akkreditációjához alkalmazott összehasonlítható
sztenderdek megfogalmazása, melyeket az általa akkreditált ügynökségek
eljárásukban használnak. A Tanács rendszeresen felülvizsgálja az általa
akkreditációs pecsétet kapott szervezeteket, ezek kötelesek éves beszámolót
küldeni munkájukról. Továbbá minden általuk akkreditált szakot be kell
jelentsenek és az értékelő jelentést meg kell küldjék a Tanácsnak, melyeket az a
23

Egy jelenlegi törvénytervezet szerint az Akkreditációs Tanács jogi megalapozására létrehoznának
egy alapítványt, mely tervek szerint 2005. januárjában lépne érvénybe.
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honlapján, különféle statisztikai összegzésekkel együtt, nyilvánosságra hoz. (A
Tanács eredetileg felkérésre saját maga is akkreditálhatott Ba/Ma szakokat, de ezt
összeférhetetlenségi aggályok miatt 2003 óta már nem végzik.)
Az Akkreditációs Tanács 2003-ban módosított szervezeti szabályzata szerint 17
tagból áll. Négy tagot a felsőoktatási intézmények delegálnak, négyet a
tartományok, ötöt a felhasználók, és tagja még két külföldi személy és két diák.
Külön működtetnek jelenleg (2004. júliusi állás szerint) négy munkacsoportot:
Ba/Ma szakokra, nemzetközi kérdésekre, sztenderdekre, és továbbképzésre.
Az Akkreditációs Tanács döntési köre és akkreditációs követelményei
A Tanács ötféle ügyben dönt:
• akkreditációs szervezetekre vonatkozó követelményekről
• Ba/Ma szakok akkreditációs kritériumairól
• Ba/Ma szakok keretkövetelményeiről (tág értelemben vett képesítési
követelményekről)
• akkreditál és rendszeresen ellenőrzi az általa akkreditált ügynökségeket
és
• a KMK 2004. február 5-i határozata szerint az akkreditáció kérésre
megállapíthatja, hogy egy szak elvégzése az adott intézményben
alkalmassá teszi-e a hallgatót állami tisztviselői pályára?
Az akkreditációs szervezetekre vonatkozó követelmények a következők:
• legyenek szervezetileg függetlenek a felsőoktatási intézményektõl,
vállalatoktól és szakmai szervezetektől, de biztosítaniuk kell, hogy a
felsőoktatás képviselői és a felhasználók részt vegyenek az akkreditációs
döntéshozatalban
• legyenek megfelelő munkatársaik, infrastruktúrájuk és anyagi forrásuk, de
ne legyenek profit-orientáltak
• legyenek képesek minden típusú felsőoktatási intézményt akkreditálni
• hozzanak össze nemzeti és nemzetközi szakértelmet, mind
felkészültségükben, mind szakértői gárdájukban
• eljárásaik legyenek érthetőek és átláthatóak, és legyen belső
minőségbiztosítási rendszerük, kellően dokumentálják eljárásaikat és
gyakorlatukat
• kötelesek értesíteni az Akkreditációs Tanácsot minden általuk akkreditált
szakról, és évente be kell adniuk egy jelentést tevékenységükről.
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Az Akkreditációs Tanács az akkreditációs minimumkövetelményeit a KMK
1998. december 3. és 1999. március 5-én kibocsátott keretkövetelményei (KMK
1999) szerint dolgozta ki (Mindeststandards 1999). A KMK ezeket a határozatait
a Rektori Konferenciával együtt határozta meg, és az utóbbi szervezet szintén
kiadta határozatát az akkreditációs eljárás általános elveiről 1998. július 6-án. Az
akkreditációs követelmények tehát többszintűek: a KMK és Rektori Konferencia
minimum követelményeiből és folyamatosan kibocsátott további ajánlásaikból, az
Akkreditációs Tanács követelményeiből, és egy-egy akkreditáló ügynökség
követelményeiből tevődnek össze. Megjegyzendő viszont, hogy az ügynökségek
nem állítanak új tartalmi követelményeket a szakok felé, szabályaik az eljárásra
vonatkoznak. A szak „minőségi pecsétje” ezzel mindig egységesen az
Akkreditációs Tanács pecsétje, garantálva az oktatási kínálat átláthatóságát és
összehasonlíthatóságát (Schade 2003).
Az akkreditációs szervezetek fő kritériuma a szakok akkreditálásában, hogy a
szak az általa megadott célok szempontjából legyen következetes, megalapozott
és koherens. A Tanács „minimumkövetelményeiben” (Mindeststandards 1999)
egyrészt felsorolja a beadvány fõbb fejezeteit, másrészt az akkreditációs
kritériumait.
a) Az akkreditálást kérő szakok beadványukban a következõ főbb kérdésekre kell
kitérjenek:
• meg kell nevezniük a szak működtetésének okát, értelmét, céljait
• le kell írniuk a szak szerkezetét és követelményeit, tartalmát, a végzettek
szakmai képességeit, várható munkalehetőségét
• a személyi, anyagi és infrastrukturális forrásokat
• a minőségbiztosítási eljárásukat
• és meg kell nevezzék más intézményekkel való illetve nemzetközi
együttműködésüket.
Ezeket a Tanács „minimumkövetelményei” részletesebben is felsorolják.
b) A szakra vonatkozó kritériumokat illetően a Tanács szintén ad útmutatót:
• a tanterv minőségi és nemzetközi tartalmára vonatkozó követelmények a
tanulmányok tartalma, menete és szervezése, továbbá az elért
teljesítmények mérése, a vizsgaszerkezet és -tárgyak, a modul kialakítás, a
kreditpontok és ECTS figyelembevételével
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•
•
•
•
•
•

a végzettek munkára való képesítése, mely az önmagában koherens
tanulmányi koncepcióból, annak céljaiból és a hivatásra való
felkészítésből következik
a várható fejlemények becslése a lehetséges munkakörökben
az intézmény illetve résztvevő intézmények személyi potenciálja
termek, berendezések és tárgyi felszereltség
Master szakoknál a bemeneti szakképzettség és adott esetben további
követelmények
átjárhatósági lehetőségek a Diplom, Magister és egymásra épülő szakok
között.

A Tanács alapelve, hogy az akkreditáció szakmailag kompetens értékelő
bizottságok (peer review) részvételével történjék. Egy másik szempont, hogy a
szervezetek a szakokat maximum a szak egy ciklusa plusz két év időtartamra
akkreditálhatják. Egy 2003-as döntésük alapján az akkreditációnak ki kell térni
arra, hogy egy Master-szak kutatás- vagy alkalmazott-orientált. Az eljárást
tekintve a Tanács megszabja, hogy
• a vizsgálat a beadott dokumentumok és - adott esetben - helyszíni látogatás
alapján kell hogy történjen
• a kérelmező bármikor visszavonhatja kérelmét
• írásban kell a döntést közölni
• a döntés publikus
• a döntés lehet: akkreditált, meghatározott időben hiányosságok
kiküszöbölésére ítélt feltételekkel akkreditált, vagy nem akkreditált
• nemleges akkreditációt meg kell indokolni
• súlyosabb minőségi kifogás esetén az akkreditáció bármikor visszavonható.
Megjegyzendő, hogy az akkreditáció nem feltétele a szakok indításának, sőt, az
Akkreditációs Tanács „minimumkövetelményeiben” deklarálja, hogy „egy szak
akkreditáltsága nem érinti annak állami elismerését” (Mindeststandards 1999). A
2004. júliusáig indított 1252 Bachelor és 1857 Master szakból (Compass 2004)
csak 211 illetve 282-t akkreditáltak (Statistik 2004). 2004 áprilisáig mindössze
26 negatív döntést hoztak az ügynökségek, viszont ugyanekkor 645 kérelem
eljárása még befejezetlen volt (Statistik 2004). Az eljárások átlag időtartama 5,5
hónap, amely idő magában foglalja az eljárás elején és közben nyújtott intenzív
tanácsadást annak érdekében, hogy az eljárást sikeresen befejezhessék
(Arbeitsbericht 2003, 9. o.).
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Akkreditációs ügynökségek
Az Akkreditációs Tanács eddig hat testületet akkreditált. (Egyes források hét
akkreditált szervezetet említenek, ebből kettő egyesült). Ezek közül három több
szakterületet átfogó szervezet:
• Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen
(AQAS)
• Akkreditierungs-,
Certifizierungsund
Qualitätssicherungs-Institut
(ACQUIN)
• Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)
és három további ügynökség egy-egy szakterületet - egészségügyi és szociális,
mérnöki és természettudományok, illetve üzleti tudományokat - akkreditál:
• Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Heilpädagogik, Pflege,
Gesundheit und Soziale Arbeit (AHPGS)
• Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenierwissenschaften, der
Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN, mely
2002-ben az ASII és a A-CBC, a kémia, biokémia és vegyészmérnöki
területeket akkreditáló testület összeolvadásával jött létre)
• Foundation for International Businesess Administration Accreditation
(FIBAA).
Az ügynökségeknek nincs meghatározott területi kompetenciájuk, az
Akkreditációs Tanács egyenesen kívánatosnak tartja, ha konkurálnak egymással
szolgáltatásaikkal és jobb színvonaluk kínálásával. Ugyanakkor a Tanács
megvizsgálja az ügynökségek akkreditációs eljárásainak költségvetését és
költségelszámolását, melynek célja az anyagi alapú konkurencia minimalizálása.
Az akkreditációs eljárás költségtérítéses, az ügynökségek, bár nem lehetnek
profit-orientáltak, önfenntartóak kell, hogy legyenek, költségeiket, fenntartásukat
az akkreditációs díjakból, esetenként tagdíjból fedezhetik. Egy-egy szak
akkreditációs költsége 15-20 ezer euro között mozog (Győri 2003b 17. o.).
Mivel az Akkreditációs Tanács a szakokra vonatkozó tartalmi minimum
követelményeken kívül csak keretfeltételeket és kritériumokat állít fel, az egyes
ügynökségek eljárásai, döntési mechanizmusai eltérnek egymástól. Az
alábbiakban részletesen ismertetjük az eddig akkreditált hat ügynökséget. A
tanulmány befejező fejezete mutat majd be részletesen egy akkreditációs eljárást
egy ügynökség, az AQAS példáján.
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1.
Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von
Studiengängen – AQAS (Ügynökség a Szakok Akkreditálása általi
Minőségbiztosításáért)
• minden szakterületet akkreditál
• a szak koncepcióját és annak gyakorlati átvitelét az oktatásba vizsgálja
előzőleg megfogalmazott sztenderdek nélkül, az eljárás minden
szakaszában visszacsatolja véleményét
• a teljes akkreditációs folyamat alatt tanácsadással követi a beadvány
készítőit és szükség szerint alakítja az eljárást.
Az egyesület a 2003-as állás szerint 41 északrajna-westfáliai és rheinland-pfalzi
felsőoktatási intézményből áll, de további, külföldi intézményeket is várnak.
Testületeiben külföldiek is vannak. Az Akkreditációs Tanács 2002-ben 5 évre
akkreditálta. Honlapja www.aqas.de.
2.
Akkreditieurngs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut ACQUIN (Akkreditáló, Tanúsító és Minőségbiztosító Intézet)
• bel- és külföldi főiskolák és egyetemek szakjainak tanúsítási és
akkreditációs eljárásait végzi minden szakterületen
• a kérelmezővel az eljárás alatt folyamatosan konzultál, tanácsadást végez
• az eljárást a szak megfogalmazott céljai határozzák meg
• hangsúlyozottan fontosnak tartja a tudomány szabadságát és intézményi
autonómiát
Az egyesületnek a 2004. januári állás szerinti tagsága 89 német, osztrák és svájci
felsőoktatási intézményből, szakmai testületből és akadémiai társulásból áll. Az
Akkreditációs Tanács 2001-ben 5 évre akkreditálta. Honlapja www.acquin.org.
3.
Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover - ZevA
(Központi Minőségértékelési és Akkreditálási Ügynökség Hannover)
• oktatást és tanulást értékel és akkreditál
• az értékelés célja a minőségbiztosítás és -javítás
• az akkreditáció célja új Ba/Ma szakok24 tanúsítása, az oktatás és tanulás
minimumkövetelményeinek felülvizsgálata
• a minőségértékelési eljárásban átfogó célja az intézményi autonómia
erősítése, az intézményi profil kiemelése és egy területet a székhely szerinti
tartományban, Alsó-Szászországban, egy időben vizsgál

24

A hagyományos szakok akkreditációjának eljárásait még egyik ügynökség sem dolgozta ki.
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• az akkreditációs eljárásban célja a Németországban szerzett Ba/Ma szakok
országos és nemzetközi elismertségének megszerzése.
Az alsó-szászországi felsőoktatási intézmények közösen alapították 1995-ben,
eredetileg csak a minőség értékelése céljából. Ezt a feladatkört a tartományi
Tudományos és Kulturális Minisztérium finanszírozza. 1999 óta kapott
felhatalmazást akkreditáció elvégzésére, az Akkreditációs Tanács 2000-ben, mint
első ilyen szervezet akkreditálta és 2003-ban 2006-ig újra akkreditálta. Honlapja
www.zeva.org.
4.
Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Heilpädagogik,
Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit - AHPGS (Szakakkreditálási
Ügynökség Gyógypedagógia, Ápolás, Egészségi és Szociális Munka Területekre)
• a címében szereplő szakterületeken Ba/Ma szakokat akkreditál
• az akkreditáció célja a szakok minőségbiztosítása, a tanulmányok
hasznosságának, az oktatás átláthatóságának kimutatása, nemzetközi
elismerésének támogatása
• az Akkreditációs Tanács kritériumai szerint vizsgál, az egyes beadványban
szereplő körülményeihez a vizsgálatot végző tudományos és alkalmazó
szakemberek alkalmazkodnak.
Az egyesületet az ország egészségügyi és szociális oktatás dékánkonferenciája,
összesen 114 felsőoktatási intézmény képviselőjeként, valamint ezen területen
működő munkaadók képviselői alapították. Az Akkreditációs Tanács 2001-ben
2004-ig akkreditálta. Honlapja www.ahpgs.de.
5.
Akkreditierungsagentur
für
Studiengänge
der
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der
Mathematik - ASIIN (Szakakkreditálási Ügynökség Mérnöki Tudományok,
Informatika, Természettudományok és Matematikára)
• célja a címében szereplő területek minőségbiztosítása, -javítása és Ba/Ma
szakok akkreditálása
• szakokon átívelő és specifikus minőségi sztenderdek szerint értékel az
akkreditációs Tanács kritériumai alapján kidolgozott eljárások szerint
• más németországi és nemzetközi akkreditációs testületekkel kölcsönös
elismerési egyezményeket köt.
Felsőoktatási intézmények, mérnöki és természettudományos egyesületek,
szakmai és gazdasági szövetségek, szaktársulatok és szociális partnerek hozták
létre. Az egyesület „az egész ország mérnöki tudományában, informatikájában és
vegyészetében képviseli azokat a tudományos, gazdasági és társadalmi
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tényezőket, melyek mind a kínáló mind a felhasználó oldalon a hallgatók
képzésében és továbbképzésében szerepet játszanak” (Wegweiser 2003, 39. o.) A
fúzió előtti két szervezet, az ASII és az A-CBC 2000 és 2001-ben, az ASIIN a
fúzió után, 2002-ben ismét, 2005 decemberéig kapott akkreditációt. Honlapja
www.asii.de.
6.
Foundation
for
International
Businesess
Administration
Accreditation - FIBAA (Nemzetközi Üzleti Ügyvitel Akkreditációs Alapítvány)
• feladata a három alapító ország - Németország, Ausztria és Svájcban közgazdasági,
üzleti
tudományterületen
működő
szakok
minőségbiztosításával való akkreditálása, de már Lengyelországban és
Hollandiában is akkreditáltak
• az akkreditációs vizsgálat az adott terület több intézményét foglalja
magába
• európai és amerikai minőségbiztosítási szakemberekkel dolgozik
1994-ben német, osztrák és svájci alapítványként jött létre. Az Akkreditációs
Tanács 2000-ben 5 évre újra akkreditálta. Honlapja www.fibaa.de.
Az ügynökségek ismertetéséből látható, hogy sok közös vonás mellett sok
mindenben el is tér a hat szervezet. Minden esetben az ügynökség testülete nevezi
ki akkreditálást végzõ bizottságot, mely felel az eljárások megszervezéséért és az
akkreditációs döntésekért. A Tanács követelményeinek megfelelően a testületben
együtt vannak magas rangú felsőoktatási szakemberek, egyetemi/főiskolai
tanárok, üzletemberek és a szakmák képviselői, valamint diákok. Némelyik, de
nem mindegyik bizottság munkájában részt vesznek külföldiek is. Az
ügynökségek főtitkárjai a bizottságokban mint tanácsadók vesznek részt. A
bizottságok meghatározzák saját eljárásukat és az akkreditálandó szakra
vonatkozó követelményeiket, majd kinevezik az adott szakot értékelő bizottság
tagjait. Interdiszciplináris szakok esetében ad hoc bizottságokat állítanak fel a
fennálló bizottságok tagjaiból (Berner és Richter, 251. o.).
Profiljuknak megfelelően egyes ügynökségek csak egy adott szakterületet
akkreditálnak (üzleti-gazdasági, mérnöki, egészségügyi, stb.) vagy minden szak
akkreditációját megszervezhetik és elvégezhetik. Mivel az ügynökségek az
akkreditációt fizetett szolgáltatásként végzik, hangsúlyt helyeznek arra, hogy
titkárságuk rendelkezésre álljon az akkreditációs kérelem beadójának
mindennemű konzultációra, segítségnyújtásra. A titkárságnak kettős funkciója
van: egyrészt az ügynökség székhelyeként szolgál, másrészt biztosítja az

