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Jelen áttekintés1 célja, egyrészt az európai felsőoktatás minőségbiztosítási trendjeinek 
bemutatása, másrészt a magyar minőségbiztosítási gyakorlat, annak várható és kívána-
tos alakulásának vizsgálata. 

1. A minőségbiztosítás nemzetközi trendjei a felsőoktatásban

E nemzetközi trendek elemzése az aktuális folyamatok extrapolációira épül. Azt vizs-
gáltam meg, hogy a minőségbiztosításban érdekelt nemzetközi szervezetek – elsősor-
ban az ENQA, EAU, EQAR, továbbá az Európai Unió és az EHEA2 – jelentéseiben és 
elemzéseiben melyek a kiemelt területek, mit tartanak érdekesnek, fontosnak (például 
a kiadványok tematikái), illetve e szervezetek milyen célkitűzéseket, stratégiákat fogal-
maznak meg és milyen projekteket indítanak. Egy ilyen elemzés természetesen nem 
lehet teljesen objektív, a megállapításokban tükröződnek saját elképzeléseim, meggyő-
ződésem is.

A minőségbiztosítás intézményrendszere az elmúlt két évtizedben épült ki az egyes 
országokban, a felsőoktatás expanziójával párhuzamosan. A tömegesedéssel az intéz-
mények és a képzési programok is sokszínűbbé váltak, fontos lett tehát a növekvő szá-
mú program minőségének értékelése, biztosítása, különösen mert több országban dip-
lomagyárak (degree mills) jelentek meg. A kiépülő minőségbiztosítási rendszer alapját 
az állami és nem állami minősítő szervezetek (például akkreditációs bizottságok, ügy-
nökségek), valamint az intézményen belüli minőségbiztosítási és -értékelési rendszerek 
alkotják, amelyek kiegészülhetnek olyan elemekkel, mint a minőségi díjak rendszere 
vagy a (kutatási, oktatási) kiválósági központok kiválasztási folyamata. Az egyes orszá-
gok gyakorlata ugyanakkor nagyon sokszínű képet mutat: egy vagy több értékelő ügy-
nökség van-e, milyen erős ezek állami felügyelete, mi az ügynökségek szerepe (hatósági 
jellegű vagy csak tanácsadó), milyen következményekkel jár a pozitív/negatív értékelés, 
elválik-e az ügynökségek minősítése a képzések állami elismerésétől/finanszírozásá-
tól, elfogadott-e a külföldi ügynökségek értékelése, az ügynökségek inkább szummatív 
(megítélő, minősítő) vagy inkább formatív (fejlesztő) gyakorlatot követnek-e, az értéke-
lés képzési programokra vagy az intézmény egészére (minőségbiztosítási rendszerére) 
vonatkozik-e (esetleg mindkettőre), előzetes vagy utólagos értékelések vannak, hány 
évente kell értékelést végezni, az értékelés az inputokra, a folyamatokra vagy az outpu-
tokra fókuszál-e stb.3

1 A tanulmány megírásához értékes észrevételeket kaptam Szántó Tibortól és Derényi Andrástól. Ez-
úton is köszönöm nekik a segítséget.
2 A rövidítések feloldása: ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education; EAU: 
European University Association, EQAR: European Quality Assurance Register for Higher Education, EHEA: 
European Higher Education Area
3 Jó áttekintést ad az európai felsőoktatási térségben lévő országok gyakorlatáról a BFUG 2012-es jelen-
tése. EACEA: The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report. 
Elérhető: http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf
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A minőségbiztosítás területén az elmúlt évtized fontos fejleménye a kérdés nemzet-
közi szintre emelkedése.  Az Európai Unió, illetve a Bolognai folyamat keretében az 
európai országok az elmúlt évtizedben több alkalommal is foglalkoztak a felsőoktatás 
minőségügyi kérdéseivel. Ez Európai Unió például 1998-ban közleményt adott ki a fel-
sőoktatási minőségbiztosítási együttműködésekről, 2006-ban ezt megismételte, majd 
2009-ben és 2014-ben jelentést tett közzé a minőségbiztosítás európai fejleményeiről. 
A közbelső időszakok felsőoktatási témájú terveiben, közleményeiben is rendre kiemelt 
helyen szerepelt a minőségbiztosítást kérdése. Nem különbözött ettől a Bologna folya-
matban résztvevő országok oktatási minisztereinek kétévente megrendezett találkozója 
sem, amelynek mindegyikében önálló témaként jelent meg a minőségbiztosítás.

A kiemelt figyelem oka, hogy felismerték a felsőoktatás szerepét a versenyképes és 
fenntartható társadalmi-gazdasági feltételrendszer kialakításában. A felsőoktatás glo-
balizálódása, a hallgatók mobilitása és (az Európai Unión belül) a munkaerő szabad 
áramlása, az Európai Unió felsőoktatási nemzetköziesedésre vonatkozó célkitűzései 
(amelyek az EU-n kívüli hallgatók számára is vonzó célponttá tennék az európai fel-
sőoktatási intézményeket) igénylik a minőségbiztosítási eljárások és a transzparencia 
fejlesztését, valamint az ezt szolgáló mechanizmusok kidolgozását.4 Ezek révén bizto-
sítható ugyanis az egyre több hallgatót befogadó felsőoktatási intézményekbe vetett bi-
zalom növekedése.

A transzparenciát olyan megoldások szolgálják, mint 

 • a képesítési keretrendszerek bevezetése, amelyek révén az egyes országok képzési 
szerkezete összehasonlíthatóvá és áttekinthetővé válik, vagy ezzel összefüggésben 

 • a kimeneti követelmények (learning outcome) erősítése,
 • a kreditrendszer kialakítása és a diplomamelléklet bevezetése,
 • az európai „rangsor”, a Multirank/U-Rank bevezetése is, amely egy olyan sokdi-

menziós rangsor, amely törekszik az európai intézményi sokszínűség kezelésére, 
azaz arra, hogy „az almát csak az almával hasonlítsuk össze”. Ennek eszköze egy 
nagyon részletes, de standardizált adatgyűjtés, amely révén intézményi profilok 
alakíthatóak ki, és ezek révén biztosítható, hogy csak az egymással hasonló intéz-
ményeket vessük össze. A multirank rangsor már túl van a pilotfázison, élesben 
történő indulása 2014-re várható. 

