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1 Bevezetés 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban OFI) mint Megrendelő az „Európai Uniós 

forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan „Felsőoktatási andragógiai - pedagógiai 

elemzés” című kutatás lebonyolítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a Mondolat Iroda 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (a továbbiakban Mondolat Iroda) hirdette ki nyertes 

Ajánlattevőként. 

 

A nyertes ajánlatban szereplő kutatási tervet az OFI és a Mondolat Iroda 2011. április 21-én 

közösen véglegesítette, melynek alapján került lebonyolításra a jelen kutatás. 

 

1.1 Fogalom meghatározás 

A kutatás koncepcióját a felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvényben (továbbiakban Ftv.), 

valamint a felsőoktatási intézmények felnőttképzési tevékenysége szóló 2001. évi CI. 

törvényben (továbbiakban Fktv.) szereplő definíciók szerint alakítottuk ki, azonban ezekben a 

jogszabályokban nem jelenik meg kellő mélységben az a három fogalom, melyre a kutatás épül: 

a felnőtt, az andragógia, a felsőoktatási andragógia-pedagógia. Az alábbiakban ezért az 

elfogadott szakmai-tudományos felfogások mentén rövid áttekintést adunk erről a három 

fogalomról a jelentés eredményeinek jobb értelmezése érdekében. A tanulmánynak nem célja 

tudományosan definiálni a felnőtt tanulót, az andragógiát és a felsőoktatási andragógia-

pedagógiát, a megközelítéseket átfogóan alkalmazzuk a felsőoktatásban dolgozók 

véleményének és gyakorlatának megismerésében és ismertetésében. 

1.1.1 A felnőtt fogalma 

Jelen kutatásban – a megrendelői igényekre tekintettel – az alábbi fogalomkörökből a felnőtt 

tanulóra a szakirodalomban meglévő többféle megközelítést is alkalmaztuk, az andragógiát 

pedig komplex módon mindhárom, az 1.1.2. fejezetben jelzett értelemben együttesen 

használtuk, mert a felsőoktatásban, a felsőoktatási andragógia - pedagógiában megjelenő 

változatos helyzetekben mindegyik értelmezés helytálló lehet. 
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1.1.1.1 A felnőtt tanuló 

A felnőttség fogalma általában a felnövekvést követő testi-lelki és szellemi érettséget jelentő 

életszakasz, amelyet az egyén a saját belső fejlődése, valamint a külső környezeti hatások és a 

tapasztalatok hatására végbemenő tanulási folyamata révén ér el. 

 

A felnőtt ember életútja során különböző fejlődési fázisokon megy keresztül. A felnőttkorba 

lépés olyan fejlődési folyamat eredményeképpen jöhet létre, ahol a fejlődés mint előremutató 

változás létrehoz egy minőségileg új és magasabb rendű formát, amelynek alapja az érés és a 

tanulás, ami vonatkozik a testi és szellemi érésre egyaránt. A felnőttkort különböző tudományos 

paradigmák sokféleképpen szakaszolják, azonban az oktatás, a képzés szempontjából elégséges 

megkülönböztetni az alábbi három szakaszt1: 

 fiatal felnőttkor: 20-35 éves kor; 

 középső felnőttkor: 36-65 éves kor; 

 időskor: 66 éven túli életszakasz. 

 

A felnőttkor főbb jellemzői a következők: 

 Anatómiai, élettani fejlettség;  

 Maximális teljesítőképesség;  

 Stabil szociális kapcsolatok, állandósult érzelmi kötődések; 

 Önállóság; 

 Erős énvédő mechanizmus; 

 A megismerő tevékenységet elősegítő intellektuális érzelmek;  

 Fejlett a szándékos figyelem, absztraháló képesség.  

 

A Felnőttoktatási és –képzési Lexikon szerint a felnőtt tanuló „felnőtt korú ember, aki munkája 

mellett, vagy munkanélküliként, ritkábban nyugdíjasként vállalja tudása rendszeres 

továbbfejlesztését. Ezért igyekszik magasabb szintű iskolai végzettséget szerezni, és 

előnyösebb munkavállalási lehetőséget adó szakképzettséghez jutni.” (Benedek és mtsa, 2002, 

154. p) 

 

                                    
 
1 Pöggeler, F. (1970) nyomán Zrinszky (1995). Pöggeler a fejlődési szakaszokat a tapasztalatszerzés, a képzés és a 

társas kapcsolatok együttesében szemléli, a fő különbséget a motiváció és az értékrend változásaiban látta. Előre 
bocsátjuk, hogy a jelen kutatásban válaszadó oktatók hasonlóképp vélekednek. 
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Az életkori és tanulási szakaszolás szerinti definíciók megjelennek a tanulással, oktatás-

képzéssel foglalkozó jogszabályokban, statisztikákban, elemzésekben is, és ez is hatással van a 

felnőtt tanulóval kapcsolatos fogalomhasználatra. Az Fktv. szerint felnőtt tanulónak tekinthető 

minden olyan állampolgár, aki 18 évnél idősebb és tankötelezettségének eleget tett. Az OECD 

meghatározása szerint „olyan felnőttek, akik már túljutottak a kötelező oktatás és képzés 

periódusán.” (OECD, 2001) 

 

A tanítás-tanulás folyamatában figyelembe kell venni, hogy a felnőttkori személyiség 

tulajdonságai eltérnek a gyermek és az ifjúkori személyiség sajátosságaitól.  

 

A XX. sz. második felében felbomlott az életkoroknak az a hagyományos felosztása, amely 

szerint a gyermek- és az ifjúkor a tanulás, a felnőttkor az alkotómunka, az időskor a „jól 

megérdemelt pihenés” időszaka. A fejlett világban a globalizáció és az információs társadalom 

kialakulását kísérő tudásalapú társadalom igénye általános érvényűvé tette az egész életen át 

tartó tanulás követelményét, az ismeretek és kompetenciák folyamatos megújítását a felnőttek 

körében is, függetlenül attól, hogy aktív munkaerő-piaci szereplő-e az egyén (OECD, 1996). 

 

A formális, nem-formális és informális módon megvalósuló permanens tanulás tehát átfogja az 

emberi élet egészét, ezért beszélünk gyermekkori, ifjúkori és felnőttkori tanulásról, amely 

valójában két nagy, viszonylag önálló, egymást követő és egymással kapcsolatban lévő 

szakaszból áll: a kifejlesztő - kiképző és a továbbfejlesztő - továbbképző szakaszból (szerk. 

Szöllősi, 2008). Az első gyermek- és ifjúkorban valósul meg, a másik főként ifjú-, felnőttkorban, 

de egyre inkább belenyúlik az időskorba. Az utóbbit tekintjük a felnőttoktatás és -képzés 

területének. A szakaszolás azonban relatív, az első szakasz addig tart, amíg az ember be nem 

lép a munka világába, ez napjainkban egyre inkább kitolódik egészen az ifjúkor végéig. A 

második szakasz azonban csak azokra a szintekre építhet, amelyeket az első szakasz elért, 

viszont fontos feladata az első szakaszban meg nem szerzett alapok pótlása, ami a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok esetében az általános műveltség és a szakmai tudás pótlását 

jelenti és mindenki számára az új technológiák elsajátítását. 
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1.1.1.2 A felnőttkori tanulás jellemzői 

A közgondolkodásban a felnőttkori tanulás nehézségeként leggyakrabban a csökkenő 

emlékezetre utalnak. Ez az életkor előrehaladásával változik ugyan, de az általános 

hiedelemmel szemben, összességében felnőttkorban a tanulási képesség nem csökken. A felnőtt 

- a gyermekkel szemben - más bevésési, felidézési technikákat alkalmaz: emlékezete a logikus 

kapcsolatok, ok-okozati összefüggések, tartalmi hasonlóságok alapján működik.  

A felnőttkori stabilitásból, önállóságból, a betöltött szerepekből adódóan megjelenik a nagyfokú 

felelősségtudat, az érdekeltség, mint motívum. A felnőttkori önállóság következtében a 

létfenntartási és birtoklási szükséglet kerül előtérbe, ez viszont meghatározza a működési 

aktivitást. A rutinos felnőtt tanuló még a ténylegesen meglévő időskori emlékezetromlását (pl. 

logikai kapcsolatok nélküli adathalmazok nehezebb memorizálása) is képes kompenzálni 

akaratával, gyakorlottságával, az automatizálódott megoldások tárházával, élettapasztalatával.  

 

A felnőtt tanuló jellemzője hogy pragmatikus, fontos számára, hogy lássa minden 

tevékenységének okát és célját.  Kerüli a kudarcot, céltudatos és élményre törekvő, siker- és a 

teljesítményorientált. Csak akkor motiválható tanulásra, ha világosan látja annak (munkaerő-

piaci) jelentőségét, egzisztenciális helyzetének megtartásához, társadalmi felemelkedéséhez 

való hozzájárulását. Ha motivált, akkor terhelhető, tartós kitartásra képes. Azonban fél a 

megmérettetéstől, a lemaradástól, az alkalmatlanságtól, a bizonytalanságtól. A félelem, a tartós 

szorongás a folyamatos tanulás gátjává, a lemorzsolódás okává válhat. 

 

Az andragógia egyik fő kérdése, hogy hogyan valósítható meg a felnőttek élethosszig tartó 

tanulása, azaz miként lehet motiválni az embereket a tanulásra. A motívumok közül 

napjainkban dominálnak az egzisztenciális jellegűek, a munkahelyi követelményeknek való 

megfelelés kényszere, de szerepet játszhatnak a család, a baráti kör, a munkahely által 

generált presztízsmotívumok és természetesen az emberi kíváncsiság és tudásvágy által 

vezérelt érdeklődésre alapozódó motívumok. 

 

A felnőttek életkori, szociális és egyedi biográfiai különbözőségükből eredően – eltérő módon 

tanulnak, s ehhez a felnőttképzésnek alkalmazkodnia kell. A felnőttoktatási módszerek egy 

része (pl. az előadó központú módszerek) a gyermekek oktatásában használatos módszerekből 

fejlődött ki, alakult át, míg a közoktatásban használt számos módszer a felnőttképzés világából 

származik (pl. projektmódszer). A felnőttoktatónak a felnőttek képzésének, tanulásának 

szervezésénél a tanítás-tanulás folyamatának egészéből kell kiindulni. 
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Az infokommunikációs technológiák forradalmasítják a felnőttek tanulásának módszertanát, 

szinte beláthatatlan lehetőséget kínálnak az egyénre szabott, kedvező, valóságos és virtuális 

tanulási terek és módszerek fejlesztéséhez, alkalmazásához.  

 

A felnőtt ma már – tanulási stílusának és lehetőségeinek figyelembevételével – dönthet arról, 

hogy jelenléti, vagy távoktatást választ.  Ha jelenléti oktatást választ, akkor a tanulás célja, 

tartalma alapján előadó-központú vagy résztvevőközpontú módszereket preferáljon, vagy éljen 

az önirányító, önszervező tanulás, vagy a munkába integrált tanulás, vagy a média által 

támogatott formák lehetőségével. A felnőttképzés módszertanának nagy kihívása, hogy a 

bővülő technikai lehetőségek és a tanulásra szánható, rendszerint rövid idő és az egyéni 

sajátosságok és igények szorításában képes legyen a leghatékonyabb módszert kiválasztani és 

hatékonyan alkalmazni. 

 

1.1.2 Andragógia 

A felnőttek önálló tanulásának segítésével foglalkozó tudományág (gör. aner felnőtt, férfi + 

agogé vezetés, nevelés), a felnőttek iskolai és iskolán kívüli nevelésének elmélete és gyakorlata, 

amely oktatás, és képzés cél- és feladatrendszerének, alapelemeinek, sajátosságainak, 

folyamatának, törvényszerűségeit, módszer- és eszközrendszerét kutatja. F. Pöggeler (1957) 

értelmezésében az embernevelés, az antropagógia tudománya, amely három nagy 

szakaszra osztható: 

 a pedagógiára, mint a gyermeknevelés tudományára, 

 az andragógiára, mint a felnőttnevelés tudományára és 

 a gerontagógiára, mint az idősekkel való foglalkozás tudományára.  

Az andragógia – bár fogalma már 1883-ban megjelent A. Kapp írásaiban - a pedagógiáról csak 

1920 tájékán vált le, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a felnőttek tanulását nem lehet 

azonosítani a gyermekek tanulásával.  

 

A gyermekkor vége ugyanis nem jelenti a nevelhetőség, a személyiség fejlődésének határát. 

Ugyanakkor a felnőtt ember társadalmi helyzete, magatartása, pszichikuma más, és a felnőttek 

tanításának és tanulásának gyakorlatát csak egy új elmélet és módszertan alapján lehet 

megalapozni. A pedagógiához hasonlóan az andragógia interdiszciplináris jellegű tudományág, 

amely számos ponton találkozik a pszichológia, a szociológia, a szociálpszichológia, a filozófia, a 

történettudomány, a szervezetfejlesztés és vezetéstudomány területeivel.  
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A pedagógia, andragógia és gerontagógia hármas tagolású rendszere jól illeszkedik a 

napjainkban oly fontos egész életen át tartó tanulás elveihez és rendszeréhez, és tartalmazza a 

törvényszerűségek és alapelvek mellett a felnőttekkel való bánásmód cél és értékrendszerének 

sajátosságait is.  

 

A felnőttnevelés, a felnőttoktatás, a felnőttképzés fogalma gyakran keveredik, nemcsak a 

közbeszédben, hanem a felnőttképzéssel foglalkozók körében is. A három fogalom közül 

legtágabb a felnőttnevelés. „A nagykorú és felnőtt ember személyiségének meghatározott 

célok érdekében folyó, céltudatosan tervezett és szervezett fejlesztése”, azaz 

személyiségalakító, szocializáló emberi tevékenység (Durkó, 2002), amelyben az adott 

társadalom elvárásait megjelenítő tudatosság érvényesül. A felnőttoktatás a felnőttnevelés 

azon területe, amelyben a művelődési javak elsajátítása döntően ismeretnyújtáson és 

elsajátításon keresztül, rendszeres közvetítéssel valósul meg.  

 

A legszűkebb fogalom a felnőttképzés, amely „a felnőttek céltudatos és tervszerű fejlesztésére 

irányuló tevékenységeknek azt a komplexumát fogalja magába, amelyben meghatározott 

kompetenciák kiművelése kap hangsúlyt” (Felnőttoktatási –és képzési Lexikon, 2002), 

elsősorban a „szakemberré” válás folyamatát, gyakorlatát jelölik vele: egy-egy ismeretrendszer 

olyan elsajátítási folyamata, amely szorosan együtt jár a gyakorlati alkalmazás készségeinek, 

képességeinek kifejlesztésével, az adott ismeretrendszer alkalmazásának és kiegészítésének 

lehetőségeivel. Az átképzés a meglévő alapokra, ismeretekre épülő - megváltozott gazdasági 

folyamatok, munkaerő-piaci helyzet igényelte - új szakismeretek megszerzését jelenti.. 

 

Az andragógiai gyakorlat az UNESCO deklarációja (1976, Nairobi 19. ülésszak) az egész világon 

kiterjeszti hatáskörét a társadalmi munkamegosztásba belépő, avagy a munkaerő-piacra kilépő 

fiatalokra, nemcsak a fiatal felnőttekre, hanem gyakran a fiatalkorúakra is, azaz a 16-17 

évesekre. Ilyenképpen az andragógia tudományos illetékessége, a pedagógiához 

közeledve, kiterjed a felnövekvő nemzedékekre is. Illetve kialakulóban van a pedagógia és 

az andragógia között "elterülő", a két diszciplínát szorosan egymáshoz kapcsoló elméleti sáv, 

amely a felnőttoktatás, a felnőttképzés hatókörébe kerülő fiatalok specialitásaival foglalkozik. 

Pontosabban azon csoportjaikkal, akik – eltérő okokból, akár kényszer folytán - már kikerültek a 

standard közoktatás hatálya alól, munkába álltak, vagy éppen munkát. 
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Az andragógus, az az elméleti szakember, aki neveléstudományi, pszichológiai, jogi, 

közgazdasági, szociológiai tudása, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a 

nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerő-piac és a munkavállalás kapcsolatáról 

szerzett ismerete alapján képes a közkultúra színterein, településeken, intézményekben, 

szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző oktatási, képzési területein 

közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök 

ellátására, illetve andragógiai elméleti és módszertani kutatásokra.  

1.1.2.1 Felsőoktatási andragógia - pedagógia 

A felsőoktatás – törvényileg szabályozott módon - az iskolarendszerű oktatás legfelső szintje, 

korábban a főiskolai és egyetemi képzést, 2000 óta a Bolognai rendszerű, négyszintű (felsőfokú 

szakképzés, Ba/BSc, MA/MSc, PhD), felsőfokú szakképzettséget igazoló oklevéllel záruló 

képzést, illetve annak intézményi hátterét jelenti. A felsőoktatási andragógia - pedagógia a 

pedagógia elméletének és gyakorlatának azon szegmense, amelynek célcsoportját felnőtt 

életkorú személyek alkotják, így a pedagógia és andragógia sajátos határterületének is 

tekinthető. A felsőoktatási andragógia - pedagógia a felsőoktatásban tanulók képzési 

rendszereivel, tanításával-tanulásával, fejlesztésével, menedzsmentjével foglalkozó tudomány, 

amely a felsőoktatási expanzió idején került az érdeklődés középpontjába. 

 

Az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi és hazai kutatás foglalkozott a tanítás és tanulás e 

csoportban jelentkező általános (pl. tanulási stílusok) és napjainkra jellemző különös 

sajátosságaival (újszerű tanulási környezet sajátosságaival), újabban kutatják a felsőoktatás 

szervezeti és vezetéselméleti tudáshátterét.  

A felnőttoktatás módszertani kihívása a nappali és a levelező tagozatos, valamint távoktatásos 

képzési formák párhuzamos alkalmazásának szükségessége egyazon felsőoktatási 

intézményben, illetve képzési területen, továbbá a különböző életkorú felnőtt tanulók előzetes 

tudásának figyelembe vétele. Az élethosszig tartó tanulás világában a felsőoktatás - az 

alapképzésen túl - jelentős szerepet játszik a felnőtt lakosság át- és továbbképzésében, a 

szakmai műveltség és a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztésében. 
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1.1.3 Kompetencia alapú képzés 

1.1.3.1 Kompetencia és kulcskompetencia 

A kompetencia a köznapi szóhasználatban illetékességet, szakavatottságot jelent; 

felnőttképzésben teljesítőképes tudást, a megszerzett tudásnak és a személyiség meglévő 

adottságainak-készségeinek adott környezetben való alkalmazási képességét és szándékát 

jelenti. A statikus és befejezett jellegű szakképzettséggel, kvalifikációval szemben – a 

kompetencia dinamikus jelenség: az oktatás, a képzés során megszerzett tudás, a szakmai és 

személyes tapasztalatok együttesét, meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasságot 

jelent. Más nézőpontból a kompetencia a tanulás (tapasztalás, gyakorlás) eredményeként 

kialakuló személyes erőforrás-képződmények strukturált és együttes rendszere, amely az egyén 

számára – egy konkrét szellemi és/vagy fizikai (szak)területen – lehetővé teszi a megszerzett 

ismeretek és személyiségbeli komponensek konstruktív és sikeres alkalmazását.   

 

A XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásai és válságai szerte a világon az oktatáspolitika 

érdeklődésének középpontjába helyezte a kompetencia alapú képzés kérdését, mint a gazdaság 

munkaerő szükségletének változására adandó válaszol egyikét. A tudásalapú társadalom 

értelemszerűen igényli a közoktatás és a felsőoktatás elmozdulását: az oktatás teljes 

vertikumát a piaci gazdasági követelmények irányába, a tanulásszervezés módját pedig az 

egyénre szabott, legalább részben önszervező és önfinanszírozó tanulás irányába tolja. 

A kompetencia alapú oktatás jellemzője a rendszerszemlélet, alapja a szakpolitika, munkaerő-

piac és a foglalkozások elemzése. A képzések tantervei a munkavégzéshez igazodnak, és a 

DACUM (Developing A CurriculUM) módszerrel végzett munkakör- és feladat elemzésre épülnek. 

A szakképzésben – ezen módszer alapján – a kompetencia alapú tanterv három pilléreként a 

célokban és követelményekben megfogalmazott kompetenciákat, a sajátos mérési és értékelési 

eljárásokat, módszereket, a sajátos tevékenység-orientált tanulási tevékenységeket szokták 

megjelölni. 

 

A szakképzésben kompetencia alapú képzés célja, olyan ismeretek, készségek és beállítódások 

együtteseinek megszerzése, amellyel egy munkakör azonnal, további begyakorlási idő nélkül, a 

megadott követelményeket kielégítve ellátható, betölthető. A képzés tartalmát az elvégzendő 

munkafeladatból kiindulva rendszerelvűen, modulokból építik fel. 
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A kulcskompetencia azon ismeretek, készségek és attitűdök egysége, amellyel mindenkinek 

rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon 

illeszkedni a társadalomba, részt tudjon vállalni a társadalmi munkamegosztásban. 

 

A kulcskompetencia két alapvető ismérve: a transzferabilitás (az egyik helyzetről a másikra 

átvihető) és a többfunkciós jelleg, ami azt jelenti, hogy változatos szituációkban és 

kontextusokban alkalmazhatók. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. évi ajánlása 

(2006/962/EK) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákról „az itt, az adott 

helyzetben megfelelő ismeretek, készségek és attitűdök ötvözeteként” értelmezi a 

kulcskompetenciákat, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes 

önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a 

foglalkoztatáshoz. A kulcskompetenciák a sikeres életvitelt biztosítják a tudásalapú 

társadalomban, mind a magasan, mind az alacsonyan képzett európai munkavállalók esetében, 

az élet minden területén. A kulcskompetenciák hasznosíthatóságának módja folyamatosan 

változik a gazdaság nemzetközivé válása, az új technológiák bevezetése és a vállalkozások 

szervezésének új módozatai szerint. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc 

kulcskompetencia (2006/962/EK): az anyanyelven folytatott kommunikáció, az idegen nyelven 

folytatott kommunikáció, a matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák, a 

digitális kompetencia,  a tanulás elsajátítása, a szociális és állampolgári kompetenciák, a 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia illetve a kulturális tudatosság és 

kifejezőkészség kompetenciája. Ezek azok a kompetencia-csoportok, melyeket a felsőoktatási 

képzések által is fejleszteni szükséges, a fejlesztéshez azonban elengedhetetlen az oktatók 

kedvező attitűdje és módszertani felkészültsége, a kompetencia alapú oktatásra való 

képessége. 

1.1.3.2 A felsőoktatásban dolgozó oktatók pedagógiai-andragógiai kompetenciáiról 

A felnőttoktatásban, különösképpen a felsőoktatásban dolgozók kompetenciáinak kutatása a 

pedagógia és az andragógia tudományának eléggé elhanyagolt területe. Az egyetemeken az 

oktatókkal szemben támasztott követelmények (munkaköri leírások) elsősorban az iskolai 

végzettséggel igazolt szakmai ismeretekre, a tudományos fokozattal, publikációkkal igazolt 

kutatói munkásságra vonatkoznak, és az oktatáshoz tartozó kompetenciákat sokszor magától 

értetődő, a gyakorlatban, autodidakta módon megszerzett képesség-együttesnek tekintik. 

 



 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
Cím: 1363 Budapest, Pf.: 49. 
Tel.: +36 1 235-7200 
www.ofi.hu 
www.femip.hu 

14 

A hallgatók egyre inkább online képzések iránt elkötelezett, gyakorló felhasználók, akik 

kevesebb időt töltenek könyvolvasással, az információt egyszerre több forrásból szerzik be, 

saját médiumokat alakítanak ki. A pedagógiai, andragógiai szakirodalom korábban ezt a 

tanulóközpontúság jellemzőjeként „intézte el”, ma már azonban ez az oktató számára nem 

csupán egy újszerű tanulási stílusokhoz való alkalmazkodást jelenti, hanem az informatikailag 

támogatott tanítás-tanulás új felsőoktatói szerepét és kompetenciakörét igényli.  

 

Lévén a hallgatók életkorukat tekintve felnőtt tanulók, a felsőoktatásnak célszerű követni a 

felnőttképzés módszertani alapelveit. 

 Építeni kell a tanulók aktivitására, előzetes tudására, szakmai és élettapasztalataira. A 

tanulmányok, feladatok teljesítéséről gyors és személyre szóló visszajelzést kell adni. 

Mivel a felnőttkori tanulás motorja rendszerint a sikerélmény, ezért a lehető 

legmotiválóbb, támogatóbb légkört és tanulási környezetet kell biztosítani. 

 Figyelembe kell venni, hogy a felnőtt pragmatikus, így a felsőoktatásban is - a 

kompetencia alapú képzésekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelően - 

törekedni kell a gyakorlatorientáltságra, azaz a képzést valóságos munkahelyzethez, 

problémákhoz kell kapcsolni. 

 Módszertani szempontból kiemelkedően fontos, hogy az oktató a hallgató önálló tanulása 

mellett építsen a hallgatók együttműködésére (például az oktató valósítson meg pár- és 

csoportmunkát), a nappali, az esti, illetve levelező tagozatos és a távoktatásos képzések 

esetén egyaránt. Az alkalmazandó módszer kiválasztását – az előadó meglévő 

módszertani kultúráján kívül - befolyásolhatja: a szak/tanulmányok jellege, az 

elsajátítandó tartalom, a képzési forma, a résztvevők tudásszintje, a rendelkezésre álló 

személyi és tárgyi feltételek.  

 Külön módszertani kihívás és probléma, hogy a levelező tagozatos képzés 

„konzultációi”, a távosítás módszereinek alkalmazása helyett valójában a tananyag 

lényegének kiemelésére irányuló, „tömörített” prezentációkkal támogatott előadások. 

Ennek az a következménye, hogy a hallgatók sokszor a tananyag részletes elsajátítása 

nélkül a prezentáció kevéssé értelmezett és reflektált visszaadására törekednek.  

 

Az oktató módszertani tudásának alapja egyrészt saját módszertani kultúrájának ismerete 

és tudatos fejlesztése, másrészt a hallgatók megismerésének képessége, előzetes tudásuk, 

szükségleteik felmérésének és akceptálásának képessége.  
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Az oktatási módszer magában foglalja a motiválás, az előzetes ismeretek és kompetenciák 

felidézésének, aktiválásának módját, a tanulási célok elfogadtatását, az új ismeretek 

nyújtásának, tanultakkal történő összekapcsolódásának, alkalmazásának mikéntjét és nem 

utolsó sorban a hallgatói teljesítmény értékelését és az arról történő visszajelzést, további 

tanulási lehetőségek bemutatását. 

 

Az oktatás szervezési módjai közül a hagyománytisztelő felsőoktatásban a frontális 

szervezési mód uralkodik, amelyet a szak jellegének megfelelően rendszerint önálló tanulással 

feldolgozott szemelvények szemináriumszerű megbeszélése, és (terep-, labor-, iskolai-, külső 

intézményi stb.) gyakorlatok egészítenek ki. Az új évezredben az oktatás világának egészen a 

virtualitásig történő kiszélesedése és tanulási gyakorlata egyre inkább távolodik a frontális 

oktatás világától.  

 

Az imént ismertetettek rávilágítanak arra, hogy az oktatónak - szaktudása, valamint szakmai 

jellegű oktató-kutató tapasztalatai mellett magabiztos felsőoktatási andragógiai-pedagógiai 

módszertani felkészültséggel kell rendelkeznie. Ez jelenti a biztos módszertani ismeretek és 

kompetenciák, oktatói attitűdök meglétét, valamint – az ellátott munkakörtől függően, több 

éves oktatási, jelen esetben felsőoktatási tapasztalatot. A felsőoktatásban – egyrészt a 

megnövekedett hallgatói létszámok, másrészt a forráshiányok és a tárgyi feltételek szűkössége 

miatt, harmadrészt az oktatók módszertani felkészületlensége vagy érdektelensége miatt 

kevéssé honosodott meg az ismeretek átadásának, a kompetenciákat megalapozó 

módszereknek az az arzenálja, ami az elmúlt évtizedekben a felnőttoktatás világában 

(szakképzés, munkahelyi képzések, nyelvi képzések) már meggyökeresedett. A felsőoktatásban 

még kevéssé jellemzi az oktatókat az új – módszertani munkát erősen meghatározó – 

paradigmatikus szemléletváltás, amely újfajta tervező, szervező, ellenőrző-értékelős szerepet  

és hozzá tartozó interaktív technológiára építő módszereket vár el az oktatótól azzal, hogy a 

tanulást és a tanulót helyezi a középpontba és elvárja a hallgató személyre szabott tanulási 

környezetének és követelményeinek folyamatos alakítását és azt, hogy a szűk szakmai 

ismereteken kívül a korábbinál sokkal nagyobb mértékben kell felruházni a hallgatót a 

munkahelyi kompetenciák alapjaival (kommunikáció és kooperativitás, vállalkozói képességek, 

folyamatos tanulásra való képesség stb.) 
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A felnőttoktatók és a felsőoktatásban dolgozók kompetenciáinak tárgyalásakor nem feledhető, 

hogy az egyetemi dolgozó számos „nem oktatói” feladatot lát el, és ahhoz számos kompetenciát 

birtokol. Ma már az oktató egyúttal rendszerint oktatásszervező, projektmenedzser, tréner, 

tanácsadó, curriculum fejlesztő és tananyagíró-szerkesztő szakember, valamint egyéb feladatai 

kapcsán oktatás- és tudománypolitikai, helyi-kistérségi fejlesztési feladatokat is ellát. Ez ezért is 

fontos, mert e tevékenysége, hasonlóan az oktatói szerephez, mintaként szolgál mind a nappali 

tagozatos fiatal felnőttek, mind létszámában nem kevésbé jelentős levelező tagozatos érett 

felnőttek számára. Mind a jelen kutatásból, mind az elmúlt években készült kutatásokból 

kiderült, hogy a tanár modellértékű szerepe és jelentősége a jövő nemzedék értékrendjének 

alakulásában nem csökken, sőt felerősödik az új felsőoktatási andragógiai-pedagógiai 

paradigmában. 
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2 Vezetői összefoglaló 

2.1 A kutatás célja, hatóköre 

A jelen, primér és szekunder módszerekkel megvalósított, empirikus adatfelvételre épülő2 

kutatás során a felnőtt tanulók és az oktatók felnőtt tanulókkal kapcsolatos vélekedéseit és 

gyakorlatait, valamint a felsőoktatási intézmények felnőtt tanulókra vonatkozó szabályozásait és 

szolgáltatásait vizsgáltuk a hazai felsőoktatási intézmények körében 2011. április 11. – június 

30. között. 

 

Az alábbiakban a mintául kiválasztott 15 felsőoktatási intézményben lefolytatott 56 oktatói 

interjú alapján, valamint a teljes felsőoktatási kört érintő, online kérdőíves felmérés (295 

oktatói válaszadó) során kapott válaszoké értelmében a kutatási témára témában tehető főbb 

megállapításokat, az eredményeket és a problémákat összegezzük röviden, illetve fejlesztési 

javaslatokat fogalmazunk meg mind a felsőoktatás andragógiai-pedagógiai elemeire, mind az 

azokat a későbbiekben esetlegesen mérő indikátorokra vonatkozóan. 

 

2.2 Megállapítások 

A nemzetközi tapasztalatok és a kutatás eredményei alapján jelen tanulmányban a 

felsőoktatásba nem közvetlenül érettségi vizsga után belépő, tanulmányait megszakító, már 

munkatapasztalatot szerzett hallgatókat tekintjük felnőtteknek. 

 

Ugyanakkor a megkérdezett oktatók körében a felnőtt tanuló értelmezése komplex, nem 

egységes: nem csak életkor, hanem előzetes szakmai- és élettapasztalatok, illetve korábban 

megszerzett kompetenciák megléte vagy hiánya alapján tesznek különbséget hallgató és 

hallgató között.  

 

Magyarországon az utóbbi 15 évben megduplázódott a hallgató/oktató arány, amelynek 

oka a hallgatói létszám jelentős emelkedése. A 2009/2010-es tanévben egy oktatóra 14,9 

hallgató jutott, ami nemzetközi összehasonlításban megfelel az OECD-országok átlagának. 

                                    
 
2
 A kutatás módszertani leírását a 4. fejezet tartalmazza. 
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Fontos tény, hogy nem csak a részidős képzésekbe belépők száma, hanem az alapképzésbe 

belépők életkora is nőtt, tehát egyre több felnőtt tanuló vesz részt a felsőoktatásban. 

 

A hazai jogszabályi környezet nem támogatja az andragógia módszertanának elterjedését 

a felsőoktatásban. Az ágazati törvényekben ugyan tetten érhetünk andragógiai vonatkozású 

szabályozási elemeket, azonban a konkrétumokat a jogalkotó a felsőoktatási intézmények 

szabályozási szintjére tolja, azonban nem előírásként, csupán lehetőségként. A felsőoktatási 

intézmények belső szabályzatai, eljárásai általában nem tartalmaznak andragógia 

elemeket. A szabályozás inkább az intézmények sajátos oktatási, oktatásszervezési 

szokásaihoz igazodik, azt képezi le, és csak annyiban veszi figyelembe a felnőtt jellemzőkkel 

rendelkező hallgatók speciális tanulási sajátosságait, amennyiben oktatásszervezési 

hagyományaikba ez már korábban beépült. 

Az oktatói munka hallgatói véleményezése ugyan jogszabályi kötelezettség, azonban az 

ennek során használt kérdőívek általában nem tartalmaznak olyan elemeket, amelyek 

segítségével az oktatók saját andragógiai kompetenciáikról egyértelmű visszajelzést kaphatnak. 

Azért is fontos ez, mert a tanári szakképesítésekre vonatkozó képzési és kimeneti előírások 

között – sajátos kompetenciaként sem – kerül említésre az andragógiai módszertanban 

való jártasság kötelezettsége. Az interjúk során megkérdezett oktatók közel háromnegyede - 

saját bevallása szerint – még soha nem vett részt felnőttképzési módszertani 

továbbképzésen. 

Ennek ellenére az oktatók ismerik a felnőttek oktatásával kapcsolatos sajátosságokat, 

és saját oktatási gyakorlatukban néha alkalmaznak a felnőttek igényeihez is igazodó oktatási és 

értékelési eljárásokat: széles körben jelen van a kiscsoportos foglalkozás iránti igény, a 

korszerű tanulásszervezési, pedagógiai módszerek alkalmazásának vágya, a 

folyamatos vagy legalább többszöri visszajelzés az értékelésben. Az oktatók által végzett 

tanulási és életpálya tanácsadás sokrétű és túlmegy az elvárható kereteken. 

Ezzel szemben a formális felsőoktatáson kívül elért tanulási eredmények 

felsőoktatásban való elismerésével kapcsolatban óvatosan nyilatkoznak az oktatók, 

leginkább egyedi, informális hallgató-oktató megállapodásokban jelenik meg az előzetesen 

megszerzett tudás vagy munkatapasztalat beszámítása. 
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Az oktatói válaszok alapján az oktatók egy jelentős hányadáról feltételezhető, hogy nyitottak 

lennének a kompetencia alapú képzés bevezetésére, kipróbálására, bár artikulált igényt 

ezzel kapcsolatban nem fogalmaztak meg. 

 

Az intézmények infrastrukturálisan fejlettek, és alkalmasak arra, hogy a felnőttek tanulási 

igényeit kielégítsék. Ugyanakkor hiányoznak olyan infrastrukturális elemek, amelyek segítenék 

speciális felnőtt célcsoportok (pl. kismamák) részvételét a felsőoktatásban. 

 

Összefoglalva a kutatás alapján a felnőtt tanulók számára a tudatosabb tanulásszervezés és 

oktatási módszertan felsőoktatásban történő megjelenéséhez szükséges: 

 az oktatók szemléletváltásának elősegítése; 

 az oktatók andragógiai és módszertani kompetenciáinak fejlesztése; 

 az andragógiai módszerek követelmények megfogalmazása; 

 a jó gyakorlatok megismertetése és elterjesztése (horizontális tanulás lehetőségének 

biztosítása); 

 a felsőoktatási intézményekben új képzési utak és tanulásszervezési eljárások 

kialakítása; 

 a hallgatói tanácsadás és támogató szolgáltatások erősítése; 

 az előzetesen megszerzett tudás azonosítása és validálása; 

 a felsőoktatás andragógiai - pedagógiai innovációjának támogatása. 

  

Mindezen fejlesztések elindítása kizárólag átgondolt, központi oktatáspolitikai koncepció alapján 

lehetséges. Erre alapozva lehetne olyan jogszabály-módosításokat tenni és változásgeneráló 

kísérleti (pilot) programokat indítani, esetgyűjteményeket létrehozni, valamint nyilvánossá 

tenni, amelyek ösztönzik a felsőoktatási intézményeket az andragógiai szempontok 

érvényesítésére a tanulás szervezésétől kezdve a tanulási utak támogatásán keresztül az 

oktatók andragógiai kompetenciáinak elvárható fejlesztéséig. Megfontolandó, hogy a Magyar 

Akkreditációs Bizottság kritériumrendszerében is jelenjenek meg andragógiai elemek, éppúgy, 

mint az oktatói munka hallgatói véleményezésében. Emellett fontos lenne, hogy az Adattár 

Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) tartalmazzon olyan indikátorokat, amelyek a 

felnőttek oktatásával kapcsolatos intézményi tevékenységeket is mérik.  
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3 A kutatás célja, hatóköre, hipotézisei 

A jelen felsőoktatás-kutatás során a felnőtt tanulók és az oktatók felnőtt tanulókkal kapcsolatos 

vélekedéseit és gyakorlatait, valamint a felsőoktatási intézmények felnőtt tanulókra vonatkozó 

szabályozásait és szolgáltatásait vizsgáltuk. 

3.1 Kutatási cél, kutatási részfeladatok 

Kutatási célként tűztük ki a 2005 óta zajló felsőoktatási tendenciákat tekintve a magyarországi 

felsőoktatási andragógiai helyzetkép felmérését, továbbá a részelemzések alapján a kapcsolódó 

minőségügyi mutatók kidolgozását.  

A kutatási cél elérése érdekében az alábbi részfeladatokat végeztük el: 

 Nemzetközi tapasztalatok bemutatása az Európai Felsőoktatási Térség hat releváns 

országában és a magyarországi felsőoktatási andragógiai helyzet felmérése 

másodelemzés (desk research) módszerével. 

 A magyar felsőoktatási andragógiai helyzetet feltérképező, primér kutatáshoz kapcsolódó 

módszertan és mérőeszközök kidolgozása; adatfelvétel lebonyolítása; adatfeldolgozás 

megvalósítása. 

 Felsőoktatási andragógiai esettanulmány készítése: annak bemutatása, hogy az egyes 

intézményekben, képzésekben hogyan, milyen módon és mértékben alkalmazzák az 

andragógiát az oktatás/képzés során; a felsőoktatásban oktatók mennyire felkészültek a 

kompetencia alapú képzés nyújtására; az intézményrendszer és a szabályozás mennyire 

igazodik a felnőttek tanulási sajátosságaihoz, illetve támogatja az andragógiai 

szempontok érvényesülését a felsőoktatásban. 

 Kapcsolódó minőségügyi mutatók kidolgozása. 

 A felsőoktatási andragógia fejlesztésével kapcsolatos ajánlások kidolgozása. 

 Fentiek alapján kutatási jelentés elkészítése. 
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3.2 A kutatás hatóköre 

Az Ftv.-t alapul véve a kutatás hatókörébe tartoznak 

 a Magyarországon működő, 

 az Országgyűléstől állami elismerést kapott, az állam által fenntartott és a nem 

állami (magán, alapítványi, egyházi) fenntartásban működő felsőoktatási 

intézmények (egyetemek és főiskolák) által folytatott valamennyi 

 képzési forma (felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés, osztatlan, alap-, 

mester- és doktori képzés), illetve 

 képzési rend (teljes idejű – nappali; részidős - esti és levelező)  

 a finanszírozási formától függetlenül (államilag támogatott, költségtérítéses). 