95

A MAB 2004. évi K+F projektjének tanulmányai

adminisztrációs hátteret az akkreditációk lebonyolításhoz. A FIBAA külső
szakértői kutatásokat is vállal (Berner és Richter, 252. o.).
Intézmények illetve az adott szakterületet oktatók nem ritkán fordulnak elismert
nemzetközi akkreditáló szervezetekhez szakmai akkreditációért annak érdekében,
hogy diplomásaiknak a nemzetközi porondon is piacképes végzettséget,
maguknak meg konkurenciaképességet biztosítsanak. Ilyen tanúsítványokat ad
például üzleti-gazdasági területen az EQUIS (European Quality Improvement
System - Európai Minőségjavító Rendszer). Ezeket az akkreditációs eljárásban,
legalább is formálisan, nem veszik figyelembe.
Az akkreditációs eljárás konkrétan az AQAS példája alapján
Az AQAS útmutatójában és honlapján részletesen ismerteti tagságát, bizottságait,
az akkreditáció iránti kérelem beadásának és döntéshozatalának eljárásait.
Megadja továbbá azokat a területeket és kérdéseket, melyekre a beadványnak ki
kell térnie. Ezt követi egy ellenőrző lista (Checkliste), mely azzal segít a
kérelmezőknek beadványuk elkészítésében, hogy 6 kategóriában tartalmazza
azokat a kérdéseket, melyek megválaszolását a beadványban kérik. Végül
bemutat egy mintaprogramot a szakértőcsoport helyszíni látogatására.
Az AQAS, a többi akkreditációs ügynökséghez hasonlóan, bejegyzett jogi
társaság, ami részben meghatározza szervezeti felépítését. Az alapító, illetve
azóta csatlakozott tagok felsõoktatási intézmények, jelenleg 19 egyetem és 22
fõiskola. Az öttagú elnökséget a tagintézmények körébõl választják. Emellett
mûködik a 13-tagú bizottság, két külföldi (osztrák és holland) taggal, melyet egy
hattagú tanács ellenõriz, köztük egy külföldi (jelenleg dán) taggal. Az
akkreditációs vizsgálatokra öt szakbizottságot hoztak létre,
• matematika, természettudományok és informatika,
• mérnöki tudományok,
• gazdasági, jogi és társadalomtudományok,
• bölcsészet és kulturális tudományok,
• orvos- és egészségtudományok.
A beadvány útmutatójának előszavában az AQAS hangsúlyozza, hogy nem adnak
meg számszerű követelményeket a tantervet és szükséges forrásokat illetően. A
kérelmezőnek kell a bírálók számára bemutatni, mennyiben támasztják alá az
egyes összetevők az oktatott szak minőségét. Ki kell térjenek arra, milyen
kompetenciákkal rendelkezik majd a végzős hallgató, továbbá arra is, hogy a
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tanterv összetétele mennyire veszi figyelembe az adott szak munkapiaci
követelményeit.
A hat kérdéskör, melyre a kérelemben ki kell térni:
1. a szak célja, vezérlő gondolata
2. a tanterv minősége
3. a szak megtanulhatósága (Studierbarkeit)
4. a szak foglalkoztatási irányultsága (Berufsorientierung)
5. emberi, infrastrukturális és anyagi források
6. minőségbiztosítási intézkedések
A megadott követelmények némely átcsoportosítással az Akkreditációs Tanács
követelményeit tükrözik, így a Tanács által igényelt nemzetközi vonatkozásra a
tanterv minősége fejezetben két további alpont, a tanterv illetve infrastruktúra
vonatkozásában, kérdez rá. A 6 kategóriát aztán 4-8 alpont illetve al-alpont
kérdés formában vagy témamegnevezésben taglalja. Az alfejezetekre néhány
példa:
1.1. a szak céljának és vezérlő gondolatának leírása
1.2. a tanulmányok céljának vonatkozása az intézmény és érintett szakterület
profiljához
vagy:
3.3. az alap illetve fő tanulmányokban megfelelő-e a szakspecifikus előadások
aránya?
3.4. a szak egészét tekintve megfelelő-e a kötelező és választható tárgyak aránya?
illetve a szakmai, munkapiaci viszonylatban:
4.1. milyen kompetenciákal szeretnék, hogy rendelkezzenek a végzettek?
4.2. milyen összefüggésben állnak a kompetenciák a munkapiac
követelményeivel?
végül a minőségbiztosítás fejezetben:
6.3. milyen súllyal bír a tanárok és tudományos munkatársak alkalmazásában
azok felsőoktatási didaktikai képesítése?
A segítségként adott ellenőrző lista lényegében a kategóriákat és alkategóriákat
kérdés formájában ismétli, helyenként további tagolásban.
Következtetések, tanulságok
A legszembetűnőbb a német akkreditációs rendszerben, európai viszonylatban is,
annak fokozatos bevezetése. Messzemenőkig figyelembe vették a német
felsőoktatás hagyományait, mely a humboldti elven, az oktatás és kutatás
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egységén, az egyetem mint tudományos műhely gondolatán alapult. Az oktatás
modernizálását már a főiskolák (Fachhochschulen) létrehozásával megoldották,
ahol gyakorlatorientált oktatási kínálattal válaszoltak a tömegoktatás kihívására.
A hagyományos egyetem koncepciója nem hanyatlott, amint ez az 1970-es
években alapított néhány „átfogó egyetem” (Gesamthochschule) megalapításának
kísérletével látszik. Ezek az intézmények ötvözték az egyetemek tanulmányi
mélységét a gyakorlatorientált főiskolák kínálatával, mindkét fajta szakot
oktatták. Csak Hessenben és Északrajna-Westfáliában jöttek végül létre és ma
már egyetemnek tekintik és nevezik magukat.
További hagyomány Németországban a tartományok nagyfokú önállósága, mely
az oktatás ellenőrzésében, irányításában is megnyilvánul. A felismerés, hogy az
ország felsőoktatásának alkalmazkodnia kell az európai folyamatokhoz, hogy
versenyképessé kell váljon az oktatási piacon, késztette a német szövetségi
oktatási minisztert - negyedmagával - arra, hogy aláírja 1998-ban a Sorbonni
Nyilatkozatot. A kétszintű képzés, az egy évvel később aláírt Bolognai
Nyilatkozat, itt vette kezdetét. Most, hat évvel később, úgy tűnik küszöbön áll a
hagyományos egyetemi képzés vége és rövidesen kizárólag a Ba/Ma szakok
indíthatók majd a legtöbb (de nem mindegyik!) tudományágban.
A hagyományos felsőoktatás felfogásának köszönhetően a Ba/Ma szakokat
Németországban úgy vezették be, hogy eredetileg nem szüntették meg a
hagyományos képzési formákat és végzettségeket. Az akkreditációt viszont csak
az új típusú képzési formához kötötték. Bár ezt sokan politikailag szükségesnek
tartották, mára idejét múlta ez a megközelítés és úgy a köztudatban, mint a
felsőoktatás irányítói előtt világossá vált a helyzet tarthatatlansága.
Bizonytalanságban tartotta a diákságot, nem volt világos, egy adott diplomával
mit lehet majd kezdeni, mi a piaci értéke és mennyire időtálló az értéke?
Találkoztam a greifswaldi egyetemen olyan joghallgatóval, aki párhuzamosan
végzi a Bachelor szintű jogi tanulmányait és, a biztonság kedvéért, a
Staatsprüfung-hoz vezető szakot is, mivel az előbbi befogadására még mindig
nem készült fel a munkapiac. Tarthatatlanná vált a kettős rendszer finanszírozása
is.
Ugyanez a bizonytalanság él tovább az akkreditációban is. Bár mint láttuk, egyre
több Ba/Ma szakot akkreditálnak, sőt, exponenciálisan növekedett az
akkreditációs kérelmek száma, az akkreditálandó szakok hátraléka hatalmas. A
helyzet kezelésére a rendszer még nem talált választ, még kevésbé arra, hogyan
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akkreditálják majd az összes szakot, amikor a hagyományos szakokat teljes
egészében a kétciklusú képzés váltja majd fel.
A hagyományok tisztelete előnyökkel is járt. A Ba/Ma képzés fokozatos
bevezetése lehetőséget biztosított az ilyen szakok alapos kidolgozására. A
rendszert máig a felsőoktatás szereplői - a Tudományos Tanács és a Rektori
Konferencia - és kevésbé a politikai döntéshozók befolyásolják. Az akkreditációs
rendszer tagoltsága - az egyes ügynökségek relatív önállósága révén - és egyben
összefogottsága - az Akkreditációs Tanács által - létrehozott egy olyan struktúrát,
mely egy használható meta-akkreditációs modellt kínál fel Európa számára.
Az egyes akkreditációs eljárások, az Akkreditációs Tanács által biztosított közös
nevezők mellett, megengednek egyfajta konkurenciát, egyes ügynökségeknek egy
saját profil megfogalmazását, és - ami talán a legfontosabb - a szolgáltatás
színvonalának emelését. Utóbbiban kétségtelenül szerepet játszik az, hogy az
akkreditációért fizetni kell, tehát egy megrendelt szolgáltatásról van szó.
Hangsúlyt helyeznek a folyamatos konzultációra, a beadványt kidolgozó
intézménnyel való állandó együttműködésre, és arra, hogy az egyes akkreditációs
eljárásokat a kérelmező igényeihez alkalmazzák.
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Borzsák Judit
Az e-learning. Nemzetközi tapasztalatok, minőségbiztosítási megoldások és
lehetőségek