 • Európai adatbázis létrehozása az értékelt képzésekről és intézményekről – ez 
az EQAR egyik fontos törekvése, amelynek kísérleti megvalósítása – az Euró-
pai Bizottság támogatásával – már megkezdődött az European Consortium for 
Accreditation (ECA) konzorcium keretében. 

E tevékenységek mindegyike az országok összehangolt működését igényli, és per-
sze legtöbbjük szorosan kötődik a minőségbiztosítás rendszeréhez is. A továbbiakban 
azonban nem a transzparencia eszközeit vizsgálom meg közelebbről, hanem a minő-
ségbiztosítás terén történt változásokat.  

4 Lásd például az Európai Bizottság közleményét a felsőoktatás nemzetköziesítéséről: „Az európai fel-
sőoktatás a világban” (COM(2013) 499 final) 
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A minőségbiztosítási tevékenységek összehangolását a 2005-ös bergeni miniszteri ta-
lálkozón elfogadott, Európai standardok és irányelvek – Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) – biztosítják, amely 
az értékelő ügynökségek, illetve az intézmények működésének legfontosabb standard-
jait és a kapcsolódó irányelveket fogalmazza meg. E dokumentum szolgál a minőség-
biztosítás nemzetköziesedésének alapjául, mert ennek révén lehetséges a nemzeti gya-
korlatok összehangolása. Az ESG szolgál a minőségbiztosítással foglalkozó nemzetközi 
hálózatok és szervezetek alapjául is, és tulajdonképpen ezen szervezetek az ESG-nek 
köszönhetik létrejöttüket is. E szervezetek közé tartozik: 

 • az európai felsőoktatási minőségbiztosítási egyesület (ENQA), amely az ESG 
promotálására és a felsőoktatási minőségügy fejlesztésére jött létre, 

 • a minőségbiztosítással foglalkozó ügynökségek regisztere (EQAR), amely az ESG 
szempontjainak megfelelő ügynökségek hiteles nyilvántartását végzi,

 • az Európai Akkreditációs Konzorcium (ECA), amely 12 ország 16 ügynökségének 
saját kezdeményezésű szervezete. Célja: elsősorban a kapcsolódó ügynökségek 
együttműködésének javítása, a diplomák kölcsönös automatikus elismerésének 
elősegítése. 

A minőségbiztosítás alakulását természetesen más – nemzetközi felsőoktatással (is) 
foglalkozó –szervezetek is rendszeresen elemzik és értékelik, így például

 • az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA),
 • a Bologna folyamat megvalósulását monitorozó Bologna utánkövetési csoport 

(Bologna Follow-up Group), valamint
 • az Európa Parlament felkérésére az Európai Bizottság is5. 

A minőségbiztosítás intézményrendszerének nemzeti szintű kiépülése (vagy leg-
alábbis nagyarányú fejlődése mellett) tehát az egyik legfontosabb fejlemény a minő-
ségbiztosítás kérdésének nemzetköziesedése, és az erre szakosodott nemzetközi intéz-
mények megjelenése. Az nemzeti és nemzetközi intézményrendszer további kiépülése 
mellett (például további országok bevonása a felsőoktatási térségbe, újabb ügynökségek 
létrejötte) vajon milyen más trendek várhatóak a jövőben? Az elmúlt időszak főbb jelen-
téseit, valamint az európai nemzetközi felsőoktatási szervezetek által publikált további 
anyagokat áttekintve, a felsőoktatás minőségbiztosítása terén az alábbi trendek, jövőbe-
ni változások látszanak kirajzolódni.

1.1. Az Európai standardok és irányelvek felülvizsgálata 

Az ESG 2005-ös megjelenése lezárta az első szakaszt az európai felsőoktatás minőség-
biztosítási rendszere kiépülési folyamatában. Ezt követően új korszak vette kezdetét, 

5 European Commission (2014): „Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education”. Elér-
hető: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf 
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amely alapjául az ESG szolgált. Ez meghatározta mind az értékelő ügynökségek, mind 
pedig az értékelt felsőoktatási intézmények működését. A különböző elemzések visz-
szatérő témája, hogy az ESG milyen hatást gyakorolt az intézményi működésre. Ezek 
kivétel nélkül jelentős fejlődésről számolnak be, ugyanakkor elismerik azt is, hogy még 
van tér a további javulásra.

A felmerülő kritikák egyike, hogy az ESG értelmezése nagyon sokféle. Egyes orszá-
gokban jó gyakorlatok gyűjteményének, máshol puha irányelveknek, megint máshol 
megfelelési listaként kezelik. Ennek oka, hogy az ESG első megfogalmazásakor tekin-
tettel kellett lenni az egyes országok külső minőségbiztosítási gyakorlatának és a fel-
sőoktatási intézményi struktúrák különbözőségére, azaz a megfogalmazások sokszor 
nagyon tágak és általánosak.6 

A 2012-es bukaresti miniszteri találkozón döntés született az ESG átdolgozásáról, 
amelyben szervesebben beépítik az Európai Felsőoktatási Térség alapelemeit, például 
a képesítési keretrendszert7, a kreditrendszert, a diplomamellékletet (ezekre a jelenlegi 
változatban nincs utalás), és új célok is megjelennek majd az anyagban (mobilitás, fog-
lalkoztathatóság), összhangban a bolognai folyamat célkitűzéseivel. 

Fontos kiegészítésnek szánják, hogy az értékelésnek ki kell majd terjednie a kap-
csolódó hallgatói szolgáltatásokra is (tanácsadás, alumni szolgálat, pályaválasztás/
karriertanácsadás stb.). Ez azért is fontos, mert a Trends V. felmérés szerint8 (ez az EUA 
rendszeres jelentése a bolognai folyamat megvalósulásáról) a 900 megkérdezett intéz-
ménynek csak 43%-a értékeli rendszeresen e tevékenységi kört, 20% pedig soha nem 
végez ilyen típusú értékelést. 