 

A felsőoktatási törvény megállapítja, hogy a felsőoktatásban folyó képzés nyelve elsősorban a 

magyar. Ennek értelmében a kutatás során kizárólag a magyar nyelvű képzési programokat 

vontuk vizsgálat alá. Ez alól kivételt képez a Közép-európai Egyetem, amely angol nyelvű 

képzéseket folytat, ugyanakkor a magyarországi és magyar nyelvű alapképzési szakok után a 

magyar hallgatók is felvételt nyerhetnek ebbe a felsőoktatási intézménybe. 

 

3.3 Hipotézisek 

A Kutatási tervben szereplő hipotéziseinket a kutatásban résztvevő felsőoktatás-kutatási, 

felnőttképzési és minőségügyi gyakorlattal rendelkező szakemberek tapasztalatai, valamint a 

hazai andragógiai kutatások eredményei alapján állítottuk fel. Feltételeztük, hogy  

 A felsőoktatásban az andragógiát esetlegesen, többnyire nem tudatosan alkalmazzák az 

oktatók. Az elszigetelt programfejlesztési, módszertani kezdeményezések nem 

gyakorolnak hatást környezetükre, legtöbbször egy-egy innovatív, külföldi 

tapasztalatokkal rendelkező oktató/vezető személyes jobbító elkötelezettsége mentén 

működnek. 

 Az andragógiai módszereket és eszköztárat nem a maga teljességében és 

integráltságában alkalmazzák az oktatás, illetve az oktatást támogató és kiszolgáló 

tanulásszervezési eljárásokban. 
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 A felsőoktatásban oktatóknak csak egy kis töredéke felkészült a kompetencia alapú 

képzés nyújtására, elsősorban azok, akik gyakorlati jellegű tárgyakat oktatnak, szakmai 

gyakorlatokat vezetnek, illetve a pedagógiai, andragógiai tanszékeken oktatva 

szakmájuk részeként rendelkeznek a kompetencia alapú oktatáshoz szükséges 

ismeretekkel és képességekkel. 

 Az intézményrendszer és a szabályozás alig igazodik a felnőttek tanulási sajátosságaihoz, 

nem támogatja az andragógiai szempontok érvényesülését a felsőoktatásban. 

 Az andragógiai szemlélet elterjedtsége részben az intézményi minőségkultúra 

színvonalának függvénye. 

 A magyar felsőoktatás – főként az egyetemek - oktatási tevékenysége erősen 

elméletorientált, az ismeretek átadása mellett kisebb hangsúly helyeződik a munkaerő-

piacon elvárt kulcskompetenciák fejlesztésére, illetve a munkaerő-piaci kapcsolatok 

kialakítására. 

 Az oktatói követelményrendszerben alig fogalmazódnak meg az oktatói munkával 

kapcsolatos kompetenciák. A munkakör betöltésénél, illetve az előmenetelnél az oktatók 

által elért tudományos kutatási eredmények többet nyomnak a latba, mint andragógiai 

vagy akár pedagógiai kompetenciák. 
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4 A kutatás módszertana 

A trianguláció elvének megfelelően többféle kutatási módszert alkalmaztunk, ezeket az 

alábbiakban ismertetjük. 

 

Az online és a személyes adatfelvételhez alkalmazott mérőeszközök kidolgozása két lépcsőben 

történt: először egy olyan interjú vezérfonalat alakítottunk ki, amely az interjúkérdések mellett 

a kérdőíves kérdéseket is tartalmazta, tehát minden olyan kérdést, amelyet a kutatás 

szempontjából fontosnak tartottunk. Ezzel a mérőeszközzel néhány intézményben próba 

adatfelvételt bonyolítottunk le, amelynek kettős célja volt: egyrészt teszteltük, hogy a 

megfogalmazott kérdések értelmezhetőek a potenciális válaszadók számára, másrészt 

pontosítottuk, kiegészítettük a kérdéssorokat. Ezt követően került sor – második lépésként – az 

interjú vezérfonalak és a kérdőívek véglegesítésére. Ez utóbbinál alapvető szempont volt, hogy 

az rövid idő alatt kitölthető legyen az oktatók számára. 

 

4.1 Primér kutatási módszerek 

Primér kutatás során empirikus, kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel közvetlenül az 

érintett felsőoktatási intézményekben dolgozóktól (oktatók, vezetők) és hallgatóktól gyűjtöttünk 

a kutatás témája szempontjából releváns információkat. Az adatgyűjtéshez a személyes és on-

line kérdezés módszerét alkalmaztuk.  

 

A strukturált interjú vezérfonalat és a kérdőívet az alábbi szempontok szerint állítottuk össze: 

 Tanulásszervezés az adott felsőoktatási intézményben; 

 Andragógiai elvek érvényesítése a programtervezés, -fejlesztés és -gondozás során; 

 Andragógiai elemek érvényesülése a gyakorlatban; 

 Az oktatók hallgatói/vezetői mérés-értékelésében, illetve önértékelésében megjelenő 

andragógiai elvek, elemek; 

 Az intézményi/kari minőségbiztosítási/önértékelési rendszerben megjelenő andragógiai 

elvek, elemek; 

 A tanulástámogató szolgáltatások (konzultáció, tutorálás, tanulmánytervezési és tanulási 

tanácsadás stb.) kiépítettsége és működése; 

A kérdések megfogalmazásakor figyelembe vettük a képzési rendek és formák szerinti 

megoszlást, mivel ezek befolyásolják az oktatás szervezését és gyakorlatát. 
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4.1.1 Strukturált interjú 

4.1.1.1 A mérőeszköz 

A személyes interjúkat a felkészített kérdezőbiztosok elektronikus formában rögzítették, így 

minden információ az interjú lezárásnak pillanatában a kutatócsoport birtokába kerülhetett, és 

lehetővé vált az idézhetőség is, amely fokozza a kutatás hitelességét. Az interjúk felvétele a 

mintában foglalt felsőoktatási intézményekben történt.  

A mintavételben szereplő intézményekben első körben az oktatókkal készítettünk interjút, majd 

az esettanulmányhoz kapcsolódóan tanulmányi osztályvezetőkkel, programvezetőkkel és 

hallgatókkal interjúztunk. 

4.1.1.2 Mintavételi eljárás 

Az Ftv. 1. sz. melléklete által felsorolt felsőoktatási intézmények közül oly módon választottunk 

ki 16 intézményt, hogy érvényesüljenek az alábbi mintavételi elvek: 

 Állami fenntartásban működő egyetemek, főiskolák; 

 Nem állami fenntartású egyetemek, főiskolák 

o magán, alapítványi fenntartás; 

o egyházi fenntartás; 

 Állami fenntartásban működő főiskolák; 

 Nem állami fenntartású főiskolák; 

 Képzési rend lefedettsége 

 Nappali tagozat; 

 Esti/levelező tagozat; 

 Képzési irányultságok lefedettsége 

o humán; 

o reál; 

o művészeti; 

o rendészeti képzést nyújtó felsőoktatási intézmény; 

 Területi lefedettség (horizontális szempont); 

 Kutatóegyetemi/tudományegyetemi profil 

o különböző profilú karok. 

 
A rektoroknak címzett, a kutatásban való érintettségről, valamint az adatközlés formájáról és 

rendjéről szóló levelek kiküldése után két felsőoktatási intézmény (1 művészeti profilú és 1 

üzleti profilú intézmény) jelezte, hogy nem kíván válaszolni a kérdéseinkre. Mivel a kutatásban 

való részvétel önkéntes alapon működött, a mintát módosítanunk kellett. A korrekció után a 

vizsgált intézmények száma csak eggyel csökkent, mivel műszaki területről a legnagyobb 

felsőoktatási intézmény vállalkozott az interjúkban és a kérdőíves felmérésben való részvételre. 
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4.1.1.3 A gyűjtött adatok köre 

4.1.1.3.1 Az interjús adatfelvétel mintája 

Intézmény 

Típus 
Területi 

elhelyezkedés 
Fenntartás 

Szervezet 
nagysága3 

kutató-
egyetem 

egyetem főiskola főváros vidék állami 
magán 

/alapítvány 
egyházi "Kicsi" "Nagy” 

Budapesti Corvinus 
Egyetem  x  x  x    x 

Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem 

x x  x  x    x 

Debreceni Egyetem x    x x    x 

Dunaújvárosi 
Főiskola 

  x  x x   x  

Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 
x   x  x    x 

Eszterházy Károly 
Főiskola 

  x  x x   x  

Kaposvári Egyetem 
 

 x   x x   x  

Károli Gáspár 

Református 
Egyetem 

 x  x    x x  

Kodolányi János 

Főiskola 
(Székesfehérvár) 

  x  x  x  x  

                                    

 
3 A szervezet nagyságát a hallgatói é s oktatói létszám, valamint a karok száma alapján határoztuk meg. 
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Intézmény 

Típus 
Területi 

elhelyezkedés 
Fenntartás 

Szervezet 
nagysága3 

kutató-

egyetem 
egyetem főiskola főváros vidék állami 

magán 

/alapítvány 
egyházi "Kicsi" "Nagy” 

Közép-európai 

Egyetem, Budapest 
 x  x   x  x  

Nyugat-
magyarországi 
Egyetem (Savaria 
Egyetemi Központ) 

 x   x x    x 

Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem 
 x  x    x x  

Pécsi 
Tudományegyetem 

 x   x x    x 

Rendőrtiszti 

Főiskola 
  x x  x   x  

Szent István 
Egyetem 
(Békéscsaba) 

  x  x x    x 

 

1. táblázat 
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4.1.1.3.2 A felvett interjúk száma intézményenként 

Az interjúkra 15 felsőoktatási intézményből 56 oktató vállalkozott. Az 1. diagram az 

intézményenkénti válaszadási arányt mutatja. 

 

1. diagram 

4.1.2 Online kérdőíves felmérés 

4.1.2.1 A mérőeszköz 

A felsőoktatási intézmények körében történő adatfelvételhez felhasználóbarát, automatizált, 

későbbi statisztikai elemzésre is alkalmas online kérdőíves felületet biztosítottunk. A 

próbainterjúk során az oktatók észrevételei alapján a kérdőíves válaszadás felhasználónév és 

jelszó nélkül történt, azaz a honlapon (www.epocha.hu) közvetlenül el lehetett érni és kitöltés 

után beküldeni az automata rendszer számára. A kitöltéshez szükség szerint telefonos 

segítséget nyújtottunk, amennyiben a kitöltők ezt a help-desk telefonszámon vagy a 

kapcsolattartóként megadott e-mail címen jelezték felénk.  

http://www.epocha.hu/
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4.1.2.2 Mintavételi eljárás 

A kérdőíves lekérdezés az Ftv. mellékletében felsorolt összes felsőoktatási intézményt érintette 

(100%-os minta).  

4.1.2.3 A gyűjtött adatok köre 

A kérdőíves adatgyűjtésre is igaz, hogy néhány (3) felsőoktatási intézmény előre jelezte, hogy 

nem kíván részt venni a kutatásban, a felsőoktatási intézmények több mint feléből pedig az 

oktatók belső tájékoztatása ellenére sem érkezett válasz. 

 

Mivel az adatfelvétel időtartama a vizsgaidőszakra esett, az oktatók válaszadási hajlandósága 

meglehetősen visszafogott volt. Emiatt azon intézmények esetében, ahol kritikusan alacsony 

számú válaszok érkeztek, nyilvános adatbázisokból (honlapokról) legyűjtöttünk oktatói e-mail 

címeket, és több mint 600 oktatót közvetlenül is megkerestünk elektronikus úton. 

 

A kérdőívet az adatfelvétel lezárásáig (2011. június 17.) 295 oktató töltötte ki, 7 esetben – 

adatközlési hiány miatt – nem lehet tudni, hogy a válaszadó mely felsőoktatási intézményben 

oktatója. A többi 288 válasz összesen 29 felsőoktatási intézményből származik, azaz a mintába 

került intézmények (jelenleg 69 felsőoktatási intézmény működik Magyarországon) 42%-a vett 

részt a kutatás ezen formájában. A minta belső megoszlását bemutató ábrából ugyanakkor az is 

leolvasható, hogy minden hazai intézménytípusból több is megjelenik a mintában és a tipikus, 

nagy hallgatólétszámmal dolgozó budapesti és vidéki egyetemek, illetve a többkarú főiskolák 

oktatói közül sokan adtak választ.  
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A kérdőíves felmérésben résztvevő intézményeket, és az azokból érkező oktatói válaszadás számszerűen a 2. diagram 

szemlélteti: 

 

1. diagram 
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4.1.3 Esettanulmány 

Három felsőoktatási intézményről, illetve annak egy karáról esettanulmányt készítettünk azzal a 

céllal, hogy rámutassunk arra, egy felsőoktatási intézmény milyen módon képes érvényesíteni 

az andragógiai szempontokat, továbbá mennyire tudja figyelembe venni a felnőttek tanulási 

sajátosságait a felsőoktatási és felnőttképzési programok során, valamint mennyire képes a 

szakalapítási dokumentumokban megfogalmazott kompetencialapú képzési követelmények 

érvényre juttatására. Az esettanulmány az oktatási/képzési környezet személyi és tárgyi 

feltételrendszerére, az intézményi szabályozás kívánatos és hiányos pontjaira egyaránt rávilágít. 

 
A helyzetelemzés tényeinek minél pontosabb megértése, valamint a fejlesztési pontok 

megvilágítása érdekében az esettanulmány által érintett intézményeket, illetve azok kiválasztott 

karát a strukturált interjúk és a kérdőíves válaszok elemzését követően, azok eredményei 

alapján határoztuk meg. Mindhárom esetben vizsgáltuk azt, hogy 

 Az egyes intézményekben, képzések tervezeteiben, illetve az oktatás-képzés 

megvalósítása során milyen módon és mértékben alkalmazzák az andragógiai 

szemléletet és módszertan, illetve szolgálják-e ezt a hallgatókat támogató szolgáltatási 

és tanácsadási rendszerek; 

 Az intézményrendszer és a szabályozás mennyire igazodik a felnőttek tanulási 

sajátosságaihoz, illetve mennyire támogatja az andragógiai szempontok érvényesülését 

a felsőoktatásban. 

 A felsőoktatásban oktatók mennyire felkészültek a kompetencia alapú képzés nyújtására, 

és ha felkészültnek tartják magukat az oktatók, akkor ismereteiket és kompetenciáikat, 

hol, mikor, hogyan szerezték meg? 

 Milyen jellegű és mértékű felnőttképzési tevékenységet folytat a kiválasztott 

felsőoktatási intézmény vagy annak kara. 

 

Előre bocsátjuk, hogy egy-egy felsőoktatási intézmény több szempontnak is megfelelhet.  

 

4.1.3.1 Mintavétel 

Az interjús és kérdőíves adatfelvétel eredményei, továbbá a próbainterjúk alapján 3 olyan 

felsőoktatási intézmény vagy annak egy kara került kiválasztása, mely az intézményes működés 

szempontjából jó példával szolgál, vagy éppen a – valamennyi felsőoktatási intézményt érintő – 

jellemző fejlesztendő területre mutat rá. 
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Az esettanulmányra kiválasztott intézményekben/karokon oktatókkal, programvezetőkkel, 

tanulmányi osztályvezetőkkel és hallgatókkal egyaránt készültek strukturált interjúk, kivéve egy 

esetben, ahol a vizsgaidőszakban már nem lehetett elérni a hallgatókat. 

 

Az esettanulmány által érintett felsőoktatási intézmények honlapjait a tanulásszervezés 

szempontjából (például e-learning keretrendszer elérhetősége és funkciói, egységes tanulmányi 

rendszer/hallgatói információs rendszer elérhetősége és funkciói stb.) is elemeztük, mivel a 

felnőttek – tanulás szempontjából – speciális élethelyzetét tekintve fontos előrelépést 

jelentenek az elektronikus tanulási rendszerek, illetve az elektronikus oktatás- és 

tanulásszervezés. 

4.1.3.2 A gyűjtött adatok köre 

Mivel az esettanulmányokkal kapcsolatos adatgyűjtést még nem zártuk le, a Kutatási jelentés 

jelen, 1. változata nem tartalmazza a gyűjtött adatok összesítését. 

4.2 Szekunder kutatási módszerek 

A szekunder kutatási módszerek a felsőoktatás-kutatás területén már meglévő adatok, 

elemzések, illetve az egyes felsőoktatási intézményekben más célból (pl. jelentéstételi 

kötelezettség stb.), a fenntartó, a nyilvánosság vagy belső használatra készített 

dokumentumok – kutatási téma szempontjából történő – átvizsgálására irányultak. 

4.2.1 Jogszabályelemzés 

A jogszabályi hátteret egyrészt azzal a céllal vizsgáltuk, hogy feltérképezzük a jogi szabályozás 

milyen mértékben írja elő vagy engedi érvényesülni az andragógiai szempontok figyelembe 

vételét a felsőoktatási képzések során. Másrészt a jogszabályelemzés hozzájárult a primér 

kutatás mérőeszközei szempontsorának megalkotásához is.  

 

Az intézményi szabályozások, útmutatások dokumentumainak elemzése szintén azt szolgálta, 

hogy válaszokat kapjunk arra vonatkozóan, a külső szabályozási környezetben az egyes 

intézmények milyen további, más felsőoktatási intézmény számára is tanulságokkal szolgáló 

saját eljárásokat, szempontokat alakítottak ki.  
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4.2.2 Desk research 

4.2.2.1 Nemzetközi tapasztalatok 

Az Európai Felsőoktatási Térség hat releváns országát érintő elemzést készítettünk a desk 

research módszerével. Az elemzések során a felsőoktatás-kutatás által feltárt területi 

eltérésekre való tekintettel az elemzendő országok kiválasztásánál figyelembe vettük az 

angolszász, észak-európai (skandináv), dél-európai, nyugat-európai, valamint közép-kelet-

európai megosztást. A másodelemzés azzal a céllal történt, hogy kijelöljük a magyarországi 

felsőoktatási intézmények andragógiai gyakorlatának fejlesztésének azon főbb területeit, 

melyekre vonatkozóan már rendelkezésre állnak külföldi tapasztalatok, az Európai Felsőoktatási 

Térségben működő felsőoktatási intézményi jó gyakorlatok. 

 

A nemzetközi kitekintés elkészítésekor a felsőoktatásra és a felnőttképzésre vonatkozó Európai 

uniós szakpolitikákat meghatározó dokumentumokat, a szakpolitikák megvalósulását elemző 

dokumentumokat és kutatási eredményeket vettük figyelembe. A dokumentumelemzés 

alkalmasnak bizonyult a felnőttek felsőoktatásban való részvételével kapcsolatos fogalmak, 

trendek és irányok felvázolásához. 

4.2.2.2 Hazai kitekintés  

Az ide évben (2011-ben) két olyan kutatás zárult le az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézetben, 

amely érintette a felnőtt tanulók felsőoktatási helyzetét. A tanulmánykötet mindkét kutatás 

esetében elérhető az OFI honlapján. 

 Derényi András – Tót Éva (2011): Validáció. A hozott tudás elismerése a 

felsőoktatásban.  „A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” TÁMOP 

4.1.3. projekt, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 

 Kocsis Mihály (szerk., 2011): Felsőoktatás - „Adatok és tendenciák”: háttéranyag a 

felsőoktatási törvény koncepciójának szakmai vitájához. Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet, Budapest. 

 

A European Lifelong Learning Network (EULLearN) magyarországi egyesülete (Magyar Egyetemi 

Lifelong Learning Network, MELLearN) „Lifelong Learning és kompetencia” című kötetében 

(szerk. Kálmán, 2005) a felsőoktatás területére vonatkoztatva is szerepelnek andragógiai 

témájú tanulmányok: 

 Dr. Kálmán Anikó: A magyarországi felnőttképzés tudományos, jogi, politikai és 

gazdasági környezetének ellentmondásai; 
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 Németh Balázs: A felsőoktatás stratégiai szerepe az egész életen át tartó tanulás 

koncepciójának megvalósításában; 

 Szabóné Molnár Anna: A felnőttoktató – új megközelítésben. 

 

A fenti tanulmányok a felsőoktatás andragógiai szemléletváltásával kapcsolatban hat év múltán 

is helytálló gondolatokat tartalmaznak, ugyanakkor a kutatások e területen már előbbre 

haladtak. A MELLearN-tag felsőoktatási intézményekből az andragógiával foglalkozó oktatók a 

nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferenciákon előadnak a felsőoktatási felnőttképzési 

témakörben, melyekről a konferenciakötetek tanúskodnak. 

 

A fogalmak definiálásakor, a helyzetelemzés során és az ajánlások megfogalmazásakor 

építettünk ezekre a hazai kutatóktól, oktatóktól származó tanulmányokra. 

 

4.2.3 Intézményi dokumentumok elemzése 

A kutatási téma intézmény-specifikus háttéradatainak összegyűjtése a dokumentumelemzés 

módszerét felhasználva történt. Ez a módszer alkalmasnak bizonyult arra, hogy a 

helyzetelemzéshez további információkat kapjunk, a kérdőíves és interjús módszerrel gyűjtött 

információkat megerősítsük vagy az ellentmondásokat feltárjuk.  

 

A dokumentumelemzést azokra a felsőoktatási intézményekre vonatkozóan végeztük el, 

melyekben a strukturált interjútechnikát alkalmaztuk. A dokumentumelemzés körébe vontuk az 

 Intézményi stratégiai dokumentumok, küldetésnyilatkozatokat; 

 Képzési programok dokumentumait; 

 Releváns belső szabályozó dokumentumokat (amelyek a képzési gyakorlatra 

hatnak); 

 Oktatói követelményrendszereket és az oktatói teljesítményértékelés szempontjait; 

 Tantárgyi programokat (mintavétellel); 

 Hallgatói tájékoztatókat, útmutatókat. 
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A kutatás során felhasználunk minden olyan nyilvános, a felsőoktatási intézmények vagy 

fenntartóik által közzétett eredeti, hivatalos dokumentumot, amely a kutatási téma 

szempontjából releváns. Ilyen különösen az Ftv.-ben meghatározott 

 Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek részei a szervezeti és működési rend, a 

foglalkoztatási követelményrendszer és a hallgatói követelményrendszer; 

 Intézményfejlesztési terv; 

 Kutatási-fejlesztési innovációs stratégia; 

 Intézményi minőségfejlesztési program; 

 Intézményi esélyegyenlőségi terv; 

 Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének szempontrendszere. 

 

A háttéranyagok felhasználásának alapelve, hogy a nem nyilvános dokumentumok kizárólag a 

vizsgálat keretében kerültek felhasználásra. 
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5 Helyzetelemzés 

A helyzetelemzés egyrészt a primér kutatás során kapott kérdőíves és interjús válaszokon 

alapul, másrészt háttérelemzéseket is végeztünk. A következőkben a szó szerinti hivatkozásokat 

és a kérdőív nyílt kérdéseire, illetve az interjúk során adott szó szerinti válaszokat dőlt betűvel, 

idézőjelben szerepeltetjük. 

5.1 Nemzetközi tapasztalatok bemutatása  

A másodelemzés rámutatott arra, hogy a kutatási témával kapcsolatos kihívások az egyes 

tagállamokban gyakran azonosak, az egyes országok gyakorlatát bemutató esettanulmányok 

inspirálók lehetnek a hatékonyabb megoldások kialakításához. Az alábbiakban a felnőttek 

felsőoktatási képzésének külföldi jó gyakorlatait mutatjuk be a szakpolitikák és a kapcsolódó 

kutatások, háttéradatok alapján. 

5.1.1 Felnőttek a felsőoktatásban 

A felnőtt tanuló definíciói tagállamonként eltérőek. Közös értelmezési keretet jelent a lifelong 

learning (élethosszig tartó tanulás, LLL), melyekben felnőtt tanulónak számít az, aki 25 év 

feletti, vagy azok a 16-24 év közti személyek, akik már nem vesznek részt formális 

(iskolarendszerű képzésben vagy felsőoktatási) képzésben. A felsőoktatásban a felnőtt tanulók 

alatt értett érett hallgatók definíciója is tagállamonként változik. Nem minden tagállamban 

használják a fogalmat, így hazánkban sem, jellemzően a 20-as éveiben, és nem közvetlenül a 

középiskolai tanulmányok után kezdi meg felsőoktatási tanulmányait, és munkatapasztalattal is 

rendelkezik. Újra visszatérőnek számít az az érett hallgató, aki miután egy meghatározott időt 

töltött formális oktatáson kívül, újra egyetemi tanulmányokat folytat. Az Egyesült Királyságban 

a 21 év feletti hallgatókat, Írországban a 23 és a feletti hallgatókat, míg Belgiumban és 

Spanyolországban a 25 év feletti hallgatókat tekintik annak. Németországban és Svédországban 

sokkal többen lépnek be a felsőoktatásba 20-as éveik közepétől akár 30-as éveik elejéig, így a 

felnőtt tanuló fogalma kitágult.4  

                                    
 

4Powell et all. (2003); Utolsó letöltés 2011.06.24. 
http://www.elwa.ac.uk/doc_bin/Research%20Reports/DEFINING%20COMMON%20ISSUES%20ACROSS%20EUROPE%2
0FOR%20ADULT%20EDUCATION.pdf 
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Az Eurostat5 (az Európai Unió hivatalos adattára) a statisztikai számításoknál a felsőoktatás 

esetében felnőtt tanulóként azokat a felsőoktatásba 30 éven felül belépőket veszi figyelembe, 

akik még nem rendelkeznek felsőoktatási intézményben szerzett végzettséggel.  

Más szempontból a felnőtt visszatérők megkülönböztethetetlenek a fiatalabb hallgatóktól, mert 

egyaránt részt vehetnek teljes vagy részidős képzésben, távoktatási vagy e-learning formában 

is tanulhatnak.  

 

A felnőttek formális képzésben való részvételi aránya az európai statisztikai kimutatások szerint 

jelentősen alacsonyabb, mint a nem-formális tanulási tevékenységekben való részvétel. Az EU 

átlaga 6%, de itt is megfigyelhetőek az országok közötti jelentős eltérések, melyek arra 

engednek következtetni, hogy azokban az országokban, ahol a formális képzés az élethosszig 

tartó tanulás egyik lehetséges opciója, az idősebbek magasabb arányban vesznek részt formális 

képzésben. Az Európa 2020 stratégiai dokumentum6 szerint az EU egyik célkitűzése 2020-ig 

biztosítani, hogy a 30-34 éves korosztály legalább 40%-a befejezett felsőfokú tanulmányokkal 

vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezzen. A felsőoktatásban való nagyobb részvétel 

eléréséhez a felsőoktatási intézmények is egyre nyitottabbak a nem hagyományos hallgatókkal 

szemben. A Leuven-i Nyilatkozat7 2009-ben hangsúlyosabbá tette a felsőoktatásban az LLL 

politikák megvalósítását. Az élethosszig tartó tanulás, mint a felsőoktatási intézmények 

azonosított célja, ma már mindenhol jelen van, bár nagyon változó, hogy milyen programokat 

vagy képzéseket kínálnak a potenciális felnőtt tanulóknak. A tagállamok többségében a 

felsőoktatási stratégiákban és szakpolitikákban nincs közvetlen vagy kimondott 

utalás a felnőtt hallgatókra, néhány ország - például Írország, az Egyesült Királyság és 

Spanyolország – mégis határozott intézkedést vezetett be az idős hallgatók szükségleteinek 

megcélzására. Összességében véve az a törekvés látható, hogy a felsőoktatási szektor 

támogatni kívánja a felnőttek formális és nem-formális tanulási lehetőségekben való 

részvételét. A felnőtt hallgatók nagyobb valószínűséggel térnek vissza a rugalmasabban 

szervezett képzési programokba, úgymint részidős képzésekbe, nyitott oktatási (open learning), 

távoktatási vagy e-learning formában megvalósuló képzésekbe.  

                                    
 

5 Eurostat Home, Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home;  
6 EUROPE 2020; Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
7The Bologna Process 2020; Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/ 
Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqué_April_2009.pdf 
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A felnőttek élethelyzetük (munka, család) miatt gyakran nehézségekbe ütköznek, ha 

tradicionális nappali képzésben kell részt venniük. Ezért a szakpolitikai intézkedéseknek 

fontos szerepe van a hagyományos nappali képzési módtól eltérő módon 

megvalósított8 felsőoktatási programokon keresztül a felnőttek felsőoktatásba való 

visszatérésének ösztönzésében.  

5.1.2 A felnőttek tanulási lehetőségei  

A legtöbb szakpolitikai kezdeményezés leginkább a nem-formális és informális tanulás 

validálása, a felkészítő és előkészítő programok, valamint a felnőtt tanulók körülményeihez 

illeszkedő alternatív megvalósulási módok köré csoportosulnak. Az EU egész életen át tartó 

tanulást ösztönző szakpolitikái, programjai, az Európai Tanács által 2004-ben megjelentetett 

közös európai validációs alapelvek9, valamint a Bologna folyamat ösztönözték az előzetesen 

szerzett tudás elismerését.10 A validáció révén a különféle tanulási tapasztalatok és eredmények 

súlyt kapnak, összehasonlíthatókká és átláthatókká válnak. A validáció biztosítja a tanulási utak 

átjárhatóságát, támogatja a képzésbe való be- és visszalépés folyamatát, beszámíthatóvá teszi 

a hozott tudást. Mindez szervesen illeszkedik az élethosszig tartó tanulás keretébe és jól 

szolgálja a felnőtt tanulók sajátos érdekeit. A nemzeti jogszabályok általában nem írnak 

elő validálási eljárásokat, így a felsőoktatási intézmények a tradicionális autonómiájukkal 

összhangban maguk alakítják ki ezen gyakorlatukat.  

 

Csak néhány országban (Svédország, Finnország, Franciaország, Szlovénia, részben Dániában) 

van olyan hatályos jogszabály, mely ténylegesen megköveteli a felsőoktatási intézményektől, 

hogy valósítsák meg az előzetesen szerzett tudás validálását. Több európai országban (UK, 

Lengyelország, Szlovákia, Románia, Liechtenstein, Bulgária, Görögország) nincs jogszabályi 

hivatkozás az előzetesen szerzett tudás validálására. Ennek ellenére például az Egyesült 

Királyságban az előzetesen szerzett tudás azonosítása és validálása napi gyakorlat, és itt – 

néhány más európai országhoz hasonlóan – a nemzeti hatóság útmutatókkal segíti a 

felsőoktatási intézményeket a validálási folyamat megvalósításában.11 

                                    
 

8 Alternatív módon megvalósított tanulmányok alatt leggyakrabban a részidős képzéseket, a külső tanulmányokat és a 
távoktatást értik.  

9 Common European Principles for the identification and validation of non-formal and informal learning. Utolsó letöltés: 
2011.06.24. 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf 
10 Its always a good time to learn (2011); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://adultlearning-budapest2011.teamwork.fr/docs/Conference_Background_document.pdf 
11 Adults in Formal Education (2011); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128EN.pdf 
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A felsőoktatásban két különböző szempontból merül fel az előzetesen szerzett tudás, 

munkatapasztalat elismerése: (1) egyrészt a felsőoktatási intézménybe való bejutás nem 

hagyományos módjaként (bemeneti követelményeknek való megfelelés vizsgálata): ez azonban 

nem gyakori, nincsenek alternatív bekerülési utak, lehetőségek a következő tagállamokban: 

Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Lettország, 

Litvánia, Észtország, Görögország. ) Megjegyzendő, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 

nyilvánosságra hozott új felsőoktatási törvény koncepciójában megjelentek utalások az 

alternatív bekerülési utak kialakítására.) (2) másrészt a képzési programban való előrehaladás 

elősegítéseként: a kimeneti követelményeknek való megfelelés esetén felmentés vagy kredit 

jóváírás révén. 

 

A nem-hagyományos hallgatóknak, köztük az idősebb hallgatóknak gyakran van szükségük 

kiegészítő támogatásra azért, hogy elérjék azt a tudásszintet, mely szükséges a felsőfokú 

tanulmányok elkezdéséhez és sikeres teljesítéséhez. Néhány országban e célból speciális 

programokat alakítottak ki, melyek elsődlegesen azoknak szólnak, akik olyan rövid szakképzési 

programokban vettek részt, melyek nem adnak lehetőséget a felsőoktatásba való bekerülésére, 

vagy azoknak, akik nem fejezték be középiskolai tanulmányaikat. Ezen programok esetben a 

belépés nem kötött végzettséghez, azonban speciális felvételi feltételeknek (például életkor 

vagy formális oktatáson kívül eltöltött idő) meg kell felelniük a programban résztvevőknek. A 

felkészítő programok hossza általában egy tanév és a sikeres befejezés lehetővé teszi, hogy a 

résztvevők belépjenek a felsőoktatásba. A rugalmas programok hiánya gátat képezhet az 

idősebb hallgatók formális képzésben való részvételében.  

 

A legtöbb országban a felsőoktatás legfontosabb dokumentumai (például felsőoktatási törvény) 

nem tartalmaznak határozott utalást a részidős tanulmányokra, és a fogalom általános 

értelmezése is országonként változik. Ahol használják a fogalmat, ott a következő módokon 

határozzák meg a részidős tanulmányokat: egyes országokban a legfontosabb különbségtétel a 

teljes és a részidős tanulmányok között abban a munkaterhelésben van, melyet az ECTS 

kreditekkel (European Credit Accumulation and Transfer System, azaz Európai Kreditgyűjtési és 

átviteli Rendszer) fejeznek ki. Ez az a kreditmennyiség, melyet a hallgatótól elvárnak, hogy egy 

tanévben teljesítsen. Részidős képzésben résztvevőnek e szempontból  az számít, aki 

tanévenként kevesebb, mint 60 ECTS kreditet szerez meg, és ezért hosszabb ideig tanul, mint 

egy teljes idejű képzésben résztvevő hallgató. E gyakorlatot alkalmazza Írország és Litvánia. 

Más megközelítésben a munkaterhelés nem tér el, de a kontaktórák száma igen.  
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Nemzetközi statisztikai összehasonlításokban részidős hallgatónak az számít, akitől az oktatási 

program során 75% vagy annál kevesebb terhet követelnek, mint a teljes idejű képzésben 

résztvevő hallgatótól. Ez alapján a hallgatók 21%-a részidős képzésben való résztvevőnek 

számít. Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban és Svédországban a 

részidős hallgatók aránya több mint 40%, Csehországban, Németországban és Luxemburgban 

az arányuk kevesebb, mint 10%, a többi tagállamban 10-40% közötti, kivéve Görögország, 

Franciaország és Olaszország, ahol nincs vagy nem jelentős a részidős hallgatók aránya. 

Általában az EU tagállamokban a 30 éves vagy attól idősebb hallgatók vesznek részt részidős 

tanulmányokban, hiszen nekik a tanulmányaikat a munkahelyi vagy családi kötelezettségeikkel 

kell összehangolni. A legtöbb tagállamban a részidős hallgatók aránya legalább háromszor 

magasabb a 30 év felettiek között. Észtországban, Lengyelországban, Romániában, 

Finnországban és Svédországban az arány csak a duplája, ami azt mutatja, hogy ezekben az 

országokban az életkor kevésbé befolyásolja a részvételt. Magyarországon, Lengyelországban, 

Szlovéniában és Szlovákiában a 30 év felettiek 90%-a részidős tanulmányokat folytat.12  

 

A tagállamok többségében a felsőoktatási intézmények maguk döntik el, hogy milyen 

felsőoktatási programokat indítanak rugalmas szabályokkal. Ebből kifolyólag intézményenként 

változnak a képzési idő szerinti lehetőségek. Néhány országban a felsőoktatási programok egy 

részét rutinszerűen szervezik rugalmas formában, biztosítva ezzel a lehetőséget a hallgatóknak, 

hogy maguk döntsék el, szervezzék és alakítsák a terhelésüket. 

 

Belgium flamand részén a 2004-es Law on Flexible Learning Path (Törvény a rugalmas tanulási 

útvonalakról) megjelenése óta, mely a felsőoktatást szabályzó három jogszabály egyike, a 

felsőoktatási intézményektől megkövetelik, hogy a programjaikat három típusú tanulási 

formában szervezzék: végzettség szerződés, kreditszerződés és vizsgaszerződés keretében. 13 A 

végzettség szerződés esetében a hallgató azzal a céllal, hogy megszerezze a diplomáját 60 

kreditet teljesít tanévenként, vagy részidős képzésben tanévenként kevesebb, mint 54 kreditet, 

illetve személyre szabott tanulási utat bejárva szerzi meg a meghatározott számú kreditet. 

Kreditszerződés esetében a hallgató krediteket vesz fel egy végzettséget adó, vagy akár több 

képzési program részeként; vizsgaszerződés esetében vizsgákra jelentkezik egy végzettség 

megszerzése vagy több képzési program részeinek teljesítése érdekében. 

                                    
 

12 Euridyce kalkulációja az EUROSTAT adatok alapján in Adults in Formal Education (2011), 55. 
13 Higher Education Qualifications Framework in Flanders (Belgium) (2008); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://nvao.net/page/downloads/NQF_Flemish_National_Qualifications_Framework.pdf 
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Az alternatív módok a részidős képzés mellett gyakran magukba foglalják a nyitott tanulást 

vagy a távoktatásban való részvételt is. Több országban kifejezett erre szakosodott 

intézmények valósítják meg ezeket a képzési programokat. 

 

A nemzetközi elemzés azt mutatja, hogy a hallgatók felnőtt léte az életkorukon kívül az 

előzetesen szerzett tudásukban és a képzési idő, illetve képzési forma szerinti részvételükben 

ragadható meg. 

5.1.3 Külföldi jó gyakorlatok 

Az alábbiakban olyan jó gyakorlatokat mutatunk be, amelyek a felsőoktatás keretei között 

megvalósuló felnőttoktatás kulcskérdéseihez – előzetesen szerzett tudás elismerése, oktatók 

felkészültsége, rugalmas tanulási út biztosítása, idős hallgatók létszámának növelése, stratégia 

kialakítása – kapcsolódnak. Az Európai felsőoktatási térségből az esettanulmány jelleggel 

bemutatott országok felsőoktatási pedagógiai - andragógiai gyakorlatának felvázolásához az 

országok kiválasztásakor a jó gyakorlatok mellett a területi megoszlást is figyelembe vettük.  

5.1.3.1 Előzetesen szerzett tudás validálásának rendszere Franciaországban 

Franciaországban az egyetemre való bejutáshoz a hallgatóknak sikeresen le kell tenniük az 

érettségit (baccalaureat). Alternatív lehetőséget jelent a „DAEU” (Diplome D’Accés aux Etudes 

Universitaires), amelyet speciálisan erre akkreditált egyetemek adnak. A DAEU-t azoknak 

találták ki, akik elmúltak 20 évesek, nincs érettségijük, és már legalább két éve nem vesznek 

részt képzésben. Egy tanulmányi évet követően a sikeres szóbeli és írásbeli vizsgák letétele 

után kaphatják meg a két diploma közül valamelyiket, aszerint, hogy bölcsész, jogi, nyelvi, 

kommunikációs képzésben vagy természettudományos, műszaki, egészségügyi képzésben 

vettek részt.14  

 

A francia felsőoktatást egyszerre és rendszerszerűen jellemzi a felsőoktatási tanulmányok 

validálása (VES) az előzetes tanulás akkreditálása (APL) és az előzetes tapasztalati tanulás 

akkreditálása (APEL).  

 

                                    

 
14 Adults in Formal Education (2011); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128EN.pdf 
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A felsőoktatási tanulmányok validálását az európai kezdeményezéssel összhangban alakították 

ki, oly módon, hogy a Franciaországban és azon kívül szerzett diplomák ekvivalenciáját is 

biztosítja 2005 óta. 

 

Az előzetes tanulás akkreditálása egy 1985-ös rendelet eredménye, mely lehetővé teszi, hogy a 

fokozatot/diplomát adó tanulmányokba való belépés során részleges kivételeket, 

engedményeket tegyenek a felsőoktatási intézmények. 1992 óta mindenki, aki legalább 5 éven 

keresztül egy adott szakterületen dolgozott, hivatalosan is kérheti szakismeretei validációját.  