A tudásalapú társadalom megkövetelte hozzáállás
A XXI. század elejére a legjelentősebb erőforrássá a gazdaságban a tudás vált. A
vállalatok számára a leghatékonyabb versenyelőnyt az állandó tanulási képesség
és tudásbázisuk értő felhasználása jelenti.
A tudásalapú gazdaság és a tudásközpontú társadalom nem csupán feltételezi, de
igényli és ösztönzi is, hogy tagjai folyamatosan tanuljanak. Elmondható, hogy a
tudásalapú társadalom egyúttal tanuló társadalom is. Azaz a társadalom nem
csupán feltételezi, de igényli és ösztönzi is, hogy tagjai folyamatosan
továbbképezzék magukat.
Serkentőleg hatott az új tanulási formák kialakulására az a soha nem látott és
szédítő sebességű technikai fejlődés, aminek a XX. században, annak is
különösen harmadik harmadában tanui lehettünk. A személyi számítógépek újabb
és újabb generációi egyre szélesebb rétegek számára nem valami titokzatos
varázseszközök, kiváltságos keveseknek hozzáférhető luxuscikkek, hanem
elérhető, felfogható, sőt alkalmazható, nem egyszer nélkülözhetetlen,
munkaeszközzé váltak.
„Ma, midőn a multimediális számítógép-hálózatok uralkodó kommunikációs
közeggé válnak, a tanulás/oktatás területén a hagyományos korlátok fokozatos
leomlásának vagyunk tanúi. Cseppfolyóssá válnak a határok gyakorlati és
elméleti tudás között. Gyakorlati képzés és elméleti oktatás összeérnek. A humán
és a természettudományos oktatás közelebb kerül a szakképzéshez s a műszaki
képzéshez, a kutatás a tanításhoz. Az alsó-, a közép- és a felsőfokú oktatás átfedik
egymást, csakúgy, mint az intézményesített s az intézményen kívüli tanulás. A
helyben történő oktatás és a távoktatás összeolvad, mint ahogyan elmosódnak a
különbségek egyfelől az egyetemi tanulmányok és másfelől a nyitott és távoktatás
között is.”(Nyíri, 2001.)
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Bár a XX. századra a közoktatás, mondhatni, általánossá vált, legalábbis a fejlett
országokban, az emberek többsége 24-25 éves korára befejezettnek tekintette a
tanulási folyamatban való részvételét. További életét a „munka és a privát szféra
kettőssége határozta meg.”(E-do 2.0, 2000.) Ez a helyzet a XX. század végére
nagymértékben megváltozott: a tanulóévek alatt megszerzett tudás
amortizálódása egyes szakmákat tekintve hihetetlen mértékben felgyorsult. Ez
elkerülhetetlenné tette, hogy egyre nagyobb tömegek legyenek részesei újabb és
újabb továbbképző kurzusok látogatása révén a tanulási folyamatnak. Ma már az
iskolarendszer nem elég arra, hogy egész életre érvényes tudással lássa el a
hallgatókat. Ha azonban az iskolarendszer nem tudja betölteni azt a szerepet,
hogy hosszú évtizedeken át is „eladható” tudást biztosítson, szükségszerűen ki
kell alakulnia egy súlyponteltolódásnak: a konkrét, az adott tárgykörre vonatkozó
tudás elsajátíttatása helyett a későbbi folyamatos, eredményes tanulást lehetővé
tevő beállítódások és képességek kialakítása válik hangsúlyossá.
A dolgozat elsősorban az e-learning problémakörét kívánja feltérképezni, de
elengedhetetlen az ide vezető út rövid áttekintése. Annál is inkább, mert azzal
párhuzamosan, hogy az oktatásnak egyre magasabb fokon egyre nagyobb
tömegek igényeit kell kielégíteni, és válnak az új oktatási formák elfogadottá,
érezhető az ellenérzés irántuk nem csak a szűken vett szakmai közönség részéről,
de a laikus tömeg irányából is. Az ellenérzést pedig csak akkor tudjuk feloldani,
ha azt, amivel szemben fennáll, minél jobban megismerjük.
Lássunk néhányat az új oktatási formákkal szemben a szakmai körökben
megfogalmazódott, legsúlyosabb ellenérvek közül:
• elválik egymástól térben és időben a tanítás és a tanulás: a folyamat két
„főszereplője” kikerül a hagyományos oktatás színteréből,
• a tanár úgy érzi, nem kap folyamatos visszacsatolást arról, hogy az általa
leadott tananyagot a hallgató „felfogta”,
• a hallgató „magára marad”: a tananyag elsajátítása során felmerülő
kérdéseit nincs kivel tisztázza,
• a számonkérés üres formalitássá válhat,
• a tradicionális hallgató-oktató viszony kialakulására nincs lehetőség, lassan
az igény is elvész iránta, miáltal elvész az a varázs, ami a diákévek és
diákélet fogalmaival az évszázadok során együtt járt.
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Új oktatási módszerek: távoktatás, lifelong learning, e-learning
Elmondható, hogy a ma technikailag legfejlettebb e-learning a távoktatásban
gyökereztethető. A távoktatást pedig gyakran vezetik le a XIX. sz. végén
kezdődött és hamar népszerűvé vált levelező oktatásból. Magyarországon még a
kilencvenes évek közepéig is sokan azonosították a távoktatást a levelező
oktatással. „Ez azért helytelen, mert az 1650-es évek levelező tagozatainak
munkájából többnyire és gyakran hiányzott a tanulók önálló tanulási munkáját
irányító, pontosan fogalmazva ’távirányító’ tevékenység. Márpedig, mind a
levelezőnek, mind a távoktatásnak nevezett forma igen lényeges eleme a
távirányítás.”(Kovács, 1996.)
A távoktatást a fejlődő gazdaság megszabta igény hívta életre. Naprakész,
gyorsan változó műszaki ismereteket és/vagy technikai tudást kell biztosítani a
termelés érdekében a képzést vállaló eltérő előképzettségű, gyakran földrajzilag
is szétszórtan élő munkavállalók számára. Erre a hagyományos képzés
legtöbbször nem alkalmas.
A gazdaság követelményei magyarázzák a távoktatási forma népszerűségét a
vállalati szektorban a XX. sz. második felében: ’az oktatás jó befektetés’ – vallja
az okos humánpolitikus, és megfigyelhető, hogy azok az országok, amelyek
bruttó nemzeti termékük nagyobb hányadát forgatták vissza az oktatásba és
fordítottak nem kis összeget arra, hogy széles tömegeket huzamos időn keresztül,
otthonukból, környezetükből nem kiszakítva képezzenek sőt átképezzenek,
szívós, kitartó munkával töltött évek után a világgazdaság élvonalába tornászták
magukat.
„A távoktatás a távirányítás egyik sajátos módja; a távirányításra épülő irányítási,
tanulási rendszer, amely a munka melletti tanulás körülményei között
meghatározott, előírt és pontosan felépített ismeretek, gondolkodási – és
korlátozottan – cselekvési műveletek elsajátítására szerveződik, meghatározott
követelmények teljesítése érdekében. A tanulás feszes távirányítása arra
törekszik, hogy a tanulás folyamata minden mozzanatát a kezében tartsa, ide értve
a jártasságok, készségek kifejlesztését is, és a visszacsatolás-értékelés
rendszerével megteremtse az önellenőrzés és az ellenőrzés – ezzel pedig a
tervszerű, eredményes továbbhaladás – optimális feltételeit a távoktatás
didaktikai rendszerében. A tanítási-tanulási folyamat két szakasza térben és
időben a lehető legtávolabb kerül egymástól. a közvetlen irányítás a lehető
legszűkebb térre vonul vissza, a közvetett irányítás pedig a lehető legnagyobb
mértékben kiszélesedik” (Felsőoktatási Kislexikon, 1987.)
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A távoktatás egy olyan lehetséges oktatási forma, amelynek pedagógiai és
szervezeti jellemzői sajátosak. Megtalálható benne a hagyományos tanulási és
tanítási tevékenység összes eleme, azáltal azonban, hogy a távolság legyőzésének
igényével hozták létre, e tevékenységeket egy közös folyamattá fűzi össze.
A távoktatás hívta életre a lifelong learning fogalmát: magyarul élethosszig tartó,
egész életen át tartó, egész életre kiterjedő tanulásnak, vagy folyamatos,
permanens tanulásnak fordítják. A XX. sz. második felében vált divatos
fogalommá. Elterjedésének nagy lendületet adott a jóléti társadalmakat egyre
inkább feszítő munkanélküliség jelentkezése. A hirtelen megváltozott
életkörülmények közé került tömegek számára jelentett új lehetőséget.
„Szemantikai mágnes”-ként az Európai Unió gazdaság- és társadalomfejlesztési
programjainak egyik vezérfogalmává vált. A „Making a European Area of
Lifelong Learning a Reality” című dokumentum az Európai Unió stratégiáját
fogalmazza meg: „az élethosszan tartó tanulás magában foglal minden tanulási
aktivitást, amely az egyén
személyes életvezetése, közéleti-társadalmi tevékenysége és munkavégzése során
képességei, tudása és kompetenciái fejlesztésének céljából történik.” (Making a
European Area of Lifelong Learning a Reality, 2001.)
Az USA-ban a 90-es évek vége felé, Európában 2000 elején vált köztudottá az elearning. A fogalomnak szűkebb és tágabb értelmezésével egyaránt
találkozhatunk. Szűkebb értelmezésben a számítógéppel segített tanulást jelenti.
Átfogóbb értelmezésében a tanulás számítógépes integrációját értik alatta.
Ez az oktatási forma is alternatívát jelent az oktatás hagyományos formáival
szemben. Az előzőleg röviden érintett távoktatáshoz és lifelong learninghez
viszonyítva ebben az esetben azonban jóval összetettebb számítógépes háttérre
van szükség ahhoz, hogy a rendszer hatékonyan működjön.
Az e-learningben már nem nélkülözhetők azok a multimédia technológiák,
amelyek az oktatás és az ismeretszerzés minden területén új lehetőségek
kibontakozását segítik. „Az audiovizuális megjelenítés, a médiarendszerek
egyáltalán nem újak a gyakorló pedagógusok számára, ám …. a többcsatornás
megjelenítés és az interaktív (párbeszédes) megjelenítési forma révén olyan
gyorsasággal lehet nagy mennyiségű információval bánni, melynek révén az
ismeretelsajátítás is sokkal hatékonyabbá és gyorsabbá válik.” (Forgó, 1999.)
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Az e-learning jellemzői és főbb elemei
Az e-learningre is érvényesek az alábbi, a távoktatás esetében már elfogadott
jellemzők:
- a tanár és a tanuló térbeli és/vagy időbeli elkülönülése,
- a tanuló munkájának szervezése valamilyen intézményhez kötődik,
- a tananyag integráltan, modulokból, tanulási egységekből épül fel,
- a tanuló bizonyos korlátok között maga szabályozza a tanulása ütemét,
- kétirányú a kommunikáció,
- lehetővé teszi a „nagyüzemi” vagy „közel-nagyüzemi” léptékű képzést.
Az e-learning főbb elemei:
a.) az interaktív multimédia (IMM): a többféle megjelenítési forma és a
tanuló közötti interaktív (párbeszédes) összeköttetést jelenti. A
felhasználó a multimédia-alkalmazások során – beleértve a valósidejű
szimulációkat és a virtuális világokat – interaktív módon beavatkozhat.
Megszűnik a nyomtatott taneszközök és a verbális információközlés
egyeduralma. A korábban hagyományos szerepet betöltő pedagógus
alkotó módon vesz részt a folyamatban. A passzív befogadóként
viselkedő tanuló pedig erős motivációs szinttel rendelkező, önállóan is
tanulni képes kreatív hallgatóként jelenik meg az e-learningben.
b.) egyes kutatók (Perelmann) „az agyműkődés kognitív aspektusának
megértésére törekvő tudományok és a mesterséges intelligencia kutatás
eredményeit” is az e-learning fontos elemének tartják;
c.) a tananyag, ugyanúgy, mint a távoktatásban, az e-learningben sem
nélkülözheti az alábbi tulajdonságokat:
„keltse fel a tanuló érdeklődését, azt a vágyat, hogy minél mélyebben
ássa magát az adott problémába, illetve sikeres legyen ebben a munkában,
tegye lehetővé, hogy a tanuló egyfajta beszélgetést folytasson a
tananyaggal,
biztosítható legyen a konzultáció beépítése a folyamatba
adjon a tanulónak sikerélményt és büszkeséget.” (Dinnyés, 2002.)
Megtervezésekor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a modulokra szabdalt
tananyag jól tanulható legyen. „A tanuló önállóan tanul, mondhatni „kettesben”
van a tananyaggal, ezért a tananyagnak megfelelően motiválónak kell lennie.”
(Forgó, 1999.)
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Az e-learning tanulási környezete sok vonatkozásban eltér a hagyományos
tanulási környezetektől. Nagyobb mértékben virtuális, erőforrásai delokalizáltak.
Sokan az új típusú tanulási kommunikációs kapcsolatok kísérleti terepének
tekintik. Sajátos helyet foglal el a hagyományos jelenléti oktatás lehetőségeit
kiterjesztő, vagy annak alternatíváit jelentő oktatási-tanulási formák között.
A tanuló nem nélkülözheti a hangkártyával, CD-olvasóval, -íróval ellátott
számítógépet, korszerű szoftverek, információhordozók együttesét, akár hallgatói
munkahelyek kialakítására is sor kerülhet, ahol mindez rendelkezésre áll.
A tanulás szakaszait (előkészítő konzultáció, csoportos konzultáció, egyéni
tanulás, egyéni konzultáció, a feladatok elkészítése, ellenőrzése) gondosan meg
kell tervezni, azok egymástól jól elkülöníthető egységekben jelenjenek meg a
hallgató számára.
Az Internet bekapcsolásának lehetősége olyan mennyiségű információhalmazhoz
való hozzáférés előtt nyitja meg a teret, amely a legnagyobb könyvtárak
gyűjteményeit is meghaladja. (A rengeteg információ közti eligazodás nehézsége,
az eltévedés veszélye ugyanakkor nem egyszer inkább e forma hátrányaira
figyelmeztet.)
Az Internet nem csak információs hátteret jelenthet, de kommunikációs
közegként is funkcionál. E szerepében a hagyományos oktatási formák
környezetéből megszokott, az iskolák formalizált világától igencsak eltérő, mégis
ahhoz hasonlító „virtuális” osztályt, csoportot kialakító lehetőséggel új világot
alakíthatnak ki a résztvevők. Ezekben az ún. on-line csoportokban az
információáramlás és -csere gyakran hatékonyabb, mint a tradicionális
osztályokban.
Az infrastrukturális összetevők lehetséges szerepei igen változatosak lehetnek. A
számítógép szerepelhet információ átadóként, kommunikációs csatornaként,
médiumként, de lehet az oktatás környezete, sőt kommunikációs kontextus is.
Egyre kevesebb ember számára jelent gondot a számítógép használata. A
felhasználóbarát szoftverek a kevés számítógépes ismerettel rendelkezők számára
is megkönnyítik az eligazodást, a számítógép felhasználásra alapuló oktatási
forma tervezőinek azonban nagyon pontosan tisztában kell azzal lenniök, hogy a
képzésben részt vevő hallgatói réteg nem csupán rendelkezik megfelelő „felvevő
kapacitással” (a digitális tananyag fogadására alkalmas kapacitású számítógép,
Internet kapcsolat, stb.), de felhasználóként is megállja a helyét.
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Fontos, hogy a hallgató figyelme a képzés egész tartama során fennmaradjon. A
hagyományos tankönyvek kínálta változatosságot a számítógépre átírt
tananyagban az alkalmazott technológiai rendszerben rejlő lehetőségek
kiaknázásával azok sikeres vetélytársaivá avanzsálhatjuk. A számítógépes
tananyag ugyanis, méghozzá, ha Internet csatlakozást igénylő utalásokat
tartalmaz, olyan változatosságot nyújt a hallgatónak, amivel a hagyományos
tananyag nem tud versenyezni.
Ahhoz, hogy az e-learning formában folytatott tanulás hatékony legyen,
elengedhetetlen a tanuló megfelelő motiváltsága. „…a számítógép, az Internet az
emberek belső motivációjának megfelelő tartalmat biztosítanak, legyen ez a
motiváció a tudományos kutatás, vagy akár a szórakozás. Ilyen szabadságot a
korábbi környezetek közül egy sem biztosított.” (E-do 2.0, 2000.)
Nemzetközi kitekintés
Egy tanulmányban, amely az OECD felkérésére egy 2003 novemberben,
Trondheimben tartott konferenciára készült, az alábbiak olvashatók: „A
távoktatás vagy e-learning formában nyújtott képzések arányainak növekedéséről
beszámoló adatok kevéssé tárják fel azt, hogy mekkora részt foglalnak el e
képzési formák az országhatárokon átnyúló összes képzések között.” (Nielson,
2002.)
Feltételezhető, hogy, amilyen mértékben egyenetlen az egyes országok részvétele
a határon átnyúló felsőoktatási képzésekben való részvételüket illetően, ugyanez
az egyenetlenség mutatkozik a távoktatás és az e-learning jelenlétével
kapcsolatosan is.
Tapasztalatok néhány országból
Az utolsó öt évben számos angol nyelvű országban, különösen Ausztráliában és
Kanadában, de egyre növekvő mértékben az Egyesült Királyságban és az USAban is emelkedett azoknak a kurzusoknak a száma, amelyek részben vagy
egészben az internetre szerveződtek. Más országokban a távoktatási forma nem
vált annyira elterjedtté a hagyományos képzést folytató intézményekben, viszont
létrejöttek olyan szervezetek, amelyek az oktatásnak csak ebben a formájában
nyújtanak képzést. Ezek egyre bátrabban alkalmazzák az új technológiák
nyújtotta lehetőségeket, és távoktatásra épülő kurzuskínálataikat a jóval
komplexebb infrastrukturális hátteret igénylő e-learning formájában ajánlják. Jó
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példa erre a Spanyol Távoktatási Egyetem (Spanish National Universty of
Distance Education) vagy a Francia Távoktatási Központ (French National Centre
for Distance Learning).
Az Egyesült Államokban az utóbbi években gyors növekedésnek indult a
távoktatási formában biztosított képzést nyújtó intézmények és az azokat igénybe
vevő hallgatók száma. Míg 1998-ban az összes akkreditált intézmény 44%-a
kínált távoktatásban képzést, 2001-ben már 56% (US Dept. of Education NCES,
2003). Közülük 34%-ban az oklevélhez vezető képzés teljes egészében
távoktatási formában valósult meg. 2001-ben 2.9 millió hallgató iratkozott be
távoktatási képzésekre, míg 1998-ban ez a szám 1.3 millió volt.
Hasonló tendencia figyelhető meg az Egyesült Királyságban is. Míg 1999-ben 70
intézmény hirdetett távoktatási kurzusokat, 2003-ra ez a szám 103-ra emelkedett.
(US Dept. of Education NCES, 2003.)
Hasonló arányú volt a növekedés Ausztráliában is. Kanadában a hazai diákság
részére hagyományosan sokféle képzést kínálnak régóta ebben a formában,
aminek a magyarázata az ország méretében és a lakosság földrajzi
elhelyezkedésében rejlik. Franciaországban és Németországban egyaránt
emelkedő mutatókat találunk, és gyakori, hogy az állami intézmények
magánvállalatokkal lépnek partneri kapcsolatra és közös a kurzuskínálat.
Néhány adat az e-learning nemzetközi megjelenéséről
Külföldi diákok távoktatási formában mutatkozó jelenlétéről a felsőoktatásban, az
alábbi adatokat találjuk: Ausztráliában 1996-ban az ausztrál felsőoktatási
intézmények távoktatási képzéseire beiratkozott külföldi hallgatók az összes
külföldi hallgató 6%-át tették ki, míg 2001-ben ez az arány már 9% volt. A
képzések 1%-áról mondható el, hogy az e-learning kategóriájába tartozik. (US
Dept. of Education NCES, 2003.)
Az Egyesült Királyságban 2002-ben készített felmérés során, 33 felsőoktatási
intézményből kapott válaszok szerint 8102 külföldi, valamilyen on-line kurzusra
beiratkozott hallgatót találtak. Ugyanezekbe az intézményekbe a 2000/01
tanévben 73 480 külföldi hallgató járt. Ez az adat arra utal, hogy a külföldi
hallgatók kb. 11%-a vesz részt on line oktatásban az Egyesült Királyság valamely
felsőoktatási intézményében, és ez az OECD országok között a legnagyobb
arányúnak számít. Mivel azonban a felmérésben részt vett 33 intézményből 7
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fogadja a külföldi, on line hallgatók 75%-át, elmondható, hogy ez a képzési
forma az intézmények igen szűk rétegénél található meg. (US Dept. of Education
NCES, 2003.)
Összességében elmondható, hogy az elmúlt évtizedben jelentős mértékben
emelkedett a felsőoktatási képzésen belül az országhatáron átnyúló képzések
aránya. Bár nagyfokú a hallgatói mobilitás, a modern technológián alapuló
képzési formák térhódítása vitathatatlan. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a
kormányok nemzeti politikájukban olyan intézkedéseket hoznak, amelyek a
felsőoktatás nemzetközivé tétele irányában hatnak. Másrészt igen nagymértékben
nőtt az igény is más országban elvégezhető képzések iránt. Figyelembe véve a
világ különböző részein mutatkozó eltéréseket, megállapítható, hogy, míg
Európában az oktatáspolitika motiválja a határokon átnyúló, technológiai alapú
képzések terjedését, addig az ázsiai, csendes óceáni térségben a potenciális
hallgatók felől érkező igény, az USA pedig mágnesként vonzza a külföldi
diákokat.
A vizsgált régiókban végső soron négy csoportba sorolhatók azok a motiváló
tényezők, amelyek a határon átnyúló, technológiai alapú felsőoktatási képzés
beindítására sarkallhatnak:
a) a kölcsönös megértés elősegítése, azaz politikai, kulturális, tudományos és
fejlesztési segítség céljával indított képzések. Ösztöndíjak és
csereprogramok révén elősegíti a hazai és külföldi diákok és oktatók
mobilitásának növekedését,
oktatási intézmények tudományos
együttműködését.
b) a humán erőforrásra alapozó megközelítés céljait tekintve sok rokon
vonást mutat az előző ponttal, de ennél nagyobb hangsúlyt helyeznek
válogatott nemzetközi hallgatók toborzására. Ebben is fontos szerepe van
az ösztöndíjaknak és csereprogramoknak. Ezekhez azonban nagy
arányban járul az a támogatás, amelyet az illető ország felsőoktatása az
államtól kap akár más országban való megjelenésének kialakításához, akár
vízumkönnyítések, bevándorlási politika módosítása révén.
c) a jövedelem növelő megközelítés, amellett, hogy az előző két szempont
elemeit ötvözi, arra helyezi a hangsúlyt, hogy a külföldi hallgató
jövedelem növelő tényező a gazdaságban. Ezért az intézményeket arra
bátorítják, hogy a nemzetközi piacon vállalkozóként jelenjenek meg. A
kormányok az intézményeknek nagy önállóságot biztosítanak, miközben
nemzetközileg is elfogadott minőségbiztosítási eszközök segítségével arra
ösztönzik őket, hogy biztosítsák meglévő jó hírnevüket.