Az ESG-vel szemben felmerülő kritika, hogy túlságosan is az oktatási folyamatokra 
koncentrál. Más tevékenységek megjelenése azonban egyelőre még nyitott kérdés. Az 
ESG gyakorlati megvalósulását vizsgáló széles körű vizsgálat9 készítői azt a konklúziót 
vonták le, hogy a kutatás, az intézményi menedzsment és az úgynevezett „harmadik 
misszió” (társadalmi szolgálat) beépítése azért különösen nehéz, mert e területekre 
vonatkozóan nem egyszerű konszenzusos alapelveket megfogalmazni. Az Európai Bi-

6 ENQA (2011): Mapping the implementation and application of the ESG (Map-ESG project) Final 
report of the project Steering Group. Elérhető: http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/
occasional-papers/op_17_web(1).pdf 
7 A minőségbiztosítás, valamint a képesítési keretrendszer és a tanulási kimenetek (learning outcome) 
kapcsolatát természetesen már régebb óta igyekeznek megragadni. Az ENQA több tanulmányt is pub-
likált e kérdésben, így például Quality Assurance and Qualifications Frameworks (2007), Quality 
Assurance and Qualifications Frameworks: Exchanging Good Practice (2012), Quality Assurance and 
Learning Outcomes (2010).
8 EUA (2007): Trends V: Universities shaping the European Higher Education Area. AN EUA REPORT. 
Elérhető: http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Trends2010.sflb.ashx 
9 ENQA (2011): Mapping the implementation and application of the ESG (Map-ESG project) Final 
report of the project Steering Group. Elérhető: http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/
occasional-papers/op_17_web(1).pdf 
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zottság ugyanakkor a 2014-es jelentésében utal arra10, hogy az új ESG-nek építenie kel-
lene a „European Charter for Researches” és a „Code of Conduct for the Recruitment 
of Researchers” útmutatásaira. 

A felülvizsgálatot egy szűkebb bizottság végzi, a folyamat önálló weblapon követhető 
nyomon.11 A módosított ESG elfogadása 2015-ben, a jereváni miniszteri találkozón lesz 
esedékes.

1.2.  A külsős érintettek szerepének erősítése a külső 
minőségbiztosításban

A Bologna Follow-up Group (BFUG) legutóbbi, 2012-es jelentése szerint12 az egyik leg-
látványosabb trend az európai felsőoktatásban a külső érintettek és szakértők egyre 
jelentősebb bevonása és részvétele a külső minőségbiztosítási folyamatokba (elő- és 
utóértékelések, akkreditációk), illetve az ügynökségek testületeibe. A BFUG felmérése 
szerint 2011-ben 22 országban vonták be a hallgatókat széles körűen13, ugyanakkor 25 
országban ez még mindig korlátozott vagy hiányzik. A nemzetközi szakértők 19 or-
szágban vannak szélesebb körben jelen, 28-ban korlátozottan vagy hiányoznak, 14 or-
szágban pedig nem kötelező a munkaadók bevonása a felülvizsgálati eljárásokba (lásd 
1. ábra). 

Mindez azt mutatja, hogy jelentős tér van a további fejlődésre, amelyet a BFUG külön 
indikátorral is mér, jelezve a téma jövőbeli fontosságát.

Az ENQA is rendszeresen végez felméréseket tagjai körében az ügynökségi prioritá-
sokkal és a jó gyakorlatokkal kapcsolatban. A 2012-es vizsgálatban is arról számolnak 
be14, hogy az ügynökségek fokozott erőfeszítést tesznek a külső tagok bevonására. Van, 
ahol az ügynökség önálló hallgatói tanácsadó testületet hozott létre, Horvátországban 
pedig egy felsőoktatással foglalkozó civil testület került az állandó meghívottak közé 
éppen azért, hogy a testület működése átláthatóbb és elszámoltathatóbb legyen.

10 European Commission (2014): „Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education”. Elér-
hető: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf 
11 http://revisionesg.wordpress.com/background/ 
12 EACEA: The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report. El-
érhető: http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf 
13 A hallgatók bevonásáról lásd még: ENQA (2006): Student involvement in the processes of quality 
assurance agencies. 
14 Grifoll, Josep – Hopbach, Achim – Kekäläinen, Helka – Lugano, Nathalie – Rozsnyai, Christina – 
Shopov, Todor (2012): Quality Procedures in the European Higher Education Area and Beyond – Visions 
for the future. Third ENQA Survey. ENQA, Brussels. Occasional Papers 18. Elérhető: http://www.enqa.
eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/ENQA_op18.pdf 
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1. ábra. Nemzetközi részvétel az európai országok minőségbiztosításában

Magyarázat:  sötétzöld = mind a négy aspektus érvényesül (1. az ügynökségek teljes jogú ENQA/EQAR-
tagok, 2. nemzetközi szakértők részt vesznek a nemzeti minőségbiztosítási testület kormányzásában, 3. 
nemzetközi szakértők tagként/megfigyelőként részt vesznek az értékelő bizottságokban, 4. nemzetközi 
szakértők tagként/megfigyelőként részt vesznek az utánkövetési folyamatokban);  világoszöld = a négyből 
három szempont érvényesül;  sárga = a négyből kettő szempont érvényesül;  narancssárga = a négyből 
egy szempont érvényesül;  piros = egy szempont sem érvényesül.

1.3. A minőségbiztosítás nemzetköziesedése

A felsőoktatás az elmúlt 20 évben jelentősen nemzetköziesett. Az Európai Unió ki-
fejezett célja az európai felsőoktatás nemzetköziesedésének erősítése.15 Maga a 
nemzetköziesedés többféle formában is történhet, az egyes formák sajátos minőségbiz-
tosítási kihívásokkal járnak. 