Az APEL megadja a jogot és lehetőséget, hogy valaki a munkatapasztalata, szakmai gyakorlata, 

képzésekben való részvétele alapján részben vagy egészben képzettséget szerezzen. Az APEL 

során az akkreditálásra benyújtott tevékenységeket és tapasztalatokat veszik figyelembe, 

melyek között az egyén tapasztalata és a karrierjének a súlya, valamint a különböző korábbi 

tanulmányainak helyt adó intézmények is megjelennek. Az APEL kialakítása összhangban volt és 

választ adott a megváltozott munkaerő-piaci körülményekre (például a munkaerő-piacon való 

bent maradáshoz több képesítés is szükséges a munkavállaló számára), valamint az egyetemek 

változóban lévő szerepére is, miszerint az egész életen át tartó tanulásra való nyitással, illetve a 

formális oktatáson kívül – munkahelyi gyakorlat vagy önkéntes munka által – megszerzett 

tudás beszámításával a felnőtteket arra tudják ösztönözni, hogy folytassák tanulmányaikat, 

újabb képesítést szerezzenek, hiszen a validált szakmai ismereteket a felsőoktatásba való 

beszámításnak lehetősége is a rendszer részét képezi, s egyes hiányterületeken szívesen élnek 

vele a munkavállalók.  

 

Franciaországban az előzetes tanulás validálása minden hallgató számára lehetséges, aki 

legalább három év releváns tapasztalatot tud felmutatni.15 A rendszer lehetővé teszi, hogy 

részben vagy akár egészben megkapja a végzettséget az egyén, akár felsőoktatásban 

megszerezhető végzettséget is.16 

                                    
 

15 Emmanuel Triby (2009); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/46-en.pdf 

16 Adults in Formal Education (2011); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128EN.pdf 
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5.1.3.2 Ír felsőoktatási stratégia 

Az Európa 2020 indikátorai között szerepel, hogy a 30-34 éves korcsoportban 40%-ra 

növekedjen a felsőfokú vagy ennek megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya. Az írek 

nemzeti szinten megfogalmazott célkitűzése a felsőfokú végzettségek 60%-ra való növelése a 

30-34 éves korcsoportban17, amellyel az egyik legmagasabb vállalást tették a tagállamok 

között. Az indikátor megfogalmazása összhangban áll a 2011-ben elfogadott ír felsőoktatási 

stratégiával.  

 

Az európai tagállamok felnőttképzési stratégiáira valamelyest hatottak a lisszaboni és a bolognai 

folyamatok, valamint az Európa 2020 célkitűzései is, ugyanakkor a felsőoktatási stratégiákban 

az európai tagállamok nagyon ritkán fogalmaznak meg felnőttek felsőoktatási képzésével 

kapcsolatos célokat vagy intézkedéseket, annak ellenére, hogy a felnőttképzés becsatornázása 

a felsőoktatásba a társadalmak elöregedési folyamata miatt is egyre jelentősebbé válik, azaz a 

felsőoktatásba közvetlenül érettségi után belépő hallgatók létszámának csökkenését az idősebb 

korosztályok tudják pótolni. Az írek a felsőoktatási stratégiát megelőzően, a 2008-2013 közti 

időszakra vonatkozóan nemzeti tervet (National Plan for Equity of Access to Higher Education 

2008-2013, felsőoktatáshoz való méltányos hozzáférés nemzeti terve)18 fogadtak el a 

felsőoktatáshoz való méltányos hozzáférés támogatása érdekében, és már ebben célként tűzték 

ki, hogy a teljes idejű képzésekben az „érett hallgatók” arányát 20%-ra növelik. 

 

Az új hosszú távú stratégia elkészítése széleskörű konzultáción alapult, figyelembe vették az 

elmúlt években bekövetkezett változásokat, sikeres kezdeményezéseket, valamint a Bologna 

folyamat eredményeit. A stratégiához kapcsolódó jelentés (Nemzeti Felsőoktatási Stratégia 

2030)19 a szakpolitikai törekvésekről és azok hátteréről is képet ad. A stratégia alapját képezi a 

felsőoktatásban való részvétel és kapacitások bővítése, oly módon, hogy az azzal járó 

kihívásokra praktikus megoldásokat találva tudjon a felsőoktatás a gazdaság és foglalkoztatás, 

illetve ezek fejlesztési követelményeinek is megfelelni.  

 

                                    
 

17 National Reform Programme for Ireland under the Europe 2020 Strategy (2011); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_ireland_en.pdf 

18 National Plan for Equity of Acces to Higher Education 2008-2013 (2008); Utolsó letöltés: 2011.06.24 
http://www.hea.ie/files/files/file/National_Access_Plan_2008-2013_(English).pdf 

19National Strategy for Higher Education to 2030 (2011); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://www.hea.ie/files/files/DES_Higher_Ed_Main_Report.pdf 
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A stratégia választ ad arra a tényre is, hogy a felsőoktatásba való bekapcsolódás ma már nem a 

régi minta szerint történik, a munkaerő fokozatos fejlesztése és az európai felsőoktatási 

folyamatok egyaránt megkívánják egy rugalmasabb rendszer kialakítását. A stratégiában 

megjelenik az is, hogy a felsőoktatásban tervezett létszámbővítés szempontjából a 

legjelentősebb növekedés a 23 évnél idősebb hallgatók esetében fog bekövetkezni. Ennek 

érdekében az írek fokozott figyelmet kívánnak szentelni a részidős és munkával kombinálható 

képzési programok fejlesztésre, a rugalmas tanulási lehetőségek kialakítására. A felsőoktatási 

pedagógiára20, a hatékony módszertani megközelítésekre vonatkozóan ígéretes intézményi 

kezdeményezések láthatók, melyek az európai minőségi követelményeknek  való  meg felelést 

is biztosítják, így például, minden felsőoktatásban oktatói szerepet is betöltő szakembernek - a 

szakmai tudás és az oktatói tevékenység terén egyaránt  jól felkészültnek kell lennie, és ezen 

készségek fejlesztését minden felsőoktatási intézménynek biztosítania kell az oktatói számára.  

5.1.3.3 Felnőtt hallgatók a spanyol felsőoktatásban 

Spanyolországban a felsőoktatási intézmények minden évben fenntartanak meghatározott 

számú helyet azon felnőtt hallgatójelöltek számára, akik 25, 40 vagy 45 év felettiek. Felnőtt 

hallgatónak Spanyolországban a 25 évnél idősebb hallgatók számítanak. Azok a 25 évnél 

idősebb hallgatók, akik teljesítik a hagyományos felvételi követelményeket, sikeres felvételi 

vizsga után részt vehetnek a felsőoktatási képzési programokban. A vizsga egy általános 

részből, három tesztből és egy speciális részből áll, ahol a választott tanulmányokhoz szükséges 

képességeket mérik fel. Azok a 40 évnél idősebbek, akik nem rendelkeznek olyan 

végzettséggel, amely lehetővé teszi a felsőoktatásba való beiratkozást, kérhetik előzetes 

szakmai tapasztalatuk validálását, amennyiben az releváns a választott képzés szempontjából. 

Képzési programonként más-más tapasztalatot és kritériumokat határoztak meg a spanyolok. 

Az előzetes tanulmányok azonosítása területén a felsőoktatási intézmények autonómiával 

bírnak, belátásuk szerint csökkenthetik a diploma megszerzéséhez szükséges kurzusok számát. 

Azok a 45 év felettiek, akik nem rendelkeznek a megfelelő végzettséggel és hiányzik a releváns 

tapasztalatuk, személyes interjú, valamint egy általános teszt eredményei alapján léphetnek be 

a felsőoktatásba. 21 

 

                                    
 

20 Az andragógia kifejezés nem jelenik meg a dokumentumban. 
21 Adults in Formal Education (2011); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128EN.pdf 



 

 

 

   

44 

Spanyolországban jelenleg 54 felsőoktatási intézmény kínál felnőtt hallgatóknak képzési 

programokat, melyek közül 40 intézmény tagja a 2004-ben alakult Spanish National Association 

of University Programmes for Older Adults (AEPUM) nevű szövetségnek. A felnőtt hallgatók 

felsőoktatási megjelenése számos kérdést és problémát vetett fel a gyakorlatban. A felnőtt 

hallgatók speciális szükségleteihez illeszkedő oktatási megoldások, a számukra releváns képzési 

célok, a támogató szolgáltatások tapasztalatainak megismerése és mindezek intézményközi 

terjesztése fontossá vált a spanyol felsőoktatási intézmények számára. Az AEPUM támogatja ezt 

a törekvést és egyben információs, illetve tanácsadó szolgálatként is működik a felnőtteknek 

szóló képzési programok esetében. A felsőoktatási intézményekben a formális képzés mellett 

megjelentek a felnőtteknek szóló egyéb képzési programok is, és számos kapcsolódó 

konferenciát, műhelymunkát szerveztek, több spanyol és nemzetközi projekt is indult a 

felnőttek tanulására vonatkozóan. 

 

Az elmúlt években egyre jelentősebbé vált a felnőtt hallgatók között, hogy olyanok is 

jelentkeznek felsőoktatási intézményekbe, akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, és 

csak megújítani szeretnék az ismereteiket, kibővített tudásuk révén kívánnak jobban helytállni a 

munkaerő-piacon. 

 

A képzési programokra vonatkozó statisztikai információk alapján elmondható, hogy a spanyol 

felsőoktatásban jelentősebb a nők részvétele, és egyre inkább növekvő tendenciát mutat a 

felnőttek létszáma a spanyol felsőoktatási intézményekben22. 

5.1.3.4 Egyéni oktatási terv a norvég felsőoktatásban 

A norvég felsőoktatási intézmények döntő többsége állami fenntartásban működik, 2005-óta 

egységes szabályozás (Act relating to universities and university colleges) vonatkozik az állami 

és nem állami intézményekre. Ebben az egységes szabályozásban lefektették, hogy a tanulás 

fizikai feltételeit az egyetemeknek biztosítaniuk kell, illetve hogy a hallgatókat megfelelő 

tanácsadásban kell részesíteni, továbbá 2003 óta a hallgató és az intézmény egyéni oktatási 

tervet ír alá.23  

 

                                    
 

22 Ruiz (é.n.); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://adultlearning-budapest2011.teamwork.fr/en/docs/presentation/0803-WS%-RUIZ.ppt 

23 Adults in Formal Education (2011); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128EN.pdf 

http://adultlearning-budapest2011.teamwork.fr/en/docs/presentation/0803-WS%25-RUIZ.ppt
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Az egyéni oktatási terv bevezetését az ösztönözte, hogy a ’90-es években a hallgatók létszáma 

jelentősen növekedett, és ezzel párhuzamosan egyre több problémával szembesültek a 

felsőoktatási intézmények, úgymint lemorzsolódás, a hallgatók életkorának növekedése és a 

képzés elvégzése időpontjának kitolódása. Az egyéni oktatási terv bevezetése a 

minőségfejlesztési reform részét képezte.24 Az egyéni oktatási terv lehetővé teszi, hogy 

rugalmasabban szervezze meg a hallgató a tanulmányait és megtervezze az egy tanévre eső 

munkaterhet.  

 

Az egyéni oktatási tervet az első szemeszter vége előtt írják alá a 60 vagy több kredites 

programok hallgatóival. Ebben rögzítik, hogy teljes idejű tanulmányokat vagy részidős 

tanulmányokat folytat-e a hallgató, ez utóbbi esetben a százalékos arányt is rögzítik, valamint 

azt is, hogy a hallgató mennyi ECTS kreditet kíván teljesíteni szemeszterenként vagy évenként, 

mely kurzusokat kívánja felvenni, melyekből vizsgázik, milyen egyéb – képzési programhoz 

kapcsolódó tevékenységeket végez. 

 

Az egyéni oktatási terveket rendszeresen felülvizsgálják, azonban a kitűzött céloktól való esetén 

csak a vizsgaszabályzat az irányadó abban, hogy évet kell-e ismételnie a hallgatónak. A terv 

tartalmaz kikötéseket az intézmény felelősségéről és kötelezettségeiről, továbbá a hallgató 

kötelezettségeiről az intézménnyel és hallgató társaival szemben.  

5.1.3.5 Felnőttképzők képzési és minősítési rendszere Svájcban 

A svájci államformából fakadóan sajátos az oktatás szerkezete, és a felnőttképzés nem 

központilag szabályozott. Hosszú ideig azt sem határozták meg, hogy ki lehet oktató a 

felnőttképzést folytató intézményeknél. A helyzet a ’90-es évektől változott meg, amikor 

kialakították a felnőttképzők képzési és minősítési rendszerét, a hozzá kapcsolódó előzetesen 

megszerzett tudás és tapasztalat elismerésének rendszerét, amely szorosan összekapcsolódik a 

képzőintézmények minősítésével is. A felnőttképzésben oktatóként résztvevő szakembereket 

három szintre besorolva minősítik. Az egyes szintekhez moduláris képzési programok és 

szakmai tapasztalatra vonatkozó korlátok is tartoznak. A képzési programokat az arra kijelölt 

képzőintézmények valósítják meg.  

 

                                    
 

24 OECD Themetic review of Tiertiary Education. Country Background Report for Norway (2006); Utolsó letöltés: 
2011.06.24. 
http://www.oecd.org/dataoecd/23/2/37745995.pdf 



 

 

 

   

46 

1. szint Schweizerischer Verband für Weiterbildung (SVEB) bizonyítvány 

Az első szint az alapszintnek felel meg. Magán és állami szervezetek, cégek és felnőttképzést 

folyatató szervezetek azon munkatársai szerezhetnek SVEB bizonyítványt, akik 

részmunkaidőben vállalnak oktatói feladatokat, és minimum két év tapasztalattal rendelkeznek.  

 

2. szint a Federal Certificate for Educators (FCE tanúsítvány)  

Azok az oktatók, akik a felnőttképzésen felül specializálódnak, és legalább 300 óra képzési 

tapasztalattal rendelkeznek, jelentkezhetnek az FCE tanúsítvány megszerzésére felkészítő 

négymodulos képzésre.  

 

3. szint Federal Diploma for Head of Educators (FDHE diploma) 

Azok számára, akik a felnőttképzésben dolgoznak, legalább 4 éves gyakorlattal rendelkeznek, 

amely során legalább 1500 óra képzési és 500 óra menedzsmenttapasztalatot szereztek, nyitott 

a harmadik szint teljesítése. A harmadik képzési modul célja, hogy biztosítsa a felnőttképzés 

tervezési, fejlesztési, szervezési, értékelési és vezetési feladataihoz szükséges ismereteket.25 

 

Az egyes szintek esetében a képzésben résztvevőknek módjukban áll a már megszerzett tudás 

és tapasztalat validálása alapján a végzettségek megszerzése is. A három szintű képzés mellett 

az egyetemi szintű képzés is adott, mind a német, mind a francia nyelvterületen, és a 

mesterszintű képzésen lehet felnőttképzési vagy felnőttképzésre specializált neveléstudományi 

diplomát szerezni.  

 

Az oktatók minősítésének rendszere összhangban áll az intézmények 2000 óta bevezetett 

minősítési rendszerével, az eduQUA-val (Schweizerisches Qualitätszertifikat für 

Weiterbildungsinstitutionen)26. Ez a minősítési rendszer a felnőttképzést folytató intézmények 

egyfajta akkreditációs folyamata, amely során meghatározott indikátorok és minimum 

standardok mentén vizsgálják a felnőttképzést folytató intézményeket. Az indikátorok és 

minimum standardok között az oktatókra vonatkozó standardokat is meghatároztak, amelyek 

során nem csak a megfelelő szintű végzettséggel rendelkező oktatókat, hanem a számukra 

rendszeresen szervezett képzéseket, felkészítéseket is vizsgálják. 

 

                                    
 

25 Case study Switzerland (é.n.); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
www.observal.org/observal/file/525/download/536 

26 Manual (2004); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://www.eduqua.ch/pdf/eduqua_manual_en.pdf 

http://www.eduqua.ch/002alc_00_de.htm
http://www.eduqua.ch/002alc_00_de.htm
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Az eduQUA minősítést egy auditot követően három évre lehet megszerezni. A minősítéssel 

rendelkező intézmények között cégek és egyetemek is megtalálhatóak, utóbbiak elsősorban 

speciális képzési programjaikkal jelennek meg, de a minősítési és ellenőrzési folyamaton 

ugyanúgy meg kell felelniük. Az eduQUA minősítés nem minden kantonban alapja az állami 

támogatások igénybevételének, a legtöbb kantonban azonban ma már az, kiváltképp a nem 

állami intézmények esetében. A szervezetek adatbázisa nyilvános.27 

5.1.3.6 Egyetemi oktatók továbbképzése Lettországban 

A munkaerő-piaci kínálat és kereslet, valamint a képzett oktatók értékelése és validálása közötti 

rés kulcskérdéssé vált Lettországban. Az oktatói kar elöregedett, a nagyon kevés jól felkészült 

fiatal doktorandusz nem tudta pótolni a létszámhiányt, mivel a doktori programban résztvevők 

száma elmaradt az európai átlagtól. Az oktatói gárda nem minden képzési program esetében 

felelt meg a modern követelményeknek, melyek a gyors technológia és gazdasági változásokból 

következtek be. Az oktatói továbbképzés a felsőoktatás egészének átalakítására vonatkozó 

stratégia elképzeléseknek csak egy részét képezi, az európai támogatások felhasználásával 

azonban több jelentős intézkedést is megvalósítottak az oktatók képzettségének javítása 

érdekében. 

 

Még ma is folyik (2009-2014) a célértékként kitűzött 60 felsőoktatási programátvizsgálása, 

amelynek alapján 1500 oktató szakmai továbbképzést tervezik. A felsőoktatásban oktatók 

szakmai fejlesztését célzó program 2011-ben kezdődött, és ennek során a vállalkozásoknál, a 

felsőoktatási intézményekben és kutatóhelyeken in-service képzések valósulnak meg 

Lettországon belül és kívül. A pedagógiai felsőoktatási intézmények oktatóinak továbbképzése 

2006-ban már elkezdődött. Ebben a programban 32 órás képzéseket valósítottak meg, 

elsősorban a kutatás, a hallgatókkal való munka és az IKT területén.28  

 

Lettországban az intézmények maguk felelősek az oktatók kinevezéséért, azonban a kinevezés 

általános feltételei jogszabályban rögzítettek. A professzorok kiválasztását a professzorok 

tanácsa, a kari gyűlés vagy az egyetemi tanács végzi. Az oktatók a rektorral kötik a 

munkaszerződést hatéves időszakra.  

                                    
 

27 Minősített intézmények adatbázisa (Certificated Institutes); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://www.eduqua.ch/index.taf?id=002alc_03&lang=en 

28 Svetlana Surikova-Irina Maslo (2010); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/asemeducationandresearchhubforlifelonglearning/conferences/vietnamlllfor
um2010/seminarc/resources_3873.pdf 
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A bérek intézményenként változnak, azonban nem mehetnek egy, a központi kormányzat által 

meghatározott minimum alá. Az oktatókat már az alkalmazás előtt értékelik, és a hatéves 

megbízatás után, ha újra indulnak, az adott posztért ismételten átesnek az értékelési 

folyamaton. Az értékelés folyamatát a Miniszterek Kabinetje által elfogadott eljárásrend alapján 

valósítják meg.29 

 

Az értékelés során vizsgált kritériumok: 

 a posztnak megfelelő oktatásban való részvétel és végzettség; 

 mesterképzésben szerzett végzettség, doktori fokozat; 

 továbbképzési programokon való részvétel és a megszerzett kompetenciák; 

 oktatói és gyakorlati tapasztalat; 

 előző munkahely vagy oktatási intézmény ajánlása; 

 kutatási munkásság, kutatási eredmények, módszertani anyagok (tankönyvek, képzési 

segédletek, képzési programok, sillabuszok stb.). 

 

A legfontosabb szempont a fentiek közül az értékelés során általában az oktatás, a 

továbbképzés és az oktatói, illetve a gyakorlati tapasztalat. A továbbképzésben való részvételre 

vonatkozóan kötelezettséget is megállapítanak, a hatéves ciklus alatt legalább 60 kontaktórát 

tartalmazó, legalább 160 órás képzésben kell részt venni az oktatónak. A 160 órás programok 

végén az oktatók olyan tanúsítványt kapnak, melyek ECTS kreditet érnek. Ezek a programok 

leginkább a felsőoktatási innovációval, didaktikai és oktatásmenedzsment kérdésekkel 

foglalkoznak. 

 

Az egyetemi oktatók továbbképzésre még nincs egységes rendszer, a képzések sem 

mennyiségileg, sem minőségileg nem biztosítottak. Kevés a bevonható, jól felkészült 

szakember, nem egységes az oktatók kiválasztása és minősítése, a programok szétszórtak és 

nem célorientáltak.  

 

                                    

 
29

 Higher Education Governance in Europe (2008); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf 
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5.2 A felsőoktatás, felnőttképzés jogszabályi környezete 

5.2.1 Elemzési szempontok 

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa, a hatályos jogszabályi környezet vajon engedi-e 

érvényesülni, támogatja, netán előírja, és ha igen, akkor milyen mértékben az andragógiai 

szempontok figyelembe vételét a felsőoktatási intézmények által megvalósított képzésekben.  

 

A releváns joganyag elemzéséhez szükség van arra, hogy meghatározzuk, melyek azok a 

szempontok, amelyeket az adott joganyag áttekintése során, a felsőoktatási intézmények 

pedagógiai gyakorlatában tetten kívánunk érni: 

 Az életkori sajátosságok figyelembevétele: az andragógia célcsoportjába tartozó 

tanulók általában megszilárdultabb értékrendszerben definiálják létüket, ami elsősorban 

szociális-társadalmi vonatkozással bír, de biológiai sajátosságokban is megmutatkozik. A 

felnőttek képzésében fontos a direkt előírás, fegyelmezés, szabályozás lehetőség szerinti 

elkerülése. Helyette előnyben kell részesíteni a partnerségre épülő együttműködés 

eszközeit, törekedni kell a belátás, az elfogadás elérésére. 

 A szocializációs pálya és előélet beépítése: a felnőttek estében fontos szerepet játszik a 

tapasztalat. A képzésben és továbbképzésben építeni lehet és kell a korábban megélt 

tapasztalatokra.  

 A tanulási motiváció: a megszerezhető tudás jövőbeni alkalmazhatósága jelenti a fő 

vonzerőt, a motivációs rendszer felépítése során erre érdemes koncentrálni. 

 Egyensúly a képzéssel megcélzott elméleti szint és az alkalmazás gyakorlati vágya 

között: problémaközpontú folyamatszervezés a tanulásban. A gyakorlati problémafelvetésre 

elméleti és módszerbeli válaszokat adó képzési tartalom és megvalósítás. 

 A rugalmas oktatásszervezés: A képzés lebonyolítása alkalmazkodják a résztvevők 

eltérő és sokszínű társadalmi szerepéhez, elfoglaltságaihoz, hivatásához. 

Mielőtt rátérnénk a jogszabályi környezet elemzésére, érdemes néhány szót ejtenünk arról, 

hogy a felnőttoktatás minként jelenik meg az oktatási ágazatra vonatkozó jogszabályokban. 
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A felnőttoktatás definícióját a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 78.§ (1) bekezdése 

tartalmazza. A törvény a tanulók elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésre és oktatásra 

vonatkozó külön rendelkezései között olvashatjuk a meghatározást, amely szerint: „az, aki 

nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tud vagy nem akar részt venni, attól a tanévtől 

kezdve, amelyben a tizenhatodik életévét betölti, a munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban (a 

továbbiakban: felnőttoktatás) kezdheti meg, illetve folytathatja tanulmányait.” A hazai 

joganyagban a felnőttoktatás tehát nem a felsőoktatásban folyó képzést takarja, hanem az 

alap- és középfokú oktatásban való részvétel egy olyan lehetőségét, amely a hagyományos 

módon, iskolai rendszerű képzésben megkezdett képzés befejezését teszi lehetővé. 

 

5.2.2 Releváns jogszabályi környezet 

Az jogszabályelemzés azokat a jogszabályokat vizsgálja, amelyek közvetlen vagy közvetett 

hatást gyakorolnak a felsőoktatási intézményekben folyó képzések szervezésére, tartalmára, 

megvalósítására. Az elemzés a stratégiai szabályozó dokumentumoktól halad - a jogszabályi 

hierarchiában elfoglalt helyet figyelembe véve - a törvényi szinttől a rendeleti szintű 

szabályozás felé.  

 

Ennek megfelelően az elemzett szabályozók a következők:  

 2212/2005. (X. 13.) Korm. határozat az egész életen át tartó tanulás stratégiájának 

megvalósítását szolgáló feladatokról (a továbbiakban: LLL stratégia) 

 1069/2004. (VII. 9.) Korm. határozat a felnőttképzés fejlesztésének irányelveiről és 

cselekvési programjáról (a továbbiakban: Felnőttképzési stratégia) 

 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Ftv.)  

 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről (Fktv.) 

 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Sztv) 

 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról (a továbbiakban: Ftv Rendelet) 

 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 

követelményeiről. 
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5.2.2.1 A stratégiai dokumentumok 

Az ágazati kormányzati célokat megfogalmazó, a kormányzati szereplők számára feladatokat 

meghatározó stratégiák a hazai jogszabályalkotás hagyományai szerint kormányhatározatokban 

öltenek testet. Az andragógia módszertanának felsőoktatási megjelenése szempontjából 

relevánsnak tekinthető, stratégiai elvárásokat megfogalmazó dokumentum az LLL stratégia 

(2005) és Felnőttképzési stratégia (2004). 

 

5.2.2.2 Az egész életen át tartó tanulás stratégiája 

Az LLL stratégia - 2005. december 31-i határidővel - az alábbi rendelkezést tartalmazza az 

akkori kormányzati struktúra szerinti valamennyi szaktárcájának címezve: „Át kell tekinteni, 

hogy a hatályos jogszabályok eredményesen segítik-e az egész életen át tartó tanulás 

stratégiájának megvalósítását, és javaslatot kell tenni a szükséges módosításokra.” 

Ugyanitt találhatjuk azt a rendelkezést, amely valamennyi, a képzések tartalmáért és 

módszertani megújításáért felelős minisztérium számára fogalmaz meg kötelezettséget. A 

feladat nem kisebb, mint az oktatási intézményrendszer együttműködésének összehangolása. A 

feladat elvégzésének határideje: 2006. március 31-i. „Az egész életen át tartó tanulás térségi 

feltételeinek megteremtése céljából ki kell dolgozni a felsőoktatási intézmények, a középfokú 

tanintézetek, a regionális képző központok, valamint a létrehozandó Térségi Integrált 

Szakképző Központok (TISZK) szervezeti együttműködésének kereteit, ösztönözve a 

felnőttképzési intézmények bevonását.” 

 

Az LLL stratégia szintén 2005. év végi határidővel határoz meg kötelezően elvégzendő 

feladatokat az oktatásért, valamint a foglakoztatásért felelős miniszter számára az alábbiak 

szerint: „A kulcskompetenciáknak az egész életen át tartó tanulás minden szakaszában történő 

hatékonyabb fejlesztése érdekében intézkedési tervet kell készíteni a pedagógusok és 

felnőttképzésben oktató tanárok módszertani kultúrájának fejlesztésére” 

. 

5.2.2.3 A felnőttképzési stratégia  

A kormányzati stratégia szerint „a felnőttkori képzésnek egyik legfontosabb feladata a 

felzárkóztatás, a beilleszkedés támogatása, a munkaerő-piacról kikerülők készségeinek, 

képességeinek fejlesztése, az elhelyezkedési lehetőségek perspektivikus javítása”. E feladat 

hatékony elvégzése érdekében – a jogalkotó szándéka szerint - növelni kell a képzési kínálatot, 

valamint a célcsoport érdekeltségét a képzésben.  
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Bár a felnőttképzési stratégia elsősorban a munkaerő-piaci szereplők perspektívájából fogalmaz 

meg elvárásokat, feladatokat két olyan jellegű kötelezettséget is megfogalmaz, amely 

közvetetten andragógiai szempontból is jelentős: Az egyik a távoktatási rendszerben rejlő 

lehetőségek maximális kihasználása érdekében utal a módszertani fejlesztés és a rendszer 

elterjesztésének fontosságára, valamint arra is, hogy meg kell teremteni, az így szerzett tudás 

elismerésének lehetőségét. A másik elvárás annak a lehetőségnek a megteremtésére 

vonatkozik, hogy mindenki eljuthasson egy órán belüli tömegközlekedéssel „olyan intézménybe, 

amely garantált színvonalon képes számára felnőttképzési szolgáltatást nyújtani”. 

 

Az említett két stratégiai dokumentum az andragógiai módszertan alkalmazására vonatkozóan, 

a fentiekben kiemelt rendelkezésekben foglaltakon túl, további közvetett vagy közvetlen utalást 

nem tartalmaz.  

 

5.2.3 Az ágazati- és a végrehajtásukat támogató 

jogszabályok 

Az ágazati stratégiák áttekintését követően az ágazati jogszabályok áttekintése a következő 

lépés. Az elemzés az adott szabályozókat a jogszabályi hierarchiában elfoglalt helyük alapján 

kialakított sorrendben történik. 

 

5.2.3.1 A felsőoktatási törvény 

Az Ftv. céljai között megfogalmazást nyert az egész életen át tartó tanulást feltételinek 

megteremtése, amelyhez kapcsolódik a felsőoktatáshoz való hozzáférés lehetőségének 

kiszélesítése, úgy is, mint eszköz és cél egyben. (2.§ (1) d).) 

 

A célokról rendelkező szakasz (2.§) i) pontja a felsőoktatás képzési szerkezetének 

átalakításával kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket, amely szerint lehetővé kell tenni a 

hallgató számára munkaerő-piaci megjelenését biztosító szakképzettség rövid képzési idő alatt 

történő megszerzését, újabb szakképzettség megszerzését. A felsőoktatási intézmény 

működésének alapelveit tartalmazó fejezetben olvashatunk a tanulmányi és vizsgaszabályzatra 

vonatkozó generális leírást. Ez alapján a Szabályzat határozza meg az adott intézményben 

tanuló hallgatókra vonatkozó tanulmányi rendet, az ismeretek, készségek és képességek 

elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendjét (21.§ (4) bekezdés c) pontja). (A 

Szabályzatra vonatkozó további rendelkezéseket az 59.§ (4) bekezdésben találhatunk). 
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Ugyanezen szakasz (6) bekezdése rendelkezik a felsőoktatási intézmény minőségfejlesztési 

programjáról, amelyet az intézményfejlesztési terv és a kutatás –fejlesztési - innovációs 

stratégia alapján „készíttet” el az intézménnyel. A Programban kell meghatározni többek között 

a képzési program, a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére 

irányuló célokat.  

 

Szintén működési alapelveket fogalmaz meg a 22. §. többek között a képzés egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a munkavédelemmel kapcsolatos követelmények 

érvényesítéséről, az esélyegyenlőség előmozdításáról, a tehetséggondozással kapcsolatos 

feladatokról, a hallgatók, oktatók, valamint a kutatók lelkiismereti és vallásszabadságának 

tiszteletben tartásáról. Andragógiai módszertant érintő, gyakorlati szempontból is értelmezhető 

szabályozó elemeket az érintett szakasz nem tartalmaz.  

 

A felsőoktatásban folyó képzés rendszerét kifejtő fejezetben a képzési programról kaphatunk 

bővebb információt (32.§ (1) bek.). „A képzési program részeként a tantervet alap- és 

mesterképzésben a miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján, 

szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a felsőoktatási intézmény.” Ebből a szakaszból 

azt is megtudhatjuk, hogy ez a szabadság a felsőfokú szakképzés megszervezése esetén is 

megilleti az Intézményt, hiszen „a felsőfokú szakképzés a felsőoktatási intézmény által készített 

és a szenátus által elfogadott szakképzési program szerint folyik”. A szakképzési program a 

korábban elsajátított ismeretek beszámításának lehetőségét, valamint az is meghatározza, 

hogyan válnak beszámíthatóvá a felsőfokú szakképzésben megszerzett kreditek a képzési 

területhez tartozó alapképzésbe. 

 

A 33. §- ban foglaltak alapján ismert, hogy a képzés megszervezhető részidős képzésként és 

távoktatásként is. A részidős képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint 

szervezett képzés, amelyet a hallgatók elfoglaltságának figyelembevételével kell megszervezni 

a munkanapokon, indokolt esetben a heti pihenőnapon. 

 

A hallgató egyéni jogai és kötelességeiről szóló fejezet a hallgatói jogok és kötelezettségek 

gyakorlása tekintetében kulcsdokumentumnak tekintendő szervezeti és működési szabályzatról 

(51.§ (4) bekezdés) tartalmaz rendelkezéseket. 



 

 

 

   

54 

A tanulmányi kötelezettségek teljesítése kapcsán az 58.§ (7) bekezdés adat iránymutatást, 

amely a korábbi tanulmányok és munkatapasztalatok tanulmányi követelmény teljesítéseként 

történő elismerhetőségéről tartalmaz információkat. A kreditátviteli bizottság rendelkezik 

felhatalmazással ez ügyben, de arról a jogszabály előre rendelkezik, hogy „(a) 

munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc lehet”. 

 

Az Ftv. ötödik részében, a felsőoktatás szervezése és irányítása fejezet, felsőoktatással 

kapcsolatos állami hatáskörök című alfejezet 104.§ (1) bekezdés c) és e) pontja felsőoktatás-

fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat határoz meg a miniszternek az alábbiak szerint: 

„c) a felsőoktatásban jelentkező képzési, oktatási problémák vizsgálata, megoldások 

kidolgoztatása, 

e) új képzési, oktatási módszerek, megoldások, szervezeti formák elterjedésének, az 

intézményi hálózatfejlesztések támogatása,”. 

 

5.2.3.2 A felnőttképzési törvény 

A törvény felnőttképzés tartalmi követelményeiről szóló III. részének 17. §-a kifejezett 

rendelkezéseket tartalmaz arról, hogy az adott felnőttképzés képzési programjának igazodnia 

kell a képzésben részt vevő felnőttek eltérő képességeihez és előképzettségéhez. Ezzel 

összhangban a képzésre jelentkező kérheti tudásszintjének előzetes felmérését. A felmérés 

eredményét a felnőttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni. 

 

5.2.3.3 Szakképzési törvény 

Az Sztv., a felsőfokú szakképzés vonatkozásában került a vizsgálat szempontjából releváns 

jogszabályok közé. A jogszabály 11.§ (1) bekezdés tesz említést az előzetes tanulmányok és az 

azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítések beszámításáról. Ezen a rendelkezésen 

kívül egyetlen olyannal sem találkozhatunk a szakképzés törvényi szintű szabályozásában, 

amely akár utalás szintjén foglalkozna az andragógiai szempontok figyelembe vételével. 
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5.2.3.4 Felsőoktatási törvény végrehajtási rendelete 

Az Ftv. rendelet 3§ (4) bekezdése az Ftv. 32. §-ának (11) bekezdése b) pontjához, a felsőfokú 

szakképzés témaköréhez kapcsolódóan, a szakképzési programkötelező elemeiről tartalmaz 

rendelkezéseket. Ezen elemek között említi a jogszabály a képzésbe történő felvétel 

követelményrendszerére, az óratervek kialakítását, a részidős és távoktatás keretében 

megvalósuló képzés infrastrukturális és képzésmódszertani követelményeinek meghatározását, 

valamint a szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiválthatóságnak eljárását. 

5.2.3.5 Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 

szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 

A jogszabályban nem található utalás az andragógiai módszertan alkalmazására még a tanári 

szakképzettségek esetén sem; a jogalkotó még a sajátos kompetenciák között sem tesz 

említést az andragógia módszertanának alkalmazásáról. 

 

5.3 A felsőoktatási intézmények belső szabályozása 

A felsőoktatási intézmények a belső szabályzataikban nem különböztetik meg a hallgatókat a 

felnőtt lét szerint. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a felnőttek oktatása koncepcionálisan a 

felsőoktatási intézmények felnőttképzési intézetei által kínált felnőttképzési programok alapján 

valósulnak meg, a „mainstream” tevékenységet erre a célcsoportra nem definiálták. A helyzet 

másik magyarázata, hogy bizonyos szabályzatok (pl. esélyegyenlőségi) a felsőoktatási 

intézmény valamennyi hallgatójára érvényesek, függetlenül attól, hogy milyen képzési szinten 

és rend (teljes idejű, rész idejű képzés) szerint tanul valamelyik szakon. 

5.3.1 Szervezeti működés 

A szervezeti és működési szabályzatok, illetve ezek hallgatói követelményrendszer részei a 

felsőoktatási intézmények szabályozási mechanizmusai által felnőttnek tekintett hallgatókra 

(felnőttképzési jogviszony) is vonatkoznak, a szabályozások szövegében ez megkülönböztetett 

módon jelenik meg („hallgatói”, „felnőttképzési”, „felnőttoktatási” jogviszony). 

 

A képzések indításának szabályozásai a „tanfolyami és más felnőttképzési tevékenységekről” is 

rendelkeznek a következők szerint: a felsőoktatási intézmény mely szervezeti egységei 

jogosultak képzés indítására és melyek a szükséges terv-dokumentumok.  
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A képzési szabályozások általában úgy szólnak, hogy a felsőoktatási intézmény bármely 

szervezeti egysége tarthat felnőttképzést a saját tudományterületén. 

 

Általában véve elmondható, hogy a felsőoktatási intézmények honlapjain az érdeklődők 

(potenciális képzési résztvevők) a képzések menüpontok alatt az alap- és mesterképzésektől 

elkülönítetten megtalálják a felnőttképzési kínálatot – akár katalogizált formában is – valamint 

rövid tájékoztatókat olvashatnak egy-egy képzésről.  

 

Ezek a rövid tájékoztatók az alap- és mesterképzési szakok képzési programjaihoz hasonlóképp 

információkat adnak a bemeneti és kimeneti követelményekről, a képzés tartalmi felépítéséről 

és az időbeni lefolyásáról.  

5.3.2 Esélyegyenlőség 

A Ftv. 27. § (12) bekezdése rendelkezik az Esélyegyenlőségi Bizottság létrehozásáról: 

kimondva, hogy a szenátus esélyegyenlőségi bizottságot hoz létre, amely a felsőoktatási 

intézmény működésében figyelemmel kíséri a nők és a férfiak arányos képviseletét, javaslatokat 

tesz az arányos képviselet elérésére, ellenőrzi az intézkedések eredményességét, feltárja a 

megkülönböztetés megnyilvánulásait és a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseket, és 

kezdeményezi a szükséges megszüntető vagy helyesbítő intézkedéseket. Az esélyegyenlőségi 

bizottságok feladata továbbá a hátrányos helyzetű és speciális szükségletű hallgatói csoportok 

esélyegyenlőségének előmozdítása (pl. képzési programokhoz való egyenlős esélyű hozzáférés, 

akadálymentesítés, mentorálás stb.), melyben az illetékes szakértői bizottság által megállapított 

szakvélemény szerinti speciális szükségletű/fogyatékkal élő30 hallgatók tanulmányainak 

támogatására személyes segítőként a kari esélyegyenlőségi koordinátor is közreműködik. 

 

Az intézményi dokumentumelemzés körébe vont felsőoktatási intézményeknél az 

esélyegyenlőségi szabályzatok az egyenlő bánásmód és a szükség szerinti előnyben részesítés 

követelményeit határozzák meg a felsőoktatási intézmények működése területén, a 

felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási vagy hallgatói jogviszonyban állókat, illetve a 

felsőoktatási intézménybe jelentkezőket érintően, kivéve egy egyetemet, ahol csak a 

foglalkoztatási jogviszonyban állókra készítették el az esélyegyenlőségi szabályzatot. 