110

Tanulmányok 1.

d) Az utolsó a kapacitás növelő megközelítés: rendszerint a kormány
felügyelete mellett bátorítást kap a profitot célzó magánvállalkozás. Az
állami ellenőrzéssel biztosítják, hogy az ország gazdasági fejlesztési
terveivel az oktatásban véghezvitt fejlesztés összhangban legyen.
Hazai körkép
A távoktatás Magyarországon
Míg a világ számos részén a számítógéppel támogatott oktatási formák
elterjedése akár „sikertörténetnek” is mondható, Magyarországon igen gyakran
gyanakvás kíséri a fel-felbukkanó kísérleteket. Így volt ez már a távoktatás
esetében is.
Egy 1999-ben a Közép- és kelet-európai régióról készült PHARE tanulmány
megállapította, hogy a régióban igen lassú a távoktatási forma terjedése.
Magyarázatokat az alábbiakban találtak rá a tanulmány készítői (European
Training Foundation, 1999):
- eleve negatív a hozzáállás a társadalom részéről, mert sokan az 1989-et
megelőző időszak levelező tagozataira asszociálnak;
- nem áll rendelkezésre a megfelelő anyagi háttér, amely a szükséges
fejlesztéshez szükséges (amit ráadásul alulbecsülnek);
- az intézményekben nincs meg a megfelelő hajlandóság arra, hogy
„kipróbálják” ezt az oktatási formát;
- hiányzik a törvényi háttér;
- a távoktatás minőségbiztosítása és akkreditációja ugyanolyan
költségigényes, mint maga a képzési forma bevezetése.
Az e-learningre vonatkozó újabb kutatások is arra utalnak, hogy gyakrabban
kerülnek elő a negatív, mint a pozitív jelzők az oktatási formával kapcsolatban.
Ez nagy valószínűséggel nem változik nagymértékben mindaddig, amíg a
számítógép és az Internet-technológiák használata nem válik a mindennapi
kultúra és főként a tanulás részévé. „Amíg a ’tanulási keretrendszereket’
mérnökök, programozók alakítják ki, s nem a pedagógusok, addig ne várjuk el a
széleskörű alkalmazást az oktatásban. S ne várjuk a pedagógusoktól a módszer
feltétel nélküli elfogadását, alkalmazását.” (Ősz, 2003.)
Az Oktatási Minisztérium 2000 decemberében arra kérte a felsőoktatási
intézményeket, hogy jelezzék, mely szakokon folytatnak távoktatási tagozaton
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felsőfokú (főiskolai, egyetemi szintű) képzést. A visszajelzések azt mutatták,
hogy 15 intézménynél 40 távoktatási tagozaton folyt képzés az adott időpontban
az országban. A képzési kínálatot tekintve megállapítható, hogy legnagyobbrészt
gazdasági, gazdálkodási illetve informatikai jellegű szakokon, főiskolai szinten
hirdettek az intézmények felvételt távoktatási tagozatra.
2004. júniusig három további kérelemről hozott döntést a MAB. Az Eszterházy
Károly Főiskolán főiskolai szintű informatikus könyvtáros szak indítását
jóváhagyólag ajánlotta, míg a közelmúltban önálló intézményi rangot kapott
Károly Róbert Főiskolán pénzügyi valamint idegenforgalmi és szálloda szakok
távoktatási tagozatát határozott időre javasolta (két évre) engedélyezni. (A MAB
határozott időre szóló akkreditációt akkor javasol, ha az általa elfogadott szakmai
feltételek a kérelem benyújtásának időpontjában még nem teljesülnek
maradéktalanul. Egyúttal a hiányosságok pótlására határidőt szab.)
Az e-learning Magyarországon
Az e-learning megjelenése Magyarországon a 2000-es évek elejére tehető. A
SZÁMALK Oktatási Rt, amelyik minden évben szentel egy konferenciát egy, az
oktatás világát izgalomban tartó, a legújabb technológiai lehetőségeket is
bemutató témakörben, a 2003. évben „e-Learning alkalmazások a hazai
felsőoktatásban” címet adta soron következő rendezvényének.
Az egynapos konferencián a felszólalásokat három szekcióba szervezték: 1.) Elearning technológiák, keretrendszerek; 2.) E-learning fejlesztések; 3.) E-learning
alkalmazások. A résztvevők hovatartozását áttekintve megállapítható, hogy a
magyar felsőoktatás széles köréből érkező résztvevőktől az e-learning
sajátosságait részleteiben, mélységében elemző tanulmányok születtek.
Az előadások között az oktatási forma elméleti és módszertani megközelítésétől
(Balogh Imre: A válasz e-learning?; Bessenyei István: Egy e-learning-alapú
egyetemi kurzus didaktikai alapelvei) a tananyagfejlesztésen át (Hutter Ottó –
Sárváry Terézia – Simonics István – Wagner Balázs: Szabványos e-learning
tananyagok fejlesztése és adaptálása), konkrét, e-learningben folytatott oktatási
tapasztalatok bemutatásáig (Nagy Gyula: CAAD oktatása elektronikus
formában) a kérdés teljes spektrumát feltérképezték a résztvevők. A teljesség
igénye nélkül álljon itt néhány „kísérletező kedvű” vállalkozó, akik különböző
szakterületeken és különböző oktatási célt kitűzve merészkedtek erre a még
járatlan útra.
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• A Fulbright Commission a régióban egyedül Magyarországon tette
lehetővé, hogy az ösztöndíjra jelentkezők ún. CBT-TOEFL, azaz Computer
Based Testing TOEFL nyelvvizsgát tegyenek.
• A Budapesti Gazdasági Főiskola a Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetségével és az ALOHA 2000 Kereskedelmi és Számítástechnikai Kftvel együtt a Nemzetközi kis- és középvállal-kozási szakértő képzési
programon dolgozik.
• A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) a közoktatás szereplői számára kíván
segítséget nyújtani az információs-kommunikációs technológiai eszközök
alkalmazásában, a digitális tananyagok felhasználásában. Pályázat
keretében elkészült a Földünk és környezetünk valamint a Magyar nyelv
témakörökhöz tartozó, a 7-12. évfolyamokat lefedő tantervhez a teljes
tananyag és taneszköz, tanmenettel és óravázlattal.
• Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben többek között
Nephrológiai szakápoló képzést, Mentőápoló képzést, Endoszkópos
asszisztens képzést és Természetgyógyászati képzéseket tartanak.
• A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen építészhallgatók
számára ún. b-learning formájú képzést dolgoztak ki, azaz az e-learning
elemeit a face-to-face oktatási forma megfelelő kombinálásával tartották
szükségesnek elegyíteni. Erre elsősorban azok a tapasztalatok győzték meg
a kidolgozókat, amelyek azt mutatták, hogy az építészhallgatók képzésében
hangsúlyosan jelentkezik a vizualitás és a vizuális kommunikáció.
• Dinamikus a fejlődés a távoktatás és az e-learning alakulását tekintve az
Eszterházy Károly Főiskolán. Egyrészt sikeresen elindították a
hagyományos formában oktatott főiskolai informatikus könyvtáros szakot
távoktatási tagozaton is. Másrészt a régió más felsőoktatási és egyéb
oktatási intézményeivel karöltve sikeres pályázatok segítségével rövidebb
és hosszabb lélegzetű képzéseket végeznek e-learning formájában
(informatikai képzések, angol nyelvi kurzusok, stb.)
• De megjelenik az e-learning a hagyományos oktatás világától távol eső
területeken is: az Állami Számvevőszék és a Magyar Közigazgatási Intézet
kooperációban Financial Audit képzést dolgozott ki, e-learning formában.
A fenti néhány példa is arról tanúskodik, hogy az inkább nehezedő, mint javuló
anyagi és társadalmi környezetből érkező megszorítások ellenére az ország és a
felsőoktatás szellemi tőkéjében még van annyi tartalék, hogy nyitott maradjon a
modern technika által nyújtott lehetőségek megismerésére és alkotó
alkalmazására.
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Ami a pénzügyi hátteret jelenti, a résztvevők nagy része az Apertus
Közalapítvány keretében az elmúlt három év során összesen 1.3 mrd Ft
összegben meghirdetett pályázati keret megcélzásával teremtette meg az
egyébként igen költségigényes képzési forma alapjait. A pályázat nem csupán
felsőoktatási intézmények, de a posztgraduális képzés széles skáláján
megtalálható állami, alapítványi, magán intézmények, vállalkozások, cégek
számára nyújtott lehetőséget e-learning formában megvalósuló képzés illetve
azzal kapcsolatos kutatás beindítására.
Minőségbiztosítás a távoktatásban
Külföldi tapasztalatok
Európai és tengerentúli távoktatási képzések minőségellenőrzési rendszereit
tanulmányozva megállapítható, hogy - legyen szó regionális vagy nemzeti
minőségbiztosítási/akkreditációs szervezetről - az alábbi szempontok figyelembe
vétele minden esetben kikerülhetetlen,:
• a távoktatási képzés akkreditálását kérő intézmény fogalmazza meg
világos, egyértelmű képzési célját;
• a képzőhely kínáljon oktatási szempontból megalapozott, érvényes
programot;
• biztosítsa kielégítő szinten a képzést;
• biztosítsa a hallgatók megfelelő kiszolgálását;
• vezessen pontos dokumentációt a hallgatók tanulmányi előmeneteléről;
• a távoktatási képzés hozzáértő szervezeti egység irányítása alatt legyen;
• legyen korrekt az intézmény felvételi rendszere;
• a valóságnak megfelelően hirdesse programjait;
• legyen meg a megfelelő anyagi háttere a jó minőségű képzés biztosítására;
• folyamatos kutatást és önfejlesztést végezzen.
Az USA-ban található Distance Education Training Council (DETC)
részletesebb bemutatásával az észak-amerikai távoktatás minőségellenőrzésével
foglalkozó szervezetek értékelő munkájába nyerhetünk bepillantást.
A DETC-t 1926-ban alapították levelező képzést folytató iskolák önkéntes
társulásaként, hogy „hozzájáruljon ezen oktatási forma szilárd oktatási
sztenderdjeinek és etikus gyakorlatának kialakulásához. 1952-ben vetődött fel az
akkreditációs eljárás kidolgozásának gondolata és támogatásra talált az oktatási
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minisztériumban. 1955-ben alakult meg a DETC Akkreditációs Bizottsága, 1959ben „országosan elismert akkreditációs szervezet”-nek tekintik. 1997 óta tagja a
Council of Higher Education Accreditation-nek (CHEA), amely független
szervezetként az akkreditációs bizottságok tevékenységét koordinálja és ismeri el.
Minden olyan, távoktatást is vagy csak azt folytató magán vagy állami
felsőoktatási intézmény kérheti, hogy a DETC folytassa le nála az eljárást, amely
• legalább 2 egymást követő éve folyamatos működést tud felmutatni, és
• amelyet úgy definiál a Bizottság, mint amely
- formálisan felveszi a hallgatókat és nyilvántartja őket,
- szakképzett oktatókból álló szervezetet működtet a hallgatók
kiszolgálásához,
- szervezett útmutató anyagokat juttat el a hallgatókhoz,
- biztosítja a kétoldalú kommunikációt, pl. úgy, hogy a hallgatói vizsgák
és a kitöltött kérdőívek értékelése azonnal megtörténik,
- elsősorban távoktatási formában elsajátítható kurzusokat kínál.
Az akkreditációs eljárásban való részvétel önkéntes. Az intézmény miután
jelentkezett az eljárásra, megkapja az Akkreditációs Kézikönyvet, amelyből
felkészül az Önértékelési jelentés elkészítésére. Ezt tíz példányban beküldi a
Bizottságnak. Az Önértékelési jelentésen kívül minden kurzusról két példányban
ad be jelentést (másodszori körben egy példányban). Ezeket a témakörnek
megfelelő szakemberekhez küldik el, akik megvizsgálják, hogy a bemutatott
célok összhangban vannak-e az intézmény által ígért célokkal. A szakértők
bizalmas és részletes jelentést készítenek, majd az intézményhez kölcsönösen
egyeztetett időpontban látogató bizottságot (LB) küldenek ki. Az LB létszáma
nem korlátozott, mindig van elnöke, távoktatási forma vezetéséhez értő
szakember, az oktatott kurzusok szakemberei (nem mindegyik kurzust
látogatják!) és a Bizottságból egy megfigyelő. Amennyiben a távoktatási formát
hagyományos elemek egészítik ki, megvizsgálják, hogy azok minősége segíti-e a
távoktatási formában történő képzés jobb megvalósulását. A látogatás végeztével
az LB jelentést készít, amely bizalmas, objektív és tényszerű. Ezt az elnöknek
adják át, aki elkészíti az elnöki Jelentést. Ebben bemutatja az intézmény
erősségeit, gyengeségeit és a bizottság sztenderdjeinek való megfelelőségét. Az
akkreditációs sztenderdek kiterjednek az intézmény oktatási tevékenységére, az
oklevélhez vezető képzésekre és az intézmény gazdasági tevékenységére.
Az intézménynek lehetősége van megjegyzéseket fűzni a jelentéshez az
Akkreditációs Bizottság pedig, további információk beszerzéséhez, számos egyéb
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szervezetet, hatóságot megkereshet (Okt. Min., munkaközvetítők, stb.), hogy
meggyőződjék arról, vajon az intézmény önértékelése és a jelentés megfelelnek-e
a valóságnak. Ezenkívül találomra kiválasztott hallgatókkal is konzultálnak.
Az Akkreditációs Bizottság évente kétszer tart ülést, és akkor tárgyalja az elé
kerülő jelentéseket. Négyféle döntést hozhat:
1. a jelentkező intézményt akkreditálja, illetve fenntartja az akkreditált
státust;
2. a jelentkező intézményt időkorláton belül teljesítendő feltétellel
akkreditálja, illetve fenntartja annak akkreditált státusát;
3. elhalasztja a döntést és további információkat kér – ez rendszerint
fejlesztési terv -, amit újabb látogatás követ;
4. nem akkreditálja az intézményt illetve visszavonja a korábban megítélt
akkreditációt. Ebben az esetben a bizottság javasolhatja, és az intézmény
ezt rendszerint el is fogadja, hogy harmadik fél vizsgálja meg a jelentést,
vagy maga a bizottság még egyszer.
Az akkreditációt ötévenként ismétlik. Amennyiben tulajdonosváltozás,
vezetőváltás történt, vagy olyan híreket kap a bizottság, hogy az intézménynél
problémák vannak, 5 évnél hamarabb is sor kerülhet újabb akkreditációra.
Az intézményeknél felmerülő problémák kezelésére különböző eljárásokat
dolgoztak ki. Így van eljárás az intézmény bezárását igénylő helyzet
kialakulásának kezelésére, a küldetésnyilatkozat, a célok vagy a
munkaerőpiachoz való viszony megváltozására, a tulajdonosváltozásra, az
intézmény székhelyének megváltozására, a távoktatási és hagyományos
programok kombinált változatára, stb.
Az akkreditáció lezárulta után az intézmény automatikusan a DETC tagja lesz.
Az akkreditációs folyamat időtartama 6-12 hónap. A bizottság munkatársai
rendelkezésre állnak tanácsadással postán, e-mail-en telefonon vagy személyes
látogatáson. A DETC szemináriumokat rendez, amelyek látogatására külön
felhívják az akkreditációban résztvevő intézetek figyelmét. A DETC
Akkreditációs Bizottsága nem csak az Egyesült Államokban, hanem a világ más
részén is végez akkreditációt. Az akkreditáció csak a szóban forgó intézménynél
folytatott kurzusra vonatkozik, át nem ruházható. Az akkreditációra történő
jelentkezés egy évig érvényes. Az akkreditációs költségek a DETC működéséről
közreadott kézikönyvben szerepelnek. Háromféle költséget különböztetnek meg:
1. Látogatás költségei 2. Évi akkreditációs díjak 3. DETC évi tagdíjak. Az eljárás
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során született jelentések és dokumentumok – a végső jelentést kivéve – bizalmas
jellegűek.
Az akkreditációhoz minden kurzus minden tananyagát, kiegészítő anyagát,
szoftverét stb. be kell küldeni, és ezek az Akkreditációs Bizottságnál maradnak.
A bizottságokban részt vehetnek külső megfigyelők, pl. állami vagy szövetségi
hivatalnokok. A látogató bizottság összeválogatásánál igyekeznek kiszűrni az
érdekeltséget. A látogatásért kapott díjazáson felül az utazási költséget nem
térítik. Az akkreditáció ára: egy intézmény első, egy kurzusra vonatkozó