 • Nemzetközi együttműködések keretében kínált képzések (joint programok, 
double degreek): itt fontos célkitűzés, hogy ne legyen szükség az ilyen képzések 
többszörös akkreditációjára. Az ECA konzorcium például kiemelt projekt kere-
tében16 foglalkozik a joint programok és az Erasmus Mundus programok akkre-

15 COM(2013) 499, Európai Bizottság, Az európai felsőoktatás a világban. Emellett az EU támogatásával 
fut az ECA konzorcium keretében a „Certificate for Quality of Internationalisation” projekt, amelynek 
célja olyan módszertan kidolgozása, amely alkalmas az intézmények nemzetköziesedésének értékelésére, 
elismerésére és fejlesztésére. Lásd: http://ecahe.eu/home/about/projects/cequint/ 
16 Ez az ún. JOQUAR program (Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of degrees 
awarded), lásd: http://ecahe.eu/w/index.php/JOQAR 
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ditációjával és kölcsönös elismerésével, de az ENQA is külön jelentésben17 tér ki e 
témakörre.

 • Távoktatás – lásd például a massive open online course (MOOC-ok) – terjedése: 
kiemelt kérdések az ilyen módon megszerzett ismeretek beszámíthatósága, a hall-
gatók azonosítása és értékelése.

 • A felsőoktatás exportja, azaz a külföldi hallgatók helyszínre utaztatása és képzése 
(hallgatók mobilitása): ez megvalósulhat rövid távú mobilitási programok kereté-
ben, amely során a partnerintézmény csak részképzést nyújt (például Erasmus), 
vagy diplomát adó képzésekre történő beiskolázással is. A legfontosabb kérdés 
mindkét esetben a fogadó intézményekben szerzett ismeretek elismerhetőségének 
megfelelő szabályozása, amely általában igényli a külföldi intézmény akkreditáci-
ójába, minőségbiztosítási rendszerébe vetett bizalmat.

 • A felsőoktatás importja, azaz saját campusok létrehozása külföldön, vagy campu-
sok működtetése helyi partnerekkel közreműködésben (oktatók és intézmények 
mobilitása): itt az alapvető kérdést az jelenti, hogy a külföldön működtetett cam-
pust mely ország külső minőségbiztosítási eljárásai szerint kell értékelni. Ha pél-
dául egy angol egyetem Kínában hoz létre campust, akkor a kínai vagy az angol 
minőségbiztosítási eljárások az irányadóak? Hogyan hangolhatóak ezek össze? A 
jelenlegi gyakorlat általában kettős akkreditációt tesz szükségessé, hosszabb távon 
azonban ennek egyszerűsítése lenne a cél.

A fenti példákból látható, hogy az intézmények határon túlnyúló képzéseinek sza-
porodásával, illetve az intézményi együttműködések fokozódásával kiemelt kérdés lesz 
a határon túli (transborder) minőségbiztosítás kérdése. Ez azt igényli, hogy az egyes 
országokban elfogadják a külföldi nemzeti, illetve a nemzetközi ügynökségek akkredi-
tációját, értékelései gyakorlatát. Ez az ügynökségek közös alapokon nyugvó működését 
és felügyeletét teszi szükségessé. E célt szolgálná az európai minőségbiztosítással fog-
lalkozó ügynökségek regisztere (EQAR), amelynek jelenleg 15 országból 31 tagja van 
(a MAB még nem tagja az EQAR-nak, de tervezi a tagságot). Az EQAR egyik stratégiai 
célja éppen az értékelések kölcsönös elismertetésének növelése. Az Európai Unió más 
eszközökkel, például az Erasmus+ program révén is elő kívánja segíteni a minőség-
biztosítás nemzetköziesedését, amellyel ösztönözni próbálják például a joint degreek 
könnyebb elismertetését és a minőségbiztosítási együttműködéseket. 

A BFUG 2011-es felmérése azt mutatja, hogy az Európai Felsőoktatási Térség 14 or-
szágában elfogadott a külföldi ügynökség értékelése, 8 országban pedig erre bizonyos 
feltételek esetén (például joint programok) van lehetőség (lásd 2. ábra). Sok helyen – 
köztük Magyarországon és a legtöbb közép- és nyugat-európai országban – erre nincs 
lehetőség, de e téren a gyakorlat nagyon gyorsan változik (Lengyelországban például 
2011-től vált elismertté a külföldi ügynökségek értékelése).

17 lásd: ENQA (2011): Quality Assurance of Joint Programmes.
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2. ábra.  Felsőoktatási intézmények lehetősége külföldi ügynökségek által megvalósított minőségérté-
kelésre, 2010/11

Forrás: BFUG kérdőív
Magyarázat:  rózsaszín = a felsőoktatási intézményeket értékelheti külföldi ügynökség;  

 barna = a felsőoktatási intézményeket nem értékelheti külföldi ügynökség;  barna sávozott = 
néhány esetben a felsőoktatási intézményeket értékelheti külföldi ügynökség;  kék pöttyözött 
= nincs adat.  

Az értékelések kölcsönös elismerésen túl a nemzetköziesedés további szükséges felté-
tele, hogy az intézmények megfelelő autonómiával rendelkezzenek ahhoz, hogy szaba-
don választhassanak értékelő ügynökséget. Emellett az is szükséges, hogy legyenek az 
értékelésre alkalmas ügynökségek, illetve a nemzeti ügynökségek hajlandóak legyenek 
külföldön is szolgáltatást nyújtani, és ehhez rendelkezésükre álljon a szükséges szak-
mai és pénzügyi erőforrás18, vagy alakuljanak nemzetközi ügynökségek.  

Az ENQA-tagok között végzett 2012-es felmérésekben19 a határon túli program érté-
kelésével kapcsolatban az ügynökségek kevesebb, mint 20%-a gondolta úgy, hatékony 
mechanizmusokkal rendelkezik (miközben az ügynökségek majd 60%-ának van erre 
vonatkozó valamilyen gyakorlata). Fontos azonban azt is látni, hogy az ügynökségek-

18 European Commission (2014): „Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education”. Elér-
hető: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf 
19 Grifoll, Josep – Hopbach, Achim – Kekäläinen, Helka – Lugano, Nathalie – Rozsnyai, Christina – 
Shopov, Todor (2012): Quality Procedures in the European Higher Education Area and Beyond – Visions 
for the future. Third ENQA Survey. ENQA, Brussels. Occasional Papers 18. Elérhető: http://www.enqa.
eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/ENQA_op18.pdf
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nek egyelőre kevesebb, mint fele kezeli ezt a témát prioritásként. Ez nyilván összefüg-
gésben van az adott ország nemzetköziesedési törekvéseivel. 