 

                                    

 
30

 A belső szabályozó dokumentumokban eltérő a fogalomhasználat a felsőoktatási tanulmányokban organikus vagy 

nem organikus okokra visszavezethetően akadályozott hallgatókra vonatkozóan. 
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A szabályzatokban rögzítik, hogy a hallgatók a képzési formától és képzési rendtől függetlenül 

érintettek, azaz a különböző szinteken tanulókat és a teljes, illetve részidős képzésben 

résztvevőket ugyanazon jogok illetik meg a szabályozott területen. Ugyanakkor egy 

felsőoktatási intézmény csak a fogyatékkal élő hallgatókra terjeszti ki az esélyegyenlőségi 

szabályzat hatályát, és azt határozza meg, hogy milyen módon (pl. a tanulást támogató 

szolgáltatások nyújtása vagy vizsga formája, illetve a követelmények módosítása által: 

hosszabb felkészülési idő a tételhúzás során, elem a hallókészülékbe, jegyzetelési szolgáltatás 

stb.) részesíthetők előnyben a fogyatékkal élő hallgatók a fogyatékosságuk típusának 

megfelelően.  

 

A 79/2006. (IV.5.) sz. kormányrendelet 18. §-ának előírásai szerint a felsőoktatási intézmények 

a tanulmányi és vizsgaszabályzatokban a képesítési követelményektől részben eltérő további 

képzési, tanulmányi és vizsgakövetelményeket is meghatározhatnak - figyelembe véve a 

fogyatékosság típusát, az érettségi vizsgaszabályzat szerint biztosított kedvezményeket, az 

adott szak, illetve akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés képesítési, és szakmai 

követelményeit.  Valamennyi szabályzat az esélyegyenlőség előmozdítását a tanulmányi ügyek 

és az oktatás folyamatában a következő esetekben rögzíti: felvételi kérelmek elbírálása, 

követelménytámasztás, teljesítményértékelés, szolgáltatások igénybe vétele. Az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos szolgáltatások, támogatások egy része (pl. taneszközök, 

követelmények módosítása) külön kérésére vehető igénybe, mely kérést a hallgatóknak írásban 

is meg kell fogalmazni. 

 

Az intézményi dokumentumelemzés által érintett 15 felsőoktatási intézményből hét esetben 

nem tették közzé az esélyegyenlőségi szabályzatot. Három felsőoktatási intézmény az 

esélyegyenlőségi tervkészítés folyamatát és ennek részeként a helyzetfelmérés elvégzését is 

szabályozta. Az esélyegyenlőségi szabályzatokban megjelenő tanulástámogató szolgáltatások és 

kedvezmények a hallgatói követelményrendszerben is megjelennek. 

 

A szervezeti és működési szabályzatok pedig nevesítik azokat a szervezeti egységeket, amelyek 

a tanulást támogató szolgáltatásokat nyújtják, vagy amelyek a tanulmányok szervezéséért, 

illetve a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézéséért felelősek. 
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5.3.3 Minőségfejlesztés 

A Ftv. 21. § alapján a felsőoktatási intézményeknek minőségfejlesztési programot kell készíteni, 

melyben meg kell határozni a felsőoktatási intézmény működésének folyamatát, ennek keretei 

között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok 

végrehajtását, továbbá az intézményi minőségfejlesztési programban kell szabályozni az oktatói 

munka hallgatói véleményezésének rendjét. Az intézményi dokumentumok elemzési körébe 

vont felsőoktatási intézmények közül csak egy esetben nem hoztak nyilvánosságra semmilyen 

minőségfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumot. A felsőoktatási intézmények a 

minőségfejlesztési eljárásokat elsősorban a MAB által támasztott akkreditációs 

követelményeknek való megfelelés céljából alakították ki. Csak egyetlen egyetem rögzítette, 

hogy a Felsőoktatási Minőségi Díj kritériumrendszere is irányadó az akkreditációs 

követelményeknek megfelelően Az intézményi szintű szabályozásokat a karspecifikus 

szabályozások egészítik ki, melyek többek között a képzésekre, a kutatás-fejlesztésre, tanulást 

támogató szolgáltatásokra vonatkoznak. Egy felsőoktatási intézmény a minőségfejlesztési 

programjában kiemelte, hogy „A közvetlen és közvetett partnerek igényeinek kielégítése 

érdekében fókuszba kell helyezni felnőtt hallgatókat (beleértve a továbbtanuló felnőtteket)”.  

 

Az intézményfejlesztési stratégiákban a felnőttkori tanulás az egész életen át tartó tanulás 

keretében jelenik meg. A felsőoktatási intézmények, mint akkreditált felnőttképzési 

intézmények egyrészt a munkaerő-piaci hatékonyságot növelő képzések révén kívánják elérni a 

felnőtt célcsoportokat, másrészt számolnak azzal, hogy a bolognai rendszer miatt az 

alapképzésben végzetteknek is néhány év elteltével szükséges bővíteni, specializálni a tudását a 

munkaerő-piacon való bent maradás miatt. A felsőoktatási intézmények egy része – amelyek az 

intézményfejlesztési stratégiájukban a felnőttképzést fejlesztési területként szerepeltetik – a 

felnőttképzéstől a bevételnövelés mellett a regionális kapcsolatok (munkaügyi központ, 

vállalkozások) erősödését is remélik. 
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5.3.4 Az oktatók munkájának hallgatói véleményezése 

A Ftv. 46. § (2) bekezdés e) pontja alapján a hallgatók joga az oktatók munkájának 

véleményezése, melyben a 78. § (2) bekezdés alapján a hallgatói önkormányzat közreműködik. 

A felsőoktatási intézmények által megalkotott szabályozatok valamennyi – az adott felsőoktatási 

intézményben – oktatási tevékenységet végző személyre vonatkoznak. Az intézményi 

dokumentumok elemzésével érintett 15 felsőoktatási intézményből 6-ban nem tették nyilvános 

dokumentummá az oktatói munka hallgatói véleményezésének (továbbiakban OMHV) 

szabályzatát.  

 

Az áttekintett szabályzatok szerint a felsőoktatási intézmények abban látják az OMHV-nek 

célját, hogy érvényesüljön az intézményi minőségbiztosítás, a hallgatók véleményük 

kinyilvánításával hozzájáruljanak az oktatás színvonalának emeléséhez, az oktatók és az 

oktatási szervezeti egységek hallgatói forrásból is információkat kapjanak visszajelzést az 

oktatói munka minőségéről, és a felsőoktatási intézmények figyelemmel kísérhessék az oktatók 

teljesítményét, az oktatási gyakorlat képzési programnak való megfelelését.  

 

Az OMHV eredményei a szabályzatok szerint a kari vezető jóváhagyásával oktatónként 

összesítve eljutnak az érintett oktatókhoz, az adott oktatókat tömörítő tanszékek vezetőihez, 

kari szinten pedig a dékánokhoz, valamint nem nevesített formában a kari hallgatói 

önkormányzatokhoz és a kari tanácsokhoz.  

 

Az interjútapasztalatok alapján azonban azt mondhatjuk, hogy az OMHV eredményét az oktatók 

saját érdeklődésből követik nyomon, nem pedig amiatt, mert kézhez kapják. Az oktató 

közvetlen munkáltatójának lehetősége nyílik a hallgatói vélemények alapján intézkedési terv 

készítésére, melyet elkészülte esetében a hallgatói önkormányzatnak jogában áll megismerni, 

vagy éppen az érintett oktatónak kell saját maga számára önfejlesztési terve készítenie. Az 

OMHV-nek az intézményi szabályzatai alapján csak négy felsőoktatási intézmény használja ki a 

hallgatói véleményezésben rejlő lehetőségeket a kiváló oktatói munka jutalmazásához (belső 

előléptetés, magasabb bérezés, intézmény által létrehozott díj adása), illetve a gyengébb 

oktatói teljesítmény tervszerű fejlesztéséhez.  
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Az OMHV eredményei – bizonyos esetekben az oktató hozzájárulásához kötve – az adott 

felsőoktatási intézményen belül nyilvánosak.  

 

Az OMHV a vizsgák felvétele előtt vagy után a következő szemeszterben, karonként egy időben, 

anonim kérdőíves formában történik, és csak az adott felsőoktatási jogviszonnyal hallgatói 

jogviszonyban állók (aktív hallgatói státusz) vehetnek részt benne a véleményezői oldalról. Az 

intézményi szabályozások között található olyan, amely a részidős képzésben tanulók 

véleményezésben való részvételének lehetőségét kari szinten szabályozza, ugyanakkor 

valamennyi szabályzat megállapítja, hogy az oktatói munka hallgatói véleményezése a hallgatói 

státuszból eredő alanyi jog. A hallgatók a véleményezési időszakról és a véleményezhető 

oktatókról a felsőoktatási intézményekben használt elektronikus tanulmányi rendszeren (pl. 

Neptun, ETR) keresztül kapnak értesítést. Az intézményi dokumentumok elemzése körébe 

tartozó felsőoktatási intézmények közül egy korábbi vizsgajelentkezést engedélyez annak a 

hallgatónak, aki már kitöltötte az oktatatói munka véleményezésére szolgáló kérdőívet; a 

véleményezésben részt nem vevő hallgatókat azonban nem érheti hátrány. 

 

Az intézményi szabályozások eltérnek abban, hogy ki a véleményezési folyamat felelőse (pl. 

oktatási rektor-helyettes, munkabizottság elnöke, minőségbiztosítási vezető stb.). Akad olyan 

felsőoktatási intézmény, amelyben az OMHV kari szinten szabályozott, és ott pedig a hallgatói 

önkormányzata feladata a véleményezési rendszer kifejlesztése és működtetése.  

 

Viszonylag egységes a szabályozás mértéke (30%), hogy mikor lehet érvényesnek tekinteni az 

OMHV-t, azonban az érvényességi kör intézményenként más és más lehet, azaz bizonyos 

esetekben össz-intézményi szinten legalább 30%-os kitöltöttség fogadható el ahhoz, hogy 

nyilvánosságra hozzák az eredményeket, bizonyos esetekben azonban oktatónként kell 

megállapítani, hogy az oktató által abban a félévben oktatott hallgatók legalább 30%-a 

véleményt nyilvánított rá vonatkozóan. 

 

Az egyes felsőoktatási intézmények eltérően (1-5 év) szabályozzák az OMHV céljából kitöltött 

kérdőívek megőrzésének idejét. Az OMHV-ról szóló szabályzatok mellékletében megtalálhatók 

vagy a kérdőívminták vagy a kérdőívek összeállításának tartalmi elemei.  
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Ezek között szerepelnek az oktatók felkészültségére, az oktatás tárgyi feltételeire, a tanulás 

oktató általi támogatására és a követelmények teljesíthetőségére, valamint az 

oktatásszervezésre vonatkozó kérdések. A válaszadások háttérváltozói a szak, évfolyam, 

tantárgy, oktató neve, esetleg a hallgató előző félévi tanulmányi átlaga. A kérdőívekben 

általában a hallgató kurzuslátogatási gyakoriságára is vonatkozik egy kérdés, hogy 

megállapítható legyen a véleményének megalapozottsága, konkrétan a válasza érvényességi 

fokmérője ez a kérdés. Néhány felsőoktatási intézmény az oktatói értékelést a hallgatói 

elégedettségméréssel egyszerre és egyazon mérőeszköz által végzi, illetve a kérdőívben nem 

csak az oktatóra, hanem a kurzusra, mint az oktató személyétől független képzési program 

részére is vonatkoznak kérdések. 

 

Az intézményi dokumentumok elemzése körébe vont felsőoktatási intézmények közül egy a 

szakmainak számító tanegységektől megkülönböztetetten, külön kérdéssort alkotva 

véleményezteti a hallgatókkal a nyelvi és a sport oktatókat, egy másik intézmény pedig aszerint 

különbözteti meg az oktatókat a hallgatói véleményezési folyamatban, hogy az adott oktató egy 

vagy több féléven át tartó kurzuson lép-e fel oktatói minőségében. Egy felsőoktatási intézmény 

az OMHV-nak a szabályzatában rendelkezik arról, hogy a fogyatékkal élő hallgatók az oktatók 

mellett az intézményi esélyegyenlőségi koordinátor munkáját is véleményezik. Általában véve 

elmondható, hogy az oktatói munka hallgatói véleményezésére kifejlesztett intézményi 

kérdőívekben összemosódik a tényleges – az oktató személyétől függő – oktatói munka és az 

oktatói munka minőségét befolyásoló tényezők – pl. infrastruktúra, képzési program szerint 

óraszám stb. – értékelése. Ez abból adódhat, hogy a felsőoktatási intézmények egyúttal a 

képzés egészére vonatkozó hallgatói igény- és elégedettségmérést is szeretnék elvégezni, 

melynek természetesen – azonban csak egy – része az oktatói munka véleményezése. 

 

Az interjúk megerősítették, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint az OMHV a vizsgált karokon 

inkább alkalmas az oktatók ellenőrzésére, mint a hallgatók konstruktív kritikáinak, pozitív 

visszajelzéseinek a megfogalmazására. Sem a megkérdezett oktatók, sem a hallgatók számára 

nem egyértelmű, hogy a beérkező adatokkal pontosan mi történik, mi a feltétele annak, hogy 

hozzájussanak. Mind az oktatók, mind a hallgatók ezt jelölték meg az alacsony kitöltöttségi 

szint egyik fő okának. 
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A személyes interjúk során megkérdezett oktatók közül többen említették, hogy mivel a 

hallgatók véleménye fontos számukra, az OMHV kérdőívek viszont nem a megfelelő kérdéseket 

teszik fel, illetve nem jutnak el hozzájuk, a félév végén, az utolsó órán ők maguk teszik fel saját 

kérdéseiket az órán részt vevő hallgatóknak. Több esetben számoltak be az oktatók arról, hogy 

olyan hallgatók adnak visszajelzést róluk, akik nem jártak be órára, a visszajelzések 

igazságtalanok voltak, trágár megjegyzéseket tartalmaztak. 

A fenti elemzésben arra törekedtünk, hogy rámutassunk a hazai felsőoktatás egyik 

sajátosságára, miszerint a felsőoktatási intézményben felnőttnek tekintik azt, aki felnőttképzési 

programra jelentkezik, nem pedig – képzési programtól függetlenül – a sajátos tanulási vagy 

életkori helyzetben lévőket. 

5.4 A felsőoktatási intézmények felnőttképzési kínálata 

A TÁMOP 4.1.3. projekt során kialakított Adattár Alapú Vezetői Információs rendszer 

(továbbiakban AVIR) Fogalomtárában szereplő definíció szerint 31 a felsőoktatásban 

felnőttképzési tevékenységnek számít a felsőoktatási intézmények saját képzési programja 

alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott 

képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai 

képzés, továbbá a felnőttképzéshez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatás. 

 

A 9.1.1. mellékletben elhelyezett táblázatban és diagramokon látható, hogy a Felnőttképzési 

Akkreditációs Testület (továbbiakban FAT) által akkreditált programok, illetve a felnőttképzési 

szolgáltatások aránya és jellege hogyan változik az intézmény akkreditáció függvényében. E 

témakörben két gondolatot érdemes kiemelni: a felsőoktatási intézmények felnőttképzési 

akkreditációját és a felsőoktatási intézmények, mint felnőttképzési intézmények által nyújtott 

szolgáltatásait. 

                                    
 

31AVIR Fogalomtár; Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/avir/fogalomtar/defmart/!DefMart/index.php/Speci%C3%A1lis:Workflow?act
=showready 

http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/avir/fogalomtar/defmart/%21DefMart/index.php/Fels%C5%91oktat%C3%A1si_int%C3%A9zm%C3%A9ny
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5.4.1 Felnőttképzési akkreditáció 

Az Fktv. [12. § (6)] és az Ftv. [11. § (4); 56. § (1)] értelmében a felsőoktatási intézmények 

egyben akkreditált felnőttképzési intézményeknek is tekintendők, továbbá a 

költségtérítéses képzési programok egyben akkreditált felnőttképzési programnak is. Emellett 

megjegyzendő, hogy jogszabály szerint felnőttképzési tevékenységet nem folytathat az a 

felsőoktatási intézmény, amelyiket nem vették nyilvántartásba, mint felnőttképzési intézményt, 

vagy a nyilvántartásból bármilyen okból törölték [Ftv. 3. § (1) bb); 8. § (1)], és ez a 

felsőoktatási intézményekre is vonatkozik, mivel az Ftv. hatálya azokra is kiterjed. 

Kulcskérdésnek számít ez azon felsőoktatási intézményeknél, amelyek alapszakjaik részidős 

képzési rend esetében felnőttképzésként vetették nyilvántartásba. 

 

5.4.2 Felnőttképzési szolgáltatások 

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó – a Felnőttképzést Folytató Intézmények 

Nyilvántartásába – bejegyzett felnőttképzési szolgáltatások (pl. előzetes tudásszint 

felmérése, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás stb.) támogathatják a széles 

értelemben vett tanulást. Kiváltképp igaz ez, ha a felnőttképzési szolgáltatások beépülnek a 

felsőoktatási intézmények karrierközpontjai által biztosított szolgáltatások közé, és így az adott 

intézmény bármely – felnőttnek vagy nem felnőttnek tekintett – hallgatója számára elérhetővé 

válik. A 9.1.1. mellékletben szereplő táblázatban látható, hogy az életvitel és a tanulás 

támogatására alkalmas szolgáltatások egyaránt megjelennek a felsőoktatási intézmények 

kínálatában. Erre a kínálatra építve növelni lehet tanulás-módszertani segítségnyújtást is, és 

ellensúlyozható az, hogy az oktatói gyakorlat függvényében kapnak tanulás-módszertani 

segítséget a – felnőttnek vagy nem felnőttnek tekintett – hallgatók (ld. 5.5.4. fejezet). 

 

5.5 Az oktatók andragógiai kompetenciái  

A kutatás nem vállalta azt a valószínűleg megvalósíthatatlan célt, hogy a rendelkezésre álló 

kutatási időtartamban – jogszabályi vagy erősebb ágazati irányítási kötelezvény nélkül – oktatói 

kompetenciamérést bonyolítson le. Ugyanakkor a mérőeszközökben megfogalmaztunk olyan 

kérdéseket, amelyek az oktatók attitűdjével (a felnőttekhez való hozzáállásával), módszertani 

kultúrájával kapcsolatosak. 
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5.5.1 Az andragógiai elvárások megjelenése 

A magyar gyakorlatban a „felnőttoktató” mint fogalom sokfélesége jellemző, több szerepet is 

beleérhetünk: felnőttnevelő, felnőtt-pedagógus, facilitátor, tutor, animátor, moderátor, 

andreuta. A Felnőttoktatási és Képzési Lexikon (2003) is szinonim használja a felnőttoktató, 

felnőttnevelő és andragógus kifejezéseket. Az ELTE Andragógia Tanszékének egyik oktatója 

szerint a felnőttoktató funkcionális definíciója: „olyan szakember, aki célirányos tervező, 

szervező, szabályozó, értékelő eljárásokat alkalmaz, amelyekkel a tanuló felnőttek tanulási 

munkáját ösztönzi, irányítja, segíti, azaz hatékonnyá teszi” (szerk. Kálmán, 2005., 197.).  

 

Dr. Kálmán Anikó – aki a MELLearN ügyvezető elnöke, az oktatási és disszeminációs 

munkacsoportban öt felsőoktatási intézmény oktatójával együtt egy felnőttképzési fogalomtár 

összeállításán dolgozik – a felnőtt tanulás problematikáját a tanárközpontú pedagógiai és a 

tanulóközpontú andragógiai modell párhuzamba állításával vizsgálja, és arra a megállapításra 

jut, hogy az andragógia térnyerésének útjában az andragógiai tudat hiánya áll. (szerk. Kálmán, 

2005., 83.) Az andragógia nem a pedagógia ellenében, hanem azzal összefüggésben 

értelmezendő. Az andragógia a felnőttek tanulásával, ennek megkönnyítésével foglalkozó 

„mesterség és tudomány” (Kálmán idézi é.n. Kappot és Knowles-t). A „felnőtt” ez esetben az 

emberi fejlődési út egyik szakaszát fedi le, azt a szakaszt, amely a tankötelezettség elérésével 

kezdődik meg és a bio-pszicho-szociális öregedési folyamat kezdetéig tart (Bajusz (2009) a 45-

50 éves kortól számítja a gerontagógia relevanciáját32; Csoma (1997) a nyugdíjas korra teszi a 

gerontagógia/antropagógia alkalmazási idejét33). 

 

Az andragógia az önirányított tanulást tartja a felnőtt számára optimális tanulási formának. Az 

önirányítás ez esetben azt jelenti, hogy a felnőtt maga határozza meg, mikor, mit, hol, hogyan, 

milyen ütemben tanul. A felsőoktatási intézmények meghatározzák, hogy mit kell tudni. A 

munkáltatók is elvárnak egy tudást. A háromfajta tudás nem feltétlenül fedi egymást. A 

lefedettség a felsőoktatási intézmények és a munkaerő-piac kapcsolatától (pl. gyakorlatorientált 

képzési program), valamint a felnőtt tanuló tanulási céljaitól, munkaerő-piaci rálátásától függ. 

 

                                    
 

32 OFI Tudástár; Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://www.ofi.hu/tudastar/bajusz-klara-idoskori 

33Gerontagógia szócikk, Utolsó letöltés: 2011.06.24. 
http://www.pedlexikon.hu/index.php?title=Pedag%C3%B3giai_Lexikon%2C_1997:Gerontag%C3%B3gia 

 

http://www.ofi.hu/tudastar/bajusz-klara-idoskori
http://www.pedlexikon.hu/index.php?title=Pedag%C3%B3giai_Lexikon%2C_1997:Gerontag%C3%B3gia
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Hat évvel ezelőtt az andragógia felsőoktatási helyzetével foglalkozók között akadt olyan, aki úgy 

vélte, hogy a felsőoktatási intézmények felnőtt tanulói igényekre adott gyenge válaszának 

hátterében részben az akadémikus elit azon meggyőződése áll, miszerint a felnőtt tanulók 

helyzetének megfelelő levelező és távoktatási formák nem ugyanolyan minőségűek, mint a 

nappali rendszerű képzések, továbbá a hallgatói létszámnövekedés a minőség rovására megy. 

(szerk. Kálmán, 2005., 187.) Ezen szemlélet gátolja az egész életen át tartó tanulás 

intézményesülését, illetve a felsőoktatási intézmények e folyamatban való szerepvállalását. Az 

UNESCO 2001-es állásfoglalása az egész életen át tartó tanulást biztosító felsőoktatási 

intézmények jellemzői között említi az andragógia szemlélettel kapcsolatba hozható következő 

területek, folyamatok meglétét: a tanulás és tanítás folyamata (önirányított tanulás 

támogatása, hatékony módszerek alkalmazás az oktatásban), hallgatóközpontú adminisztráció 

és szolgáltatások, tanuló-támogató rendszerek (önálló tanulási tevékenység támogatása). 

 

A tudásalapú társadalom és a gazdaság gyors változása hívta fel a figyelmet a tudás gyors 

elavulására, mindezek a tényezők erősítik az egész életen át tartó tanulás eszméjét és 

gyakorlatát. A LLL mára nem kizárólag a nemzetközi szervezetek (UNESCO, OECD) által 

hangoztatott szlogenek és cselekvési programok, hanem valóságos elvárások a mindennapi 

életben, hiszen az érvényesüléshez, a munka megtartásához folyamatosan tanulni szükséges. A 

tanulás kora tehát nem szűkíthető le a gyermek- és ifjúságkorra, hanem ki kell terjednie a 

felnőtt korra is. A hallgatók száma világszerte 50%-kal nőtt, a felsőoktatás kapuinak 

szélesebbre tárulásával megváltozott a hallgatók összetétele, megjelentek az alacsonyabb 

társadalmi státuszú családok gyermekei, a hátrányos helyzetű etnikai csoportokból származó 

fiatalok megjelent az igény a munka melletti képzésre, a nem tipikus életkorban való tanulásra. 

A felnőttkori továbbképzés vagy szakmaváltás szándéka új igényekkel fellépő, új kliensi kört 

teremtett az oktatási intézmények számára, és ennek megfelelően ki kell építeni a munkáltatók 

és a felsőoktatási intézmények szorosabb kapcsolatát is. Mindez a tömegessé válással együtt 

kihat a felsőoktatás szerkezetére, hálózatára, irányítására illetve andragógiájára és 

pedagógiájára is. A fellépő új igények egyértelműen jelzik a módszertani paradigmaváltás 

szükségességét is, hiszen a folyamat célkitűzései között olyan képességek és készségek 

fejlesztése szerepel, amelyek segítik az élethosszig tartó tanulást. 
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A felsőoktatás tömegesedése egy olyan megváltozott szerepkörbe kényszeríti az ott tanítókat, 

melynek legfontosabb jellemzői a következők: az új diákság nem feltétlenül osztja a tanár 

kultúráját, nem minden esetben rendelkezik azokkal az előzetes ismeretekkel, amelyeket az 

oktatók korábban megszoktak, valamint nem a tudomány határozza meg a képzés szerkezetét, 

hanem az igények (hallgatók, munkaerő-piac) (Kozma, 2004). 

 

A hallgatói létszám Magyarországon 2006-ig folyamatosan nő majd lassú csökkenésnek indult. 

Az alábbi táblázat ezt mutatja be, a diagram pedig a magyarországi hallgató-oktató arányt 

szemlélteti az OECD átlaghoz képest. 

 

 

Tanév Összes hallgató (fő) Oktatók száma (fő) 

1996/97 199 032 19 511 

2005/06 380 632 23 188 

2006/07 375 819 22 076 

2007/08 359 391 22 376 

2008/09 340 851 22 475 

2009/2010 328 5 329 34 

 
 

2009-es statisztikai évkönyv 

 

Forrás: Polónyi, 2007 
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A táblázatból megállapítható, hogy 2009/2010-ben egy oktatóra 14,9 hallgató jutott, ami 

nemzetközi összehasonlításban megfelel az OECD-országok átlagának (ez 2007-ben 15,3, míg 

az EU19-átlag 16 volt34). Azt azonban meg kell említeni, hogy míg az OECD-országok átlagában 

a hallgató/oktató arány kevésbé változott az elmúlt évtizedben, hazánkban tíz év alatt (1995–

2004 között) megduplázódott. Ennek oka nem az oktatói létszám drasztikus csökkenése, hanem 

a hallgatói létszám jelentős emelkedése. 

 

A Felnőttoktatási és Képzési Lexikon szerint (2003) a felnőttképzéshez szűkebb értelemben a 

felnőttek felsőoktatásban folyó esti- és levelezőoktatása, távoktatása, és mindezekben a 

formákban posztgraduális képzése tartozik, tágabb értelemben viszont ide sorolható az ún. 

nappali oktatásban a fiatalok között tanuló felnőttek képzése is, aminek a világ számos 

felsőoktatási intézményeiben hagyományai vannak. A 3. diagramon látható, hogy 

Magyarországon a részidős képzésben tanulók száma az elmúlt hat évben fokozatosan csökken, 

és nagyobb arányban, mint a teljes idejű képzésben résztvevőké. 

 

 

2. diagram 

Forrás: 2009-es Statisztikai évkönyv 

                                    

 
34 Education at a Glance (2009); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_39263238_43586328_1_1_1_1,00.html 
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3. diagram 

Forrás: 2009-es Statisztikai évkönyv 

Azzal, hogy az egyes egyetemek és főiskolák kiterjesztik hagyományos szolgáltatásaikat, 

bevezetik a távoktatási képzéseket és lehetőség szerint felsőfokú szakképző intézetté is válnak 

és egyre több felnőtt tanulót próbálnak vonzani (a 4. diagramon látszik, hogy ez a törekvés 

nem hiába való - a hallgatók között a több év munkatapasztalattal rendelkezők magasabb 

létszámban vannak jelen, mint a fiatalabb hallgatók), a felnőttoktatási szektor nagyfokú 

felértékelése zajlik. Ezzel a szektorral szemben olyan új gazdaságpolitikai, foglalkoztatáspolitikai 

és szociálpolitikai igények jelennek meg, ahol a megrendelők közül csak az egyik lesz az 

oktatási tárca. (Halász, 2009) 

 

Halász Gábor záró gondolata nagyon meghatározó a felnőttek felsőoktatási helyzetére 

értelmezve is: „gondolkodásunkban fel kell, hogy értékelődjön a pedagógiai innováció és 

minőség biztosítása” (Halász, 2001). Az emberek nem éreznek késztetést olyan tanulásra, 

amelynek módszerei nem vesznek tudomást egyéni adottságaikból, élethelyzetükből és 

élethelyzetükből adódó különbözőségükről.  
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A tanulási lehetőségek bővülésének együtt kell járni az egyéni elvárások, aspirációik 

figyelembevételével. Megfelelő attitűd és szemléletváltással, tanítási-tanulási módszerekkel és 

eszközökkel erősíthető a motiváció, és a tanulás örömteli sikeres tevékenységgé válhat. A 

hagyományos pedagógiai módszerekkel ellentétben hangsúlyossá válnak a projekt-módszer, a 

csoportmunka, az egymástól tanulás, a formatív értékelés alapján irányított és tervezett 

tanulási folyamatok, felértékelődik a tudástartalmak szimulálása és valós helyzetekben történő 

feldolgozása, meghatározóvá válnak a tanulás környezeti jellemzői, közösségi dimenziói. Az új 

tanulási kultúrában jelentősen átalakul a képzők és tanárok szerepe. A különböző tanulási 

helyzetekben rejlő lehetőségek hatékonyságának kihasználása előtérbe helyezi a módszertani 

fejlesztést, az innovatív pedagógiák alkalmazásának előmozdítását. 

 

A modern tanuláshoz szükséges „pedagógiai forradalom” elsősorban a pedagógus alap- és 

továbbképzés, valamint az oktatóképzés továbbfejlesztését igényli. A 21. század tanáráról 

egyre inkább úgy kell gondolkodnunk, mint a saját szakmai fejlődését fontosnak tartó 

öntevékenyen működő értelmiségire. A tanári szakmára való felkészülésnek alapvető 

fontosságú eleme az egész életen át tartó (ön)fejlesztés folyamatának elsajátítása. Egyre 

inkább szükség van arra, hogy, a pályára készülő vagy már ott lévő oktatók maguk váljanak 

képessé saját fejlődési útjaik megtervezésére, hogy-, beépítsék az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatásához szükséges elemeket a képzési és 

továbbképzési rendszerbe, és új módszertani kultúrát honosítsanak meg. 

 

Ez sajnos nehezen megvalósítható mivel a felsőoktatási törvény csak a tudományosságra 

helyezi a hangsúlyt, teljesen figyelmen kívül hagyja az andragógiai és pedagógiai 

szempontokat. A felsőoktatási intézményekben többnyire magasan kvalifikált, ám andragógia 

szempontjából „képesítés nélküli” tanárok készítik fel a leendő szakembereket. Ez a 

„tudományosság” szempontjából előnyös helyzetet jelenthet, de pedagógiai értelemben 

paradoxon. Ugyanakkor az egységes európai felsőoktatási térségben, a tudás Európájának 

megvalósításában fontos szerepet kap a felnőttoktatók képzésének fejlesztése nem csak a 

felsőoktatási kutatási eredmények alkalmazás által, hanem a felsőoktatási oktatók andragógiai 

szemléletű és módszertani képzésekbe való bevonása által is. Egy 2002-es Lifelong Learning 

képzési fórum (CEPROFS Seminar) az egész életen át tartó tanulást biztosító felsőoktatási 

intézmény jellemzői között említi a korábban megszerezett tapasztalati tudás elismerhetőségét 

(Accrediation of Prior Experiental Learning – APEL), valamint az oktatók folyamatos szakmai és 

módszertani továbbképzését.  
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A legtöbb felsőoktatási intézmény csak az elmúlt évtizedben kezdte el tudatosan a stratégiájába 

integrálni a CEPROFS szeminárium által összefoglalt szempontokat. A konzultációs folyamatban 

vezető szerepet vállalt a MELLearN, amelynek jelenleg 22 magyarországi felsőoktatási 

intézmény a tagja. Ezen felsőoktatási intézmények közül 8 főiskola, illetve egyetem a jelenlegi 

felsőoktatás pedagógiai-andragógiai kutatás részmintájában (strukturált interjúk, 

esettanulmány) is szerepel. A felsőoktatás által vállalt (felnőtt)oktatói továbbképzés nem 

újszerű gondolat, már az 1997-es V. Felnőttoktatási Világkonferencia Állásfoglalásában is 

szerepel, hogy a felnőttoktatók továbbképzését a felsőoktatási rendszerben, azaz 

iskolarendszerű továbbképzésként kell megszervezni. Az Adattáralapú Vezetői Információs 

Rendszer (a továbbiakban AVIR) Kézikönyv35 4. sz. mellékletében található nemzetközi és hazai 

felsőoktatási ranglisták szempontjai között azonban nem szerepel az oktatók kompetenciáival, 

illetve a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos. A mutatószámokat a legtöbb esetben az 

oktatók minősítése (pl. tudományos díjjal rendelkező oktatók), az oktatók tudományos 

fokozata, a citációs indexek és a nemzetközi referencia folyóiratokban megjelent publikációk 

száma alapján állapítják meg, és emellett vesznek figyelembe például peer review kutatáson 

alapuló hallgatói, munkaadó, tudományos munkatársi véleményeket, valamint számítanak még 

például a hallgatói jelentkezési és felvételi arányok, a hallgatók tudományos eredményei, a 

vendéghallgatók és vendégoktatók száma. Csak egy ranglista (Financial Times - a gazdasági 

felsőoktatási képzéseket rangsorolja) esetében szerepel szempontként az adott időn belül 

sikeresen elhelyezkedő, végzett hallgatók száma. 

5.5.2 A „felnőtt tanuló” és a felnőttképzés oktatói 

értelmezése 

5.5.2.1 Az oktatók képzettsége, végzettsége, oktatási gyakorlata 

A kérdőíves és az interjúmódszert együttvéve összesen 351 oktatótól kaptunk válaszokat a 

kutatási témával kapcsolatos kérdéseinkre. Kérdőíves válaszadás 28 intézményben történt, 

további hét oktató nem jelölte meg, hogy mely felsőoktatási intézményben oktat jelenleg. 

Személyes (interjú) válaszadás 15 felsőoktatási intézményben történt. Az oktatók több mint fele 

nem válaszolt arra a kérdésre, hogy főállásban vagy óraadóként dolgozik-e.  

                                    

 
35AVIR Kézikönyv; Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/avir 
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Az interjúk esetében az interjút készítők rögzítették az oktató státuszát, az önkitöltős 

kérdőíveknél azonban nem minden oktató adott választ erre e kérdésre.  

Akiktől rendelkezésre áll a státuszra vonatkozó információ, azok alapján azt mondhatjuk, hogy 

a válaszadók többsége (kérdőívek 70%, interjúk 98%) főállásban oktat. Valamennyi oktató 

teljes és részidős képzésben is oktat, illetve az oktatók döntő többsége (kérdőívek 89%, 

interjúk 91%) érintett a részidős képzésben, jellemzően a levelező oktatásban (kérdőívek 79%, 

interjúk 70%). A válaszadók felsőoktatási gyakorlatának idejét az alábbi ábra mutatja be. 

 

4. diagram 

A válaszadó oktatók kicsivel több, mint fele (kérdőív 61%, interjú 60%) 10 évnél hosszabb ideje 

van a pályán.  

Az önkitöltős kérdőív esetében az oktatók negyede nem adta meg a felsőoktatási intézményi 

beosztását. Az interjútapasztalatok alapján, az interjút adó oktatók meglátásai szerint e mögött 

vélhetően az áll, hogy az oktatók nem érezték biztosnak a válaszadásuk anonimitását. 

Természetesen a kérdőíves válaszadáshoz nem tartoznak egyedi azonosítók, a válaszok nem 

kereshetők vissza oktatókra, csak az intézményi szintig, amennyiben a válaszadó ezt a 
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kérdőívben megjelölte, azaz kiválasztotta, hogy mely felsőoktatási intézmény nevében tölti ki a 

kérdőívet. A kérdőívekre és az interjúkérdésekre is jellemzően az egyetemi oktatók válaszoltak 

(58%; 66%).  

 

5. diagram 

A tudományos fokozatok megoszlása azt mutatja, hogy az egyetemi és a főiskolai oktatási 

területtől függetlenül a doktori fokozattal rendelkezés a jellemző a válaszadók között. A doktori 

fokozatszerzést követő néhány év elteltével adódó habilitálási lehetőséghez, amellyel előadói és 

vezető oktatók képességeiket bizonyíthatnánk, a válaszadók közül még kevesen jutottak el 

(kérdőív 15%, interjú 21%). 
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6. diagram 

Mind a kérdőívek, mind az interjúk tekintetében megegyezik a válaszadók aránya a pedagógiai 

végzettséggel való rendelkezés tekintetében. A felsőoktatásban kicsivel több, mint fele 

pedagógus. A pedagógiai végzettségek között a tanító, középiskolai tanár, andragógus, 

pedagógia vagy pszichológia szakos előadó, illetve tanár, valamint a pedagógiával a doktori 

fokozatszerzés során kapcsolatba kerülő (neveléstudományi doktorátus) is szerepel. A 

pedagógiai végzettség magas arányát az magyarázza, hogy az interjúra jellemzően a 

pedagógiai és andragógiai tanszékeken oktatók vállalkoztak, vagyis azok, akik naponta 

megtapasztalják a felnőtt hallgatói létből fakadó oktatási igényeket, szükségleteket, 

szembesülnek a lehetőségekkel és a nehézségekkel. 
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7. diagram 

A válaszadó oktatók (az interjúk és kérdőívek esetében is) leginkább a felsőoktatás területén 

(BA/BSc, MA/MSc, doktori iskola, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés) rendelkeznek 

oktatási gyakorlattal. 

 

8. diagram 
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Az oktatók hozzávetőlegesen háromnegyede (kérdőívek 76%, interjú 68%) saját bevallás 

szerint még soha nem vett részt felnőttképzés módszertani továbbképzésen. A módszertani 

továbbképzések a válaszadások alapján vagy a tanártovábbképzés keretében zajlottak vagy 

projekthez kapcsolódtak. A módszertani továbbképzések között a kérdőívet kitöltő oktatók 4%-

a jegyezte meg, hogy az elektronikus tanulásra, illetve távoktatáshoz kapcsolódó módszertanra 

irányuló továbbképzésen vett részt. Az oktatók döntő többsége (kérdőív 82%, interjú 75%) a 

felnőttképzés módszertani területén kíván fejlődni. 

A következő alfejezetekben részletezzük az oktatási és értékelési módszerek alkalmazására, 

valamint a tanulás támogatására vonatkozó oktatói véleményeket. Ezek értelmezéséhez előre 

bocsátjuk, hogy mit tartanak fontosnak az oktatók a saját munkásságukat tekintve. A kérdőíves 

válaszadók 35%-a értelmezte jól azt a kérdést, hogy az alábbi nyolc tényező milyen sorrendben 

fontos az oktatói munka során, azaz válaszában rangsort állított fel. Az oktatók a következő 

nyolc tényezőt rangsorolták (10. diagram): 

 hallgatók munkaerő-piaci sikerei; 

 hallgatók önálló tanulásának támogatása; 

 hallgatók szakmai kompetenciájának fejlesztése; 

 hallgatók személyiségfejlesztése; 

 hallgatók tudományos pályán elért eredményei; 

 oktatói utánpótlás az adott képzési területen; 

 saját kutatási eredmények; 

 szakmai ismeretek átadása. 
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9. diagram 

 

Az oktatók másik része (65%) a válaszadás során csak néhány tényezőt skálázott. Az alábbi 

diagram a teljes választ adók körében mutatja meg, hogy az első helyre rangsorolt tényezők 

szerint az oktatók leginkább a saját kutatási eredményeiket tartják fontosnak, és legkevésbé a 

hallgatók önálló tanulásának támogatását. Valamennyi válaszadó (295 fő) közül azok, akik csak 

egyetlen tényezőt választottak (9%), hallgatók munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztését 

jelölték meg az oktatói munkásságuk egyedülállóan fontos feladatának tartva. Ugyanezt a 

tényezőt a két választ adók 2%-a jelölte meg első helyen, és ugyanennyien tartották 

legfontosabbnak a hallgatók önálló tanulásának támogatását. Ezek a válaszok fontosságukat 

tekintve „elvesznek” a kérdésre módszertanilag helyesen adott válaszok között, vagyis amint 

nyolc tényező alapján kellett rangsort alkotni. 
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5.5.2.2 A felnőtt tanulói létet meghatározó tényezők 

A kutatás alapvető kérdése volt, hogy a felsőoktatásban dolgozó oktatók vajon milyen 

szemlélettel – és ennek függvényében milyen gyakorlati megoldásokkal – rendelkeznek a 18 év 

feletti korosztály számára szervezett képzésekben a felnőtt hallgatók oktatásáról. Az oktatókkal 

folytatott interjúk során megpróbáltuk körülhatárolni azokat tényezőket, amelyeket 

megkülönböztethetnek a képzésben résztvevők megítélésében.  