akkreditációja 4.000-5.000 dollár között van (1999-es adat). A látogatás általában
egy napig tart, reggel 9.30-tól kezdődően. Különösen nagy intézménynél lehet 2
vagy több napos a látogatás. (DETC, 1999.)
Magyarországi helyzet
Adott szak távoktatási tagozaton megvalósuló képzésének akkreditációs
értékelése során a MAB a tananyag, az oktatói háttér, a hallgatói teljesítmény és
az infrastrukturális feltételek vizsgálatával az alábbi három kérdésre kíván választ
adni:
1.) a képzés feltételei biztosítják-e a képesítési követelményekben
meghatározott tudásanyag elsajátítását;
2.) az oklevélhez vezető képzés biztosítja-e a felsőfokú képzésben
elvárható színvonal teljesülését;
3.) ezek a feltételek megfelelnek-e a távoktatási formától elvárt speciális
szempontoknak.
Azaz: a tananyag tekintetében:
- megtalálható-e a tantárgy logikája szerinti szakaszolás;
- a szakaszok végén szereplő ellenőrző kérdések alkalmasak-e arra, hogy a
hallgató felmérje, elsajátította-e a tananyagrészt és nyugodtan tovább
léphet-e a következőre;
- a tananyag tipográfiai elrendezése segíti-e az előrehaladást és a folyamatos
önellenőrzést;
- a fenti módon előállított tananyaghoz járulnak-e egyéb, multimédiás
eszközök;
- gondoskodik-e az intézmény a tananyagfejlesztésről;
a hallgató tekintetében:
- kapott-e a hallgató felkészítést előzetesen a hagyományostól eltérő oktatási formában való részvételre;
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- rendelkezik-e azokkal a technikai eszközökkel, amelyek révén kapcsolatba
kerülhet tutorával/tanáraival/tantársaival;
- van-e lehetősége az egyéni teljesítőképessége szerint történő előrehaladás
során bármikor arra, hogy felvegye a kapcsolatot fenti eszközök révén
tutorával/tanáraival/tantársaival;
- kapott-e felkészítést felsőoktatásban elvárható színvonalú szakdolgozat
megírásához;
- az egyes tantárgyakat lezáró vizsgák/szigorlatok valamint a záróvizsga
körülményei adnak-e lehetőséget annak felmérésére, hogy a hallgató
megfelelően elsajátította a tananyagot;
az oktató tekintetében:
megtörtént-e az oktató felkészítése a rá váró, a hagyományostól teljesen
eltérő szerepkörre, amelyben
- egyrészt a tananyag átadása során (fejezetről-fejezetre) fenn kell
tartania a hallgató érdeklődését,
- másrészt alkalmasnak kell lennie arra, hogy egyéb kommunikációs
eszközök segítségével igazítsa útba a hozzá forduló hallgatót, azaz
inkább tutorként működik, aki csupán néhány (egyes nézetek
szerint ideális esetben maximum 30-40) hallgatót „gondoz”, azaz
az ő „testre szabott” előrehaladásukat segíti,
a tagozat infrastruktúrája tekintetében:
- rendelkezik-e az intézmény a távoktatási tagozat zavartalan
működtetéséhez szükséges multimédiás háttérrel (megfelelő számú és
kapacitású számítógéppel, e-mail/Internet hozzáféréssel, képzett
adminisztrációval, stb.).
Minőségbiztosítás az e-learningben
A technológia alapú oktatás a hagyományos oktatással szemben mindig kevésbé
„szigorú”-nak tűnik, és ez a szakmai közönségben éppúgy, mint a laikus
tömegben, aggodalmakat ébreszt. Ugyanez a helyzet az interneten alapuló elearninggel. Az ilyen képzést nyújtók számának növekedése, akik közül soknak
kevés, vagy semmi tapasztalata nincs az oktatásról, nem véletlenül kelti fel a
különböző, akkreditáló, a képzés minősége iránt aggódó szakértők figyelmét. Az
e-learning „globális természetéből” adódóan, ráadásul, figyelmen kívül hagyhatja
az országhatárokat, de figyelmen kívül hagyhatja az országhatárokon belül
érvényes minőségbiztosító előírásokat is. A hagyományos, időhöz és helyhez
kötött oktatás akkreditációjánál érvényesített minőségi szempontok természetesen
nem „húzhatók rá” egy az egyben az e-learningre. A minőség biztosítása iránt
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elkötelezett testületek elemi érdeke, hogy a már kidolgozott eljárásaikat vessék
össze az e-learning sajátosságaival, és dolgozzák ki az ehhez az oktatási
formához illeszkedő követelményrendszert.
Az, hogy az e-learningen alapuló kurzus mennyiben fogja beváltani a hozzá
fűzött reményeket, képes lesz-e „felnőni” ahhoz a feladathoz, hogy piacképes
tudással lássa el a hallgatót, azon múlik, sikerül-e beemelni mindazokat az
elemeket a folyamatba, amelyekkel ez elérhető.
Az e-learning a távoktatással szemben teljes mértékben virtuálisan létezik, térben
és időben egyaránt. Míg a távoktatásban megtalálhatók a személyes konzultációk,
tehát a hallgató számára nem csak telefonon/e-mailen keresztül biztosított az
oktatóval való egyeztetés, de a kurzusba be van építve a rendszeres találkozó,
addig ez az e-learningben azért is nehezen szervezhető, mert a hallgatók gyakran
országhatárokon túl vannak, nem ritkán más kontinensen.
A kurzus tervezésekor a központban tehát nem a curriculum áll, hanem a
potenciális hallgató. A célcsoport alapos megismerése az első és legfontosabb
teendő. Ha a képzés elemeit figurálisan képzeljük el, középpontban van a
hallgató, aki virtuális kapcsolatban van a tananyaggal, konzulensével,
tanulótársaival, könyvtárakkal és a számítógépes hátteret biztosító rendszerrel. Az
egész megszervezése alapos és körültekintő előkészítés nélkül nem vezethet
sikerre, és nem jöhet létre az Internet folyamatos igénybevétele nélkül. Az
Internet az elsődleges kommunikációs eszköz, melynek segítségével a különböző
hálózatokon hihetetlen mennyiségű információ tárolása, oktatói instrukciók
továbbítása, hallgatói kérdések feltevése, „vitadélutánok” „virtuális
szemináriumok” szervezése, illusztrációk szemléltetése válik lehetővé. Az elearningen alapuló képzés tervezőinek elsősorban a képzésre jelentkezők
szükségleteit kell feltérképezni.
A kurzus tananyagai az alapvető kommunikációs csatornákon folyamatosan (a
hét minden napján, 24 órán át) rendelkezésre kell, hogy álljanak. Fontos, hogy a
hálózati kiszolgáló rendszerek (hardver és szoftver) megfelelő, jó minőségűek
legyenek. A hallgatóktól alapfokú számítógép ismeretet szabad csak feltételezni.
Ha a szolgáltatás gyakran akadozik, a kapcsolat könnyen megszakad, stb., ezek
könnyen frusztrálják az olyan hallgatót, aki számára egyébként is, nagy
valószínűséggel, a tanulási környezet már önmagában „kihívás”.
Szinte biztos, hogy ahány hallgató, annyi számítógépes háttér vesz részt a
kommunikációban. Lesz olyan, aki alacsony sebességű modem segítségével,
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otthonából jelentkezik, míg mások nagysebességű hálózatokon, munkahelyükről
csatlakoznak be a képzésbe. Minden résztvevő körülményeit szinte lehetetlen
figyelembe venni, a tervezőknek azonban minden esetben a skála alsó és nem
felső részéhez illeszkedve kell kidolgozni a csatlakozás feltételeit, főleg, ha az a
cél, hogy a képzésbe minél több hallgatót be lehessen vonni.
E-learningen alapuló képzés tervezésekor nem lehet elvonatkoztatni már
megjelent, vagy a nem túl távoli jövőben mutatkozó változásoktól, amelyek a
világban a felsőoktatási szférát jellemzik. A felsőoktatásban a hagyományostól
(egyetem, főiskola) eltérő új szereplők jelennek meg és ajánlanak képzési
lehetőségeket. A technológiai fejlődés a tananyag átadás új módjait teszi
lehetővé. A globalizáció, a tudás bővülése és a technológiai változás egy növekvő
üzleti szektorrá „emeli” az oktatást, és az oktatással kapcsolatos szolgáltatásokat
Az élethosszig tartó tanulás, az oktatás mindenki számára biztosított elérhetősége,
a regionális fejlődés szükségessége és a nagyobb társadalmi kohézió iránti igény
kormányprogramok és állami szervek egyre kifejezettebben megfogalmazódó
céljai közé kerülnek be. Világszerte tapasztalható jelenség a lakosság
mobilitásának növekedése. Régiófejlesztési politikák előtérbe kerülésével
párhuzamosan „légiesülnek” az országhatárok.
Megfigyelhető, hogy kezd elmosódni a határ a felsőoktatásban már meglévő
intézményi formák, valamint a hagyományos, állami és magán felsőoktatási
szektorból illetve azon kívül jelentkező új szerveződések között. Konzorciumok,
magán és profitérdekeltségű egyesületek, többnemzetiségű ügynökségek egyaránt
megtalálhatók a szereplők között. A technológiai fejlődés nyújtotta média
lehetőségeit már említettük. Az új szereplők fellépésük során gyakran átnyúlnak a
korábban tiszteletben tartott szektorhatárokon, és szinte minden esetben
transznacionálisak és multinacionálisak.
Az új köntösben jelentkező képzések új végzettséget nyújtanak: gyakorló
doktorátus, professzionális vagy szakmai bizonyítványok, ’integrált diplomák’,
felfrissített BA és MA oklevelek jelennek meg a piacon. (Middlehurst, 2001.)
Mindezek kihívást jelentenek a minőségbiztosításnak, és új feladatok elé állítják
az akkreditáció résztvevőit is. Más és más a súlypont az országhatárokat átlépő
(transznacionális), a hagyományos szektorokon átnyúló (egyetem/ipar,
középiskola/felsőoktatás), a funkcionális határokat lebontó (az oktatási folyamat
szakaszaiban más és más szereplővel találkozunk) és az időben és térben
egymástól elváló oktatás (online oktatás, e-learning) eseteiben.
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Az e-learning minőségbiztosításában fontos helyet foglal el a tanulási környezet
minőségének biztosítása, valamint a hallgatók közötti interakció minőségének
biztosítása. Nem kerülhető meg azonban, hogy rendelkezésre álljon a tanuláshoz
szükséges technikai és akadémiai háttér.
A kommunikációs és információs technológiák fejlődése szükségessé tette, hogy
kialakuljanak a minőség biztosítását célzó egyéb irányelvek, például:
- nemzetközi fogyasztóvédelem illetéktelen használók ellen;
- nemzetközi konvenciók kialakítása, amelyek a más országokból jelentkező
online képzést nyújtó szervezeteket védik;
- jelszavak regisztrációja és védése;
- különféle biztonsági rendszerek, amelyek védik a diákokat a beiratkozástól
a vizsgákig;
- különféle nyomon követő rendszerek, amelyek alkalmasak arra, hogy a
diák haladását regisztrálják;
- minőségi standardok, melyek a technikai működést, a web-tervezést, stb.
biztosítják;
Az e-learning akkreditációjára a nemzetközi irodalomban nem találunk
egységesen elfogadott, általános rendszert. Míg az Európai Unió tagállamaiban az
irányelvek, cselekvési politikák a jellemzőek, az USA-ban szervezetek, kamarák,
szakági minisztériumok ajánlásai az irányadók, amelyek gyakran egymással
versenyezve jelennek meg a piacon. Az Open and Distance Learning Quality
Councilt (ODLQC) távoktatási intézmények önkéntes akkreditációjára hívták
életre,
míg
„Németországban
a
Távoktatási
Törvény
(Fernunterrichtsschutzgesetz, 1976) szabályozza a kereskedelmi forgalomban
elérhető távoktatásokat, egyfajta fogyasztóvédelmi megközelítésben” (Forgó,
2003), és ezt terjesztik ki az e-learningre is.
Tanulságok/következtetések a MAB számára
A MAB Szervezeti és Működési Szabályzatában a távoktatási formában folytatott
képzések akkreditációs feltételeként kimondja, hogy „A távoktatásban
szakképzések akkor folytathatók, ha a MAB a képzés tananyaga, az oktatásban
alkalmazott ismeretátadási, tanulási módszerek, az ehhez készített speciális
taneszközök alapján azokat olyannak ítélte, amely birtokában a képesítési, illetve
képzési követelmények teljesíthetők.”
Ez a megállapítás érvényes az e-learning formában folytatott képzésre is. A MAB
minden, a képzés minőségének vizsgálatát célzó tevékenységében azt tartja szem
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előtt, hogy maradéktalanul teljesüljenek a Felsőoktatási törvény vonatkozó
előírásai, azaz, a képesítési követelményekben meghatározott tudásanyag
eljuttatása a hallgatóhoz a képzés keretében megvalósuljon.
Amennyiben a MAB előtt álló feladatok változatlanul a mindig érvényes
törvénynek való megfelelésnek rendelik alá a követendő eljárásokat,
szükségesnek látszik olyan sztenderdizálási alapok kialakítása az eljárásban,
amelyek segítségével a nagy valószínűséggel eltérő technikai és módszertani
megoldásokat követő e-learning formátumok valamilyen konvergenciával
összehasonlíthatók lesznek.
Ezek az alapok szisztematikusan végig kell pásztázzák az illető kurzusok
tananyagait, ki kell terjedjenek a megcélzott hallgatói rétegre, figyelemmel kell
lenni a kurzus esetleges újrahasznosíthatóságára, vizsgálnia kell azt, működik-e a
gyors, pontos kereshetőség, kidolgozottak-e az önellenőrzés és az értékelés
területei, megfelelő-e a hallgatók és a közönség tájékoztatása, működik-e a
színvonalas „ügyfélszolgálat”, és rendelkezik-e belső minőségbiztosítási
rendszerrel.
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Szekeres Péter
Minőségbiztosítási rendszerek a magyar felsőoktatási intézményekben
Előzmények, indokok, cél
A MAB a felsőoktatás minőségfejlesztésének támogatása érdekében 2004 nyarán
teljes körű kérdőíves felmérést végzett a felsőoktatási intézmények körében.
Felmérésünk célja az volt, hogy rendszerezett információt kapjunk az
intézmények minőségfejlesztési törekvéseiről és eredményeiről, a működtetett
minőségbiztosítási rendszerekről és szervezeti megoldásokról. (A felsőoktatási
törvényt módosító 2000. évi XCVII. törvény 23§ (2) bekezdése értelmében a
felsőoktatási intézményeknek a minőségbiztosítási rendszerüket 2001. december
31-ig kellett létrehozni.) A feldolgozott információkat adatbázisba rendezve
átfogó képet kaphatunk a minőségbiztosítási rendszerek működtetésének jelenlegi
helyzetéről. A kérdőívek feldolgozásának eredményét és következtetéseinket a
megfelelő fórumokon és formában közzétéve szeretnénk hozzájárulni a mások
által is hasznosítható tapasztalatok továbbadásához.
Módszer és lebonyolítás
A kérdőívet a MAB titkársága állította össze és a MAB Minőségbiztosítási
Bizottságának szakértői ellenőrizték és véglegesítették. A kérdőívet interneten
tettük az intézmények számára elérhetővé és kitölthetővé. A 68 magyarországi
felsőoktatási intézmény számára levélben megküldtük az intézményenkénti
hozzáférési kódot, melynek segítségével az intézmények megbízott felelősei
kitölthették a kérdőívet. A kérdőívet az intézményre vonatkozóan kellett kitölteni.
Ha az intézmény valamelyik tanszéknél magasabb szintű szervezeti egysége
(centrum, kar, intézet) önálló minőségbiztosítási szervezetet/rendszert működtet,
akkor erre nézve az intézményi mellett külön kérdőív kitöltését is lehetővé tettük
az intézmény és a szervezeti egység megnevezésével.
Feldolgozott adatok, eredmények
A vizsgálatot az intézmények kedvezően fogadták, a válaszarány a július–
augusztusi szabadságolások ellenére magas volt. A 68 intézménynek kiküldött
kérdőívet 49 intézmény töltötte ki és küldte vissza a megjelölt határidőre. 9
intézmény megnézte, de nem küldte be a határidő lejárta előtt, 10 intézmény
pedig nem nézte meg. Érkezett továbbá még 7 intézményhez tartozó alegység
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(centrum, kar, intézet) által beküldött kérdőív. A kitöltésre vonatkozó százalékos
megoszlás a következő:
MAB által kiküldött kérdőívek
kitöltötte
72%