Nemzetközi ügynökségek néhány területen, például a gazdasági képzésekben, már 
ma is léteznek. Értékelésük széles körben ismert, ugyanakkor nemzeti szinten nem fel-
tétlenül elfogadott. Az ilyen értékeléseket (akkreditációkat) az intézmények többnyire 
piaci kényszerek miatt, önkéntesen vállalják. További sajátosság, hogy ezen értékelé-
sek sok esetben nem egyszerűen a minimális követelmények (standardok) elismerését 
jelzik – ami az akkreditáció funkciója –, hanem lényegében a kiemelkedő minőséget 
jelentő, minőségi pecsétként vagy címkeként (quality seal, quality label) funkcionál-
nak. A legjobb üzleti iskolák mindhárom nagy, nemzetközi minősítő szervezet – a 
londoni AMBA, az amerikai AACSB és a brüsszeli EQUIS – minősítését (akkreditáci-
óját) igyekeznek megszerezni. Ezeket az intézményeket „három koronás intézmények-
nek” (triple-crown business school) nevezik20. Hogy ez milyen mértékben függ össze a 
nemzetköziesedéssel, azt jól mutatja, hogy a nemzetközi piacra kilépni nem szándéko-
zó amerikai üzleti iskolák ritkán törekednek az európai ügynökségek akkreditációjá-
nak megszerzésére.  

Ehhez hasonló nemzetközi ügynökségek kialakulása a közeljövőben más területeken 
is várható. A mérnöki21 és kémiai22 területeken (az Európai Unió támogatásával) már 
alakult ilyen szervezet, a zenészképzés területén pedig folyamatban van.23 

1.4.  Az atipikus képzési formák minőségbiztosításának 
standardizálódása

A felsőoktatás expanziójával és nemzetköziesedésével növekedett a képzések diverzitá-
sa. A képzés formája, tartalma, kivitelezési módja sokkal színesebb lett, a technológia 
fejlődésével e folyamat még tovább gyorsult. Elterjedtek a rövid ciklusú, a távképzésben 
és az online formában kínált képzések (MOOC-képzések, blended learning képzések), 
amelyet az Európai Unió is támogat, amikor például a bizottság úgy fogalmaz, hogy 
„Európának élen kell járnia a digitális oktatás lehetőségeinek kiaknázására tett globális 
erőfeszítésekben – beleértve az IKT-technológiák elérhetőségét, a nyitott oktatási se-
gédanyagok használatát és a nyitott online tömegkurzusokat.”24 E képzések és képzési 
formák elterjedésével együtt nemcsak az ilyen formában szerzett ismeretek elfogadott 

20 Lásd például: http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_accreditation 
21 European Network for Accreditation of Engineering Education. http://www.enaee.eu/ 
22 European Chemistry and Chemical Engineering Education Network, http://www.ec2e2n.net/ 
23 European Commission (2014): „Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education”. Elér-
hető: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf 
24 COM(2013) 499, Európai Bizottság, Az európai felsőoktatás a világban. Elérhető: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0499:FIN:HU:PDF 
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elismerési eljárásai várnak válaszra, hanem e képzések célszerű minőségbiztosítási sa-
játosságai is. Ugyanez igaz a korábban szerzett ismeretek validációjára is.

A kérdés fontosságát jelzi, hogy az ENQA tanulmányok sorában dolgozta fel e kér-
déseket az elmúlt néhány évben, így elemzés jelent meg az élethosszig tartó tanulás, az 
e-learning és a posztgraduális képzések minőségbiztosítási vonatkozásairól is.25 Ennek 
ellenére 2012-ben az ENQA felmérésében szereplő ügynökségeknek alig 40%-a foglal-
kozott az élethosszig tartó tanulás és/vagy az online képzés témaköreivel, és körülbelül 
ennyien tekintették prioritásnak a témát.26

1.5. A tanulás- és hallgatóközpontú szemléletmód erősödése

A felsőoktatási minőségügy az eddigiekben főként a folyamatokra, struktúrákra, 
rendszerekre és a tanítás körülményeire, feltételeire koncentrált, kevésbé a tartalom-
ra, a hallgatókra, a tanulásra, a meglévő standardok emelésére. A tanulási eredmények 
(learning outcome) szemlélet megjelenése már jelzi ezt a folyamatot, a jövőben várha-
tóan nagyobb szerepe lesz ezek hétköznapi gyakorlatba ágyazásának, valamint az ezt 
erősítő intézményi, állami és nemzetközi oktatáspolitikai kezdeményezéseknek. Arról 
van tehát szó, hogy a minőségügyi rendszereknek nagyobb figyelmet kellene szentelni-
ük annak, hogy a hallgatók mit és hogyan tanulnak meg, milyen a tanulásuk minősé-
ge és eredményessége, hogyan lehet több tanulási lehetőséget biztosítani számukra (az 
angol felsőoktatásban a „learning opporunities” kulcskifejezésnek számít). Mindez az 
intézményi minőségügyi rendszerek fejlesztését igényli, amelyet sok országban (példá-
ul Angliában, Ausztráliában, a skandináv országokban) már ma is policy-eszközökkel 
igyekeznek támogatni. 

E szemléletmód mellett álltak ki a felsőoktatási térség országainak oktatási minisz-
terei is 2012-ben Bukarestben, amikor úgy fogalmaztak: „We reiterate our commitment 
to promote student-centred learning in higher education, characterised by innovative 
methods of teaching that involve students as active participants in their own learning. 
Together with institutions, students and staff, we will facilitate a supportive and 
inspiring working and learning environment”. Az Európai Bizottság pedig külön je-
lentést kért a tanítás és tanulás minőségének javítási lehetőségeiről.27 A dokumentum 
szerzői számos javaslatot fogalmaztak meg a tanulás intézményesített támogatására, il-