 

Ahogyan azt a 11. diagram is szemlélteti, az oktatói válaszok alapján megfogalmazódtak jól 

körülhatárolható különbségek a hallgatók között, amelyek közül a – válaszok alapján - 

legmeghatározóbbnak az látszik, hogy a hallgatónak van-e már munkatapasztalata 

(43%). Az életkor és egyéb (alább kifejtésre kerülő) tényezők, illetve a korábbi tanulmányi 

tapasztalat ennél sokkal kisebb arányban jelent meg a válaszokban. A hallgatók eltérő 

motivációja után pedig a tanulmányokon kívüli elfoglaltságok és a családi állapot számít a 

legkevésbé megkülönböztető tényezőnek. 

  

 

10. diagram 
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A felajánlott „egyéb” válaszkategóriát megadókat arra kértük, hogy fejtsék ki részletesen, 

milyen egyéb szempontokat látnak megjelenni a hallgatók közötti különbségekben. Itt leginkább 

a motivációs tényezőket emelték ki. Ezen kívül ugyancsak az életkor (ld. választható 

kategóriák) és a hallgató tudatossága került még gyakran említésre, illetve annak a szerepe, 

hogy a hallgató költségtérítéses formában vesz-e részt a képzésben.  

 

Az oktatók által kitöltött kérdőívekben is meghatározó szerepe volt azoknak a kérdéseknek, 

amelyekkel a felsőoktatásban megjelenő hallgatók oktatói megítélését kívántuk feltérképezni.  

 

 

11. diagram 

 

A válaszokban legjelentősebben megjelenő szempont az életkor, az oktatók legnagyobb 

arányban ennek mentén definiálták a felnőtt hallgatói státuszt. Az életkoron belül azonban már 

nagy eltérések vannak abban, hogy milyen életkorú hallgatót tekintenek felnőttnek, illetve, 

hogy a felsőoktatásban megjelenő hallgatók (tehát 18 év felettiek) kategóriáján belül további 

csoportokat képeznek-e a megítélésben. 
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A hallgatók közötti különbségek okai között visszaköszönnek a fent bemutatott arányok és 

megítélési szempontok, vagyis legmeghatározóbb szerepe a munkatapasztalatnak (31%) és az 

életkornak (25%) van, emellett pedig – kisebb arányban – annak, hogy alap vagy 

mesterképzésben illetve nappali vagy levelező/esti tagozaton tanul-e a hallgató. 

 

 

12. diagram 

 

A munka mellett végzett tanulás az oktatók 79%-a szerint az a tényező, amely mentén 

leginkább megnyilvánul a különbségtétel, és nekik lenne a legnagyobb szükségük az 

andragógiai módszerekre és szemléletre. A képzési forma és az, hogy a hallgató rendelkezik-e 

gyerekekkel, ehhez képes sokkal kisebb jelentőséggel bíró elemek.  
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13. diagram 

 

A felnőtt tanuló értelmezésének további árnyalása érdekében arra voltunk kíváncsiak, hogy 

lehet-e érzékelni különbséget a közvetlenül középiskola után vagy a később felsőoktatásba 

lépők között. Az igen válaszok döntő aránya megerősíti a feltételezést, hogy a 

munkatapasztalat és az életkor mellett a közoktatásból közvetlenül felsőoktatásba 

kerülők, illetve a felsőoktatást később kezdők között oktatói szempontból is 

határozott különbség érzékelhető, amely feltehetően visszavezethető a korábban említett 

tényezők szerepére, amennyiben felételezhetjük, hogy a felsőoktatásba később kerülők már 

rendelkeznek munkatapasztalattal és idősebbek is. 
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14. diagram 

 

A felnőtt tanuló karakterének „megrajzolásában” további árnyalatot jelenthet, ha a hallgatókat a 

képzési típus mentén feltételezett különbségek szerint vizsgáljuk, lehet-e ugyanolyan 

követelményeket támasztani az elsődiplomás/nappali és a másoddiplomás/levelezős képzésben 

résztvevőkkel szemben. Érdekes módón a válaszadó oktatók véleménye alapján teljesen 

egyenlő arányban képviselik az oktatók a két ellentétes véleményt, vagyis az oktatók fele 

szerint lehet (39%), másik fele szerint azonban nem lehet egyforma követelményeket 

támasztani (41%). Ez kétféle következtetést vet fel: egyrészt azt, hogy az oktatók törekednek 

az egyenlő esélyek és a kiegyensúlyozott követelmények biztosítására, másrészt azt, hogy 

mindebben nem jelennek meg azok az andragógiai szempontok, amelyek mentén a szükséges 

mértékben és releváns módón vennék figyelembe az eltérő karakterű hallgató eltérő igényeit a 

mindenki számára optimális oktatás kialakítása érdekében.  
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Nagy arányban jelent meg az „egyéb” válaszlehetőség is, amelyen belül leginkább azt emelték 

ki az oktatók, hogy közel azonos kell, hogy legyen a követelmény a tagozatok között. Míg 

mások szerint kevésbé megoldható a levelező képzésben ugyanarról beszélni az idő rövidsége 

miatt, vagy éppen ennek az ellenkezőjét állítva az oktatók egy része magasabb 

követelményeket állít a másoddiplomás képzésben lévők elé meglévő tapasztalataik, ismereteik, 

és nagyobb fokú önállóságuk miatt. 

 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a felnőtt tanuló értelmezésében megjelenik a 

különbségtétel az oktatók szemléletében és gyakorlatában. A különbségeket elsősorban 

a munkatapasztalat és az életkor adja, illetve emellett – ám ezzel nyilvánvalóan szoros 

összefüggésben - a hallgatók motivációja és érettsége. További megkülönböztetés tehető a 

képzési forma mentén, illetve abban, hogy a hallgató közvetlenül a közoktatásból érkezik, vagy 

később kezdi meg tanulmányait. Ennek alapján a „felnőtt tanulót” a következőképp 

értelmezhetjük az oktatói válaszok alapján: olyan személy, aki munkatapasztalattal 

rendelkezik, idősebb, mint 18 éves, (általában a 24 éven felülieket tekintették inkább 

felnőttnek), erőteljesebb motivációval rendelkezik. Másoddiplomás képzésben tanul (esti, 

levelező vagy távoktatás formájában) és nem közvetlenül a középiskolai tanulmányok 

befejezése után kezdi meg tanulmányait a felsőoktatásban. 

5.6 Alkalmazott oktatási és értékelési módszerek 

Az oktatók által használt módszerek eltéréseket mutatnak a képzési rend szempontjából. 

Nappali képzésben az oktatók 36%-a alkalmazza a tanári előadást és magyarázatot, azonban 

emellett megjelenik 45%-uknál a hallgatói kiselőadás, valamint a gyakorlati feladat (40%) és az 

önálló hallgatói munka előnyben részesítése. Levelező/esti tagozatos hallgatók esetében az 

alkalmazott módszerek jelentős részét teszi ki a tanári előadás (76%), amelyet – az interjút adó 

oktatók válaszai alapján a hatékonyabb időgazdálkodás és a tömbösített órák – indokolnak, 

hiszen itt kevesebb lehetőség nyílik egyéb oktatási módszerek alkalmazására, azonban a tanári 

előadásokat kiegészítő jelleggel gyakorlati feladat és az önálló hallgatói munka (61%) kiadását 

is választják az oktatók. Fontos különbség, hogy a levelező/esti képzésben az e-learning 

használata is elterjedtebb, amelynek oka abban keresendő, hogy az internet és a webes felület 

a nem napi rendszerességű képzési forma esetén jól támogatja az oktatók és a hallgatók közötti 

kapcsolattartást. 
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A hallgatói értékelés más módon történik, ha előadásról, szemináriumról vagy szakmai 

gyakorlatról van szó. Előadás során leginkább a vizsgaidőszakra tolódik az értékelés, ez 

jellemző az oktatók 46%-ánál, hiszen ez az oktatási forma általában kevesebb teret enged a 

hallgatók megnyilvánulásainak, ritkának mondható, hogy a szorgalmi időszakban többszöri 

alkalommal vagy folyamatosan értékelik a tanulókat. De e mellett az oktatók 32%-a a 

szorgalmi- és a vizsgaidőszakban egyaránt ad visszajelzést a hallgatóknak, amelyben szerepet 

játszhatnak a zárthelyi dolgozatok illetve az önálló hallgatói munka vagy projekt jellegű 

feladatok is. A szemináriumi órák során leginkább a több alkalommal történő vagy a folyamatos 

értékelést preferálják az oktatók, több mint 70%-uk ezt alkalmazza. Szakmai gyakorlat során 

pedig hasonlóképpen az előző két értékelés a legjellemzőbb, jóllehet azért, mert ezek az órák a 

hallgatói aktivitásra, a párbeszédre épülnek, így az oktató jobban fel tudja mérni az egyes 

tanulók tudását már a szorgalmi időszak folyamán is.  

 

 

15. diagram 
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Nappali tagozatos hallgatók esetében az oktatóé a fő szerep az értékelést illetően, általában ez 

egyénenként történik, azonban egyre inkább jellemző a csoportos értékelés is. A hallgatók 

ritkán értékelik egymást vagy saját magukat, erre a nappali képzés nem feltétlenül ad 

lehetőséget, amely összefügg a vizsgaidőszakban történő értékeléssel is. 

 

A levelező/esti képzés esetében szembetűnő az oktatói értékelés, amely egyénenként történik, 

a visszajelzés más módjai igen elenyészőek. Az oktató csoportos értékelése még alkalmanként 

fellelhető, azonban a hallgatói önértékelés valamint egymás értékelése ritkán jelent meg a 

válaszadás során. Az okok között megjelenik a tömbösített óra, amely szűkösen, de elegendő 

időt jelent a kurzus ismereteinek elsajátítására, sok esetben viszont nem nyújt lehetőséget a 

visszajelzésre, a hallgató saját teljesítményének minősítésére.  

 

Egy közelmúltban lefolytatott kutatás (Vámos és Halász, 2010) arra mutatott rá, hogy a 

felsőoktatásban az értékelési kultúra lassabban változik, mint a tanulásszervezés módja. A 

Learning Outcoms folytatólagos (LeO2) kutatás során vizsgált kurzusleírások alapján az oktatók 

gyakran a kurzust lezáró szummatív (összegző) értékelést alkalmazzák, és elenyésző arányban 

jelenik meg a diagnosztikus (helyzetfeltáró), illetve a formatív értékelés. Az értékelési módok 

következtetni engednek arra, hogy inkább tartalomközpontú (szummatív értékelés) vagy inkább 

kompetencia alapú (formatív értékelés) e az oktatás, illetve, hogy a tanulási eredményeket 

mennyire veszik figyelembe az oktatás során (diagnosztikus értékelés). A LeO2 kutatás során az 

értékelési kultúrát a kurzusleírásokban való megjelenés mellett az oktatók véleményén 

keresztül is vizsgálták. Az ott kapott válaszok szerint az oktatók egyharmada nyilatkozott akkor 

oly módon, hogy nem tud vagy nem is akar változtatni az értékelési módszerén. 

 

Az oktatók szerint tanulási eredménynek leginkább a hallgatók megszerzett tudása számít, 

nappali tagozaton az oktatók 32%-a, levelező/esti képzésben a 84%-uk gondolkodik így. 

Levelező/esti képzésben a félévi kurzus lezárása fontos, szak zárása, diploma megszerzése, 

nappalisok esetében az érdemjegy valamint a követelmények együttese a meghatározó, úgy 

mint a kredit, a kötelező olvasmányok, kötelező feladatok teljesítése. A munka mellett 

tanulmányokat végzők esetében a kurzusok teljesítése külön-külön kevésbé jelentőségteljes, ők 

a szak befejezését, az erről kapott tanúsítványt tarthatják eredménynek, ahogyan az őket 

oktatók esetében is ez a helytálló, míg nappali tagozaton az aktuális eredmények, 

követelmények meghatározóak – hiszen gyakran ettől függ, hogy milyen hosszúra nyúlik a 

tanulmányok befejezése, mennyi időt kell a felsőoktatás keretein belül eltölteniük. 
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5.7 A tanulás támogatása 

5.7.1.1 Kapcsolattartás a hallgatókkal 

Az interjúk alapján az oktatók döntő többsége (85%) a tanórákon kívül tart is tart kapcsolatot 

hallgatóival. Az oktatókat megkereső hallgatók többsége (70%) nappali tagozatos, tehát fiatal 

felnőtt, aki még „kevésbé önálló”. A hallgatói kapcsolattartás területeit, tehát, hogy milyen 

problémákkal, kérésekkel, kérdésekkel fordulnak a hallgatók az oktatókhoz, az alábbi diagram 

szemlélteti a válaszok előfordulásának függvényében (a kérdésnél több terület is megjelölhető 

volt). 

 

 

16. diagram 

Jól látható, hogy a hallgatók elsősorban szakmai, tehát a tanulmányaikhoz kapcsolódó 

kérdésekben keresik meg oktatóikat (pl. szakmai konzultáció keretében), amely tényt az egyéb 

kérdéseke adott válaszok tovább erősítik. Ilyenek például a tanulással vagy gyakorlattal, 

ösztöndíjakkal összefüggő kérdések, vagy a hallgató előzetesen szerzett tudásának 

beszámítása. 

„Egyéni kérelem esetén megvizsgáljuk az előzetes tudást, de ez tanárfüggő. A kreditátvitel 

működik, tanulmányi bizottság megtárgyalja. Tanúsítvány beszámítás nálam működik, óra alóli 

felmentést jelent, de a számonkérés alól nem mentesít.” 
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A tanulási technikák, tanulási problémák, illetve a tehetséggondozás kérdése is említésre került 

ezekben a válaszokban (ld. 5.5.4.2.4. fejezet) 

A magánügyi problémák ritkák, és inkább azok is olyanok, amelyek valamilyen formában érintik 

a hallgató tanulmányait (pl. a tanulást hogyan köti össze a munkával vagy financiális probléma 

megoldása a diploma megszerzése érdekében stb.). 

5.7.1.2 Tanulási tanácsadás 

Arra a kérdésre, hogy az oktató saját kurzusai során ad-e további tanulási tanácsokat 

hallgatóinak, a válaszadók többsége (interjúk: 71%, kérdőívek 54%) pozitív választ adott.  

5.7.1.2.1  Általános tanulás-módszertani tanácsadás 

Amennyiben az oktató nem közvetlen az adott kurzushoz kötődően ad tanulás-módszertani 

tanácsot, hanem általános segítséget nyújt a hallgatóknak, azok általában az ismeretek 

rendezésére, rögzítésére és felidézésére vonatkoznak, illetve kiegészülnek időgazdálkodási 

tanácsokkal. Ez utóbbi a felnőttek esetében fontos a tanulási idő elkülönítése miatt. 

Emellett léteznek olyan jó gyakorlatok is, amelyek a tanulás megkezdése előtt, annak 

tervezését segítik elő: 

„A nappali tagozatosoknak tanulás-módszertani tanácsokat adok egy szeminárium keretében. 

Tanulási teszt alapján tanulótípust határozunk meg, és azonosítjuk az ehhez kapcsolódó 

optimális tanulási módszert.” 

 
„Modelleket kínálok, motivációs aktivitást serkentek, alternatívákat vázolok.” 

Néhány mesterképzésben külön kurzus keretében kapnak a hallgatók tanulás-módszertani 

képzést, bár ezen képzések sok esetben általános kutatás-módszertani elemekkel keverednek. 

5.7.1.2.2  A tananyag elsajátításával kapcsolatos módszertani segítségnyújtás 

A válaszadók többsége a saját kurzusában tanított tananyag feldolgozásához ad módszertani 

segítséget. Ez egyrészt a követelmények közös értelmezéséből, az azoknak való megfelelés 

pontosításából („mit, milyen módon lehet elérni, mi, mennyit ér”), a tananyag súlypontjainak 

kiemeléséből áll, másrészt az oktatók az adott tananyagelemek konkrét értelmezését, 

elsajátítását segítik különböző módokon: 
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„Elmagyarázom a kurzus elején, hogy hogyan érdemes az anyagot lejegyezni, a 

segédeszközöket használni.” 

„Attól függ, hogy előadásra vagy gyakorlatra vonatkozik. Vizsgára történő felkészülésnél, minta 

vizsgasorok szemléltető megoldásával, illetve az esszékérdések felépítésére, kidolgozására 

adott javaslatokkal, könyvtárak és tankönyvek használatával kapcsolatban konzultálok a 

hallgatókkal. Gyakorlat esetében a házi dolgozatok elkészítésére, a szemináriumi zárthelyi 

vizsgára történő felkészülésre, illetve a prezentáció kivitelezésére, a kiselőadás optimális 

felépítésére vonatkozó javaslatokkal látom el őket.” 

A tanulás-módszertani segítség keretében az oktatók a tanulási technikákra, a tananyag 

kulcskérdéseire, órákra, illetve vizsgára való felkészülésre, a szakirodalom feldolgozási 

módszereire, valamint az egyéb tárgyakhoz kötődő kapcsolódási pontokra vonatkozóan adnak 

tanácsot. A különböző próbadolgozatok, „kis szakdolgozatok” megíratása és közös 

megbeszélése szintén segíti a tanulási folyamatot. 

Az is gyakorlat, hogy a tananyagelemhez közvetlenül kötnek tanulásértelmező, segítő 

megjegyzéseket: 

„…előadás közben (már a felépítés során) próbálok segíteni a megértésben (videó, 

hanganyag)…” 

A levelezős, esti hallgatóknál különösen fontosnak tartják az egyéni munka támogatását: 

„…minden egyes nagyobb egységnél megbeszéljük az otthoni munka lehetséges fázisait - 

elsősorban levelezős hallgatóknál…” 

Az oktatók véleménye szerint a hallgatók igénylik és pozitívan fogadják a tanulás-módszertani 

segítséget. 

5.7.1.2.3 A tanulás-módszertani elemek gyakorlati alkalmazása 

A tanulás-módszertani elemek elméleti ismertetése mellett fontos, hogy az oktatók 

alkalmaznak-e saját tanítási gyakorlatukban olyan tanulásirányítási technikákat, amelyek révén 

különböző tanulási módszereket ismerhetnek meg és gyakorolhatnak be a hallgatók.  
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A válaszadó oktatók egyharmada (32,5%) érzi fontosnak, hogy hallgatói ne csak elméleti 

útmutatást kapjanak, hanem oktatói irányítással, koordinálással a gyakorlatban is elsajátítsanak 

tanulás-módszertani eljárásokat, amelyek – az említések sorrendjében, a teljesség igénye 

nélkül – a következők: 

 e-learning; 

 projektmódszer; 

 kooperatív technikák, módszerek; 

 csapatmunka (team work); 

 epochális oktatás; 

 inkubátor módszer; 

 blended learning; 

 szakértői kerekasztal; 

 vita, mint oktatási módszer, illetve előadás-, érveléstechnika; 

 műhelymunka. 

Az internet, illetve az oktatást, kommunikációt segítő alkalmazások (Moodle, Facebook stb.) is 

megjelentek már a tanítási gyakorlatban, azonban ezek térnyerése még nem számottevő. A 

digitális és internettel kapcsolatos eszközök, információforrások megtalálása, bemutatása 

különösen az idősebb hallgatók számára fontos. 

Megjelennek azonban keserű vélemények is: „Ha ezzel foglalkoznék, a kevés óraszámban nem 

tudnám leadni az anyagot. De jó lenne!” 

Bár az utóbbi évtizedben a fenti módszerekkel kapcsolatos továbbképzésekre a központi 

kormányzat a közoktatás és annak részeként az iskolarendszerű szakképzés területén – 

elsősorban európai uniós projektek keretében – nagy hangsúlyt helyezett, illetve jelentős 

forrásokat biztosított, a felsőoktatásban ezek a módszerek még csak megjelentek, de széles 

körben nem tudtak elterjedni.  

Ennek oka – a levelező/esti képzések esetében az alacsony óraszám mellett esetenként a 

magas csoportlétszám. Emiatt az oktatók a frontális szervezési módot részesítik előnyben, 

ahogy azt az előző fejezetben jeleztük. További probléma, hogy sok esetben az oktatásra 

használt termek elrendezése színházsoros, rögzített bútorzatú, azaz nem biztosítható a székek, 

asztalok mobilizálása, amely fontos előfeltétele a csoportmunkáknak. (ld. 5.6. fejezet) 



 

 

 

   

89 

5.7.1.2.4 A tanulás-módszertani segítségre igényt tartó hallgatók 

Arról, hogy milyen hallgatónak van szüksége leginkább tanulás-módszertani segítségre, az 

oktatókat nyílt kérdéssel kérdeztük. A kapott válaszokat a 18. diagramon szereplő négy 

csoportba soroltuk, bár az egyes csoportokon belül több választípus is azonosítható.  

 

17. diagram 

A legtöbben (40%) a nappalis vagy fiatal hallgatókat, tehát a középfokú oktatás után 

közvetlenül a felsőoktatásba kerülőket említették. Ehhez a csoporthoz sorolhatók még a 

felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók, illetve azok, akik „korábban nem végeztek 

(esetleg felelős) önálló munkát”. 
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A válaszadók több mint negyede (27%) úgy ítélte meg, hogy más-más téren, de minden 

hallgatói csoportnak megvannak a maga sajátos módszertani problémái. Ugyanakkor azt is 

kiemelték, hogy a különböző képzési formákban különbözők az igények is. „A nappalisoknak a 

tapasztalatlanság miatt, a levelezősöknek az időhiány miatt.” 

Az oktatók egyötöde (20%) alapvetően két csoportot említett: az elsőbe azok a hallgatók 

tartoznak, akik gyengébb képességűek, vagy akiknek előzetesen megszerzett tudása – sok 

esetben az alacsony szintű középiskolai oktatás miatt – nem elégséges. „A hallgatók legnagyobb 

többségének, elképesztően gyenge az általános felkészültsége, műveletlenségük, alapvető 

készségeik (szövegértés, szövegalkotás, helyesírás) miatt.” A gyengébb képességeket sokan 

összekötik a hallgató szocio-kulturális hátterével, és megjelenik a „kistelepülésről érkező” 

hallgató fogalma is. 

A második csoportot a tanulási nehézségekkel küszködők alkotják: diszlexiás, diszgráfiás 

hallgatók, vagy olyanok, akiknek nincs kialakult tanulási szokásuk (a korábbi tanulmányok 

ellenére), illetve akik olyan problémával szembesülnek, amellyel a megszokott módon nem 

tudnak megbirkózni. 

„Életkortól és képzési formától függetlenül, azoknak, akik valamilyen rossz módszer miatt nem 

tudnak továbblépni, folyamatos kudarcaik vannak, vagy nem tudják kibontakoztatni 

képességeiket.”  

Emellett megjelenik a tehetséggondozás is: ”a jó képességű, de motiválatlan hallgatóknak, akik 

gyakran megfelelő tanulási módszer híján teljesítenek gyengébben”. 

„A leggyengébbeknek az alap tananyag elsajátítása során, valamint a kiemelkedőknek (akiknek 

a tananyagon messze túlmutató ismereteket is átadok).” 

Legkevésbé a felnőtt, előzetes felsőoktatási tanulmányokkal vagy munkatapasztalattal 

rendelkezőknek van szükségük tanulás-módszertani ismeretekre. Az oktatók tapasztalata, hogy 

a már diplomával rendelkezők hatékonyabban találnak megfelelő megoldásokat és a tanulásuk 

eredményesebb is, illetve, hogy a felnőttek között nagyon erős az egymás segítése. 

A felnőttek esetében azokat említették, akik a tanulás mellett dolgoznak, vagy családjuk van, 

ezáltal nehéz időt szakítaniuk a tanulásra, illetve azokat, akik hosszabb kihagyás után mennek 

vissza tanulni. „Akik munka, család mellett tanulnak, és már elszoktak a folyamatos tanulástól." 
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5.7.1.2.5  Tanulási utak támogatása 

A tanulás-módszertani támogatás mellett a későbbi elhelyezkedéssel, továbblépéssel 

kapcsolatos tanácsadás is megjelenik az oktatók egy részénél az interjúk alapján. A további 

tanulásra vonatkozó tanácsok elsősorban a vágyott pályakép elérésének útjára vonatkoznak (pl. 

mely mesterszakon érdemes folytatni a tanulmányokat), illetve kiegészülnek a későbbi 

elhelyezkedési lehetőségek felvázolásával. 

„A kétosztatú képzések esetében a hallgatók nem minden esetben vannak tisztában azokkal a 

lehetőségekkel, hogy milyen mesterszakra tudnak továbbmenni alapszakos végzettségükkel. 

Sok esetben csak a Felvi.hu információira tudnak hagyatkozni, ugyanakkor a felvételi 

lehetőségek egyes intézményekként is eltérőek lehetnek.” 

 

 „Saját életpálya tervezését segítem és adok tanácsot újabb továbbképzésekre.” 

Ritkán előfordul, hogy az oktató az egyéni életutak függvényében lehetőségeket „villant fel” 

nem csak helyi, hanem országos szinten is. A hallgató tehetségét és lehetőségeit figyelembe 

véve széles palettát ad, illetve hosszútávú célokat fogalmaz meg. 

„A tehetséges hallgatónak doktori képzés biztosítása, céges kapcsolatok keresése, illetve akár 

az intézethez kötni oktatóként vagy külső oktatóként vagy cégvezetőként. Ez egy hangsúlyos 

terület. Van nyomonkövetési rendszerünk, éppen pályázati kidolgozás alatt.” 

A nappali és a levelező/esti tagozatos hallgatók számára adott tanácsok abban különböznek, 

hogy míg az előbbieknek elsősorban a továbbtanulással, munkaerő-piaccal kapcsolatos 

információkat fontosak, az utóbbiak a szakmai orientációs tanácsokat veszik szívesebben saját 

életútjuk megtervezéséhez. A kérdőívek ez utóbbi tényt megerősítik, mivel a válaszadók 

fontosnak tartották a hallgatók munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztését. 
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5.8 Az előzetesen megszerzett tudás elismerése 

Az elmúlt két évtizedben az Európai Unió oktatáspolitikái és foglalkoztatáspolitikája nyomán a 

figyelem az egész életen át tartó tanulás felé fordult, és lendületet kapott az ezt támogató, ezt 

ösztönző eszközök, eljárások kifejlesztése és rendszerbe szervezése. Ezek között jelent meg a 

nem formális és informális tanulás elismerését és beszámítását lehetővé tévő eljárások, keretek 

nemzeti szintű kialakításának igénye. Eddig csak kevés, és nem átfogó, hanem konkrét – 

elsősorban foglalkoztatási – problémákra fókuszáló megoldások alakultak ki, az EU tagállamok 

többsége számára ezért ez egy új és fejlesztésre nyitott terület. A nemzetközi színtéren az 

eljárásnak egyelőre sem terminológiája, sem átfogó módszertani keretei nem alakultak ki, 

egyeztetett európai szintű irányelvek azonban már megszülettek (Council 2004). A 

terminológiai változatok között találkozhatni az előzetes tanulás értékelése, a nem formális és 

informális tanulás elismerése, az elért tanulási eredmények beszámítása, illetve újabban 

validációja kifejezésekkel. 

 

Hazai színtéren rendszerszerű megközelítésben egy nemrégen lezárult fejlesztés eredményeit 

bemutató kötetben (Derényi – Tót 2011) lehet találkozni a kérdéssel, amely a validáció 

kifejezést kultiválja, illetve a „hozott tudás” kifejezés-változatot részesíti előnyben. A kötetben 

bemutatott fejlesztés sem nemzeti szintű, átfogó megközelítést alkalmaz, hanem a felsőoktatási 

alágazat számára dolgozott ki validációs modellt és elismerési eljárásrendet. 

 

A felsőoktatás és a felnőttképzés számára ugyanakkor andragógiai szempontból is releváns az 

előzetesen megszerzett tudás elismerésének kérdése, hiszen az elv elfogadása előfeltételezi a 

tanulási módok és utak egyenrangúságának elfogadását, amely jelentős lépés a tanulásról és 

annak szervezéséről vallott felfogás változásában. Ez az új felfogás nemcsak a tanulásról 

gondolkodik másképpen – figyelembe véve az agykutatás és a kognitív tudományok tanulási 

folyamatokra irányuló kutatási eredményeit -, hanem fókuszváltást is elvégez, amennyiben a 

szervezet helyett az egyént helyezi vizsgálódásának középpontjába. Ez a kettős gondolkodási 

váltás pedig azzal a következménnyel jár, hogy újszerű módon válik újragondolhatóvá és 

újragondolandóvá a tanulás folyamatán túl annak megtervezése és megszervezése. Itt fontos 

felhívni a figyelmet egy olyan distinkcióra, amely a terminológiai változatok forgatagában mégis 

éles szemléletbeli határvonalat húz két vizsgálati részterület között: a konstruktivista tudás- és 

tanuláselméletek egyik fontos fogalma az előzetes tudás, amely a tanulás tárgyára vonatkozóan 

a tanuló egyénben meglévő mentális képek, kognitív mintázatok, képzetek összességét jelöli, 

mint amely alapvetően meghatározza a további tanulás módját és sikerességét. 
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Ettől világosan elválasztandó az előzetesen megszerzett vagy hozott tudás fogalma, amely a 

referenciaként funkcionáló képzési követelmények egyes elemeinek (újabban ezeket tanulási 

eredményekben megfogalmazva) időben korábbi teljesítését, elérését, illetőleg e tudás 

azonosításának, értékelésének és elismerésének folyamatát jelöli. A két kifejezés mögött 

meghúzódó elméleti háttér és azok alapvetően különböző jellege miatt e két kifejezés nem 

keverhető. 

 

Jelen kutatás a tanulási módok egyenrangúságából az andragógia számára fakadó lényegi 

szakmai következmények pillanatnyi hazai helyzetét értékelendő vizsgálta az előzetesen 

megszerzett, a hozott tudással kapcsolatban az oktatók körében élő véleményeket, saját 

gyakorlatukra vonatkozó reflexióikat – azzal a feltételezéssel, hogy a saját oktatási gyakorlattal 

kapcsolatos tudatosság fontos előfeltétele az oktatás minőségi fejlesztésének, az e téren is 

szükséges innovációknak.  

 

A fent hivatkozott kötetben ismertetett vizsgálatsor eredményei alapján tudjuk, hogy a 

felsőoktatásban rejtett módon jelen van az előzetesen megszerzett tudás elismerése, az 

utalásokon túl azonban nem tudunk meg érdemit az oktatók nézeteiről e gyakorlatot illetően. 

Ezért azt gondoljuk, hogy az e tárgyban megkezdődött kutatói, fejlesztői és szakpolitikai 

tudásfelhalmozáshoz a jelen kutatás által feltárt adatok további fontos adalékokkal járulhatnak 

hozzá.  

 

Az oktatói véleményeket mind a strukturált interjúk, mind a kérdőíves adatgyűjtés során 

szondáztuk. Nem várhattuk el a fenti elméleti distinkcióra való tudatos reflexiót az oktatók 

részéről, sem az előzetesen megszerzett tudással kapcsolatos részletes ismereteket, ezért 

igyekeztünk úgy megfogalmazni a kérdéseket, hogy azok egyben magyarázzák is témájukat. Az 

eredmények nagymértékben hasonlatosak az idézett kötetben leírt terepvizsgálat 

eredményeihez. Az oktatói kérdőívekben szereplő kérdések közül általában kevesen adtak 

határozott választ arra a kérdésre, hogy az oktatói munka során mennyire építenek a hallgatók 

iskolarendszeren belül, vagy azon kívül megszerzett ismereteire, tapasztalataira. 

 

Különböző intézményekből 1-2 oktató válaszolta azt, hogy teljes mértékben, illetve egyáltalán 

nem épít a hallgatók hozott tudására. Nem látható, hogy valamelyik intézményben jelentősebb 

mértékben jelen lenne ez a gyakorlat. Az elutasítás egy helyen jelentősebb, egy egyházi 

felsőoktatási intézményben, ahol a 22 válaszadóból 5 fő (22,7%) jelezte határozottan, hogy 

nem épít az előzetesen megszerzett tudásra.  
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A többi válaszadó „lehet rá építeni” vagy „néha” választ adta, ami inkább a gyakorlattal 

kapcsolatos bizonytalanságra utalhat. Ezért aztán inkább konformitásra törekvő válasznak lehet 

tekinteni azt, amelyben 73,5% válaszadó jelölte azt a válaszlehetőséget, hogy formális, nem-

formális és önfejlesztés, munkatapasztalat által (informális úton) szerzett tapasztalatokat is 

figyelembe vesz a felnőttek esetében a felsőoktatásban. 17% a formális és iskolarendszeren 

kívüli szervezett (nem-formális) úton szerzett tudások figyelembe vételéről, míg 5,8% csak az 

iskolarendszerben (formális úton) szerzett tapasztalatok figyelembe vételéről számolt be. 

 

Az interjúk esetében az interjúalanyok egyharmada nyilatkozta azt, hogy valamilyen módon 

érintett a validáció gyakorlatában, kétharmaduk pedig nem érintett benne. Az érintettek között 

van olyan, aki a TÁMOP 413 projekt kutató-fejlesztő munkájában vett részt, van olyan, aki 

intézményében kreditátviteli bizottsági tag vagy e téren döntési pozícióban lévő (szervezeti 

egység) vezető, illetve kreditátviteli kérelmek értékelését végző, a döntésre javaslatot tevő 

oktató.  

 

A magukat érintettnek tekintők tájékozottabbnak tűnnek és határozottabb válaszokat adtak a 

többi kérdésre is, illetve a nyitott kérdésekre érdemi, valóban a validációval összefüggő 

válaszokat adtak. A nem érintettek közül sokan félretértették a kérdést, illetve a kreditátvitelt, a 

jogszabályok által előírt gyakorlatot nevezték meg saját, illetve intézményi gyakorlatként.  

 

Amikor az egyéni oktatói gyakorlattal szemben az oktató felsőoktatási intézményének 

intézményi gyakorlatára irányult az a kérdés (18. diagram), hogy az biztosítja-e a hallgatók 

előzetes tudásának/előzetesen megszerzett tudásának beszámítását, ott mind a kérdőívet 

kitöltők, mind az interjúalanyok igen magas, 76%-ban válaszolták azt, hogy a felsőoktatási 

törvény szerinti - felsőoktatási intézmények közötti - kreditátviteli lehetőség keretében történik 

ennek biztosítása, és mindössze 7,5-8,5% jelezte azt, hogy a továbbképzéseken megszerzett 

tanúsítványok beszámíthatók a gyakorlati képzésbe. A kérdőívet kitöltők 5%-a, az 

interjúalanyok 10%-a nyilatkozott úgy, hogy nincs ilyen intézményi gyakorlat, ám némileg 

alacsonyabb arányban azt jelezték, hogy náluk az intézmény kidolgozott egy módszert az 

informális úton, önművelés során szerzett tudás beszámítására. 
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18. diagram 

A kérdőív e válaszlehetőségét bejelölő oktatók mindegyike más-más intézmény oktatója (kivéve 

egy közép-dunántúli felsőoktatási intézményt, ahonnan két válaszadó is jelezte ezt), miközben 

ugyanazokból az intézményekből érkeztek nemleges illetőleg nem tudom válaszok is e kérdésre. 

Érdekes viszont, hogy hét olyan válaszadó is volt, aki egyetlen, validációval kapcsolatos 

kérdésre sem adott választ. 

 

Az interjúk során az interjúalanyok kifejtett válaszai is rávilágítottak arra, hogy ahol egyébként 

jelen van a validáció valamilyen formája, ott is elsősorban a formális felsőoktatási képzések 

közötti kreditátvitellel azonosítják, vagy a szakmai gyakorlatok elfogadását értik alatta, illetve 

az oktatótól függő egyéni megoldások, oktató-hallgató közötti megállapodások, informális 

tekintetbe vételek („vizsgán előnyt jelent”) formájában működik. 

 

Az interjúk során (20. diagram) egyébként – ahol a személyes beszélgetés során kifejtettebb 

volt a validáció mibenléte - a validációnak az oktató képzési területén betöltött szerepével 

kapcsolatban az interjúalanyok 57%-a azt jelezte, hogy a felnőtt tanulók korábban, képzésben 

vagy akár munkatapasztalat révén megszerzett tudására lehet építeni, míg 22%-uk szerint ez 

csak néha számít, és általában kis szerepe van. 10 - 10% foglalt el szélső álláspontokat, azaz 

jelezte azt, hogy nincs semmilyen szerepe, illetve azt, hogy teljes mértékben figyelembe kell 

venni a felsőoktatásban az előzetesen megszerzett tudást.  
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19. diagram 

 

Összegzésként elmondható, hogy a kreditátvitel, a szakmai gyakorlatok elismerése, korábbi 

nem-formális keretek, továbbképzések révén megszerzett tanúsítványok elismerése jelentik az 

előzetesen megszerzett tudás elismerésének azt a szokásos intézményi gyakorlatát, amelyet az 

oktatók egy tájékozottabb hányada intézményesült gyakorlatként ismer fel, illetve fogad el. 

Ugyancsak felismerik és elfogadják az egyéni, informális megoldásokat, a puha alkukat, 

amelyek oktatók és hallgatók között születnek, illetve implicit módon kedveznek a 

munkatapasztalattal rendelkezőknek eredményeik értékelése, minősítése során. Az előzetesen 

megszerzett tudás mibenléte és alkalmazási lehetősége felől az oktatók többsége azonban 

tájékozatlan, illetőleg a lehetőség elfogadásával kapcsolatos álláspontját tekintve bizonytalan. A 

két adatgyűjtési eljárás korlátai mellett is talán megfogalmazható az, hogy a tudás, a tanulási 

eredmények megszerzésének különböző módjait csak nagyon kevesen tekintik egymással 

egyenrangúnak, illetve a formális felsőoktatáson kívül elért tanulási eredmények 

felsőoktatásban való elismeréséről egyelőre óvatosan nyilatkoznak, azt kockázatosnak értékelik. 

Ezek az eredmények az egész életen át tartó tanulás nézetrendszerének felsőoktatásban való 

elfogadását és elterjedését, az andragógia hasznának felismerését illetően csak mérsékelt 

optimizmusra adnak okot. 
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5.9 Az oktatás szervezése 

E téma kapcsán elsőként fontos megállapítani, hogy az oktatók felnőttként kezelik-e a 

hallgatókat vagy sem. A kérdőív alapján az oktatók 90%-a felnőttként tekint a hallgatóira, és ők 

az oktatás szervezése során a következő szempontok figyelembevételével szervezik a 

kurzusaikat.  

 

 

20. diagram 

 

A 21. diagramon jól látható, hogy a nappali és az esti/levelezős képzés során kis eltérések 

tapasztalhatóak az előadások, a gyakorlati órák megtartása során, nagyobb különbségek 

leginkább a kurzus tervezésekor, a vizsgaszervezések és a vizsgaanyag összeállítása során 

tapasztalhatók a levelező/esti képzésben résztvevők javára. Nagy valószínűséggel ennek 

hátterében az itt tanuló hallgatók munkahelyi és családi feladatai, kötelezettségei állnak, hiszen 

a nappalis hallgatók esetében a főállású munkavállalás jóval kisebb ez az arányban jelenik meg. 
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Azok közül az oktatók közül, akik szem előtt tartják, hogy felnőtt hallgatóik is vannak a nappali 

képzésben, közülük 54% teljes mértékben figyelembe veszi a hallgatók előzetesen megszerzett 

tudását és a motivációit. Kisebb arányban, mégis fontosnak tartják a felnőtt személyiségét 

(50%) és az életkorból fakadó tanulási sajátosságaikat (49%). Kevésbé figyel a felnőttek már 

kialakult tanulási szokásaira az oktatók 47%-a, itt ha létezik is ilyen tanulási technika, az 

jórészt a középfokú oktatásból hozott, a felsőoktatás pedig alapjaiban más tanulásszervezési 

módokat igényel. Az oktatók 44%-a pedig a felnőtt tanuló elfoglaltságaira fordít kevesebb 

figyelmet, melyet a nappali képzés során kevésbé tekintik relevánsnak, mint más képzési 

formákban. 