megnézte,
de nem zárta
le
13%
nem nézte
meg
15%

Az egyes kérdésekre a következő megoszlású válaszokat kaptuk:
40 intézményben működik minőségbiztosítási szervezet, 6-ban van minőségbiztosításért felelős személy és csak 3 intézmény jelezte, hogy nincs felelős
szervezet az intézmény keretein belül.
Van-e az intézménynek minőségbiztosítási felelőse?
Válaszoló intézmények
nem
összesen
küldte
be
van szervezet van személy nincs
intézmények száma
40
6
3
19
68
válaszoló intézmények
81,6%
12,2%
6,1%
100,0%
%-ában
összes intézmény
58,8%
8,8%
4,4%
27,9% 100,0%
%-ában

V a n -e fe le lő s ? (v á la s z o ló k = 1 0 0 % )

v a n s z e rv e z e t
82%
n in c s
6%
v a n s z e m é ly
12%
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Hallgatói képviselet 24 intézményben segíti a minőségbiztosítási szervezet
munkáját (Ez az összes intézmény 34 %-a, a minőségbiztosítási szervezettel
rendelkezőknek pedig a 52 %-a.)
A beérkezett adatok alapján 19 intézményben van kiépített minőségbiztosítási
rendszer, 15-ben folyamatban van valamilyen rendszer vagy modell kiépítése, 10ben tervezik és csak 5 intézmény zárkózott el teljesen, ahol még csak nem is
terveznek ilyen jellegű fejlesztéseket. Ez utóbbiak a hittudományokat oktató
intézmények közül kerülnek ki.
Van-e az intézményben kiépített minőségbiztosítási rendszer?
Válaszoló intézmények
nem
összesen
nem
küldte be
van
folyamatban tervezzük
tervezzük
rendszer
van
intézmények
19
15
10
5
19
68
száma
válaszoló
38,8%
30,6%
20,4%
10,2%
100%
intézmények
%-ában
összes
27,9%
22,1%
14,7%
7,4%
27,9%
100%
intézmény
%-ában

Van-e az intézményben kiépített minőségbiztosítási
rendszer? (válaszoló intézmények = 100% )
nem tervezzük
10%

tervezzük
20%
folyamatban van
31%
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Azokban az intézményekben (19 intézmény), ahol már van működő rendszer, ott
többségben vannak az ISO rendszert működtető egyetemek és főiskolák (7), majd
a TQM alapú (5) és az EFQM modellt alkalmazók (2) következnek. Ezenkívül
több egyedi minőségbiztosítási rendszer és átvett modell is előfordul (pl.: az
Oxford Brookes Egyetem szabályzatai alapján felépített rendszer).
Milyen elvek alapján lett kialakítva a minőségbiztosítási rendszer?
nincs vagy
nem
folyamatban
ISO TQM EFQM egyéb
összesen
van rendszer küldte be
kiépítés
intézmények
7
5
2
5
30
19
68
száma
válaszoló
14,3% 10,2% 4,1% 10,2%
61,2%
100%
intézmények
%-ában
összes
10,3% 7,4% 2,9% 7,4%
44,1%
27,9%
100%
intézmény
%-ában
A beérkezett adatok alapján 15 intézményben folyamatban van valamilyen
minőségbiztosítási rendszer kiépítése, melyek a más intézményekben már
működő rendszerekhez hasonló típusúak, úgymint ISO, TQM, EFQM és néhány
egyedi (pl.: Expanzió modell).
10 válaszadó intézmény tervezi a minőségbiztosítás megvalósítását intézményi
szinten (egyedi példa: CAF modell).25 5 intézmény pedig nem tervezi a
minőségbiztosítási rendszer felállítását (egy kivétellel egyházi intézmények.)
Azok az intézmények, ahol már működő minőségbiztosítási rendszer van, vagy
folyamatban van a kiépítése, 34 %-ban vették igénybe külső szakértő segítségét a
fejlesztésben (17 intézmény).
A válaszolók közül 43 intézmény mérte fel erősségeit és gyenge pontjait
intézményi szintű önértékeléssel. Ebből 30 (az összes intézmény 44 %-a)
többször is végzett ilyen jellegű felmérést, 6 intézmény (8,8%) viszont még
egyszer sem.
25

CAF modell – Az EU tagállamai az Európai Közigazgatási Intézet együttműködésével
kifejlesztették a közigazgatás-specifikus intézményi önértékelési modellt, a CAF-ot, az európai
országok közigazgatási szervei minőségfejlesztési törekvéseinek elősegítésére.
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Az intézményekben történt igény- és elégedettség-felmérésekre vonatkozóan 5
célcsoportra kérdeztünk rá (oktatók, hallgatók, külső felhasználók, végzett
hallgatók és egyéb érdekeltek köre). A válaszokból kiderült, hogy a felsőoktatási
intézmények a hallgatók körében végzett igényfelmérést tartják legfontosabbnak:
24 intézményben (49 %) többször, 9-ben (18 %) egyszer végeztek ilyet. Ezután
az oktatók körében végzett felmérések következnek: 18 intézményben (37 %)
többször, 10-ben (20 %) egyszer végeztek igényfelmérést.
Az igényfelmérések hatására történt beavatkozásokból néhány példa:
• Tananyagfejlesztés és képzési kínálat bővítése.
• Oktatási módszerek javítása, oktatási tematika korszerűsítése, új szakok
indítása.
• Intézményi, kari, tanszéki szintű szervezeti átalakítások.
• Informatikai hálózat és egyéb infrastruktúrafejlesztés.
• Oktatói továbbképzés.
• Beavatkozás az irányítási és adminisztrációs folyamatokba.
• Karrier tanácsadás beindítása.
Az elégedettség-felmérés esetében a hallgatók körében végzett vizsgálatok
magasabb arányt mutatnak: 35 intézményben (71%) többször, 8-ban (16%)
egyszer végeztek felmérést. Ezután a végzett hallgatók és az oktatók körében
végzett felmérések közel azonos arányban következnek (22 intézményben (44 %)
többször).
Az intézmények elégedettségi felméréseinek céljai és következménye a
következők voltak:
• Az intézmény működésének, az oktatás minőségének és színvonalának
javítása, a képzési kínálat korszerűsítése.
• Tananyag és tantervi struktúrafejlesztése.
• Partnerközpontú működés tervezéséhez szükséges információ beszerzése.
• Oktatók ösztönzési rendszerének és a hallgatók elégedettségének fokozása.
• Az oktatók hallgatói véleményezése.
• A tanszékek, az egyes szervezeti egységek és az oktatók és hallgatók
közötti kapcsolatok feltárása.
• A főiskola iránti „kereslet” javítása.
Minőségfejlesztési módszereket 32 intézmény (65 %) alkalmaz a folyamatos
fejlődés érdekében. Ezek között a TQM, ISO és EFQM modelleken felül számos
módszer is megtalálható, mint pl.: a kérdőíves megkérdezések, felmérések, belső
önértékelések, auditok, minőségügyi képzések, protokollkészítés, indikátorok
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kidolgozása, tervezés és tervelemzés, klinikai minőségellenőrzés, Brainstorming,
Delphi módszer, DACUM tréning, folyamatszabályozások, PDCA, Flow-chart.
A felsőoktatási intézmények tapasztalatai a minőségbiztosítási rendszer
bevezetése és működtetése kapcsán a következők voltak.
Nehézségek:
• Negatív fogadtatás a megnövekedett adminisztrációs terhek és a dolgozók
idegenkedése miatt. Kapacitás és kompetencia hiánya.
• Az adatkezelés technikai erőforrásainak hiánya, plusz költségek
fedezésének nehézségei.
• Az integrálódott karok területi széttagoltsága, a szervezeti kultúra
különbözőségei és a kommunikáció „lassúsága”.
• Minőségügyi gondolkodásmód elfogadtatása.
• A minőségügy elemeinek értelmezése és adaptációja. A felsőoktatásra
specializált minőségfogalom és modellek hiánya.
Pozitívumok és eredmények:
• Az önértékelések rendszeressé válásával, a szakszerű és teljes körű
dokumentációval, átlátható, követhető folyamatok kidolgozása.
• Szervezettség, összehasonlíthatóság. Hatékonyabb, mérhető eredmények.
Objektív, tényeken alapuló számszerűsített teljesítménymérés.
• Minőségmutató rendszerek felállításával racionálisabb, rendszerezettebb,
egységes elveken alapuló szabályozott működés.
• Felelősségi és hatáskörök pontosítása.
• Belső és külső kapcsolatok valamint a kommunikáció fejlődése. Az
információáramlás javulása.
• A tervezés folyamatának fejlődése.
• Folyamatos fejlesztés, korszerűsítés.
A kérdőívben a felsőoktatási intézményeknek a minőségirányítási rendszerek
bevezetésére és működtetésére vonatkozó tanácsait is kikértük. Az intézmények
az alábbiakat tartják fontosnak:
• Nem öncélú és nem mechanikusan átvett rendszerkidolgozás.
• Intézményre formált, az egyediséget figyelembe vevő modellek kialakítása.
• Főiskolai, egyetemi tapasztalatokkal rendelkező szakértők felkérése.
• Vezetői elkötelezettség, a munkatársak teljes körű bevonása, pontos és
folyamatos informálása.
• Fokozatosság és folyamatos ellenőrzés és fejlesztés.
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A kérdőívet 7 felsőoktatási intézmény alegysége is kitöltötte.26 Közülük 3
vezetett be ISO minőségirányítási rendszert és 2 helyen a TQM modell elemeit
követik az intézményi minőségfejlesztés terén.
Következtetések
Összességében megállapítható, hogy a felsőoktatási intézmények hasonló
problémákkal találják szembe magukat a minőségirányítási rendszerek kiépítése
kapcsán, mint a profitorientált vállalatok, ám a minőségbiztosítással szembeni
ellenérzések erőteljesebben jelentkeznek, mint a versenyszférában. Ennek okai
lehetnek a felsőoktatásra még ki nem alakított egységes rendszerek és a
követendő példák hiánya.
A Magyar Akkreditációs Bizottságnak fontos szerepe lehet a felsőoktatási
intézmények minőségbiztosítási rendszereinek fejlesztésében. A válaszok alapján
a MAB a következőképpen nyújthat segítséget az intézményeknek.
A feleletválasztós lehetőségek közül leginkább támogatott formák:
• Írásos szakmai anyagok terjesztésével.
• Hírlevéllel.
• Tanfolyamok szervezésével, továbbképzéssel.
• Internetes fórum működtetésével.
További intézményi javaslatok a MAB általi segítségnyújtásra:
• Helyszíni konzultációkkal, tapasztalatcserével.
• Az alapvető elvárások és minimumkövetelmények mielőbbi tisztázásával.
• Mintakérdőívek és a feldolgozásukhoz szükséges szoftverek biztosításával.
• A követendő példák megjelölésével és terjesztésével.
• A minőségügy szerepének tisztázásával az akkreditációban.
Köszönjük a felsőoktatási intézményeknek, hogy válaszaikkal és tanácsaikkal is
hozzájárultak a Magyar Akkreditációs Bizottság munkájához a magyar
felsőoktatás minőségének javítása érdekében.