25 Quality Assurance in Lifelong Learning (2011), Quality Assurance of E-learning (2009), Quality 
Assurance in Postgraduate Education (2009)
26 Grifoll, Josep – Hopbach, Achim – Kekäläinen, Helka – Lugano, Nathalie – Rozsnyai, Christina – 
Shopov, Todor (2012): Quality Procedures in the European Higher Education Area and Beyond – Visions 
for the future. Third ENQA Survey. ENQA, Brussels. Occasional Papers 18. Elérhető: http://www.enqa.
eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/ENQA_op18.pdf
27 High Level Group on the Modernisation of Higher Education (2013): Report to the European 
Commission on Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions. 
Elérhető: http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation_en.pdf 
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letve a pedagógiai innovációkat támogató kultúra kialakítására vonatkozóan. Ez, illet-
ve Halász Gábor e témában írt összefoglaló tanulmánya28 olyan javaslatokat tartalmaz, 
mint az oktatás kutatással egyenértékű elismerése vagy a tanítással/tanulással foglal-
kozó szerepek felértékelése az intézményekben. Ilyen megoldásnak tekinthető még az 
oktatásfejlesztési központok létrehozása, az intézményi „tanítási és tanulási stratégiák” 
kialakítása, a képzési programok (szakok) középpontba helyezése vagy a tanulás és ta-
nítás kérdéseire fókuszáló belső kutatási és fejlesztési programok indítása. E technikák 
alkalmazása is feltételezi a hallgatókkal való szoros együttműködés szükségességét, to-
vábbá gyakorlatközösségek kialakítását. 

A tanulás középpontba helyezése természetesen nem azt jelenti, hogy a tanítás mi-
lyensége lényegtelen kérdés lenne. Épp ellenkezőleg: „a minőségi tanítás sine qua non-
ja a minőségi tanulási kultúrának.”29 A tanulási szemléletmód kialakulásának fontos 
feltétele az oktatók pedagógiai képzettségének és kultúrájának erősítése. Az Európai 
Bizottságnak küldött jelentés azt a célt fogalmazza meg, hogy 2020-ra minden felső-
oktatásban dolgozó oktató igazolható módon pedagógiai képzésen vegyen részt. To-
vábbi javaslatként jelenik meg, hogy a tanítási készségeket az intézmények értékeljék 
fel a teljesítményértékelési eljárásokban és az előmeneteli rendszerekben, vezessenek 
be mentori rendszereket, és az oktatók felvétele során is vegyék figyelembe az oktatási 
készségeket. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a csak oktató pozíciók létrehozása a 
kutatásintenzív intézményekben az oktatás reputációjának csökkenésével jár, az okta-
tási feladatokra felvett külsős oktatók pedig nehezebben elszámoltathatóak. Az oktatás 
megítélése szempontjából az is problémát jelent, hogy a rangsorok kevéssé érzékenyek 
az intézmények oktatási és tanulási eredményeire (ez persze összefügg azzal, hogy a 
tanulási eredmények meglehetősen nehezen mérhetőek és számszerűsíthetőek). 

1.6. Az oktatási szintek szorosabb összehangolása

Az Európai Bizottság 2014-es jelentése a felsőoktatás minőségügyéről fontos fejlesz-
tési területként említi az oktatás különböző szintjeinek (közoktatás, szakképzés, fel-
sőoktatás) szorosabb összehangolását, minőségbiztosítási szempontból. Az Európai 
Unió támogatásával 2013. november végén zajlott például az „Increasing synergies 
between the implementation of the learning outcomes approach and quality assurance 
arrangements” című PLA (peer learning activities) rendezvény, amelynek célja épp az 
volt, hogy a szakképzés és a felsőoktatás területén tevékenykedők megismerjék egymás 
gyakorlatát.30

28 Halász Gábor (2010): A tanulás minősége a felsőoktatásban: intézményi és nemzeti szintű folyamatok 
című dolgozatában. Elérhető: http://halaszg.ofi.hu/download/A_study_TANULAS.pdf 
29 High Level Group on the Modernisation of Higher Education (2013): Report to the European 
Commission on Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions. 
13. o. Elérhető: http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation_en.pdf 
30 Lásd: http://www.ehea.info/event-details.aspx?evId=516 
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E koordinációs tevékenység alapjául szolgál az oktatási rendszer egészét átölelő ké-
pesítési keretrendszerek bevezetése is, melynek keretében lehetővé válik a külön-külön 
fejlesztett minőségbiztosítási eszközök és gyakorlatok összehangolása. 

2. A felsőoktatás minőségbiztosításának hazai változásai

Közismert, hogy a felsőoktatásban a minőség fogalmának értelmezése igen sokrétű. 
Érthetjük alatta a kiválóságot (excellence, legjobbnak lenni), a hibák kiküszöbölését 
(alacsony selejtarány), a célnak való megfelelés és célelérés képességét (folyamatos fej-
lesztés), az előre meghatározott küszöbértékek (standardok) elérésének képességét, va-
lamint az értéknövelés képességét is.31 E fogalmak csak részben fedik egymást.

Természetes, hogy az ágazati minőségpolitika számára mindegyik értelmezési szem-
pont fontos, ugyanakkor elkerülhetetlen, hogy egyik-másik ne váljon dominánsabbá 
akár tudatos döntések, akár nem szándékolt hatások miatt. A dominanciát alapvetően 
azok az eszközök és eljárások határozzák meg, amelyeket az oktatásirányítás a minőség 
biztosítása érdekében alkalmaz. Amikor a hazai felsőoktatás minőségbiztosításának 
változását vizsgálom, akkor elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy az alkalmazott esz-
közök fényében a minőség mely megközelítése jut érvényre. Majd minden felsőoktatási 
beavatkozásnak van (valamely értelemben vett) minőséget javító vagy romboló hatása, 
ezért itt elsősorban a minőség kérdésével direkt módon foglalkozó eszközök hatását 
vizsgálom: az engedélyeztetési és jóváhagyási eljárásokat (MAB), a belső fejlesztést tá-
mogató eszközöket (felsőoktatás minőségi díj, indikátorok és benchmarkok), továbbá a 
versenyeztetési eljárásokat (kiválósági díjak).