 

Esti és levelező képzésben az oktatók 54%-a teljes mértékben figyelembe veszi a felnőtt tanuló 

előzetesen megszerzett tudását, ami azért fontos, hiszen ők a korábbi tanulmányaik és a 

munkatapasztalataik miatt is széleskörű tapasztalattal rendelkeznek/rendelkezhetnek, amivel az 

őket tanítóknak számolniuk kell. Az életkorukból fakadó tanulási sajátosságok is 

meghatározóak, amelyre az oktatók több mint fele (52%- teljes mértékben) épít, itt 

gondolhatunk akár a nagyobb rugalmasságra a hallgatók irányába, leginkább a munkahelyi 

kötelezettségek miatt, az oktatók elérhetőségére, hiszen az e-mailen, kurzusmail-en vagy 

webes felületen történő információcsere az ő esetükben kifejezetten fontos lehet. A felnőtt 

tanulók szeretnek kérdezni, valamint az ellenvetésüket, véleményüket megfogalmazni – amire 

tekintettel kell lenni, életszerűbbek a feladatmegoldásaik, a tapasztalataik miatt a tudásuk 

sokkal inkább gyakorlatból táplálkozik, mint a nappalis hallgatók esetében. Ezen kívül az 

oktatók 51%-a figyelmet fordít a felnőtt tanuló elfoglaltságaira és a motivációikra (43%), 

emellett pedig a már kialakult tanulási szokásokra figyelés is lényeges szempont az őket tanítók 

43%-ának.  

 

A felnőttek számára jobban megfelelő tanulási környezet elérése érdekében leginkább az 

elektronikus tanulási lehetőségek kiszélesítésében látják a megoldást (52%), nyilvánvalóan ez 

egy olyan lehetőség lenne, mely a fizikai távolság és az idő kiküszöbölésével támogathatná az 

estit/levelezős képzésben résztvevők tanulmányait. Az oktatók 22%-a a mentor rendszert hívná 

segítségül, mely egy nagyobb tapasztalattal rendelkező oktatót vagy már nyugdíjazott oktatót 

jelent támogató személyként mind a szakos tanulmányi, mind pedig a tanulás-módszertani 

területen. Az oktatók 12%-a szerint pedig a tutor rendszer a megfelelő, amely során egy 

felsőbb éves hallgató lenne az a személy, akit segítségül lehet hívni, ha egy hallgató nem 

boldogul egyedül valamilyen a tanulmányait érintő kérdésben. 
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5.10 Tanulási környezet 

A pedagógiában a „tanulási környezet” kifejezést többféle értelemben használják. Bár 

hagyományosan a szervezett oktatás tárgyi környezeteként értelmezték, majd a hangsúly a 

virtuális elektronikus tanulási környezetre helyeződött át, jelen kutatásban tanulási 

környezetnek tekintettük mindazon tényezőknek a rendszerét, amelyek befolyásolják a formális 

és nem-formális tanulás eredményességét.36 

 

A személyes interjú során megkérdezett oktatók több, mint 70%-a értékelte jónak, vagy 

nagyon jónak a tanulási környezetet azon a campuson, ahol oktat. Megfelelőnek majd 20%, 

kedvezőtlennek, vagy nagyon kedvezőtlennek pedig csupán 9% találta a tanulási környezetet. 

Azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol az oktatás több épületben folyik, nagyon eltérő 

lehet ezek állapota, felszereltsége és emiatt a tanulási környezet megítélése. 

 

 

21. diagram 

                                    

 
36

 VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia; Magyar Tudományos Akadémia. 2008. november 13-15.; Utolsó 

letöltés: 2011.06.24. 
http://onk2008.hu/regisztracio/index.php?pid=230&id=289&ord=3&cim=Tanul%E1si%20k%F6rnyezet:%20%E9rtelm
ez%E9sek,%20szempontok&szerzo=&temakor=0 
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A hallgatók számára a tanulási környezetet a fizikai környezet fejlesztésével, az 

oktatásszervezési gyakorlat megváltoztatásával és szolgáltatások kialakításával látják 

javíthatónak az oktatók. A megfelelő fizikai környezet biztosításán belül legtöbben a tantermek 

állandó felszereltségét javítanák digitális táblák, projektorok, a szükséges szoftvereket futtató 

számítástechnikai eszközök felszerelésével, de sokan (23 esetben) az asztalok és székek 

átrendezhetőségét tekintik megoldatlan problémának.  

 

Az online kérdőívek mellett a személyes interjúk során is kiemelték az oktatók a termek 

berendezésének és átrendezhetőségének fontosságát. Az innovatív, kiscsoportos tanulás-

irányítási módszerek alkalmazása nehézségekbe ütközik – bizonyos esetekben pedig 

lehetetlenné válik az oktatók számára olyan termekben, ahol a padok a frontális oktatás 

céljainak megfelelően kerültek rögzítésre. 

 

 
22. diagram 

 

„Mindig legyen fűtés, amikor szükséges (ne fázzanak a hallgatók), legyenek megfelelő (nem 

villódzó, vibráló) világítótestek; legyen a hallgatók számára közösségi tér (akiknek kell: 

pelenkázó szoba); a könyvtár a levelező tagozatos hallgatók számára péntek délután és 

szombati munkanapon is elérhető (nyitva) legyen; közel legyen a büfé.” 
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23. diagram 

 
Az 1990/91-es tanévhez képest a 2009/10-es tanévre több mint háromszorosára emelkedett a 

felsőoktatásba bekapcsolódó hallgatók száma37. A válaszadók közül 14-en  jelezték, hogy 

esetenként a termek nem elég nagyok a hallgatók számához viszonyítva. 

 

Az oktatási helyszínt (25. diagram) a megkérdezett oktatók 92%-a értékelte megfelelőnek, 

36%-uk pedig minden tekintetben megfelelőnek ítélte.  

                                    

 
37

 Felsőoktatási statisztika, 2009 
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25. diagram 

 

Azokban az intézményi egységekben, ahol személyes interjúkra is sor került, a könyvtárakhoz, 

hallgatói számítógépekhez, terminálokhoz, étkezési lehetőségekhez (büfé, étterem) való 

hozzáférés szintjét ítélték megfelelőnek az oktatók. A campuson található közösségi terek, 

társalgók számát már csak 40 oktató értékelte megfelelőnek, ugyanennyi helyen volt 

hozzáférhető nyílt WIFI hálózat és valamilyen sportlétesítmény. 
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26. diagram 

 

Azok a hallgatók, akik nappali tagozaton munka mellett, esti, vagy levelező tagozaton tanulnak, 

más idő-struktúrában vesznek részt az oktatásban, ezért a tanulmányaikkal kapcsolatos 

ügyeiket is ekkor intézik és a kapcsolódó szolgáltatásokat is ilyenkor szeretnék igénybe venni. 

Az esti és levelező tagozatok oktatásszervezési gyakorlata intézményeken belül sem mindig 

egységes, legtöbbször az órák késő délutánra, illetve a pénteki és hétvégi napokra szervezését 

jelenti tömbösített formában. 

 

A hallgatók és tanulmányi osztályvezetők visszajelzése alapján azok számára, akik képzési 

rendjükből fakadóan évente pusztán néhány alkalommal látogatnak el a felsőoktatási 

intézményekbe, sokszor nehéz használható térkép híján megtalálni a megfelelő termeket, 

oktatói szobákat. Fontos, de a felsőoktatási intézmények weboldalain, tájékoztató anyagaiban 

ritkán szereplő információ, hogy tömegközlekedéssel, autóval hogyan lehet megközelíteni a 

campust, hol van lehetőség parkolni. 

 

A hallgatók számára nem csak az fontos, hogy a tanulmányi ügyeiket az ezzel foglalkozó 

hivatalban az órák előtt, illetve után intézhessék és a könyvtár szolgáltatásait igénybe vehessék 

minden olyan napon, amikor órájuk van (így akár hétvégén is), hanem az olyan kapcsolódó 

szolgáltatásokat is igénybe szeretnék venni, mint a jegyzetbolt, a büfé, vagy a hallgatói 

számítógép laborok. Ez a megkérdezett oktatók és hallgatók visszajelzései alapján is 

fejlesztendő terület. 
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A felsőoktatási intézmény és a hallgatók közötti információ áramlásában egyre szélesebb körben 

jut szerepe az elektronikus leveleknek, weblapoknak, az online oktatási keretrendszereknek (pl. 

ETR, NEPTUN) és színtereknek (pl. Coospace, Moodle). Míg a kari és egyetemi weblapok célja 

elsősorban az egyirányú információszolgáltatásra korlátozódik, a keretrendszerek és a hozzájuk 

kapcsolódó színterek megnyitják a lehetőséget az oktatók, hallgatók és nem oktató dolgozók 

közötti kommunikációra. A kérdőívet kitöltő oktatók közül legtöbben a hallgatókkal való 

levelezésre használják ezeket a felületet (összesen 288 oktató jelölte meg a nappali vagy 

levelezős hallgatókkal kapcsolatban), de a tematika megosztása és a kurzusokhoz kapcsolódó 

segédanyagok, feladatok megosztása és később ezek összegyűjtése is a gyakran igénybevett 

szolgáltatások közé tartozik (mindhármat több, mint az oktatók kétharmada megjelölte a 

nappali vagy levelezős hallgatókkal kapcsolatban). 

 

 

27. diagram 

 

A 27. diagramon láthatjuk, hogy az online felületek bármely szolgáltatását tekintve ezeket az 

oktatók inkább az esti és levelező tagozatos hallgatók esetében használják. A nappali tagozatos 

hallgatókhoz képest ezekben a képzési formákban az oktató-hallgató közötti személyes 

találkozás ritkább, az online felület bármikor hozzáférhető, így a hallgatók fizikai távolságtól 

függetlenül, szabadidejükben lehetnek jelen egy oktatási térben – színtéren. 
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A megkérdezett oktatók mindhárom tagozaton tanuló hallgatók esetén fontosnak tartják a 

hozzáférés biztosítását a könyvtárakhoz, számítógéptermekhez, WIFI hálózatokhoz, valamint a 

büfékhez és menzákhoz. Az Internet kapcsolattal is rendelkező számítógépek hozzáférhetősége 

különösen fontos az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából, hiszen azok a hallgatók, 

akik nem rendelkeznek lakhelyükön ilyen hozzáféréssel, emiatt a meghirdetett kurzusokra való 

versenyjelentkezés során hátrányba kerülhetnek. 

 

Az oktatók fontosnak tartották a nappali tagozatos hallgatók esetében a társalgó és közösségi 

terek biztosítását, ugyanakkor a válaszadók 66%-a szerint az esti és levelező tagozatos 

hallgatók számára ez kevésbé, vagy egyáltalán nem fontos. A válaszadók fontosnak tartják, 

sportolási lehetőség biztosítását a nappali tagozatos hallgatók számára, míg 85%-uk gondolja 

úgy, hogy más tagozatokon erre nincs szükség. 

 

A kutatásban részt vevő hallgatók ezzel szemben úgy fogalmaztak, hogy tapasztalataik szerint a 

tanulói csoportok szerveződése levelező tagozaton gyakori, elterjedt a laptopok használata, 

ezért szükségük van olyan terekre, ahol lehetőségük van az órákon kívüli közös gondolkodásra, 

felkészülésre. 

 

 

28. diagram 
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Az interjúk alapján a felnőtt tanulók igényeit szolgálná a kurzusokhoz kapcsolódó oktatói 

jegyzetek szélesebb körű alkalmazása. 

 

„Munka mellett dolgozó hallgatóként előfordult, hogy nem tudtam bemenni az egyetemre egy-

egy nap a főnököm nem engedett el sürgős munka miatt. Levelezős hallgató vagyok, egy 

kihagyott nap több órát jelent, mint nappali tagozatos hallgatóként jelentene. Nagy segítséget 

jelentett volna, ha az oktatók kiadnak jegyzeteket.” 

 

Az oktatói kérdőívben szereplő, a hallgatók közötti különbségeket meghatározó tényezőkre 

rákérdező kérdésre kapott válaszában 54 oktatóból 16 jelölte meg fontosnak a család szerepét. 

A felvételi eljárás során többletpontot kaphatnak, akik gyermekük gondozása céljából fizetés 

nélküli szabadságon vannak, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülnek [Ftv. 39. § (7) b)]. 

Ha a gyermek gondozásáról gondoskodó személy, legyen ez bármelyik szülő, megjelenik a 

felsőoktatásban, szüksége lesz bizonyos infrastrukturális feltételek meglétére, illetve igénybe 

vehető szolgáltatásokra. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara már 

lépéseket tett egy pelenkázó helyiség kialakítására, amely nagyon fontos lépés a kisgyermekes 

szülők számára szükséges tanulási környezet kialakításához. Ez ugyanakkor nem oldja meg a 

problémát, amit a kisgyermekes anyák számára a több napos terepgyakorlat, vagy idősebb 

gyermekek esetén az egész napos órai leterheltség jelent. 
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6 Felsőoktatási andragógia - pedagógiai 

esettanulmányok 

 

A következőkben az oktatói, programvezetői és tanulmányi hivatalvezetői, valamint a hallgatói 

interjúk alapján három felsőoktatási intézményt mutatunk be abból a szempontból, hogy miként 

veszi figyelembe a felnőtt tanulók igényeit. Mindhárom intézmény esetében azonosíthatók olyan 

koncepcionális elemek és jó gyakorlatok, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az interjút adó 

oktatók által meghatározott érett, jobban motivált, munkatapasztalattal rendelkező hallgatók – 

felnőtt tanulók – eredményesen elvégezzék az intézmény által kínált képzést. 

 

6.1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi 

Kar 

6.1.1 A szervezet bemutatása 

6.1.1.1 Az Egyetem 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: az ELTE) Magyarország egyik legnagyobb 

múlttal rendelkező felsőoktatási intézménye, melyen jelenleg több mint 26 ezer hallgató 

folytatja tanulmányait38.  

 

Az egyetemet Pázmány Péter esztergomi érsek alapította meg 1635-ben Nagyszombaton és 

vezetését a jezsuita rendre bízta, a feloszlatás után, 1777-ben az egyetem állami irányítás alá 

került, Nagyszombatból Budára, majd 1784-ben Pestre költözött. Ebben az intézményben 

kezdődött meg speciális tanfolyamok formájában a hazai mérnökképzés és az állatorvosképzés 

is. A kiegyezés után gyorsuló ütemben növekedett az épületek és tanszékek száma, létrejött az 

Egyetemi Könyvtár, az egyetem az ország egyik legfontosabb tudományos központjává vált, a 

hallgatói létszámot tekintve a századfordulón a világ 15 legnagyobb egyeteme közé került. Neve 

1921-től királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem lett.  

 

                                    

 
38

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem statisztikai adatai a 2011.03.15-i állapot alapján  

http://www.elte.hu/file/hallg_letsz.xls 

http://www.elte.hu/file/hallg_letsz.xls
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A második világháború után elindult az esti rendszerű képzés, ami számos hallgató előtt nyitotta 

meg a továbbtanulás lehetőségét. Az 1948-as baloldali fordulat után alapvetően megváltozott 

az egyetem szerkezete, a Bölcsészeti Karból kiválva 1949-ben önállósult a Természettudományi 

Kar, 1950-ben elcsatolták az egyetemtől a Római Katolikus Hittudományi Fakultást, 1951 elején 

pedig az Orvostudományi Kar vált önálló egyetemmé. 

 

Mai nevét 1950-ben kapta, ugyanakkor megszűnt a tudományos fokozatok adományozásához 

való joga, amit csak 1993-ban nyert vissza. Az államszocializmus számos változást hozott az 

intézmény életében, 1983-ban megalapult a Tanárképző Főiskolai Kar, a nyolcvanas évek 

közepén pedig megkezdődött az új egyetemi campus tervezése, majd építése Lágymányoson. 

A rendszerváltozás után az ELTE hallgatói létszáma más felsőoktatási intézményekéhez hasonló 

mértékben növekedett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem karai jelenleg a következők:  

 Állam- és Jogtudományi Kar (Alapítva: 1667.), 

 Bölcsészettudományi Kar (Alapítva: 1635.), 

 Informatikai Kar (Alapítva: 2003.), 

 Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Alapítva: 2003.), 

 Társadalomtudományi Kar (Alapítva: 2003.), 

 Természettudományi Kar (Alapítva: 1949.), 

 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (az ELTE kara 2000 óta), 

 Tanító- és Óvóképző Kar (az ELTE kara 2000 óta). 
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29. diagram 

 

A bolognai folyamat hatására a képzési szerkezet mára átalakult, alapképzésben a hallgatók 

összesen 60%-a, mesterképzésben pedig 13%-a vesz részt. Mivel a jogi képzés osztatlan 

formában valósul meg, az Állam- és Jogtudományi Karon a hallgatók többsége, 59,8%-a ebben 

a formában tanul39. 

                                    

 
39 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem statisztikai adatai a 2011.03.15-i állapot alapján; Utolsó letöltés: 2011.06.30. 
http://www.elte.hu/file/hallg_letsz.xls 
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30. diagram 

 

A hallgatók többsége, 80%-a tanul nappali tagozaton, esti és levelező képzésben csupán 7%, 

illetve 13% vesz részt. Látható, hogy a képzési formák arányaiban a karok között jelentősek a 

különbségek (30. diagram). Míg a Bölcsészettudományi Karon a hallgatók többsége nappali 

tagozatos képzésben részt (98,4%), addig a Gyógypedagógiai Karon az arányuk alig éri el a 

képzésben részt vevők harmadát. 

 

Azokon a karokon, ahol magasabb az esti és levelező képzésben részt vevők aránya, illetve az 

alapképzésben részt vevők aránya alacsonyabb, a felnőtt tanulók igényei markánsabban 

jelenhetnek meg. Az életkor, a tanulmányi és a munkatapasztalat bizonyult annak a három 

leggyakrabban említett tényezőnek az interjúk során, amelyek mentén az oktatók a felnőtt 

hallgatókat meghatározták.  
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6.1.1.2 A Társadalomtudományi Kar 

A társadalomtudományi képzésre Magyarországon elsőként az ELTE-n alakult önálló kar 2003-

ban. A Kar a társadalomtudományok igen széles körét fogja át a szociológiától a 

közgazdaságtudományig, a szociálpolitikától a nemzetközi tanulmányokig, a politológiától a 

szociálpszichológiáig, a kulturális antropológiától az egészségpolitikáig, a statisztikától a 

kisebbségszociológiáig.  

 

A Társadalomtudományi Karon (továbbiakban: a Kar) az alábbi szakon tanulhatnak a hallgatók: 

 Alapszakok: alkalmazott közgazdaságtan (nappali tagozat), szociális munka (nappali 

tagozat és levelező tagozat), társadalmi tanulmányok (nappali tagozat), nemzetközi 

tanulmányok (nappali tagozat), szociológia (nappali tagozat) 

 Mesterképzési szakok: egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (nappali tagozat), 

kisebbségpolitika (nappali tagozat), közösségi és civil tanulmányok (nappali tagozat), 

nemzetközi tanulmányok, szociális munka (nappali tagozat), szociológia (nappali 

tagozat), humánökológia (nappali tagozat), közgazdasági elemző (nappali tagozat), 

kulturális antropológia (nappali tagozat), survey statisztika (nappali tagozat), 

szociálpolitika (nappali és levelező tagozat). 

 

Tagozat 
Főiskolai 

szintű 
képzés 

Egyetemi 
szintű 
képzés 

Alap-
képzés 

Mester-
képzés 

Osztatlan 
képzés 

Szakirányú 
tovább-
képzés 

PhD 

Nappali tagozat 1 118 1285 323 3  59 

Esti tagozat 1 1 31 54  2  

Levelező Tagozat  3 2 56   8 

Összesen 2 122 1318 433 3 2 67 

 

2. táblázat 

 

A 2010/11-es tanév második félévére összesen 1947 hallgató iratkozott be a Karra, amely az 

Egyetem hallgatói létszámának 7,3%-a. Jelenleg a Kar hallgatóinak több mint 90%-a nappali 

tagozaton tanul, az esti illetve levelező képzést a felvételizők 4,5, illetve 3,5%-a választotta. 
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6.1.2 Az oktatói háttér 

6.1.2.1 Az oktatók kiválasztása 

A képzés során elvégzendő kötelező kurzusokat szakonként a mintatanterv rögzíti. Ezeknek a 

kötelező óráknak a megtartásához szükséges oktatói bázis biztosítása az elsődleges szempont 

az oktatók kiválasztásakor a Kar Szociális munkás-képző tanszékén. A mintatantervet 

kiegészítő, szabadon választott órákat egyfelől a tanszék oktatói szakterületüktől függően 

tartják, másrészt az erre nyitott, a területen dolgozó kollégákat is bevonják óraadóként az 

oktatásba. 

 

A területen szerzett kutatói tapasztalat, a területtel kapcsolatban készített publikációk száma, a 

területen szerzett oktatói és kutatói tapasztalat a legfontosabb szempontok, amelyek alapján az 

oktatók kiválasztásra kerülnek. 

6.1.2.2 Az oktatói munka véleményezése 

Az ELTE-n az oktatói munka minőségi elveit az Ftv. által előírt Minőségfejlesztési Program40, a 

véleményezés menetét pedig az SzMSz szerint határozza meg.  

 

Az oktatói munkáról a hallgatók kérdőív kitöltésének formájában adhatnak visszajelzést. A 

válaszadás anonim, az összesített adatok az egyes kurzusokhoz kapcsolódnak. 

 

OMHV kitöltési arány az ELTE karain  
(az adatok a 2011.06.30-i állapotnak felelnek meg) 

Kar 
Kérdőívek 

száma 

Kitöltött 

kérdőívek 

száma 

Kitöltési arány 

ÁJK 33 439 7 543 22,56% 

BGGyK 52 541 4 163 28,41% 

BTK 14 654 16 157 30,75% 

IK 17 330 6 393 36,89% 

PPK 25 519 5 986 23,46% 

TÁTK 17 075 4 943 28,95% 

TÓK 24 950 7 930 31,78% 

TTK 45 725 11 056 24,18% 

ELTE 

összesen 231 233 64 171 27,75% 

3. táblázat 

                                    

 
40 XVI/2007. (II. 26.) Szen. sz. határozat az ELTE Minőségfejlesztési program elfogadásáról 
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Annak gyakorlata, hogy a kérdőívek eredményei hogyan kerülnek felhasználásra, a személyes 

interjúk tapasztalatai alapján karonként, sőt karon belül tanszékenként is eltérő lehet. A Karon 

az eredmények akkor hozzáférhetőek az oktató, a tanszékvezető, illetve a szakfelelős számára, 

ha a tárgyat felvett hallgatók legalább 25%-a, de minimum 5 fő kitöltötte a kérdőíveket. 

Amennyiben az oktató nyilvánossá teszi a kurzusaihoz tartozó jegyzőkönyveket, azok 

valamennyi EHA kóddal rendelkező egyetemi polgár számára elérhetővé válnak41. 

 

A Kar Szociális munkás-képző tanszékén a mintatantervben szereplő órák és ezek oktatói is 

ritkán változnak, a kurzusok színvonalának megtartásához-emeléséhez számítanak a hallgatók 

visszajelzéseire. A tanszékvezető mellett minden oktató megkapja a kurzusaihoz kapcsolódó 

OMHV kérdőívek eredményeit, melyeket szükség esetén közösen is áttekintenek. 

 

A tanszékhez kapcsolódó kurzusokat elvégző hallgatók számára az OMHV során adott 

visszajelzések sorsa egyértelmű és világos, az oktatókon kívül a kari Hallgatói Önkormányzat is 

segítséget nyújt a tájékoztatásban. 

 

6.1.3 A programok tervezése és fejlesztése 

Az Ftv. 32. §-al összhangban az ELTE-n az Oktatási és Képzési Tanács az érintett karok 

bevonásával irányítja a képzési stratégia kialakítását és megvalósítását, az SZMSZ szabályozza. 

 

A Kar minden szakán megtörtént a képzések bachelor (BA, BSc) és master (MA, MSc) 

képzésekké történő szétválasztása. Különösen a szociális munka szakhoz hasonló, gyakorlat-

orientált képzések esetében fontos a naprakész ismeretek átadása a hallgatók számára. A 

tanszéken ezért a képzési program fejlesztése évente megtörténik. A tanszéki értekezlet 

formájában megvalósuló munkába az oktató kollégákon kívül a tereptanárokat, adminisztratív 

szinten pedig a Tanulmányi Hivatal vezetőjét is bevonják, a hallgatók véleményét figyelembe 

veszik. A képzési terv változtatása leghamarabb a következő tanév kezdetén léphet hatályba42. 

 

                                    
 

41 A Társadalomtudományi Kar hivatalos weblapja; Utolsó letöltés: 2011.06.30. 
http://tatk.elte.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1327&Itemid=1015 
42 ELTE Hallgatói Követelményrendszer 21. § (3) 
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A kurzusokat a Karon a Kari Tanács által elfogadott mintatanterv szerint indítják, illetve az ettől 

eltérő hallgatók vizsgakurzust is felvehetnek. A hallgatók speciális igényeit egyrészt a kurzusok 

rendjének differenciálásával, másrészt oktatásszervezési intézkedésekkel és szolgáltatásokkal 

igyekeznek kielégíteni. 

 

A TÁTK különböző képzési rendben meghirdetett szakjai 

Képzés rendje 
Állami finanszírozott 

képzés 

Költségtérítéses 

képzés 

Alapszak 5 5 

Alapszak levelező tagozaton 1 1 

Mesterszak 11 12 

Mesterszak levelező tagozaton - 1 

Szakirányú továbbképzési szak esti 

tagozaton - 1 

Szakirányú továbbképzési szak levelező 

tagozaton - 1 

Összesen 17 21 

 

4. táblázat 

 

A Karon az 5 alapszak és 12 mesterszak közül 1-1 indul el 2011 szeptemberétől levelező 

képzési rendben is, valamint jelenleg 2 szakirányú továbbképzési szak biztosít nappali 

tagozattól eltérő képzési formát43.  

 

A felnőtt hallgatók számára kialakított képzési forma jellemzőiből fakadó szempontokon 

túlmenően is szükségesnek tartanak további szempontokat bevonni a programtervezés és 

fejlesztés során. Több kurzust szeretnének szemináriumi formában elindítani (erre főként a 

levelező képzések keretében volna szükség), illetve a technikai eszközök használatát 

kiszélesíteni az órákon. 

 

A programvezetői interjú során elhangzottak szerint a szociális munkás képzésben fontos szerep 

jut a szakmai gyakorlatoknak, melyek során a terepkoordinátoron keresztül eljutnak a 

képzéssel kapcsolatban elvárások és visszajelzések a tanszékhez. Ezek az információk is 

hozzájárulnak a képzési programok fejlesztéséhez, tovább csökkentve a távolságot a munkaerő-

piac elvárásai és a hallgatók elméleti és gyakorlati tudása között.  

                                    

 
43

 A 2011 szeptemberében induló képzések a felvi.hu alapján.  
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6.1.4 Az oktatás szervezése 

Az ELTE karai az egységes szabályzatokban meghatározott módon, a kari különös részekkel 

összhangban, önállóan végzik oktatásszervezési feladataikat. A Karon ezt a feladatot a 

Tanulmányi Hivatal látja el.  

 

A Kar az elektronikus felületek széles körét használja az oktatásszervezésben: 

 ETR (https://etr.elte.hu/): az Egységes Tanulmányi Rendszer ellátja az oktatási 

adminisztráció, hallgatói, oktatói nyilvántartás és az oktatásszervezés legfontosabb 

feladatait, lehetőséget biztosít a tantervek, órarendek kezelésére, kurzusok, vizsgák 

meghirdetésére és a jelentkezések kezelésére, valamint az egyes kurzusokhoz 

kapcsolódó információkat elérhetővé teszi a hallgatók számára; 

 CooSpace (https://coospace.tatk.elte.hu): a CooSpace egy olyan kommunikáció 

központú együttműködési rendszer, melyben az egyes színterek (kooperációs terek) 

egy-egy adott feladat megoldása köré szerveződnek, az oktatási feladatok ellátásának 

támogatásán túl a közvetlen tanórai együttműködés folytatását is segíti44: 

o a tanórán kívüli tanulási tevékenység támogatása; 

o a tanuláshoz szükséges információk megszerzésének elősegítése; 

o konzultációs színtér biztosítása hallgató és oktató között; 

o általános kapcsolattartási eszköz résztvevők számára; 

o elektronikus tananyagok (SCORM vagy HTML), média fájlok lejátszásának 

lehetősége; 

o Az ELTE-n általánosan együttműködést igénylő mindennapos folyamatainak 

támogatása. 

 kari honlap (http://tatk.elte.hu): elsősorban általános, a Kar képzéseivel, működésével, 

híreivel és életével kapcsolatos információkat tartalmaz, célja a leendő és jelenlegi 

hallgatók informálása, de megjelennek ösztöndíjakkal, meghirdetett gyakornoki 

pozíciókkal, állásokkal kapcsolatos hirdetések is; 

 TOS (https://coospace.tatk.elte.hu/tos): célja, hogy „mindent tudjon, amit az ETR nem 

tud” - automatizálja a kurzusszervezést és az órarend előállítást, lehetővé teszi a 

szakdolgozati témaválasztást és a kreditkérvények benyújtását; 

                                    

 
44

 A CooSpace hivatalos weboldala - http://portal.coospace.hu 

https://coospace.tatk.elte.hu/
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 Sociomater (http://sociomater.hu/): az oldal a korábbi alumni honlapból nőtte ki magát, 

célja ismeretátadás a társadalomtudományok iránt érdeklődők számára, egyben a 

szakma is mértékadó portál kíván lenni. 

 

„A webes felületek nagy könnyebbséget jelentenek nekünk, de nem minden oktató használja 

őket. Vannak, akik a fórumot is használják, tényleg minden információt megosztanak, mások a 

tematikát sem teszik fel.” A hallgatók megerősítették, hogy tanulás elektronikus támogatásának 

lehetősége adott, azonban az oktatók egy része nem tud, vagy nem kíván élni ezzel. 

 

Az oktatásszervezés folyamatában a hallgatók és oktatók igényeit egyaránt igyekeznek 

kielégíteni, ugyanakkor ezt a három kar közös épület és ezek erőforrásainak használata sokszor 

megnehezíti. A rendelkezésre álló termek nagyobb része klasszikus előadóterem rögzített 

padokkal, a szabadon alakítható elrendezésű termek száma, ahol sem a padok, sem a székek 

nincsenek rögzítve, ennél lényegesen kisebb. A társadalomtudományi képzésekben nagy 

szerepe van a szemináriumi keretek között folytatott csoportmunkának, esetmegbeszéléseknek, 

melyek megkövetelnék a termek átrendezhetőségét.  

 

A felnőtt tanulók speciális igényeit leginkább a kurzusok rendjének (ütemezésének) 

kialakításában és a tanulmányi előadók munkarendjének meghatározásában tudják figyelembe 

venni. Az iskolarendszeren kívül megszerzett tudás elismerésére leginkább a gyakorlati 

kurzusokhoz kapcsolódóan adódik lehetőség, melyet az oktató és a szakigazgató közösen bírál 

el.  

 

A levelező tagozatos hallgatók kurzusait csütörtöki és pénteki napra szervezik, a félév során 

négy alkalommal, így munka mellett is jól tervezhetőek az óralátogatási kötelezettségek. Mivel 

a nappali rendtől eltérő képzési formában, kevesebb óraszámban nem könnyű biztosítani a 

magas képzési színvonalat és nehéz az oktatók és hallgatók különböző érdekekeit is figyelembe 

venni, a Szociális munkás-képző tanszéken is viták bontakoztak ki arról, hogy az alapképzésben 

a szociális munkás szakot levelező, vagy esti formában hirdessék meg. 

 

A konzultációk órarendjének kialakításánál figyelnek arra, hogy azoknak a hallgatóknak se 

jelentsen problémát a pontos érkezés, illetve elutazás, akik nem Budapesten laknak. A 

Tanulmányi Hivatal munkatársai minden olyan napon a hallgatók rendelkezésére állnak, amikor 

oktatás folyik a karon. 
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A vizsgák rendjéről az ELTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezik. A Tanulmányi Hivatal 

tapasztalatai alapján az oktatók – jellemzően, de nem kizárólagosan a levelező tagozatos 

hallgatók esetében – nyitottak arra, hogy az egyéni kéréseket figyelembe vegyék, szükség 

esetén további konzultációs alkalmakat hirdessenek meg, illetve a vizsgázásra, utóvizsgázásra a 

meghatározott időpontoktól és feltételektől eltérően is lehetőséget adjanak. 

 

A következő szemeszter kurzusainak tervezése során a Kar oktatóinak lehetőségük van az 

oktatóknak jelezni az oktatásszervezéssel kapcsolatos igényeiket. Leggyakrabban az órák 

időpontjával és helyszínével kapcsolatban keresik meg a Tanulmányi Hivatal vezetőjét. 

Amennyiben a kéréseiket előre jelzik, általában van mód arra, hogy ezek alapján járjanak el a 

kurzusok meghirdetésekor. 

 

6.1.5 A tanulás támogatása 

Az ELTE minőségfejlesztési programja, tehetséggondozási koncepciója és esélyegyenlőségi 

terve tartalmazza azokat az elveket és programokat, amelyek kari szinten megvalósítva a 

hallgatókat hivatottak segíteni. 

 

A tanulási környezet jelen kutatásban kiemelt legfontosabb elemei a Karon rendelkezésre 

állnak. A kari könyvtár működéséről a könyvtár és jegyzetbizottság dönt, melynek tagjai egy fő 

oktató, egy fő hallgatói képviselő, illetve a könyvtár igazgatója.  

 

A könyvtárban a beiratkozott hallgatóknak lehetőségük van elektronikus szakdolgozat 

megtekintésére, a digitális nyilvántartás megtekintésére, fénymásolásra, Internet hozzáféréssel 

rendelkező számítógépek használatára, a kar által előfizetett webes tartalmak megtekintésére. 

A fogyatékkal élő hallgatók számára digitalizálási lehetőséget biztosítanak. A Könyvtár 

szolgáltatásai azonban csak részben érhetők el a minden olyan időpontban, amikor a 

hallgatóknak órája van, hétfőtől csütörtökig 9:30 és 16:30 között, pénteken pedig rövidített 

nyitva tartással 14:00-ig használhatják. 

 



 

 

 

   

118 

A lágymányosi campus hallgatói boltjában a jegyzetbolt mellett MÁV, BKV és Volánbusz 

jegypénztár üzemel a kari könyvtáréhoz hasonló munkarendben, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra 

között. A jegyzetboltban a társadalomtudományi képzéshez szükséges könyveken, jegyzeteken 

kívül megtalálhatóak nyelvkönyvek, útikönyvek, térképek, illetve természettudományi és 

informatikai könyvek is. 

 

A Kar minden hallgatója számára elérhető a hallgatói labor, ahol Internet hozzáféréssel és SPSS 

statisztikai programmal telepített számítógépeken készíthetik el házi feladataikat, beadandó 

dolgozataikat, csatlakozhatnak a kar portáljaihoz. A Lágymányosi campus teljes területén 

ingyenesen elérető a Wifi hálózat. 

 

Bár más épületekhez képest az interjúk alapján jónak tartják tanulási környezetet a 

lágymányosi campuson az oktatók és hallgatók, több ponton is további fejlesztések látszanak 

szükségesnek: 

 megfizethető áron elfogadható minőséget biztosító menza kiépítése; 

 a parkoló megnyitása a hallgatók számára; 

 kismamák számára pelenkázási és szoptatási lehetőség biztosítása; 

 hétvégén, illetve hétköznap esténként is elérhető szolgáltatások; 

 közösségi terek kialakítása; 

 gyermekmegőrzési lehetőség biztosítása a hallgatók és dolgozók számra. 

 

A Kar megkezdte a kismamák számára a pelenkázó szoba kialakítását, amely az interjúk 

elkészítésekor még nem volt hozzáférhető. Az északi épületben a hallgatók és oktatók 

használhatják a bicikli tározót. 

 

Nem kari, hanem össz-egyetemi szinten vehető igénybe az ELTE Hallgatói Karrier- és 

Szolgáltató Központja által kínált tanulástámogató szolgáltatások. A Karrierközpont európai 

uniós támogatással jött létre azzal a céllal, hogy az egyetem hallgatóit (tartozzanak bármelyik 

karhoz), frissdiplomásait támogassa a munkaerőpiacra való belépésben különböző programok, 

képzések szervezésével, tanácsadással, ügyfélszolgálat működtetésével. A Karrierközpontot az 

ELTE Szenátusa 2007. október 1-jén ELTE szervezeti egységgé nyilvánította, az ELTE 

pályakövetési tevékenysége is a feladatai közé tartozik. 
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6.1.6 Kiemelt jó gyakorlatok 

Az ELTE Kara számos olyan jó gyakorlattal rendelkezik, melyek valamilyen formában 

támogatják a felnőtt tanulók részvételét a képzésben. 

6.1.6.1 Tanulmányi ügyintézés, oktatásszervezés 

A személyes interjúk eredményei alapján a felnőtt tanulók számára nagyon fontos, hogy 

minden, a képzésükkel kapcsolatos információt egy kapcsolattartón keresztül érjenek el, az órák 

látogatása pedig a lehető legkisebb nehézséget jelentse. 

 

A Tanulmányi Hivatal egy előadója kiemelten foglalkozik képzésben a nappali tagozattól eltérő 

formában részt vevő hallgatók tanulmányi ügyeivel, közvetlen kapcsolatot tart a hallgatói 

csoportok által delegált képviselőkkel. Amennyiben ez szükséges, megszervezi egyes 

folyamatoknak a hallgatók igényeihez leginkább igazodó, rugalmas lebonyolítását. 

 

Azoknak a hallgatók, akik a félév során kevés alkalommal látogatják meg a campus épületét, 

nehézséget okozhat a tantermekbe jutás. A Karon ezért törekednek arra, hogy ezeknek a 

hallgatóknak a félév során mindig minden órája ugyanabban a teremben legyen. 

 

6.1.6.2 Elektronikus támogatás 

A Karon törekednek arra, hogy az ügyintézés és információkhoz való hozzáférés minél szélesebb 

spektruma történjen digitális úton. Az ETR, CooSpace, a Kari honlap, a TOS és a sociomater.hu 

felületek lehetőséget kínálnak az oktatók és hallgatók, valamint a tanulmányi hivatal és a 

hallgatók közötti gyors és hatékony információáramlásra.  

 

A Kar munkatársai törekszenek arra, hogy minden hallgatóhoz automatikusan eljussanak 

legfontosabb információk, így például a hallgatók kapjanak figyelmeztető üzeneteket a 

tanulmányi és adminisztratív vétségek megelőzése érdekében. Ezek a célzott információk, 

emlékeztetők különösen a felnőtt tanulók számára hasznosak, hiszen az ő figyelmük kevésbé 

koncentrált az oktatással kapcsolatos kötelezettségekre. 

 

Lehetséges, hogy olyan karokon, ahol a feladatok kiértékeléséhez, javításához minden esetben 

személyes konzultára van szükség (például az építész képzésben) az elektronikus támogatás 

kevésbé nyújt hatékony segítséget, a társadalomtudományi képzés és kiemelten az 

oktatásszervezés esetében ez megfelelőnek bizonyul.  
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6.2 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar  

6.2.1 A szervezet bemutatása 

Az egri felsőoktatás több évszázados hagyományait folytatva a főiskolát jelenlegi formájában 

1948. június 1-jén alapította az Országgyűlés, mely 1949-ben települt Egerbe, a Líceum 

épületébe. A főiskola munkáját indító professzorok az intézmény filozófiáját az egri kulturális 

hagyományokra építve abban határozták meg, hogy Egerben csak szellemi értékeket őrző, 

igényes, minőségi munkát végző intézmény jöhet létre és maradhat fenn. A főiskola több mint 

fél évszázados története folyamán elsősorban tanárképzést folytatott, a tanári szakok minden 

változatát felvállalta, több szak esetében elsőként indított képzést a hazai felsőoktatásban. 