26

BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, DE Orvos- és Egészségtudományi
Centrum, SE Általános Orvostudományi Kar, SE Egészségügyi Főiskolai Kar, SE Testnevelési és
Sporttudományi Kar, VE Továbbképzési, Távoktatási és Tanácsadó Intézet, BKÁE egyik kara
(hiányosan kitöltött kérdőív).
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Szántó Tibor
A MAB 2004-es kutatás-fejlesztési projektje
Összefoglaló
Célkitűzések
A kutatás-fejlesztési projekt alapvető célkitűzése az volt, hogy a MAB
tevékenységének javításához felhasználható hazai és nemzetközi tapasztalatokat
gyűjtsünk, s ezek alapján az akkreditációs eljárások korszerűsítését, fejlesztését
elősegítsük. Különös jelentőségét adott a projektnek az a tény, hogy a 2004-es év
több szempontból is fontos állomásnak bizonyult a Magyar Akkreditációs
Bizottság történetében.
Először is 2004. január 1-én egy új hároméves ciklus indult, egy megújult testület
kezdte meg munkáját. Ez persze még nem olyan különös, hiszen háromévente
ismétlődő megújulásról van szó.
A második fontos tényező – s ez már a jelen projektet is szorosabban érintette –
ebben az évben az volt, hogy alapos előkészítő munka után kidolgozásra került az
intézményi akkreditáció második körének teljes koncepciója, s a szükséges
dokumentáció. Megtörtént a vizsgálatba kerülő első öt intézmény kiválasztása is,
s elkezdődött a tényleges akkreditációs munka mind az intézményekben (az
önértékelések elkészítésével), mind a MAB-ban (a látogató bizottsági elnökök
felkérésével, felkészítésével, stb.)
S végül a harmadik, talán legnagyobb jelentőségű újdonság ebben az évben az
volt, hogy a bolognai típusú, többciklusú képzésekre való átállás 2004-ben új
lendületet kapott, s megjelent az e képzésekre vonatkozó kormányrendelet is. A
MAB e folyamat munkálataiból derekasan kivette a részét, esetenként mintegy a
folyamat élére állva. A MAB-nak itt nemcsak az új alapszakokra vonatkozó
létesítési és szakindítási követelményrendszert és a további szükséges
dokumentációt kellett kidolgoznia illetve frissítenie, hanem – s ez már persze
nem a K+F projekt keretében történt és történik – a 109 szaklétesítési, és a 2004ben mintegy 150 szakindítási kérelmet is véleményeznie kellett, illetve kell. (A
többi szakindítási kérelmet a kétciklusú képzésről szóló kormányrendelet
értelmében 2005. április 1-ig kell az intézményeknek benyújtaniuk.)
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Végrehajtás
A projekt keretében az előzetes tervnek megfelelően a következő feladatokat
végeztük el:
1. Nemzetközi kitekintés, minőségbiztosítási eljárások Európában
Összesen 5 esettanulmány készítése, összehasonlító kutatások.
2. Minőségbiztosítási rendszerek a hazai felsőoktatási intézményekben
Teljes körű elektronikus kérdőíves felmérés a hazai felsőoktatási
intézmények körében minőségbiztosítási rendszereikről, megoldásaikról.
3. A hazai akkreditációs és minőségértékelési eljárások fejlesztése
Az intézményi akkreditáció második körének és a bolognai típusú,
többciklusú képzések akkreditációjának dokumentációja, valamint a
pszichológia és a történelem tudományágakban a különböző intézményekben
folyó azonos képzések párhuzamos, összehasonlító jellegű értékelése.
A fenti feladatok végrehajtása a testület és a titkárság szokásos napi feladatainak
ellátása mellett, azokkal és egymással is párhuzamosan folyt. A munkálatokat –
ugyancsak az előzetes tervnek megfelelően – májusban külföldi szakértők
meghívásával, véleményeztetéssel, közös eszmecserével segítettük.
Eredmények
1. Nemzetközi tapasztalatok
Mindenekelőtt szeretném megjegyezni, hogy noha az itt következő rövid kis
összefoglalóban igyekeztem az esettanulmányok általam legfontosabbnak ítélt
elemeit, tanulságait kiemelni, ez az összeállítás semmiképpen sem tudja pótolni a
teljes szövegek tanulmányozását.
Az esettanulmányok készítésére kiválasztott négy ország között volt kifejezetten
kicsi, Magyarországgal jól összevethető méretű ország (Dánia). Volt azután
olyan, amely nagyobb ugyan, de szövetségi államszervezete, s az egyes Bund-ok
viszonylagos önállósága miatt ugyancsak érdekes és hasznosítható
tapasztalatokkal szolgálhat számunkra (Németország). S végül volt két olyan
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ország is, melyek nagyobbak nálunk, de az európai felsőoktatásban betöltött
szerepük, súlyuk miatt érdemes rájuk odafigyelni (Anglia, Franciaország). Az
ötödik esettanulmány tárgya pedig az országhatárokon nemritkán már átívelő, a
felsőoktatási programok iránti növekvő keresletet és a korszerű számítástechnika
adta lehetőségeket kiaknázó elektronikus tanítás és tanulás, az e-learning volt.
A tanulmányokból a MAB számára érdekes tapasztalatok, tanulságok a
következőkben foglalhatók össze.
Szervezet (Ki?)
A felsőoktatás minőségbiztosításával, minőségértékelésével foglalkozó
szervezetek egyik legfontosabb vonása az adott nemzeti kormányzattól és a
felsőoktatási intézményektől való függetlenség. A MAB e tekintetben kiállja a
nemzetközi összehasonlítás próbáját, legalábbis amennyiben a felsőoktatási
intézményekből delegált tagok elfogulatlanságát biztosítani, garantálni tudja.
Hangsúlyoznunk kell azonban e függetlenség fontosságát, hogy az a
felsőoktatással kapcsolatos törvényalkotás, a jogszabályok esetleges változása
során ne sikkadjon el, ne sérüljön.
A szervezetek méretét illetően nincs a fentihez hasonló szigorú nemzetközi
etalon. A 30-40 fő közötti MAB testületi létszám az átlagosnál talán magasabb,
az állandó bizottságok tagságával együtt pedig a MAB bizonyosan kevéssé
szokásos méretűnek tekinthető. Itt persze a feladatok mennyiségére és
sokféleségére is figyelemmel kell lenni, mégis, a külföldi tapasztalatok alapján
javasolható a MAB szervezeti felépítésének átgondolása.
A minőségértékelési szervezetek egyes országokon belüli számát illetően úgy
tűnik, hogy legalábbis a nemzeti vagy regionális szintű értékelési jogosítványokat
és hatásköröket jobbára egy-egy szervezet gyakorolja. Kivételnek mondható e
tekintetben Franciaország, ahol a felsőoktatás erősen központosított állami
irányítása mellett, s azzal tulajdonképpen nem könnyen összeegyeztethetően, a
felsőoktatás különböző területeinek, vonatkozásainak értékelését számos
különböző szervezet végzi, a külső szemlélő számára nehezen áttekinthető
feladat- és hatáskör megosztással. A részletesebb vizsgálat azonban azt mutatja,
hogy itt is kialakulnak az egy-egy területet markánsan lefedő szervezetek, mint a
CNE az intézményértékelések, vagy a CTI a mérnökképzések akkreditációja és
értékelése terén.
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A tanulmányozott országok és ügynökségek egyes szervezeti megoldásai közül
említésre érdemes a QAA-ben működő audit bizottság. Ez az egy kivételével a
testületi tagokból álló bizottság egyfajta belső kontrollt lát el. Egy hasonló
bizottság a MAB szervezetén belül fontos szerephez juthatna, talán nem is
annyira a belső ellenőrzés, hanem inkább a MAB belső minőségbiztosítása
tekintetében. A MAB már meglévő Minőségbiztosítási bizottságának feladatkörét
ez irányban lehetne bővíteni. (Hozzá kell persze tennünk, hogy a QAA testületi
tagjai az ügynökség részmunkaidős foglalkoztatottjai, munkavállalói!)
Feladatok (Mit?)
A feladatok tekintetében a legmarkánsabb választóvonal az intézményi- és a
programszintű értékelések között van. A tanulmányozott országok gyakorlata e
tekintetben eltérő. Míg Nagy Britanniában és Dániában a nemzeti értékelő
szervezet feladatköre mindkét típusú vizsgálatokra kiterjed, addig
Franciaországban és Németországban különböző szervezetek, lényegében
egymástól függetlenül végzik az intézményi illetve programszintű értékeléseket.
Igaz, Németország a bolognai típusú programok bevezetésével egyidejűleg
létrehozta az össz-szövetségi hatáskörű Akkreditierungsrat-ot, mely mintegy
meta-értékelő szervezetként hitelesíti az egyébként jobbára regionális alapon
szerveződő ügynökségek munkáját. Német sajátosság továbbá, hogy míg a
programszintű értékeléseket jobbára a regionális akkreditációs ügynökségek
végzik, addig a diszciplináris és intézményi értékelésekre külön szervezetek,
társaságok alakultak.
Meg kell még említeni a feladattípusok között az un. tematikus értékeléseket
(Dánia), melyek során több intézmény illetve szak esetében egy-egy kiválasztott
területet, témát értékelnek (pl. a vizsgáztatás rendszere, a programok közötti
átjárhatóság, a hallgatói szolgáltatások, stb.) Kicsit talán hasonló jellegű
vizsgálatot jelentett Nagy-Britanniában a 2002-ig széles körben alkalmazott
tantárgyi értékelés (subject review), mely az egyes szakokon átívelt, ezt azonban
az intézmények kezdeményezése nyomán megújított értékelési rendszerben már
csak eseti jelleggel alkalmazzák.
A MAB feladatait illetően a készülő új felsőoktatási törvény hozhat némi
változást. A klasszikus intézmény- és programértékelések mellett folytatásra
érdemes a párhuzamos programértékelés, s esetleg megfontolandó lehet a
közeljövőben egy-egy kísérleti jellegű tematikus értékelés kezdeményezése (pl. a
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tényleges átjárhatóság és a kreditátvitel vizsgálata az új alapszakok esetében egyegy képzési ágban vagy képzési területen).
Értékek és célok (Miért?)
A felsőoktatás külső értékelésének mondhatni örökzöld kérdése, hogy az
értékeléseket elsősorban az ellenőrzés, a számonkérhetőség (accountability) miatt
és érdekében végzik, vagy azok inkább a vizsgált intézmények és programok
minőségének javítását, fejlesztését (improvement) szolgálják. A kép e tekintetben
is vegyes. Nyugat-Európa országaiban eleinte általában a segítő, javító célzat
dominált, a 90-es évek végétől azonban sorra jelennek meg ezekben az
országokban is a számonkérhetőséget (is) szolgáló akkreditációs szervezetek. A
projekt keretében vizsgált országok mindegyikében van már akkreditáció, ha a
megnevezésben – talán egyfajta „szemérmességből”? – nem is mindenütt így
szerepel. Franciaországban „habilitáció” a neve, Dániában pedig inkább az
általánosabb „kritérium alapú értékelések” kifejezést használják. A lényegen
persze az elnevezés mit sem változtat.
A nemzetközi trend mindenesetre e két szempont egymásmellettisége, a
vizsgálatok kettős fókusza, irányultsága. A működés hatékonysága, a kibocsátás
minősége, a közpénzek felelős felhasználása mindkét szempontból fontos. Az
intézmények, programok persze szívesebben veszik a „tanácsadást”, mint az
„ellenőrzést”, az akkreditációs igen-nem döntést, de ha az utóbbi korrekt,
megalapozott, átlátható módon és az előzetesen közzétett követelmények,
„sztenderdek” szerint születik, akkor elfogadják.
Ami e tekintetben a MAB-ot illeti, egyfelől az akkreditációs értékelések,
határozatok következetessége, konzisztenciája volna talán még javítható, másfelől
pedig nagyobb szerepet, súlyt kell kapjon az értékelésekben a minőségjavító
célzatú tanácsadás. (Utóbbihoz lásd még alább a minőségbiztosítási kérdőíves
felmérés eredményeit!)
Módszerek, működés (Hogyan?)
Az ügynökségek által végzett külső minőségértékelési módszerek között a
legelterjedtebb az, amelyik a vizsgált intézmény vagy program önértékelési
jelentésének birtokában szakértői bizottságot küld ki, melynek tagjai az írásos
anyagok és a helyszíni tapasztalatok alapján elkészítik értékelő jelentésüket (peer
review). Ezen általánosnak mondható váz azonban az egyes országok,
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ügynökségek gyakorlatában különböző egyedi sajátosságokkal bővül ki. A MAB
eddigi gyakorlatához képest kiemelhető – és követésre megfontolható – eltérések
a következők:
a) A projektben vizsgált országokban általában nagyobb hangsúlyt fektetnek
az értékelő vizsgálatok előkészítésére. Franciaországban a CNE széleskörű
információgyűjtést végez, Dániában az EVA előtanulmányt, s részletes
feladattervet készít, s hasonlóképpen jár el a QAA is, nemcsak a korábbi
értékelések eredményeit, de a vizsgálandó intézményről hozzáférhető
egyéb információkat, publikációkat is feldolgozva, elemezve.
b) Az intézmények felkészítése igen alapos. Nagy-Britanniában a QAA az
intézményi audit során többszöri konzultációs lehetőséget biztosít a
vizsgálandó intézmény munkatársainak az önértékelés elkészítése előtt, s
így járnak el a német ügynökségek is. Dániában az EVA rendszeresen
tanfolyamokat szervez az intézmények munkatársainak a belső értékelések
készítését segítendő.
c) Hasonlóképpen komolyabb, alaposabb a szakértők és az ügynökségi
munkatársak felkészítése, képzése (és továbbképzése) is (EVA, QAA).
d) A QAA látogató bizottsága többször is felkeresi a vizsgált intézményt.
e) Dánia mindig felkér külföldi szakértőket is a látogató bizottságokba,
továbbá
f) a diszciplináris szakértők mellett az értékelési, módszertani szakismereteket
a szintén LB tagként kezelt ügynökségi referensek biztosítják, és
g) a referensek készítik el az értékelő jelentést.
h) Lényeges elem Dániában a felhasználói megkérdezések eredményeinek és a
külső vizsgabiztosok véleményének beépítése az értékelő jelentésbe.
i)

Minőségi hiányosság feltárása esetén a QAA három hónapos intézkedési
tervet kér, melynek végrehajtásáig az audit eljárást nem zárják le.

j)

A végső értékelési jelentéseket teljes terjedelmükben nyilvánosságra hozzák
(CNE, EVA, QAA).