2.1.  A Magyar Akkreditációs Bizottság helyzetének és feladatának 
változása

A hazai felsőoktatás ügyét 2011-ig legerőteljesebben a Magyar Akkreditációs Bizottság 
(MAB) jelenítette meg. E testület elődje (Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság) 
az európai országok jelentős részét megelőzve állt fel, 1992-ben. Tevékenységének lénye-
ge kezdettől fogva az volt, hogy szakértői véleményt adott a képzések és intézmények 
minőségéről, a minőségi képzés feltételeinek meglétéről (a doktori iskolákat illetően a 
MAB de facto döntési joggal rendelkezett). A MAB helyzetbehozása révén tehát az ága-
zati minőségpolitika alapvetően a minimumfeltételek (standardok) elérési képessége-
ként értelmezte a minőség fogalmát, és e standardok megfogalmazását a MAB-ra bízta. 

31 Lásd részletesebben: Csizmadia Tibor (2009): Minőségmenedzsment a felsőoktatásban. In: Drótos 
György – Kováts Gergely (2009): Felsőoktatás-menedzsment. Budapest. Aula Kiadó, 179–198. o. Elérhető: 
http://mek.oszk.hu/09200/09232/ 
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A MAB testületének tagjait döntő részben a felsőoktatási szereplők delegálták (Ma-
gyar Rektori Konferencia, Magyar Tudományos Akadémai), ami tehát lényegében a 
szféra önszabályozását jelentette. Ez persze időnként a szektoron belüli érdekharcok 
terepévé is tette a MAB-ot (különösen a bolognai képzési struktúra bevezetésekor). A 
mindenkori kormányzat felsőoktatásért felelős vezetői a minőségbiztosítás kérdésébe 
közvetlenül többnyire nem szóltak bele, bár a MAB javaslatait időnként figyelmen kí-
vül hagyták (például amikor a MAB elutasítása ellenére a miniszter engedélyezte egyes 
szakok indulását). 

A MAB autonóm testületként hamar csatlakozott az európai áramlatokhoz: kezde-
tektől átvették az Európai standardokat és irányelveket, nemzetközi tanácsadótestületet 
működtettek, a hallgatók tanácskozási joggal, a kamarák (munkáltatók képviselői) sza-
vazati joggal vehettek részt a testület munkájában (még ha szavazati arányuk alacsony 
is volt). A MAB emellett ENQA tagja is lett, és aktív szerepet játszott a közép-európai 
minőségügyi ügynökségek hálózatának (Central and Eastern European Network for 
Quality Assurance Agencies) létrehozásában és működtetésében. 

Az eljárások tekintetében is összhangban volt az európai és magyar gyakorlat: meg-
honosodott az intézmény- és programakkreditáció (ez 2007-től szétvált), valamint a be-
meneti jellegű vizsgálatok mellett egyre erősödött a törekvés a kimeneti jellegűekre is, 
amelyre az alapot a Képzési és kimeneti követelmények szolgáltatták. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy a Bologna rendszer bevezetésekor az újonnan indított képzéseknél a 
MAB csak bemeneti feltételeket vizsgálhatott, a folyamat és a kimenet ekkor még nem 
volt értékelhető. Az utóbbi években többször is megjelent a törekvés (legalábbis nyi-
latkozati szinten) az audit típusú vizsgálatok erősítésére, azaz arra, amikor a képzések 
minőségét az intézmények saját minőségügyi rendszerei biztosítják, és a MAB csak az 
intézményi minőségügyi rendszert vizsgálja és értékeli. 

A MAB helyzetét a 2005-ös felsőoktatási törvény, illetve a kapcsolódó kormány-
rendeletek megerősítették ugyan, de a testület státusa a 2011-es felsőoktatási törvény-
nyel bizonytalanná vált. Egyrészt megváltozott a testület összetétele: tagjainak felét a 
miniszter által közvetlenül kinevezett (és indokolás nélkül visszahívható) képviselők 
teszik ki, elnökét szintén a miniszter jelöli (az MTA elnökével konzultálva).32 A mun-
kaadók képviselői ugyanakkor kikerültek a plénumból, és a hallgatók is elveszítet-
ték tanácskozási jogukat (a doktoranduszok viszont szavazati jogot kaptak). A MAB 
ugyanakkor – saját hatáskörében eljárva – a látogatóbizottságokba továbbra is bevonja 

32 2006-tól kezdve a MAB főként intézményi képviselőkből állt össze: a 29 tagból 15 tagot az MRK, 
8 tagot az MTA, 4 tagot a kamarák, 1 tagot az Országos Köznevelési Tanács és 1 tagot a Országos Ki-
sebbségi Bizottság delegált. (A hallgatók tanácskozási joggal vehettek részt az üléseken.) Az intézményi 
kötődésű képviselők dominanciája 2011 után is fennállt, de mások lettek a delegálási szabályok: a törvény 
értelmében a testületbe a miniszter 9, az MTA 2, az MMA 1, az egyházak 2, az MRK 3, a DOSZ pedig 
1 főt delegált előzetes egyeztetés alapján (az egyeztetéssel kívánták biztosítani, hogy lehetőleg minden 
tudományterület képviselve legyen). Érdemes kiemelni azt is, hogy a MAB első ciklusában még volt két 
külföldi tagja is, de e gyakorlat folytatását a delegálási szabályok és a MAB pénzügyi helyzete megaka-
dályozta. (ld. Bazsa – Szántó (2008): Felsőoktatási akkreditáció Magyarországon. Educatio 17.évf, 1. sz. 
36-50.o.) 
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a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája képviselőit, emellett létrehozott 
egy Hallgatói Tanácsadói Testületet is. 

A MAB eddig garantált finanszírozása bizonytalanná vált, a testület az elmúlt két 
évben tartalékait felélve tudott csak gazdálkodni, aminek következtében az eredetileg 
ütemezett vizsgálatok (például a párhuzamos szakakkreditációs vizsgálatok) elmarad-
tak vagy halasztódtak. A forráshiány nagyon megnehezíti a MAB európai kapcsolódá-
sát is (külföldi szakértők meghívása, ENQA- és CEEN-tagság fenntartása stb.).