 

Az 1990-es években végbement változások eredményeképpen szélesebb kínálatú, általánosan 

képző főiskolává vált az intézmény, melynek struktúráját is az egyetemi struktúrával analóg 

módon építették föl. A főiskola így jelenleg négy karral – köztük a hallgatók és oktatók 

létszámát tekintve legnagyobb Természettudományi Karral (a továbbiakban Kar) – mind 

oktatási, mind kutatási szempontból regionális tudásközpontként funkcionál.   

 

A Kar intézetekre tagolódik, a Biológiai, az Élelmiszertudományi, a Földrajz és 

Környezettudományi, a Matematikai és Informatikai, illetve a Testnevelési és Sporttudományi 

Intézet mellett Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ is működik, amely 

segíti a beiratkozott és a leendő hallgatókat a szakterületen. A kutatások folytonossága és 

színvonalának biztosítása érdekében külön regionális kutatóközpont működik az 

élelmiszerbiztonság területén. 

 

A képzési kínálat a klasszikus természet- és sporttudományos oktatás mellett leginkább a 

felnőttoktatás és a pedagógus-továbbképzések révén az egész észak-magyarországi régióban 

biztosítja az élethosszig tartó tanulást (E-learning, távoktatás, open university). 

Nappali és levelező képzést egyaránt folytat a főiskola a következő szakokon: 

 BSc szinten biológia, földrajz, kémia, környezettan, matematika, programtervező 

informatikus, sportszervező és testnevelő edző szakon; 

 Mesterképzésben elsősorban tanárszakokon (földrajz, matematika, informatika, kémia, 

testnevelő tanár), illetve diszciplináris mesterszakon (földrajz); 

http://ttk.ektf.hu/hu/biologia-bsc
http://ttk.ektf.hu/hu/foldrajz-bsc
http://ttk.ektf.hu/hu/kemia
http://ttk.ektf.hu/hu/kornyezettan
http://ttk.ektf.hu/hu/matematika-bsc
http://ttk.ektf.hu/hu/programtervezo-informatikus-bsc
http://ttk.ektf.hu/hu/programtervezo-informatikus-bsc
http://ttk.ektf.hu/hu/sportszervezo-bsc
http://ttk.ektf.hu/hu/testnevelo-edzo
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 Felsőfokú szakirányú továbbképzésben élelmiszeripari menedzser, bortechnológus, 

gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó, hulladékgazdálkodási 

technológus, logisztikai műszaki menedzserasszisztens, web-programozó szakokon. 

 

A magyarországi felsőoktatási intézmények közül egyedül az EKF tagja a nemzetközi JoMiTE 

szövetségnek (Tanárképzési Joint Master Projekt), melynek keretében több európai egyetemmel 

működik együtt annak érdekében, hogy a hallgatók – így a Kar hallgatói is – akár három 

egyetemen teljesíthessék a tanári modulok kétharmadát, továbbá a tanítási gyakorlatukat. 

A Természettudományi Kar 2010-ben dolgozta ki közép- és hosszú távú stratégiáját, melyben 

az oktatás minősége deklaráltan kiemelt szerepet kap, olyan kulcselemekkel egyetemben, mint 

a kulturált, otthonos tanulási környezet, a lehetőségeknek megfelelő differenciált oktatás és 

általában a hallgatóközpontú kari működés 

6.2.2 Az oktatói háttér 

6.2.2.1 Az oktatók kiválasztása 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban lefektetett elvek szerint az oktatók kiválasztásának 

elsődleges feltétele a szakmai tudás és a megfelelő kompetenciák megléte. A tanárképzés 

hagyományosan kiemelt szerepe miatt az oktatói gárda jelentős része maga is rendelkezik 

pedagógusi képzettséggel (középiskolai tanári diploma), ez a kiválasztásnál is szempont. A 

szakmódszertani tárgyak magas óraszámban szerepelnek a tanári mesterszakokon, az ezt 

oktatóknál fontos elvárás a többéves, közoktatásban megszerzett oktatói tapasztalat, amit 

nem helyettesíthet pedagógiai, didaktikai kutatómunka. 

 

Amennyiben az adott területre, újonnan bevezetett tárgyra nincs megfelelő belső oktató, akkor 

óraadókat alkalmaz a Kar, miközben igyekszik a belső munkaerő továbbképzését is 

megvalósítani, ha ez az adott területen lehetséges. Elsősorban a felsőfokú szakirányú 

továbbképzések, azonban a BSc, MSc szakok egyes curriculumában is szerepelnek olyan 

tárgyak, melyek oktatásához a gyakorlati tudás elengedhetetlen, itt az adott terület elismert 

szakembereit vonja be a Kar a képzésbe, mellyel egyúttal vonzóbbá is igyekszik tenni az adott 

képzést. A bortechnológus szakon például két országos hírű borász segíti az oktatást, a Kar 

pedig címzetes oktatói kinevezéssel alapozza meg és ismeri el a hosszú távú együttműködést a 

szaktekintélyek esetében. 

http://ttk.ektf.hu/hu/elelmiszeripari-menedzser
http://ttk.ektf.hu/hu/bortechnologus
http://ttk.ektf.hu/hu/gyogynoveny-es-fuszernovenytermeszto-es-feldolgozo
http://ttk.ektf.hu/hu/hulladekgazdalkodasi-technologus
http://ttk.ektf.hu/hu/hulladekgazdalkodasi-technologus
http://ttk.ektf.hu/hu/logisztikai-muszaki-menedzserasszisztens
http://aries.ektf.hu/webprog/
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Az oktatók előlépésének feltételeit az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata írja le, 

melyben a hagyományosan megkövetelt kutatói munka és fokozatszerzés, valamint egyéb 

tudománymetriai mutatók (pl. publikációk mennyisége, minősége) mellett a minőségi oktatói 

munka is szerepet kap. A Kar hangsúlyt fektet arra, hogy sem kizárólag oktatással, sem 

kizárólag kutatómunkával ne lehessen előre lépni, bármilyen kiváló is valaki az adott területen. 

6.2.2.2 Az oktatói munka minősítése 

Az oktatók minősítése többszintű rendszerben történik, mely az intézmény minden karán 

egységes, és amelynek elveit Minőségfejlesztési Program rögzíti, gyakorlatát pedig a Szervezeti 

és Működési Szabályzat írja le.  Ennek egyik sarkalatos pontja az oktatóknak a hallgatók 

által történő értékelése. 

 

A hallgatói jogviszonyban lévő és a végzett hallgatók az oktatók munkáját, valamint a képzési 

és a képzést támogató folyamatokat rendszeresen értékelik. Az értékelés deklarált céljai: 

 az oktatói munkával kapcsolatos hallgatói elégedettség fokozása; 

 az oktatók ösztönzési rendszerének objektívabbá tétele; 

 a rövid és hosszú távú hallgatói igények összehangolása, 

 az oktatói teljesítményekre vonatkozó elvárások pontos és rugalmas megfogalmazása, 

az oktatói munka eredményességének javítása. 

 

A rendszer fejlesztése egységes minőségügyi szemlélet keretei között három, egymással 

hierarchikus rendben lévő szinten szabályozott. Ez a három szint 

 a végzettek beválás-értékelésére; 

 a képzés teljes oktatási ciklusára és 

 az oktatás folyamatának fejlesztésére 

terjed ki. Az egyes fejlesztési szinteken megvalósuló adatgyűjtést követően az adokt 

értékelésének eredményei alapul szolgálnak a felette álló szint(ek)en történő elemzéseknek is. 

 

Az oktatói rendszer értékelésére háromféle értékelő kérdőívet használ az intézmény: 

 az I. és a III. évesek; 

 friss diplomások; 

 végzettségüknek megfelelő elhelyezkedésű végzettek értékelése több periódusban 

(egy, három stb. éve oklevelét átvevő hallgatók körében). 
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Az oktatói értékelés kérdőívét a dékán javaslatai alapján a HÖK véglegesíti, akinek az 

értékelőlap összeállításánál a minőségügyi beavatkozások jellegét és mechanizmusát is meg kell 

terveznie. Szükség szerint a HÖK külső segítségre is tarthat igényt (pszichológus, oktatói 

képviseleti szervek). 

 

Az értékelés eredményéről értesítést kap: 

 az érintett oktató; 

 az adott szervezeti egység dolgozóiról, valamint az intézeti statisztikákról a 

tanszékvezetők; 

 a tanszéki statisztikákról a Kari Tanács és a Szenátus, 

 a tanszéki statisztikákról és a beavatkozási tervekről a HÖK. 

 

Az egyes beavatkozási terveket az intézetigazgatók, tanszékvezetők írásos formában, személyre 

lebontottan készítik el. Az oktatók hallgatói véleményezése alapján a személyre lebontott 

beavatkozási terveket a munkatársak önfejlesztési tervének kialakításánál is figyelembe veszik. 

 

Az oktatói munka minősítésének másik színtere az Oktatói Pontozási Rendszer, melyet 

részletesen a 6.2.6 alfejezetben mutatunk be. 

6.2.3 A programok tervezése és fejlesztése 

A Bologna program bevezetésekor és azóta folyamatosan a Kar komoly erőfeszítéseket tesz, 

hogy a tanárképzésben megjelenő BSc és mesterképzések curriculumának kiépítése a hasonló 

profilú karokkal összhangban, egységesen történjen – ez számos területen (pl. matematika) 

sikerült is, segítve ezzel a nagyobb átjárhatóságot az intézmények között. 

 

A programok fejlesztésének, felülvizsgálatának üteme regulárisan elvileg ciklusonként történik, 

azonban a valóságban ennél gyakoribb, a Kari Tanács minden évben tárgyal kisebb-nagyobb 

módosításokat. A képzési programok fejlesztésének két alapvető szempontja jelenleg a 

munkaerő-piaci elvárások megismerése, megfogalmazása és beépítése, valamint a 

validáció.  
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A munkaerő-piac szereplőinek bevonása igényeik felmérésével kezdődik. Évente három-négy 

rendezvényen, „tech-day”-en jelennek meg ezek a szereplők, ahol igényeik megismerhetők. A 

Kar tapasztalata szerint a munkaerő-piaci szereplők igényei többnyire túlspecifikáltak, azaz a 

munkavállalókat speciális technológiákra akarják kiképezni, ezeknek többnyire csak általános 

ismérvei, kívánalmai jelenhetnek meg a képzésben, leginkább direkt módon a felsőfokú 

szakirányú továbbképzésekben, melyeket a Kar évente igyekszik felülvizsgálni. A technológia 

terjesztésében érdekelt cégek sokszor részt vesznek a konkrét kurzusok tervezésébe, számos 

esetben a technikai hátteret is biztosítják – vagy telepített formában, vagy szakmai gyakorlat 

keretében saját telephelyükön.  

 

A tanárképzés speciális volta miatt – ahol a munkaerő-piac a közoktatást jelenti – a tanári 

mesterképzések programfejlesztése során elsősorban a közoktatásban megjelenő különleges 

képzési formákat, illetve a különleges bánásmódot igénylő tanulók kezelésének módszertani 

vonatkozásait igyekszik a Kar beépíteni a curriculumba. Ez számos esetben a Kar oktatóinak 

adott irányú továbbképzésével is együtt jár. 

 

A validáció esetében egyelőre nincs egységesített gyakorlat, a munkatapasztalat 

önmagában automatikusan nem ad felmentést a tárgy alól. Előfordulnak azonban olyan esetek, 

amikor ez a kérdés megoldott: ilyen az OKJ-s képzések beszámítása, vagy az informatikusoknál 

például a rendszergazdaként eltöltött idő, illetve logisztikából az ilyen irányú igazolt 

munkavégzés. Többnyire azonban az oktatóra van bízva, hogy miként ismeri el a hallgató 

előzetesen megszerzett tudását. Az informatika esetében jelentős tudással rendelkeznek a 

felnőtt hallgatók, amelynek az automatikus beszámítása egyelőre nem megoldott, a Kar a 

közeljövőben tervezi ennek formalizálását. 

6.2.4 Oktatásszervezés 

Az oktatás szervezésének központi egysége – mint mindenhol – a Karon is a Tanulmányi 

Hivatal. Az intézményi stratégiában deklarált szemlélet, hogy a Kar szolgáltatást végez, ezért a 

bent lévő hallgatók megtartása mellett a potenciális hallgatók elérése is cél. A Kar felmérései 

számos hallgató már végzett hallgatók ajánlására választja a kar valamelyik képzését. 

 

A kurzusok meghirdetése a tantervnek megfelelően történik, sok esetben azonban, különösen a 

levelező képzésben, minden félévben meghirdeti a Kar a nehezebben teljesíthető kurzusokat. Az 

órák szétosztása tanszéki értekezleten történik, elsősorban az oktatók szakmai 

kompetenciájának, leterheltségének, részben pedig egyéni ambícióiknak megfelelően. 
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A hallgatókat a Neptun mellett más online felületek is segítik a tanulmányi ügyeik intézésében:  

 http://www.ektf.hu/ujweb/index.php 

 http://www.ektf.hu/tik/index.php?fomenu=14 

 http://ttk.ektf.hu/ 

A Dékáni Hivatal munkatársainak minden elérhetősége és az Ügyfélszolgálati Iroda 

telefonszáma is megtalálható ezeken a honlapokon. A Tanulmányi Hivatalban pénteken és 

szombaton is 16.00 óráig tart az ügyeleti idő azok számára, akik a képzési forma 

sajátosságai (pl. levelező képzés) miatt csak ekkor érhetik el a Hivatalt. A levelezős 

hallgatók prioritást élveznek, hiszen ők sokkal ritkábban tudnak helyben ügyeiket intézni, mint a 

nappalisok. 

6.2.5 A tanulás támogatása 

Az oktatók – ahogy azt a Kar stratégiai terve is megfogalmazza – messzemenően támogatják a 

hallgatóközpontú kari működést, ahol a tömegoktatással szemben az egyéni képességeknek 

megfelelő differenciált oktatás, a szakmai ambíciók, a tudományos érdeklődés ösztönzése és 

kibontakoztatása az elsődleges feladat. Emellett természetesen a hallgatók tanulási, 

életvezetési problémái is mindig meghallgatásra találnak, a hallgatók a heti kétórás konzultációs 

időponton kívül is bármikor felkereshetik az oktatókat a tanszékeken, ahol a tanórákon kívül is 

tanácsokat, segítséget kaphatnak. 

 

A karon az intézményi központi könyvtár mellett kézikönyvtár áll a hallgatók rendelkezésére, 

míg az elhelyezkedésben karrieriroda, illetve tanácsadói iroda támogatja a hallgatókat. A 

levelező képzésben részt vevő hallgatók sajátos időbeosztására tekintettel szombaton is 

elérhetők például a sportolási lehetőségek, a számítógépes laborok, valamint a büfé. 

Kisgyermekes hallgatók számára, főleg vizsgaidőszakban igyekszik a Kar biztosítani a 

speciális igényeknek megfelelő környezetet (terem biztosítása a szoptatáshoz, 

gyermekfelügyelet). WIFI-n keresztül az internet a TTK minden épületében ingyenesen elérhető 

a hallgatók számára. 
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6.2.6 Kiemelt jó gyakorlatok 

6.2.6.1 „Jól érzem magam” típusú Kar működtetése 

A Kar 2010-ben elfogadott stratégiájának egyik fő célkitűzése – a regionális oktató- és 

kutatóközpontként való működés mellett – a „Jól érzem magam” típusú Kar működtetése. 

Ennek keretében a Kar törekszik arra, hogy zöld intézményi szellemben, környezettudatosan, 

energiatakarékosan, esztétikus környezetben működjön. A környezettudatosságot a hallgatók 

számára a Karon található bemutató objektumok (pl. Energiaház, Botanikus Kert) révén is 

közvetíteni, megjeleníteni kívánja az intézmény. 

További cél, hogy a Kar hallgatóközpontú maradjon a jövőben is. Kulturált és otthonos 

tanulási és munkakörnyezetet teremt hallgatói részére, (anyagilag is) hozzájárul a kellemes, 

tartalmas kari hallgatói élethez, sportolási lehetőségekhez, külföldi tanulmányutakhoz és egyéb 

rendezvényekhez. Hasonlóan kulturált, otthonos munkakörnyezetet teremt a Kar az oktatók, 

kutatók számára is, elérve a munkatársközpontú működést (megfelelő infrastruktúra, laptop 

minden oktatónak és hallgatónak, ingyenes uszodabérlet, rendkívül kedvezményes tenisz- és 

fallabdabérlet, évi egyszeri tanszéki kirándulás stb.). 

6.2.6.2 Oktatói Pontozási Rendszer 

Az oktatói minőségbiztosítás részeként egy Oktatói Pontozási Rendszert vezetett be az 

intézmény, mely három fő szempont szerint méri az oktatók teljesítményét: kutatói 

tevékenység, menedzsment tevékenység és oktatói tevékenység. Mindhárom területen egy 

végső számérték mutatja az oktató teljesítményét, melynek mértéke lehet megfelelő, kiváló, 

illetve fejlesztésre szoruló. Ez a pontozási rendszer így a szokásos tudománymetriai 

mérőeszközöknél jóval összetettebb, teljesebb képet ad az oktatók teljesítményéről, 

összhangban a Kar céljaival. A mérés eredményét távlatilag a minőségbiztosítás mellett 

előlépéseknél, díjak odaítélésénél használja a Kar. A rendszerbe felvitt adatok alapján a 

pontozás automatikus, az adatok hitelességét a tanszékvezetők és a Hivatal ellenőrzik. 

6.2.6.3 Laptop program 

Az intézményben négy éve indult, nagysikerű laptop program keretében az intézmény minden 

belépő hallgatója (BSc) kap egy minőségi laptopot 3 éves kihordási idővel, minimális kaució 

ellenében. Sikeres teljesítés (diplomaszerzés) esetén a laptopot a végzett hallgató 

megkaphatja, javítását garanciális feltételekkel az intézmény végzi. Természetesen minden 

oktató is rendelkezik laptoppal, ők választhatnak a nagy teljesítményű, nagyképernyős készülék 

és a kisebb, könnyű, konferenciákra is vihető laptop között. 
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6.3 Közép-európai Egyetem (Central European University) 

6.3.1 A szervezet bemutatása 

A Közép-európai Egyetemet (a továbbiakban CEU) 1991-ben három városban hozták létre 

Közép-Európában: Prágában, Varsóban és Budapesten. A budapesti székhelyű egyetem az 

Amerikai Egyesült Államokban és a Magyar Köztársaságban akkreditált felsőoktatási intézmény, 

amely kizárólag posztgraduális képzéseket nyújt a társadalomtudományok, a 

bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. Az intézmény 

kiemelten foglalkozik a társadalmi változások interdiszciplináris és összehasonlító kutatásával, a 

nyílt társadalmakba történő átmenet modelljeinek tanulmányozásával, valamint a nem nyugati 

fejlődési típust követő demokráciák elemzésével. Az egyetem nagy hangsúlyt fektet az Európai 

Unió intézményrendszerének és bővítési lehetőségeinek tanulmányozására is. 

Multikulturális jellegéből adódóan teret nyújt különböző, sőt néha ellentétes álláspontok 

találkozására, elősegítve ezzel a helyi és egyetemes érdekek, illetve a szellemi és a gyakorlati 

kihívások közötti határvonal és átjárhatóság elmélyült megértését.  

Az egyetem közhasznú szervezet, melynek fenntartója egy budapesti székhelyű alapítvány, 

valamint egy amerikai felsőoktatási intézmény. 

A magas színvonalú oktatáshoz szükséges alacsony oktatói-hallgatói arány (1:5-7 

oktató/hallgató) miatt a CEU szigorú kiválasztási (felvételi) eljárást valósít meg, ezért 

lehetősége van a BA, illetve MA szintű diplomával rendelkező jelentkezők minőségi szűrésére. 

Minden tanszék saját felvételi követelményekkel rendelkezik. Ugyanakkor általános szabály, 

hogy a diploma, illetve más végzettségek és előzetes munkatapasztalatok, megszerzett tudás 

figyelembe vételével döntenek a jelentkezések elbírálásakor. A felvételi pontszám 

megállapításánál tehát nem kizárólag jelentkező végzettségét számítják be. Az oktatói és 

hallgatói interjúk szerint a korábbi végzettségeket adó intézmények is szerepet játszanak a 

kiválasztásban.  

 

A hozzávetőlegesen 1500 fős hallgatói létszám miatt a CEU nem rendelkezik karokkal, hanem 

szakok szerint specializálódott tanszékekkel. Minden tanszéken amerikai típusú mesterképzés 

folyik, amely kiegészül két doktori képzéssel.  
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Oktatási egységek a CEU-n 

Az oktatási egység magyar neve Az oktatási egység angol neve 

Kognitív Tudományok Tanszéke The Department of Cognitive Science 

Filozófia Tanszék The Department of Philosophy 

Környezettudomány és környezetpolitika 

Tanszék 

The Department of Environmental Sciences 

and Policy 

Középkortudomány Tanszék The Department of Medieval Studies 

Közgazdaságtudomány Tanszék The Department of Economics 

Közgazdaságtudományi és Történettudományi 

Doktori Iskola 

The Doctoral School of Political Science, Public 

Policy and International Relations 

Közpolitika Tanszék The Department of Legal Studies 

Matematika Tanszék 
The Department of Mathematics and its 

Applications 

Nacionalizmus Tanulmányok Program The Nationalism Studies Program 

Nemzetközi kapcsolatok és európai 

tanulmányok Tanszék 

The Department of International Relations and 

European Studies 

CEU Nemzetközi Üzleti Iskola The CEU Business School 

Politikatudomány Tanszék The Department of Political Science 

Szociológia és szociális antropológia Tanszék 
The Department of Sociology and Social 

Anthropology 

Társadalmi nemek tanulmánya Tanszék The Department of Gender Studies 

Történelemtudomány Tanszék The Department of History 

 

5. táblázat 
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6.3.2 Az oktatói háttér 

6.3.2.1 Az oktatók kiválasztása 

A tanszékek vezetőit az adott tanszéken tanító tanári karból választják két évre, körforgásos 

rendszerben. Számos program inter- és multidiszciplináris, több tanszékhez is kapcsolódik, a 

téma és a képzési szükségletek szerint. 

 

Az oktatók számára presztízs a CEU-n tanítani. Az oktatók kiválasztása tanszékvezetői hatáskör. 

Az oktatóknak nem kell rendelkezniük pedagógus vagy andragógiai végzettséggel, ugyanakkor 

a kiválasztásnál törekednek arra, hogy az adott szakterület legelismertebb szakértőjét kérjék fel 

– akár csak egy-egy kurzus megtartására.  

6.3.2.2 Az oktatói munka minősítése 

A Ftv. 21 § (2) szakaszával összhangban a CEU-n is a kurzusok végén történik meg az oktatói 

munka hallgatói véleményezése, mely mind a kurzusról, mind az oktatóról tartalmaz nyílt és 

eldöntendő kérdéseket egyaránt. A hallgatók figyelmét elektronikus levelek útján hívják fel a 

lehetőségekre, kötelezettségekre. Az anonim, egyre gyakrabban elektronikus kérdőívek 

kitöltését az oktatók propagálják a hallgatók között, valamint az adminisztrációtól érkező 

elektronikus levelek is bátorítják a hallgatókat a kitöltésre. Talán ennek is köszönhető, hogy a 

kitöltöttségi arány általában más felsőoktatási intézményeknél magasabb, meghaladja a 40%-

ot. 

 

Az amerikai oktatási modellben a hazai képzéshez képest nagyobb szerep jut az előre kiadott 

olvasmányok közös feldolgozásának, az egy oktatóra jutó hallgatók száma pedig tanszéktől 

függően 5-7 fő45 között változik. A kiscsoportos tudományos diskurzusok nagyobb teret adnak 

az oktatók és hallgatók számára is a folyamatos visszacsatolásra, értékelésre, ami lényegesen 

hatékonyabb, de kevésbé lényegre törő, továbbá témájában koncentráltabb lehet, mint a 

félévenként kitöltött OMHV kérdőívek. A hallgatói értékelések kidolgozásába bevonják a 

Hallgatói Tanácsot.  

 

                                    

 
45

 A magyar felsőoktatási intézményekben ez az arány 1:14,9 
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Az oktatók értékelése és az arra épülő humán erőforrás-fejlesztés a tanszékvezető 

(egységvezető) felelőssége. A hallgatói vélemények fontos információk az oktatók 

továbbképzésének szervezéséhez. Az értékeléseket – különböző szintű hozzáférésekkel – 

minden érintett megismerheti. Amennyiben szükséges, a tanszékvezető bizonyos képzéseken 

való részvételt javasolhat az érintett oktatónak. Ezeket a képzéseket általában „házon belül” 

megszervezi az egyetem. A legjobb oktatókat külön díjazzák, és a visszajelzéseket is figyelembe 

veszik az előléptetéseknél, fizetésemelésnél. 

6.3.3 A programok tervezése és fejlesztése 

A kurzuskínálatot, ennek tartami kereteit és a feldolgozandó olvasmányok körét a tanszékek 

saját hatáskörben határozhatják meg. Az egyes tanegységek oktatói e korlátok között szabadon 

dönthetnek a kurzusaik tematikájának meghatározásában. A tanszékek tudományos 

orientációjában meghatározó szerepük van a tanszékvezetőknek, őket kétévente, a tanszéki 

tagok választják meg maguk közül. 

 

Az oktatás nyelve az angol, a hallgatók az alapozó tantárgyak mellett széles kurzuskínálatból 

választhatnak, áthallgathatnak akár más tanszékekre is. 

6.3.4 Oktatásszervezés 

Az oktatásszervezési kérdésekben a tanszékek munkáját a velük szoros kapcsolatot tartó 

központi adminisztráció segíti. A különböző irodákhoz (office) tartozik a hallgatók tanulmányi 

adminisztrációja, a tanterembeosztás és a külföldi hallgatók speciális ügyeinek vitele (különböző 

okmányokkal, egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyintézés). 

 

A weboldalak tartalmának karbantartásával, illetve az IT és kommunikációval egy külön csoport 

foglalkozik a tanszékek és más szervezeti egységek részükre nyújtott információi alapján. 

 

A CEU hallgatói ügyekkel foglalkozó központi szervezeti egységei: 

 Admissions Office; 

 Financial Aid Office; 

 Student Life Office; 

 Student Records Office; 

 Student Recruitment Office; 

 Psychological Counseling. 
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Az interjúk alapján a hallgatók számára ritkán jelent problémát az, hogy milyen ügyben melyik 

irodához fordulhatnak, a problémát inkább az irodák közötti információáramlás nehézségei 

okozzák. 

 

A tanszékek igyekeznek minél több neves hazai és külföldi oktatót, kutatót bevonni az 

oktatásba, ezért a kurzuskínálat és az órák beosztása is változhat az év közben. Ez mind az 

oktatásszervezés, mind hallgatók szempontjából nehézséget okoz. Az előadók sokszor 1-1 nap, 

tömbösítve adják le a félévi anyagot, amiről a hallgatókat időben szükséges értesíteni. Ezek a 

változások főleg azoknak a hallgatóknak jelentenek kihívást, akik tanulmányaik mellett 

dolgoznak, esetleg párhuzamos tanulmányokat végeznek, mert nem tudják előre kiszámítani a 

félévi elfoglaltságaikat. Ilyen szempontból a CEU elvárja, hogy a hallgatók a tanulást tekintsék 

első számú feladatuknak. 

 

6.3.5 A tanulás támogatása 

Az egyik leglényegesebb eltérés a hazai felsőoktatási intézményektől, hogy a CEU amerikai 

típusú egyetemként a hallgatókat vevőneknek (customer) tekinti, ezért az oktatást 

szolgáltatásként kezeli. Ez azt jelenti, hogy nem csak az alapvető vevői igényeket (pl. kulturált 

tanulási környezet) próbálja kielégíteni, hanem a hallgatók szélesebb értelemben vett 

szükségleteit is igyekszik feltérképezni, ezekre reagálni. Ennek hátterében viszonylag egyszerű 

érv áll: ha jól érzi magát a hallgató az intézményben, akkor annak jó hírét viszi. Ez nem csak a 

későbbi hallgatók „toborzását” segíti, hanem az öreg diákok (ld. 6.3.6.1. fejezet) révén az 

egyetemnek a későbbiekben anyagi és szellemi támogatást is jelenthet. 

 

A CEU-n speciális ösztöndíj, illetve támogatási rendszer működik a tandíjak és az életvitelhez 

szükséges költségek kompenzálására. A hallgatók 70-90%-a kap valamilyen mértékű 

hozzájárulást a tandíj kifizetéséhez, és 10-30%-uk számára teljes tandíjtámogatást biztosít az 

egyetem. Az ösztöndíjak mértékének megállapítása a hallgató felvételi rangsorban elfoglalt 

helye alapján történik 
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A hallgatókat rendszeresen értesítik e-mail-ben a különböző programokról, a tanulmányokkal 

kapcsolatos határidőkről, teendőkről, illetve minden olyan információt eljuttatnak hozzájuk, 

amelyekre a nagy valószínűséggel szükségük lesz. Emellett kulturális programok, egynapos 

kirándulások, hallgatói, egyetemi rendezvények szervezése is feladata a Student Life Office-nak. 

A hallgatói igények kielégítésének jó példája, hogy hallgatói kezdeményezésre kialakításra 

került egy hallgatói klubhelyiség, amelynek berendezése a hallgatókkal közösen, az ő 

elképzeléseik szerint (pl. bútorok beszerzése) történt meg. 

 

Ugyan az irodáknak publikált, napi fogadási idejük van, a hallgatók gyakorlatilag bármikor 

fordulhatnak az irodákhoz: „Ügyes-bajos dolgokkal bejönnek a hallgatók, mert tudják, hogy ha 

bejönnek, akkor segítünk. Olyan nincs, hogy office nincs, de diák van”. 

 

A tanszékeken egy-három koordinátor dolgozik, akik feladata, hogy összekötők legyenek a 

tanszéken belül a hallgatók és az oktatók, valamint az egyes tanszékek között, segítsék a 

központi adminisztráció munkatársai és a tanszék dolgozói közötti kommunikációt. Emellett a 

koordinátorok a Student Services munkatársaival általában együttműködnek a hallgatói 

programok lebonyolításában is. 

 

A tanulási környezet jelen kutatásban kiemelt legfontosabb elemei a megfelelően felszerelt 

könyvtár, a hallgatók számára hozzáférhető számítógép laborok, elérhető WIFI hálózat, társalgó 

és közösségi terek, büfé és étterem, valamint a sportolási lehetőségeket biztosító 

létesítmények. A CEU-n ezek az elemek megfelelően rendelkezésre állnak, sőt, olyan 

szolgáltatások is elérhetőek a hallgatók számára, amelyek meglehetősen ritkák a magyar 

felsőoktatásban. Például elérhető pelenkázó helyiség és „Csendes szoba” (Silent room) a 

szoptatáshoz. Gyermekmegőrző kialakítására a szigorú ÁNTSZ követelmények miatt eddig nem 

került sor. A CEU-nak külön megállapodása van egy klinikával, és házon belül egy orvosi 

rendelő is működik. Mivel a magyar felsőoktatáshoz képest a képzésekben jelentősebb mértékű 

az írásos dolgozat, az önálló munka, a könyvtár – nemzeti ünnepeket kivéve – hétköznapokon 

22 óráig, hétvégén 19 óráig tart nyitva. 

 

A CEU-ra nagyon nehéz bekerülni, de ha ez sikerül, a hallgató mindent segítséget megkap 

ahhoz, hogy a tanulmányaira koncentrálhasson. Az oktatás jellegéből fakadóan óráról órára 

angol nyelvű szakirodalmat kell olvasni, viszont ezeket teljes egészében megkapják a félév 

elején egy úgynevezett „reader” formájában, így további nyomtatásra, fénymásolásra nincs 

szükség. A tanulmányi követelmények a félév elején kerülnek ismertetésre.  
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Ezek teljesítése – az órákon való aktív részvétel, illetve a házi dolgozatok, leadandó munkák 

(melyek aránya szintén nagyobb az oktatás jellegéből adódóan) elkészítése a hallgató feladata, 

senki sem noszogatja, emlékezteti őket a kötelességeikre, hisz a hallgatókat felnőtteknek 

tekintik, akik felelős döntéseket hoznak. A hallgatók motiváltak, az interjúk során elmondták, 

azért jelentkeztek, hogy piacképes tudást szerezzenek. Nincs „puskázás”, de ha mégis előfordul, 

az a hallgatói jogviszony azonnali megszűntetését vonja maga után. 

 

„A fiatal felnőtteknek százszor jobb dolga van, mint a hazai intézményekben. A gyerekvállalás 

nem jelent gondot”. A doktori képzésben olyan ösztöndíj rendszer működik, amely elegendő 

anyagi támogatást nyújt a doktorandusznak, hogy „főállásban” foglalkozzon tanulmányaival. 

Sőt, a munkából visszatérő doktorandusz hallgatók korábbi fizetését is figyelembe veszi a 

rendszer. 

 

6.3.6 Kiemelt jó gyakorlatok 

6.3.6.1 Alumni (Öregdiák) program 

Az amerikai típusú alumni program az egyetem életében fontos szerepet játszik. Célja egyrészt 

az intézmény és a végzett hallgatók közötti kapcsolat megtartása és erősítése, másrészt az, 

hogy az itt végzett hallgatókat és az egyetemet segítő közösséggé kovácsolja. A regisztrált 

tagoknak mindössze 15%-a magyar nemzetiségű, a többség a világ más tájairól származik. Az 

elmúlt években az Egyesült Államokban, Európában, Ázsiában és Afrikában is szerveznek 

regionális alumni találkozókat. 

 

A végzett hallgatók jelentős segítséget nyújtanak a CEU-nak és hallgatóinak. Míg a filantróp 

kezdeményezésnek hála az elmúlt három évben évente egy-egy hallgató tanulmányainak teljes 

költségét finanszírozták a végzett hallgatók hozzájárulásai, mára már három hallgató részesül 

ilyen támogatásban. 

6.3.6.2 Partnerközpontú működés 

A CEU oktatási szolgáltatásként tekint a működésére, melyben az oktatók és a hallgatók 

partneri viszonyt ápolnak. A hallgatók, a szolgáltatás vásárlói minden szükséges segítséget 

megkapnak annak érdekében, hogy motiváltan, a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák a 

félévek és vizsgák során, a tanulásról semmi ne vonja el a figyelmüket. 
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Már a tanulmányokat adminisztráló, segítő intézményi egység neve is kifejezi a vevőközpontú 

megközelítést, mivel a CEU nem tanulmányi osztályt vagy hivatalt működtet, hanem 

úgynevezett Student Services-t (Hallgatói Szolgálat). Ez a név gyakorlatilag több, egymás 

tevékenységét kiegészítő, a hallgató egyetemi életútjára épülően elkülönülő kisebb szervezeti 

egységet, irodát (office) takar. 

 

Az integrált, hallgatókat támogató egységben, a közel 30 fős Student Services keretein belül az 

egyes irodák a hallgató egyetemre történő bejuttatásától kezdve a tanulmányok lebonyolításán 

át az utánkövetésig nyújtanak szolgáltatásokat. 

 

A potenciális hallgató először a Recruitment Office-szal (Toborzó Iroda) találkozik, amelynek 

feladata a lehető legszélesebb körű tájékoztatás nyújtása az egyetemről, illetve annak 

szolgáltatásairól, de magát a felvételit az Admission Office (Felvételi Iroda) bonyolítja le. A 

tanulmányi ügyekkel kapcsolatos ügyintézést, tehát a klasszikus tanulmányi hivatali funkciókat 

a Student Record Office (Hallgatói Adminisztrációs Iroda) látja el. 

 

A felvételt nyert hallgatók számára a Student Life Office (Diákélet Iroda) és a Financial Office 

(Pénzügyi Iroda) nyújt a tanulmányok folytatása alatt különböző szolgáltatásokat. Első 

lépésként ún. orientációt tartanak, melynek keretében tájékoztatják a hallgatókat az egyetem 

szolgáltatásairól, illetve – a külföldi hallgatók esetében – a magyarországi élettel kapcsolatos 

tudnivalókról. Segítenek kitölteni a formanyomtatványokat, biztosítást kötnek, sőt, külön 

szálláskeresési szolgáltatást is biztosítanak. Alapelv, hogy „amit lehet, megcsináljanak 

helyettük”, tehát „minél kevesebb adminisztráció legyen a vállukon”, ezzel segítve, hogy a 

hallgató leginkább a tanulmányaira tudjon összpontosítani. 

 

A tanévkezdéskor minden hallgató egy olyan határidőnaplót kap (Student Handbook & 

Academic Diary), amely az egyetemi tanulmányokkal és a mindennapi élettel kapcsolatos 

összes fontosabb információt tartalmaz: a tanév rendjétől kezdve az egyetemi szolgáltatások 

elérhetőségén keresztül a legközelebbi fénymásolási lehetőségeken át a CEU által javasolt 

kórházak elérhetőségéig. 
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7 Megállapítások, részletes fejlesztési javaslatok 

7.1 Hipotézisvizsgálat 

A 3.3 fejezetben bemutatott kutatási hipotéziseket a kutatásban résztvevő felsőoktatás-

kutatási, felnőttképzési és minőségügyi gyakorlattal rendelkező szakemberek tapasztalatai, 

valamint a hazai andragógiai kutatások eredményei alapján állítottuk fel. A hipotézisek egyik 

csoportja az oktatókra, oktatói gyakorlatukra vonatkozóan fogalmazott meg állításokat, egy 

másik csoportjuk pedig az intézményekre, a szervezeti működésre vonatkozott. Az alábbiakban 

ebben a két fő témakörben foglaljuk össze a kutatás tapasztalatait. 

7.1.1 A felnőttképzés intézményi – szervezeti támogatása 

A jogszabályelemzés megmutatta, hogy a fő jogi kereteken túlmenően nincsenek olyan 

irányelvek, jogszabályi ösztönzők vagy előírások, amelyek a felsőoktatási intézmények 

felnőttképzésben való nagyobb mértékű vagy tudatosabb részvételét, minőségének fejlesztését 

szolgálná. Bár a felsőoktatási törvény kedvez az intézményeknek azzal, hogy felnőttképzési 

tevékenységüket akkreditált felnőttképzésként ismeri el, ez inkább felmentést jelent a 

felnőttképzési akkreditáció elsősorban minőségbiztosítás orientált követelményei alól. Részben 

valószínűleg ennek is következménye, hogy az intézmények belső szabályai, szabályzatai kevés 

specifikumot tartalmaznak a felnőtt hallgatók sajátosságainak kezelésére. A szabály(zat)ok 

kevésbé a felnőtt hallgatókra, mint sajátos tanulói csoportra vonatkozóan tartalmaznak 

rendelkezéseket, inkább a képzési formák és tagozatok szerinti felosztásban jelennek meg 

különbségek. Kétségtelen azonban, hogy ezzel magas arányban érik el a célcsoportot, hiszen a 

részidős képzések résztvevői nagyobb arányban rendelkeznek a kutatásban az oktatók által 

körülhatárolt, felnőtt tanulókat meghatározó jellemzőkkel. Kimaradnak azonban azok a felnőtt 

jellemzőkkel bíró hallgatók, akik a reguláris nappalis képzési programokban vesznek részt. A 

szabályozás tehát inkább az intézmények sajátos oktatási, oktatásszervezési szokásaihoz 

igazodik, azt képezi le, és csak annyiban veszi figyelembe a felnőtt jellemzőkkel rendelkező 

hallgatók speciális tanulási sajátosságait, amennyiben oktatásszervezési hagyományaikba ez 

már korábban beépült. 
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Ennek részben következménye, hogy az oktatókkal szembeni követelményekben, elvárásokban 

nem jelenik meg rendszerszerűen ezeknek a hallgatóknak a tanulási sajátosságaira történő 

reflektálás. Megjegyzendő azonban, hogy a felsőoktatás nem tesz különbséget a két célcsoport 

között, sőt, egyáltalán nem ír elő és vár el pedagógiai készségeket és képességeket az oktatói 

kar részéről. Az oktatói előmenetel szempontjai között alkalmanként már megjelenik ugyan az 

oktatói munka hallgatói véleményezésének eredménye, ám a véleményező szempontok sem 

érzékenyek az azokat kitöltő hallgatók tanulói helyzetére, sajtosságaira. Azaz itt nem egy 

andragógiával kapcsolatos tudatosság, hanem általában a pedagógiai szemlélet hiányosságáról 

van szó. 