k) Hangsúlyozottan figyelnek a nyilvánosságra, átláthatóságra, az
információk minél szélesebb körű közzétételére, s az ügynökség
tevékenységéről való közérdekű beszámolásra. (Éves jelentések, CNE,
QAA, négyévenkénti mérleg CNE.)
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Ami a látogatások lebonyolítását illeti, itt nincs egységes gyakorlat. A MAB
szakértői, mint ismeretes, megosztják a tennivalókat, s többnyire külön-külön
vizsgálódnak. A QAA szakértői kétfős csoportokban dolgoznak, az EVA látogató
bizottsága pedig a teljes látogatás során együtt marad.
Az értékelési szempontok, akkreditációs követelmények tekintetében szintén
meglehetős sokszínűség tapasztalható. Egy fontos vonatkozást azonban ki kell
emelni, melyben a vizsgált országok és a MAB gyakorlata eltér. A
megközelítésről, a módszertani „filozófiáról” van szó. Nyugat-Európában a
feljebb is tárgyalt tanácsadási fókusznak megfelelően a vizsgálatok alapelve az
intézmények, programok által kitűzött célnak való megfelelés (fitness for
purpose) értékelése, szemben a kívülről meghatározott, jobbára intézményprogram- és tevékenységtípustól függetlenül előírt sztenderdekhez való
viszonyítással. Ezt az alapelvet olyannyira fontosnak tartják, hogy pl. Dániában a
kritérium alapú (akkreditációs) értékelések során is figyelembe veszik: az
értékelési kritériumok kidolgozása lényegében vizsgálatonként egyedileg, s az
érintett intézmények bevonásával történik. A német akkreditációs ügynökségek
ugyancsak a vizsgált szak saját maga által kitűzött céljait tekintik az értékelések
legfontosabb viszonyítási pontjának, „sztenderdjének”, s némelyik ügynökség az
eljárást is „személyre szabja”. (Jegyezzük itt meg, hogy Németországban a
szakakkreditáció önkéntes, de az intézmények számára nem ingyenes, hanem
fizetős, s nem is olcsó szolgáltatás: egy szak akkreditációs költsége 15-20 ezer
euro.) Amerikában pedig a távoktatás minőségértékelésével foglalkozó DETC
alkalmazza ezt a célközpontú értékelést.
Nemcsak a projekt során készített esettanulmányok, de további nemzetközi
tapasztalatok is azt mutatják, hogy a felsőoktatás külső minőségértékelésében
egyre inkább teret nyer a felsőoktatási kínálati sokféleségnek, sokszínűségnek
megfelelő ügyfél- vagy inkább partnerközpontúság, a partnerre, a vizsgált szakra,
intézményre szabott „tailor made” vizsgálati módszer és követelményrendszer.
Voltaképpen a távoktatás, s még inkább az elektronikus tanítás és tanulás, az
e-learning megjelenése is ebbe a trendbe illeszkedik, ezt erősíti. Első az ügyfél: a
hallgató, a szak, az intézmény, a „célcsoport”, s az eljárást, a módszereket, a
követelményeket hozzá kell igazítani. (Persze nem ami a minőségi szintet illeti.)
Ugyancsak említésre érdemes, hogy az INQAAHE, a minőségbiztosítási
ügynökségek világhálózata 2005-ös konferenciájának négy témaköre közül az
első ezzel a sokféleséggel, diverzitással foglalkozik, s azt próbálja meg körüljárni
majd, hogy mit tehetnek az ügynökségek a diverzitás szolgálatában, hogyan
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alakíthatják módszereiket, követelményeiket, s hogyan lehet az általában ipari
alapú, sztenderdizált minőségbiztosítási modelleket és eljárásokat az egyes
intézmények és programok sajátosságainak megfelelően testre szabni. Ez utóbbi
szükségletet, igényt erősíti az alább röviden összefoglalandó minőségbiztosítási
kérdőív feldolgozásának tapasztalata is. S ezzel cseng egybe a MAB Nemzetközi
Tanácsadó Testületének ez évi értekezlete és ajánlássora: rugalmas, kimenet
központú követelményeket és minőségbiztosítási megoldásokat javasolnak, azt,
hogy a MAB gondolja át az elmúlt tíz év eredményeit és problémáit, s működését,
követelményeit a változó környezethez és prioritásokhoz, a programok,
intézmények sokféleségéhez, sajátosságaikhoz igazítsa. Alternatív eljárásokra és
módszerekre, rugalmasabb és differenciáltabb követelményrendszerre, új
stratégiára van szükség.
Egy további lehetséges előrelépési irány lehetne a Magyar Akkreditációs
Bizottság számára az általánosabb és stratégiai szempontú elemző, tanácsadó
szerep tényleges felvállalása. (Lásd a CNE és a QAA által közzétett jelentéseket,
vagy akár az Akkreditierungsrat meta-szintű funkcióját és értékeléseit!) A MAB
hatóságszerű látszatát – és, valljuk be, olykor ilyen működését – nem kis részben
a szorosan az államigazgatási engedélyezési döntésekhez kapcsolódó egyedi
véleményezés és határozathozatal okozza. Fontos persze, hogy az országban csak
megfelelő minőségű szakok létesüljenek, induljanak, de mindeddig, hiába
többszöri figyelemfelhívás egy-egy MAB-tag, vagy a Nemzetközi Tanácsadó
Testület részéről, hiába a Stratégiai tervben megfogalmazott szándék, nem
sikerült a MAB-nak e kapuőr szerepén túllépnie, s valóban, a legjobb értelemben
vett szakmai-stratégiai értékelő és tanácsadó testületté válnia. Többnyire sajnos
elveszik a részletekben, nem jut idő és energia a magyar felsőoktatás egészének
minőségi áttekintésére, segítésére. A sok kis fácskától nem látszik az erdő.
Előremutató e tekintetben a párhuzamos értékelési vizsgálatok elindítása, a
bolognai átalakulás kapcsán felvállalt aktivitás, s kínálkozó lehetőség az
intézményi akkreditáció második körének általánosabb fókuszálása. Az új
felsőoktatási törvény e tekintetben mérföldkő lehetne: meg kellene találni a MAB
számára azt a jövőbe mutató utat, mely az egyedi állásfoglalásoktól, az
intézmények felelősségének és belső minőségbiztosításának erősödésére
támaszkodva, azt segítve, az általánosabb szintű átlátáshoz és elemzésekhez
vezet. Utóbbihoz talán még aktívabb, még jobban elkötelezett, s
minőségértékelési tekintetben is professzionális szervezet szükséges.
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2. Minőségbiztosítás a hazai felsőoktatási intézményekben
A projekt ezen alkomponense keretében egy kérdőívet állítottunk össze, melyet
az interneten tettünk elérhetővé és kitölthetővé az intézmények számára, s minden
felsőoktatási intézményt felkértünk, hogy a kérdőív kitöltésével vegyen részt a
vizsgálatban, s járuljon hozzá az intézményi belső minőségbiztosítási
tevékenység és rendszerek felméréséhez, a tapasztalatok megosztásához.
A válaszarány magas, 72 %-os volt (49 intézmény), s további 7 intézményi
alegység (centrum, kar, intézet) töltötte ki a kérdőívet. A feldolgozás alapján
kiderült, hogy noha az intézményi belső minőségbiztosítási rendszerek kiépítését
a felsőoktatási törvény 2001. december 31-i határidővel írta elő, az intézmények
nagyobb (mintegy kétharmad) részében ilyen rendszer még mindig nem működik.
19 intézmény számolt be működő minőségbiztosítási rendszeréről, ez a válaszoló
intézmények 39, az összes magyar intézmény 28 %-a. További 15 intézményben
folyamatban van a rendszer kiépítése, 10 intézmény tervezi a kiépítést, 5
intézmény azonban azt válaszolta, hogy nem is tervezi belső minőségbiztosítási
rendszer létrehozását. E vonatkozásban sajnos tehát az eddig is sejtett nem túl jó
összkép nyert empirikus alátámasztást.
A válaszoló intézmények többségében végeztek már igény- illetve elégedettségi
felméréseket, többen az utóbbit, s mindkét típusú felmérést leginkább a hallgatók,
majd az oktatók körében. Örvendetes azonban, hogy a válaszoló intézmények
mintegy fele a végzett hallgatókat is megkérdezte a kapott képzéssel kapcsolatos
elégedettségükről. Ez komoly előrelépésnek, s mondhatni váratlan eredménynek
tekinthető, hiszen eddig jobbára az alumni mozgalmak hiányáról, a végzett
hallgatók megkeresésének adminisztratív-szervezési és pénzügyi nehézségeiről
hallottunk.
Érdemes még e helyütt is megemlíteni az intézmények tapasztalatai közül
néhányat a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és működtetése
tekintetében. A nehézségek között leginkább az idegenkedés, az újszerű
gondolkodásmód nehezen való elfogadása, az adminisztrációs terhek növekedése,
kapacitás- és kompetenciahiány jelentkeztek, de a minőségbiztosítás
felsőoktatásra adaptálása sem bizonyult könnyű feladatnak. E téren még mindig
nincs kellő fogalmi tisztázottság, hiányoznak a jól felhasználható modellek,
módszerek, eljárások. Talán a HEFOP pályázati lehetőségek keretében 2005-től
meginduló ez irányú munka hoz majd jelentősebb előrelépést itt.
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Az eredmények tekintetében a szervezettség, átláthatóság, az információáramlás
javulását, a felelősségi és hatáskörök tisztázását, s az objektívabb
teljesítménymérést emelhetjük ki.
Igen hasznosak továbbá az intézmények tanácsai a minőségbiztosítási rendszerek
bevezetésére és működtetésére vonatkozóan. Ezek lényege az, hogy nem javasolt
egy-egy kész, jobbára a termelő szférára kidolgozott rendszer mechanikus
átvétele. A felsőoktatás sajátosságai mellett az adott intézmény speciális céljait,
működését is a legmesszebbmenőkig figyelembe véve lehet igazán működőképes
rendszert kialakítani. Valóban „a célnak megfelelően”. (S ez persze a külső
értékelésre, akkreditációra nézve is fontos következményekkel jár, lásd a
személyre szabottságról a fentebb mondottakat.) Nélkülözhetetlen továbbá a
vezetői elkötelezettség, s a munkatársak lehető legteljesebb körű bevonása. A
szervezet jó minőségéhez minden egyes munkatárs minőségi munkája szükséges.
Azt is megkérdeztük az intézményektől, hogyan tud a Magyar Akkreditációs
Bizottság leginkább segítséget nyújtani a belső minőségbiztosítási rendszerek
kiépítéséhez. A feleletválasztós lehetőségek közül legtöbben az írásos szakmai
anyagok terjesztését, tanfolyamok, továbbképzések szervezését választották. Az
egyéb javaslatok között szerepeltek a helyszíni konzultációk nyújtása, az igényés elégedettségi vizsgálatokhoz szükséges mintakérdőívek és a feldolgozásukhoz
szükséges szoftverek biztosítása, s az is, hogy a MAB mielőbb tisztázza, hogy mi
is pontosan a minőségügy szerepe az akkreditációban, mik az idevonatkozó
követelmények és elvárások.
A kérdőíves felmérés összességében igen hasznosnak bizonyult. Viszonylag tiszta
képet nyertünk a minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének jelenlegi helyzetéről,
s a beérkezett információk alapján létrehozhatjuk kis minőségbiztosítási
adatbázisunkat is. Világossá vált továbbá, hogy a Magyar Akkreditációs
Bizottságnak alapvető és sürgős feladatai vannak az intézményi belső
minőségbiztosítási
rendszerek
kiépítésének
támogatásában,
s
azok
működtetésének az akkreditációs vizsgálatokba kapcsolásában.
3. Az akkreditációs eljárások fejlesztése
A kutatás-fejlesztési projekt fő célkitűzésének megfelelően a legfontosabb
munkaterület kétségtelenül az akkreditációs eljárások korszerűsítése, fejlesztése
volt, mely feladatcsoport végrehajtásához a nemzetközi kitekintés és a hazai
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minőségbiztosítási helyzet felmérése mintegy alapozásként és hátterül szolgáltak.
Az akkreditációs munkában alkalmazott módszerek és eljárások persze szinte
állandó felülvizsgálat alatt vannak, s ez így természetes. A MAB tevékenysége
során gyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok eddig is felhasználásra kerültek.
Az összefoglaló elején említett tényezőknek köszönhetően azonban a jelen
periódusban talán még nagyobb fontossága, jelentősége lehet az e projekt
keretében feltárt ismereteknek és tapasztalatoknak.
Az ideális, s a kézenfekvő logikai sorrend persze az lett volna, ha az eljárások
fejlesztési munkája a fenti másik két komponens eredményeinek teljes
ismeretében történik. A projekt viszonylag szűk időhatárai és a további külső
tényezők miatt sürgető fejlesztési igény azonban e munkálatok párhuzamos
elvégzését tette szükségessé. Mint azt az imént jeleztem, az akkreditációs
eljárások fejlesztése lényegében folyamatos tevékenység, így, szemben a projekt
másik két fő komponensével, az itt elért eredmények egy hosszabb, s
többségükben még véget sem ért munkaszakasz gyümölcsei.
A kutatás-fejlesztési projekt keretében a következő tevékenységeket végezte el a
MAB az akkreditációs eljárások fejlesztése tekintetében:
1. Az intézményi akkreditáció második körének megkezdéséhez szükséges
dokumentáció kidolgozása, az Akkreditációs Útmutató és mellékleteinek
véglegesítése.
2. A bolognai típusú, többciklusú képzések akkreditációs dokumentációjának
kidolgozása, a szakindítási akkreditációs követelményrendszer, a kapcsolódó
eljárási rend, a kérelmek beadására vonatkozó útmutató, valamint a kérelmek
elbírálásához szükséges bírálati lap elkészítése.
3. A pszichológia és a történelem tudományágakban a különböző
intézményekben folyó azonos képzések párhuzamos, összehasonlító jellegű
értékelésének elvégzése.
Jelen összefoglalónak nem feladata a fenti három pontban jelzett munka részletes
ismertetése. Már csak azért sem, mert úgy az intézményi akkreditáció második
köre, mint a bolognai típusú új alapszakok akkreditációja még folyamatban van,
sőt, előbbi épp csak elkezdődött. Úgy illő, hogy ezen feladatok végrehajtásának
értékelésére később, immár a megfelelő tapasztalatok birtokában, s talán nagyobb
lélegzetű beszámolókban térjünk vissza.

141

A MAB 2004. évi K+F projektjének tanulmányai

Ami azonban a pszichológia és a történelem tudományágakban végzett
párhuzamos akkreditációs értékeléseket illeti, ezek sikeresen befejeződtek, s így a
fejlesztési munkáról, a teljes vizsgálatokról és az eredményekről már egy – a
jelen összeállítással egyidejűleg megjelenő – önálló kötetben adunk részletesen
számot.
Befejezésül
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2004-es kutatás-fejlesztési projektjének
tapasztalatai egyértelműen pozitívak, az eredmények a jövőbe mutatnak. Azt
dokumentálják, hogy a MAB testülete és titkársága az igen nehéz költségvetési
feltételek között, számos esetben jelentős többletmunka vállalásával és
elvégzésével hajlandó és képes megfelelni az elébe tornyosuló feladatok nem
jelentéktelen kihívásának. Bízunk abban, hogy ez a lendület, a hajlandóság és a
képesség is, az elkövetkező időszakokra is megmarad, s a Magyar Akkreditációs
Bizottság eddigi tevékenységéhez mérhetően, vagy annál még jobban tudja
szolgálni a magyar felsőoktatás minőségének ügyét.
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