 

Fentiek együttesen közvetve erősítik azt a feltevést, hogy az andragógiai szemlélet 

elterjedtsége részben az intézményi minőségkultúra színvonalának függvénye. Bár közvetlen 

összefüggések feltárását nem célozta a kutatás, egyértelmű, hogy a tudatos szervezeti reflexiók 

hiánya, amely mind az oktatásszervezés szabályozásában, mind az oktatói elvárásokban tetten 

érhető, a minőségbiztosítás a hallgatókra irányuló minőségi szempontok hiányosságait vagy a 

minőségkultúra gyengeségeit jelzik. 

 

Ami a felsőoktatási intézmények programszervezési és oktatási gyakorlatát illeti, azt találtuk, 

hogy nem annyira az elmélet és gyakorlat aránya, a kulcskompetenciák tudatos fejlesztése, 

illetve a munkaadókkal való kapcsolatok erőssége az, amely a felnőtt tanulói sajátosságok 

figyelembe vételét korlátozza, hanem inkább külső adminisztratív és pénzügyi korlátok, 

amelyek közvetlenül vagy áttételesen gátolják a munka világa tapasztalatainak a programokban 

való erőteljesebb megjelenítését. Az intézmények infrastrukturálisan kifejezetten jól 

felszereltnek mondhatók és már jó tanulási környezetet tudnak biztosítani a felnőttek számára 

is, az infrastruktúra kihasználása azonban még az említett korlátok mellett és kellő invenciók 

híján nem tekinthető megfelelőnek. 

7.1.2 Az oktatók felnőttképzési gyakorlata 

Az interjúkból és kérdőíves válaszokból kibontakozó kép összességében kedvezőbbnek 

mutatkozik, mint amit az ide vonatkozó hipotézisek megfogalmaztak. Ugyan kétségtelen, hogy 

a kutatásban az oktatók által a felnőttség jellemzőivel inkább rendelkező hallgatók tanulására 

vonatkozó oktatói nézetek nem andragógiailag megalapozottak és szisztematikusak, oktatási 

gyakorlatuk pedig esetleges és sokszor ösztönszerű, mégis mind a hallgatók összetételének és 

felkészültségének sokszínűségével, mind a saját maguk eltérő oktatási gyakorlatával 

összefüggő nézeteik és vélekedéseik reflektáltak és differenciáltak.  
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Még ha tekintetbe vesszük is, hogy a kutatásba került mintában felülreprezentáltak a 

valamilyen pedagógiai felkészültséggel rendelkező oktatók, akkor is meglehetősen nagy 

arányban vannak azok, akik árnyalt képpel rendelkeznek a felnőttek tanulásáról, azok 

sajátosságairól, az alkalmazandó oktatási és értékelési eljárások különbözőségeiről és főképp 

saját oktatói gyakorlatuk korlátairól. Természetesen nem lépnek ki a számukra adott keretek 

közül, így követik a bevett oktatási és értékelési eljárásokat, de széles körben jelen van a 

kiscsoportos foglalkozás iránti igény, a korszerű tanulásszervezési, pedagógiai 

módszerek alkalmazásának vágya, a folyamatos vagy legalább többszöri visszajelzés az 

értékelésben. Az oktatók által végzett tanulási és életpálya tanácsadás sokrétű és túlmegy az 

elvárható kereteken. Ugyanakkor a tudás, a tanulási eredmények megszerzésének különböző 

módjait csak kevesen tekintik egymással egyenrangúnak, illetve a formális felsőoktatáson kívül 

elért tanulási eredmények felsőoktatásban való elismeréséről egyelőre óvatosan nyilatkoznak, 

azt kockázatosnak értékelik, még ha igyekeznek is saját gyakorlatukban – és inkább 

informálisan – figyelembe venni és oktatói gyakorlatukban építeni rá. 

 

A kompetencia alapú képzésre való oktatói felkészültségről – bár egyes összetevőinek konkrét, 

célzott vizsgálatára nem került sor – összességében ugyanaz állapítható meg, mint a felnőttek 

tanításával, az andragógiai felkészültséggel kapcsolatban: tudatosan nem fogalmazódik meg 

erre vonatkozóan igény (vagy ezzel összefüggő hiányérzet) ám kifejezett nézeteik, válaszaikban 

visszajelzett oktatási gyakorlatuk és igényeik alapján az oktatók egy jelentős hányadáról 

feltehető, hogy nyitottak, fogadókészek lennének a kompetencia alapú képzés bevezetésére, 

kipróbálására.  

 

Tehát miközben igazaknak kell tekinteni a hipotézisekben az oktatói felkészültségre és 

gyakorlatra vonatkozó állításokat, mégis látni kell, hogy egy olyan sokszínű és a napi 

gyakorlatban sokféle megoldást próbálgató, oktatói munkájában – sokszor ösztönösen - tudatos 

akadémiai közeg jellemzi ma a felsőoktatást, amely nyitott lehet a felsőoktatási pedagógia és az 

andragógia felnőttek sajátos tanulásával kapcsolatos támogató javaslatainak befogadására, a 

felnőttkori tanulást támogató oktatáspolitikai kezdeményezések, a jó gyakorlatok kialakítását 

ösztönző programok megvalósítására. Ennek a közegnek egy jelentős hányada már felismeri a 

pedagógiai önképzés és módszertani továbbképzés fontosságát és maga is nyitott az ezekben 

való részvételre. Ezek a kutatás által felszínre hozott jellemzők fontos jelzéseknek tekinthetők 

az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósításáért felelős szakemberek és az 

oktatásirányítás döntéshozói számára. 
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7.1.3 A felsőoktatási andragógia - pedagógia fejlesztésével 

kapcsolatos ajánlások megfogalmazása 

A felsőoktatás andragógia fejlesztése jelenleg is az európai oktatási fejlesztési területek között 

szerepel. A felsőoktatási intézmények új igényekkel szembesülnek felnőttképzési 

szolgáltató szerepükben, azonban az elméleti stratégiáknak még nincs igazán hatásuk a 

gyakorlati megvalósulásra, azok meggyökeresedésére. A Bologna-folyamat rámutatott arra, 

hogy a nem hagyományos hallgatók felsőoktatási képzéshez való hozzáférésének biztosítása, a 

számukra megfelelő támogatások nyújtása nagyon fontos. Azonban az egyes tagállamokban 

nem mindig hatékony a felnőttnek tekintett hallgatók felsőoktatási képzése, valamint a 

képzésbe való bevonásuk is változó mértékű. A legnagyobb kihívás, hogy e hallgatókra a 

felsőoktatási intézmények ne csak, mint „második legjobb” lehetőségre tekintsenek. Az 

intézmények jelenleg is képesek lennének arra, hogy rugalmasabbá tegyék kínálatukat, 

növeljék a moduláris rendszerű képzéseket, validálják az előzetesen megszerzett ismereteket, 

együttműködjenek a vállalkozásokkal vagy támogató szolgáltatásokkal, tanácsadással segítsék 

a hallgatókat. Látható azonban, hogy a felnőttek felsőoktatási gyakorlatának tagállamonként 

eltérő helyzete miatt nagyon nehéz egységes megoldásokat találni, és ha még ez sikerül is, az 

egyes tagállamok és azon belül az egyes intézmények más-más hangsúlyokkal valósítják meg 

ezeket. Emiatt inkább arra lenne érdemes törekedni, hogy az alulról jövő kezdeményezések, 

mintegy jó gyakorlatként – támogatott formában – terjedjenek el az egyes országokban, illetve 

az Európai Felsőoktatási Térségben. A 2011. március 7-9-én Budapesten megrendezett „Tanulni 

sohasem késő” felnőttképzési akcióterv (2008-2010) záró konferencia felsőoktatással 

kapcsolatos munkacsoportjában a kihívások mentén foglalták össze a legfontosabb területeket, 

melyeken további lépések szükségesek. Mivel jelen kutatás eredményei alátámasztják a 

megfogalmazott ajánlásokat, ezeket beépítettük javaslatainkba. Célszerű volna a különböző 

intézményi sajátosságokhoz jól igazodó andragógiai fejlesztéseket pályázati úton, megfelelő 

szakmai monitoring mellett, - első lépésben – pilot program keretében megvalósítani. 

 

Az alább felsorolt fejlesztések egyszerre érintik az intézmények működésének, szemléletének 

megváltoztatását, infrastruktúrájának fejlesztését és átalakítását, illetve az oktatók gyakorlati 

munkáját. 
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7.1.4 Az andragógiai szemlélet kiterjesztésének és az 

oktatói kompetenciák fejlesztésének lehetőségei 

Az oktatók a legtöbb Európai uniós tagállamban sem felkészültek felnőttek tanítására. A 

felsőoktatásban dolgozóknak – lévén, hogy felnőtteket oktatnak; igaz, nincs kikristályosodott 

kép arra vonatkozóan, hogy szerintük ki a „felnőtt tanuló” (ld. 5.5.2. fejezet) – andragógia 

módszertani jártassággal/képzettséggel lenne célszerű rendelkezni, ezért andragógiai 

módszertanuk fejlesztése szükséges (ld. 5.5.2.1. fejezet). Ugyanakkor a felnőtt tanulóra 

vonatkozó, hozzávetőlegesen egységes gondolkodásmód hiányában aligha lehet meghatározni, 

hogy melyek az érvényesítendő szempontok, illetve, hogy milyen módszer alkalmazása 

szükséges. Elsősorban tehát az oktatók szemléletváltását szükséges előmozdítani belső 

továbbképzések, szakmai napok révén, melyekben vezető szerepet vállalhatnak az andragógia 

szakokon oktatók. 

 

A jelen kutatás eredményei alapján a felsőoktatásban az andragógiai szemléletet és 

módszertant a tanítás-tanulásfolyamatának tervezésénél és megvalósításánál egyaránt 

érvényre kell juttatni, ehhez azonban szükséges az oktatók tanulástervezésre, tananyag-

szervezésre, tanulási haladás követésére, továbbá az ellenőrzési és értékelési eljárásokra 

vonatkozó kompetenciáinak fejlesztése. Mind az oktatók kompetencia fejlesztésekor, mind az 

oktatási módszerek és tartalmak alakításakor figyelembe kell venni, hogy BA/BSc képzés 

gyakorlatorientáltabb, az MA/MSc inkább elméletorientált, azaz más-más célok és tartalmak 

mentén más és más szervezési módokat és módszereket igényelnek a két képzési szinten 

tanulók. A felnőtt tanulók igényeinek és szükségleteinek megfelelő oktatási és értékelési 

módszertan alkalmazása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valóban a munkaerő-piacon elvárt 

kompetenciákat szerezhessék meg a felsőoktatási intézményekben tanulók, és javuljon a 

munkaerő-piaci helyzetük. 

 

Mindezek érdekében szükséges, hogy az oktatás folyamatos módszertani megújításának 

követelménye jelenjen meg a felsőoktatási intézmények stratégiai és minőségbiztosítási 

dokumentumaiban is. El kell érni, hogy a Felsőoktatási Minőségi Díj kiírásánál a módszertan 

szempontként/indikátorként jelenjen meg.  
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Emellett a munkaköri leírásokban az andragógiai módszerek alkalmazását 

követelményként szükséges megfogalmazni, és elsajátításukhoz „képzők képzése” 

programokat kell biztosítani. Ezek elvégzése, az ismeretek és kompetenciák folyamatos 

karbantartása legyen a munkaköri követelmény része. A munkaköri leírások térjenek ki a 

korszerű IKT eszközök és rendszerek használatára, az eszközök/eljárások fejlődésének 

folyamatos követésére.  

 

Valamennyi doktori iskolai képzési programba be kell építeni egy szabadon választható 

andragógiai modult, melyet nem válthat ki a PhD/DLA fokozat megszerzésére készülő személy 

korábbi pedagógiai végzettsége. Ezzel fokozható a felsőoktatási intézményekben hosszú távon, 

fő állásban oktatók felkészültsége azon hallgatók oktatására, akik nem közvetlenül az érettségi 

után, nem munkatapasztalat nélkül, és nem a szülői házból érkeznek a felsőoktatásba. 

 

Az andragógiai szemlélet és gyakorlat elterjesztésekor számolni kell a változó/emelkedő 

mennyiségű és minőségű személyi és tárgyi feltételekkel. A kompetenciafejlesztés rendszerint 

kiscsoportos formában valósítható meg a legeredményesebben, következésképpen oktatói és 

infrastrukturális kapacitásbővítést igényel. 

 

A 6. fejezetben bemutatott három felsőoktatási intézmény azt példázza, hogy a magyar 

felsőoktatásban már megjelentek jó gyakorlatok, amelyeknek külföldi tapasztalatokkal is 

kiegészített, széles körű disszeminációja hatékony motorja lehetne a különböző intézményi 

sajátosságokhoz jól igazodó saját gyakorlatok kialakulásának, továbbfejlesztésének. Ebben a 

folyamatban további segítséget nyújthatna egy andragógiai benchmarking rendszer kiépítése. 

 

Az oktatói kompetencia-fejlesztés irányának meghatározásához elengedhetetlenül szükséges, 

hogy az oktatók megfelelő visszajelzésekkel rendelkezzenek oktatói 

tevékenységükről. Úgy véljük, hogy a minőségbiztosítási eljárások során a hallgatói igény- és 

elégedettségmérés, valamint a kitöltött OMHV kérdőívek világos útja, az eredmények 

megismerhetősége és a kitöltésnek a hallgatók felé közvetlenül az oktatóktól kifejezett igénye 

együttesen vezethetnek a kitöltések nagyobb arányához. Ennek érdekében az intézmények 

vizsgálják felül jelenlegi gyakorlatukat –ennek során azt is, hogy a hallgatóknak készített 

kérdőívekben a képzés formai megvalósításán túl (pl. az órák hány százaléka maradt el az 

oktató miatt) szerepelnek-e az oktatói munka tartalmi és módszertani fejlesztésére vonatkozó 

kérdések is – és szükség esetén módosítsák vagy tartsák be saját szabályozásukat. 
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7.1.5 A tanulás elősegítése, támogatása 

Az alternatív képzési módok kialakítása támogatja a felnőttek felsőoktatásba való 

bekapcsolódását. A hagyományos, nappali képzések a felnőttek sajátos élethelyzetével, 

munkahelyi, családi kötelezettségeivel nehezen hangolhatók össze. Számos EU tagállamban 

lehetséges részidős tanulmányokat folytatni, moduláris formában tanulni, távoktatásban vagy 

e-learninges oktatásban részt venni. Az elkövetkező időszak kihívása, hogy a felsőoktatási 

intézmények új képzési utakat és tanulásszervezési eljárásokat alakítsanak ki, 

megtalálják az általuk magas színvonalon biztosítható és a felnőtt célcsoport esetében releváns 

oktatási formákat. A kutatás megerősítette, hogy a felnőtt tanulók sajátosságaihoz illeszkedő e-

learning, távoktatás és a blended - learning alkalmazására hallgatók és az oktatók részéről 

egyaránt mutatkozik igény. 

 

A felnőtt tanulók esetében is szükséges a hallgatói tanácsadás és támogató 

szolgáltatások rendszerének szisztematikus erősítése. A támogatások rendszerének 

azonban túl kell mutatni a hagyományos hallgatói támogató szolgáltatásokon, hiszen a 

felnőttnek tekintett hallgatók esetében a szolgáltatásoknak azt kell lehetővé tenniük, hogy a 

felnőttek bekapcsolódhassanak a felsőoktatásba. Így tartalmazhat a rendszer akár 

adókedvezményt, tanulmányi szabadságot, gyermekfelügyelethez való hozzájárulást, kampány 

és információs tevékenységeket is. A felnőttek felsőoktatásba való bevonása, visszatérésük 

fokozása érdekében a felsőoktatási intézmények és munkahelyek közötti hatékonyabb 

együttműködés kialakítása szükséges.46 

                                    

 
46 Hawly et all. (2011); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/inventory_en.pdf 
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7.1.6 Validáció 

Az előzetesen szerzett tudás azonosításának és a validálásának szélesebb körű használata 

szükséges az intézményekben, vagyis az, hogy a felsőoktatási intézmények tényleg éljenek a 

magyar jogszabályokban lefektetett lehetőségekkel. Némely EU tagállamban nincs egységes 

keretrendszer a validálására, de számos alulról jövő kezdeményezés indult el – akár ez is 

lehet egy út. Fontos ösztönző a felnőttek felsőfokú tanulmányai területén, ha az előzetes 

tanulmányokat, munkatapasztalatokat valamilyen képzés alóli mentességre is be lehet váltani. 

Olyan intézkedések szükségesek, melyek építenek a felsőoktatásba belépő, illetve visszatérő 

felnőttek meglévő kompetenciáira munkaerő-piaci pozíciójuk javítása érdekében. 

7.1.7 A felsőoktatás andragógiai - pedagógiai 

innovációjának támogatása  

Amint az a fentiekből is kitűnt, az egységes szabályozás nem csak Európában, hanem az 

egyes országokon belül is csupán távlati elképzelés lehet. Ugyanakkor a felsőoktatás 

misszióját tekintve a magyar felsőoktatási intézmények nem várhatnak egy olyan egységes 

a szabályozás adaptálására, amely egész Európában a nemzeti sajátosságokhoz illeszkedően 

kialakítás alatt áll. A szabályozás hiányára hivatkozva nem lehet elodázni a szükséges 

andragógiai – pedagógiai innovációt, mivel Magyarországon a felsőoktatásba belépők döntő 

hányada a hagyományos utat járva még mindig közvetlenül a középiskolából érkezik, 

ugyanakkor a demográfiai adatok ismeretében nyilvánvaló, hogy a jelenlegi hallgatói 

létszám a jövőben ebből a forrásból nem biztosítható. Az 5.1.3 fejezetben bemutatott 

külföldi jó gyakorlatok alapján is látható, hogy a hasonló gondokkal küzdő európai 

országokban a felnőtt hallgatók sokkal nagyobb arányú bevonásával igyekeznek enyhíteni 

ezt a problémát. A felnőtt hallgatók létszámának drasztikus emelésére azonban a jelenlegi 

magyar felsőoktatási struktúra nem alkalmas, így az intézményeknek rugalmasabb 

felépítésű, a felnőtt hallgatók igényeit jobban figyelembe vevő, azokat kielégítő képzéseket 

tartalmazó oktatási palettára kell átérniük, miközben ennek a változásnak az 

andragógiai – pedagógiai aspektusaira az oktatói kart is fel kell készíteni. 
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A nemzetközi és hazai gyakorlatban megjelenő jó gyakorlatok, innovációk adaptálásának 

pályázati forrásokkal (pl. TÁMOP) való támogatása alulról induló kezdeményezéseknek adhat 

teret. Ezeket az intézményi kezdeményezéseket, illetve azt, hogy az intézmények a 

felnőttek oktatásának szervezésére nagyobb hangsúlyt fektessenek, a pályázati források 

biztosításán túl adminisztratív eszközökkel is érdemes támogatni, ösztönözni. Kényszerítő 

erejű lehet az, ha a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs elvárásaiban, szakmai 

bírálati szempontjaiban, illetve általánosan a felsőoktatás ágazati minőségpolitikai 

irányelveiben nagyobb hangsúllyal jelennek meg andragógiai-pedagógiai elvárások. Ez 

szükségszerűen maga után vonná azt, hogy intézményi szinten a tanulmányi és 

vizsgaszabályzatba, az intézmény minőségbiztosítás rendszerébe, az oktatói előléptetések 

szabályozásába az andragógiai-pedagógiai elvek, elvárások szervesen beépülnének. Ez 

utóbbi pedig hosszú távon a felsőoktatásban oktatók ilyen irányú képzettségének erősödését 

is maga után vonná, mely változás az általunk javasolt indikátorok egy részével már 

mérhető. 

 

8 Minőségügyi mutatók 

8.1 Minőségfejlesztés az európai felsőoktatási térségben 

Az európai felsőoktatási térség felsőoktatási intézményeire vonatkozóan a Bologna folyamat 

részeként minőségügyi útmutatót és standardokat fogalmaztak meg. A felsőoktatásban 

növekszik a felnőttek részvétele47, azonban ez nem jelenti azt, hogy a felsőoktatási intézmények 

teljes egészében elkülönült felnőttképzési tevékenységet is folytatnának. Reflektálni szükséges 

a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó minőségfejlesztési, minőségbiztosítási mutatókra, 

és a külön úton elindult szakképzési minőségfejlesztéshez kapcsolódó indikátorok kialakítására. 

Nincs egységes álláspont arra vonatkozóan, hogy a felsőoktatási, a szakképzési és a 

felnőttképzési minőségfejlesztési rendszereknek milyen módon kell illeszkedni egymáshoz, 

illetve, hogy milyen horizontális szempontokat érvényesítő megoldások jöhetnek szóba.48  

 

A szakképzés, a felnőttképzés és a felsőoktatás közötti mobilitás, a végzettségek jobban 

koordinált elismerésében, a jobb átláthatóság biztosításának érdekében a minőségbiztosításnak 

fontos szerepe lehet.  

                                    

 

47 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_41 
48 Action Plan on Adult Learning 2008-2010 Final report of Adult Learning Working Group; GHK, 2011 
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A felsőoktatásra vonatkozóan a 2005-ben elfogadott ESG Standard and Guideleines for 

Quality Assurance in the European Higher Eduction Area (A felsőoktatás minőségbiztosításának 

európai sztenderjei és irányelvei) ad iránymutatást a tagállamoknak. Ebben a dokumentumban 

sztenderdként fogalmazták meg, hogy: „Az intézmény rendelkezzen belső mechanizmusokkal az 

oktatók minőségének és kompetens voltának biztosítására. Ezen mechanizmusokat a külső 

értékelők rendelkezésére kell bocsátani és az ilyen jelentésekben ki kell térni rájuk.” A 

kapcsolódó irányelvben pedig azt, hogy „Lehetőséget kell adni az oktatóknak tanítási 

képességeik fejlesztésére és bővítésére, és bíztatni kell őket ezek megbecsülésére. Az 

intézmények meg kell adják a gyengébb oktatóknak azt a lehetőséget, hogy készségeiket 

elfogadható szintre hozzák, és meg kell legyen a mód arra is, hogy felmentsék őket oktatási 

feladataik alól, amennyiben továbbra is kimutathatóan sikertelenek.” A sztenderdet és az 

irányelvet és a felsőoktatási intézmények növekvő felnőttképzési tevékenységét is figyelembe 

véve szükséges a felsőoktatásban oktatók felnőttoktatói kompetenciáinak fejlesztése 

továbbképzésék lehetőségének biztosításával. A szakképzés területén a EQUAVET –European 

Quality Assurance Reference Framework for VET fogalmaz meg lehetséges közös 

követelményeket.  

 

A felnőttképzés minőségének szabályozásban sincs egységes európai megközelítés. Az egyik 

irány a felnőttoktatásban oktatóként dolgozó egyénekre vonatkozó szabályok alkalmazása. 

Ennek ellenére a tagállamok többségében nincs szisztematikus képzési rendszer a 

felnőttképzésben oktatóként részvevők számára, sokféle úton válhat valaki felnőttoktatóvá. Az 

európai szintű kompetenciaprofil kialakítására 2009-ben került sor, azonban a tagállamokban 

nem fogadták el. A minőségbiztosítás másik útja, az intézményekre vonatkozó szabályzók 

kialakítása, és ebben a kormányzatoknak és hatóságoknak is jelentő szerepet kell vállalniuk. A 

felnőttképző intézményekre vonatkozóan 15 EU tagállamban hatályosak akkreditációs 

rendelkezések.  

 

A minőségfejlesztés és ezzel összefüggésben a szakpolitikák összehangolása óriási feladat. A 

feladat kritikus pontjait az oktatási struktúrák, képzési szolgáltatók sokfélesége, a kvalifikációs 

standardok összehangolása és a tanulók értékelése jelenti.  
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A kihívások, amelyeknek a felsőoktatásnak, szakképzésnek és felnőttképzésnek együttesen meg 

kell felelnie, azonban közösek: 

 rugalmas tanulási utak biztosítása; 

 oktatók, képzők és menedzsmentmunkatársak szakmai fejlődése; 

 korai iskola-elhagyás csökkentése; 

 munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés; 

 nem-formális, informális tanulás elismerése.49 

 

8.2 Felsőoktatási andragógia - pedagógiai mutatók 

Mint az előzőekben bemutattuk, a hazai felsőoktatásban jelenleg nem terjedtek el az 

andragógiai módszerek, a felsőoktatásba nem épültek be azok mechanizmusok, módszerek, 

amelyek a felnőttek oktatását segítenék. Emiatt az alábbi indikátorok nem leírják a 

felsőoktatásban alkalmazott andragógiai - pedagógiai elemek, folyamatok állapotát, hanem 

elsősorban generálhatják azokat. Olyan mutatókra teszünk tehát javaslatot, amelyek az 

andragógiai szempontok jelenlétének detektálásán túl alkalmasak lehetnek a figyelem 

felkeltésére és az andragógiai szempontok erőteljesebb megjelenítésének ösztönzésére is. 

 

Az indikátorok meghatározásánál a SMART logikát érvényesítettük. A betűszó többféleképpen is 

feloldható, az angol Specific, Measurable, Available/Achievable, Relevant/Reliable, Timely 

szavak kezdőbetűiből áll össze. Ezek magyar megfelelői szerint az ideális indikátorok: 

 Specifikusak (specific): vagyis arra és elsősorban arra a jellemzőre vonatkoznak, 

amelyhez hozzárendeljük őket, és az adott jellemzőről kellő mélységben és 

részletességgel szolgáltat információt. Az egyes célkitűzésekhez rendelt mutatók 

esetében a specifikusság azt jelenti, hogy az adott mutató valóban hiteles, azonban 

kellően részletes képet ad az adott célkitűzés megvalósulásáról.  

 Mérhetőek (measurable): azon indikátorok gyakorlati felhasználhatósága, amelyekhez 

nem tudunk számértéket rendelni, csekély. A számszerűsítés, az indikátorok mérhető 

formában történő meghatározása így alapvető fontosságú. 

                                    

 
49 Barbara Kelly (2010); Utolsó letöltés: 2011.06.24. 

http://www.education2010.be/wp-content/uploads/backgroundpaper-Brugge-6.12.2010.pdf 
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 Elérhetőek, rendelkezésre állnak (available/achievable): fontos, hogy az adott 

indikátor értékére vonatkozó információhoz hozzá lehessen férni, létezzen, vagy létre 

lehessen hozni egy olyan információs rendszert, melyből az adott indikátorra vonatkozó 

információ kinyerhető. 

 Relevánsak (relevant): az indikátoroknak a felhasználás szempontjából fontos és 

hasznos információt kell hordozniuk. A relevancia elsősorban azt jelenti, hogy a mutató 

közvetlenül kötődik ahhoz a célhoz, amelyet mérünk vele.  

 Megbízhatóak (reliable): a menedzsment csak annyiban támaszkodhat az 

indikátorokból származó információkra, amennyiben azok a tényleges állapotokat 

tükrözik. 

 Aktuálisak (timely): az időhöz való viszony két szempontból is jelentős tényező az 

indikátorok esetében. Egyrészt egyértelmű kell, hogy legyen az az időpont vagy 

időhorizont, amelyre egy adott mutató vonatkozik: melyik évre vonatkozó adatról van 

szó, egyes célértékeket milyen időtávon kívánunk megvalósítani stb. Másrészt mind a 

tervezés, mind a végrehajtás optimalizálásához elengedhetetlen, hogy a mutatók az 

időben is valósághű állapotot ábrázolják. Az információ frissessége természetesen 

különböző az egyes adattípusok esetében. 

 

Fenti szempontok alkalmazása mellett törekedtünk arra, hogy olyan mutatókat képezzünk, 

amelyek rendszeres figyelése a lehető legkevesebb ráfordítással oldható meg. A mutatók kari 

szinten értelmezendők, és célértékük meghatározása a felsőoktatási intézmény/kar feladat kell, 

hogy legyen. Így biztosítandó, hogy olyan helyi indikátor rendszerek szülessenek, amelyek 

egyrészt biztosítják a szervezet önmagához történő fejlődésének mérését, másrészt a 

célértékek meghatározása maga is támogatja átgondolt kari stratégiák megalapozását. 
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Sor- 

szám 
Mutató neve 

Mutató 

mérték-

egysége 

Mutató számítási módja 
A mutató 

forrása 

1. Andragógia/pedagógiai 

végzettséggel 

rendelkező oktatók 

aránya 

% Andragógia vagy pedagógiai 

végzettséggel rendelkező oktatók 

száma/összes oktató száma. 

Intézményi 

nyilvántartás 

2. Felnőtt hallgatók aránya % Felnőtt hallgatók száma/összes 

hallgató száma. 

Intézményi 

nyilvántartás 

3. Andragógia/pedagógiai 

módszertani 

továbbképzésen részt 

vett oktatók aránya 

% Andragógia módszertani 

továbbképzésen részt vett oktatók 

száma/összes oktató száma. 

 

Andragógia/pedagógiai módszertani 

továbbképzésen részt vett oktatóként 

kell értelmezni minden olyan oktatót, 

aki oktatói pályafutása során részt 

vett ilyen jellegű továbbképzésen, 

tanulmányúton vagy műhelymunkán, 

konferencián. 

 

 

 

 

Intézményi 

nyilvántartás 

4. Hallgatói felnőtt „korfa” % A felnőtt hallgatók száma az 

összlétszám arányában. 

Intézményi 

nyilvántartás 
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Sor- 

szám 
Mutató neve 

Mutató 

mérték-

egysége 

Mutató számítási módja A mutató 

forrása 

5. Az intézményi validáció 

mértéke 

% A validációt hivatalosan alkalmazó 

szakok száma/meghirdetett szakok 

száma. 

Intézményi 

nyilvántartás 

6. Oktatói tanácsadást 

biztosító szervezeti 

egységek száma 

db Azon szervezeti egység(ek) 

számbavétele, amely(ek) oktatói 

tanácsadást biztosít(anak). 

Intézményi 

nyilvántartás 

7. A szolgáltatások 

elérhetősége a részidős 

képzésben résztvevők 

számára 

db A mutató számításánál a következő 

szolgáltatásokat kell figyelembe venni: 

Felsőoktatási intézményenként 

legalább egy hozzáférhető, amikor a 

felnőtt hallgató képzése zajlik: 

 tanulmányi adminisztráció; 

 büfé, étterem; 

 jegyzetbolt vagy könyvtár. 

Előnyt jelent, amennyiben a felnőtt 

hallgató képzésének időpontjaiban 

hozzáférhető: 

 karriertámogató szolgáltatás; 

 hallgatói érdekképviselet; 

 mentálhigiénés szolgáltatás; 

 babaszoba; 

 számítógép terem/wifi; 

 elektronikus tájékoztató- és 

munkafelületek; 

 tanulás-módszertani támogató 

szolgáltatás. 

 

Számítási mód: Ld. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményi 

nyilvántartás 

 

6. táblázat 

 

A mutatók véglegesítését követően javasoljuk olyan útmutató(k) elkészítését, amelyek az 

intézmények és az esetlegesen megvalósuló külső ellenőrzést végző szakértők számára is 

egyértelmű iránymutatást nyújtanak a mutatók értelmezéséhez és kiszámításához. 

 



 

 

 

   

149 

9 Mellékletek 

9.1 Szakmai mellékletek 

9.1.1 Felsőoktatási intézmények felnőttképzési 

szolgáltatási kínálata  

A felsőoktatási intézmények felnőttképzési szolgáltatásait bemutató táblázat mellékletben Excel 

fájlként található.  

(9_1_1_felnottkepzesi_kinalat.xls) 

9.1.2 A szolgáltatások elérhetősége a részidős képzésben 

résztvevők számára mutató számítása 

A mutató számítása mellékletben található Excel fájlként. 

(9_1_2_szolgaltatas_mutatok_szamitasa.xls) 

 

9.2 A kutatás dokumentumai 

A kutatás dokumentumai mellékletben találhatók Word, illetve Excel fájlként. 

9.2.1 Kutatási terv  

A szerződés mellékletét képező kutatási terv mellékletben Pdf fájlként található. 

(9.2.1.kutatasi terv_110421) 

9.2.2 Mérőeszközök  

A primér kutatás során használt kérdőív és interjúk mellékletben találhatók Pdf fájlként. 

(9_2_2_Meroeszkozok mappa: hallgatoi_interju; oktatoi_interju; programvezeto_interju; 

tanulmanyi_hivatalvezeto_interju; online_oktatoi_kerdoiv) 

9.2.3 A felmérésben részt vett felsőoktatási intézmények 

listája 

A felmérésben résztvevő felsőoktatási intézmények mellékletben találhatók az Excel fájl két 

munkafüzet lapján. 

(9_2_3_kutatasban_resztvevo_intezmenyek.xls) 
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9.2.4 A felmérésben részt vett felsőoktatási intézmények 

releváns dokumentumainak listája  

A helyzetelemzéshez felhasznált dokumentumok listája mellékletben található Excel fájlként. 

(9_2_4_intezmenyi dokumentumok) 

 

9.2.5 Felhasznált irodalom 

A felsőoktatás-politikai szakirodalomnak a kiválasztott országok tanulásszervezési, - fejlesztési 

folyamatait bemutató, elemző szakcikkei, tanulmányai, esetleírásai: 

 Adults in Formal Education: Policies and Practice in Europe 2011). European Comission, 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels. 

 Bángi-Magyar Attila és mtsai. (szerk.): AVIR Kézikönyv (é.n.). Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 Barbara Kelly (2010): Backgorund Paper - Towards a quality assured and intergrated lifelong 

learning implementation strategy. Belgian EU Presidency Conference. 

 Benedek András és mtsai (szerk., 2002): Felnőttoktatási -és képzési Lexikon. Magyar 

Pedagógiai Társaság, OKI Kiadó, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 

 Case study Switzerland Equilance Assessment for the Federal PET Diploma in Adult Education 

and Training (é.n.). H.n. 

 Comission Staff Working Paper Action Plan on Adult Learning (2011): Achievements and 

Results 2008-2010. Cedefop. 

 Common European Principles for the identification and validation of non-formal and informal 

learning (2004). 9175/04 EDUC 101 SOC 220. The Council of the European Union 

 Derényi András – Tót Éva (2011) Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 

 Durkó Mátyás (1999): Andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. In 

Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás FTE 21. MMI; IIZ/DVV, Budapest. 

 Durkó Mátyás (2002): Önképzés, Önnevelés, öntevékenység. A művelődés elemeinek belső 

feldolgozása az andragógiai (népfőiskolai) munkában In Művelődés – Népfőiskola – 

Társadalom, 2002.3. 

 Emmanuel Triby (2009): Accreditaion of prior experiemental learning and Development of 

higher education In European Journal of vocational training, 46., 2009/1. 
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 EUA jelentés (2008): Trend V. – az egyetemek alakítják az Európai felsőoktatási Térséget In 

4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konfrecia Konferenciakötet. MELLerN 

Egyesület, Debrecen. 

 EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. EU2020 Targets. 

 Eurostat Home, 2011 

 Examination Regulation at the Norwegian University of Science and Technology (2011). The 

Board of NTNU. 

 Focus on Higher Education in Europe 2010 The Impact of the Bologna process European 

Comisson, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels, 2010. 

 From University Lifelong Learning (ULLL) to Lifelong Learning Universitoies (LLLU), beFlex 

Thematic Report EUCEN, 2007. 

 Halász Gábor: Egész életen át tartó tanulás: Az új oktatáspolitikai paradigma In Kihívások és 

válaszok. Felnőttoktatási Akadémia. Gyula, 2001 

 Hawly, Joe – Souto Otero, Manuel – Duchemin, Claire (2011): Action Plan on Adult Learning 

2008-2010. Final report of Adult Learning Working Group, GHK. 

 Higher Education Governance in Europe (2008). Eurydice. European Comission Education and 

Culture DG, Brussels. 

 Higher Education Qualifications Framework in Flanders (Belgium) (2008): A presentation for 

compatibility with Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. 

 It’s always a good time to learn. Background document with key questions. Final conference 

on Adult Learning Action Plan. Budapest. 2011. 

 Kálmán Anikó (2010): Case studies in Development and Qualification of University Teachers 

in Europe NETTLE. Network of European Tertiery level Educators Projekt Publications Series 

1., Debrecen. 

 Kálmán Anikó (szerk., 2005): Lifelong Learning és kompetencia. MELLearN Egyesület, 

Debrecen. 

 Kocsis Mihály (szerk., 2011): Felsőoktatás – Adatok és tendenciák. OFI Kutatási, 

Kutatásszervezési és Elemzési Központ. 

 Kraiciné Szokoly Mária (2006): A felnőttképzésben dolgozó tanárok szakmai kompetenciái. 

HEFOP, Budapest. 

 Making an European Area of Lifelong Learning a Reality. European Comisson, 2001. 

 Manual for the Certification. Information about the procedure. Version 2004. EduQUA 

 Marie Morrissey (1996.): Mature Students in the Higher Education Sector: a Review of 

Developments in the Context of the Europen Year of Lifelong Learning. University College of 

Cork. 
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 Memorandum on Lifelong Learning. European Comisson, Commission Staff Working Paper, 

Brussels, 2000. 

 National Plan for Equity of Acces to Higher Education (2008). Higher Education Authority, 

Dublin. 

 National Reform Programme for Ireland under the Europe 2020 Strategy. European 

Comission, 2011. 

 National Strategy for Higher Education to 2030. Report of the Strategy Group, 2011. 

  National Strategy for Higher Education to 2030. Riport of the Strategy Group Department of 

Education and Skills, Government Publications Sales Offiece 2011. 

 OECD Themetic review of Tiertiary Education Country Background Report for Norway (2006). 

The Ministry of Science, Technology and Higher Education. 

 Robat Powell-Robert Smith-Angharad Reakes (2003): Defining Common Issues Across 

Europe for Adult Education. Final Riport. 

 Ruiz, Nuria: Spain's University Programmes for older adults: Lifelong learning and active 

ageing. 

 Surikova, Svetlana – Maslo, Irina (2010): Raising professional qualification of academic staff: 

the key issue nowadays in Latvia In Vietnam Forum Lifelong Learning – Building a Learning 

Society Ha Noi, ASEM LLL Hub – UNESCO HaNoi Office. 

 Szöllősi Zsuzsa (szerk., 2008): Felnőttképzés a XXI. században. CIVITAS Pedagógiai Intézet, 

Budapest 

 Sz. Tóth János (szerk., 2001): Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról. MNT–SZIE, 

Budapest–Gödöllő. 

 Sz. Tóth, János (szerk.,2004) Felnőttképzés az Európai Unióban. MNT–NFI, Budapest. 

 The Bologna Process 2020 (2009): The European Higher Education Area int he new decade. 

Communiqué of the of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and 

Louvain-la-Nueve. 

 Vámos Ágnes és Halász Gábor (2010): A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási 

intézményekben 2. Bologna Füzetek 6., Tempus Közalapítvány és ELTE PPK 

Neveléstudományi Intézet, Budapest. 

 Workshop on Adults in the Higher Education and Adult Learning, Summary of main points 

(2010). European Comission, Brussels. 

 Zrinszky László (1995): A felnőttképzés tudománya – Bevezetés az andragógiába. Okker 

Kiadó, Budapest. 