1. táblázat. a maB gazdálkodása számokban (millió Ft-ban, illetve %-ban) 

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013*

Központi költségvetési támogatás 245,5 180,0 126,9 61,9 155

Saját bevétel 61,0 41,1 32,3 52,9 85,0

Rendkívüli bevétel – – 17,2 – –

Összes bevétel 306,5 221,1 176,4 114,6 240,0

Összes kiadás 269,9 217,0 215,3 182,6 216,6

Eredmény (hiány) 36,6 4,1 –38,9 – 67,8 +23,4

Forrás: Bazsa György (2014): A minőség és az akkreditáció új útjai a felsőoktatásban, 2010–2014. Educatio. 
Megjelenés alatt.
* Előzetes adat.

A MAB által folytatott intézményakkreditációs eljárások korábbi jogalapja lényegé-
ben megszűnt. Ezek helyett az Oktatási Hivatal jogosult a működési engedély felül-
vizsgálatára, amelyhez felkérheti a MAB-ot is véleményezésre. (Ennek eljárási részletei, 
garanciái egyelőre tisztázatlanok.) Hasonló a helyzet a programakkreditációkkal is. 
Mindez azt is jelenti, hogy a továbbiakban a MAB – az egyetemi tanári pályázatokat 
leszámítva – nincs közvetlen kapcsolatban az intézményekkel, hanem csak az Oktatási 
Hivatalon keresztül, annak felkérésére (vagy az intézmények saját kérésére) járhat el.

2.2. Az intézmények belső minőségkultúrájának alakulása

A felsőoktatási intézmények körében a rendszerváltáskor – összhangban a felsőoktatás 
elitista szemléletével és fragmentáltságával – alapvetően kiválósági szemlélet érvénye-
sült, amelyben a minőség a kiváló oktatók és hallgatók természetes következményeként 
áll elő. Ebben a megközelítésben tehát, a minőség az oktatói kiválóság és a megfelelő 
szelekció révén biztosítható. 

Hosszú időnek kellett ahhoz eltelnie, hogy az intézmények körében elfogadott le-
gyen az a megközelítés, amely szerint nem elég az oktatói kiválóság biztosítása, hanem 
az intézményeknek aktívan is szerepet kell vállalniuk a minőségbiztosítás és -fejlesz-
tés folyamatában: rendszeres monitorozására és a minőséget erősítő beavatkozásokra 
van szükség. Ebben nemcsak a MAB működése és a felsőoktatás expanziójából fakadó 
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kényszerű szükségszerűség játszott szerepet, hanem a 2005-ös felsőoktatási törvény 
azon előírásai is, amely az intézményeket minőségirányítási rendszerek kialakítására 
kötelezte. Mindez egyébként összhangban állt az Európai Unió és a Bologna folyamatot 
támogató miniszterek azon elköteleződésével, amely a minőségbiztosításra elsősorban 
intézményi felelősségként tekint (vö: intézményi autonómia), és a külső szereplőknek 
(mint például a MAB) az intézményi gyakorlatok kialakításában, ellenőrzésében és 
összehangolásában kell támogatást nyújtaniuk. Érdemes felhívni a figyelmet, hogy e 
megközelítésben a minőség fogalmának értelmezése is megváltozott: nem a minőség 
kiválósági vagy minimumstandardokat elérő értelmezéséről van szó, hanem a standar-
dok folyamatos emelésének, a kitűzött célok elérésének képességéről.

Az intézményi minőségkultúra alakulását számos HEFOP- és TÁMOP-pályázat is 
segítette, és végső soron ezt a célt szolgálta az ún. Felsőoktatási Minőségi Díj is, ame-
lyet először 2006-ban hirdettek meg. E díj – amellett, hogy díjjal jutalmazta a jó folya-
matokkal rendelkező intézményeket – elsősorban az önfejlesztésre, a minőségkultúra 
szemléletmódjára helyezte a hangsúlyt (nem véletlenül helyezi az ISO helyett a TQM/
EFQM-megközelítést a középpontba).

Mindezen kényszerek, erőfeszítések és lehetőségek ellenére az intézmények minő-
ségkultúrája lassan fejlődött. A formális minőségbiztosítási rendszerek mindenhol ki-
alakultak, de ezek alig-alig hatoltak be az oktatás és tanulás világába. Halász Gábor 
jegyzi meg áttekintő tanulmányában, hogy a Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerésére 
benyújtott pályázatokban a tanulás szó csak elvétve fordul elő.33 A mennyiség továbbra 
is dominálja a minőséget az intézmények életében. Bár a minőségelvű mentalitás jelen 
van, maga a minőségügy rendszere még nem a hétköznapok szerves része. Sőt, a for-
mális akciókat az oktatók (és még a vezetők is) sokszor kontraproduktívnak, beavatko-
zónak élik meg.34

A 2011-es felsőoktatási törvény ráadásul megszüntette az intézmények azon kötele-
zettségét, hogy minőségirányítási rendszereket működtessenek. A bizonytalanná váló 
szabályozási és finanszírozási környezet amúgy sem kedvez a minőségépítő progra-
moknak. Megszűnt a Felsőoktatási Minőségi Díj is, amelyet 2012-ben hirdettek meg 
utoljára (2013-ban hatályon kívül helyezték a díjra vonatkozó kormányrendeletet).

2.3. A kiválósági eljárások alakulása

A minőség felfogásának hagyományos értelmezését a kiválósági megközelítés jelenti, 
amely a magas minőséget a kiugró eredménnyel és teljesítménnyel azonosítja. Úgy vé-
lem, a felsőoktatás oktatói számára ez számít természetesnek, hiszen a felsőoktatásban 
magától értetődő a legjobb oktatók és kutatók középpontba állítása, díjazása. Azok az 

33 Halász Gábor (2010): A tanulás minősége a felsőoktatásban: intézményi és nemzeti szintű folyamatok. 
Elérhető: http://halaszg.ofi.hu/download/A_study_TANULAS.pdf 
34 Lásd erről: Bazsa György (2014): A minőség és az akkreditáció új útjai a felsőoktatásban, 2010–2014. 
Educatio. Megjelenés alatt.
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eljárások biztosítják tehát a minőséget, amelyek hozzájárulnak, lehetővé teszik és/vagy 
elismerik a kiváló oktatói, kutatói és szervezeti teljesítményeket: a finanszírozás, a kivá-
lasztási és a szelektív jutalmazási eljárások. Ezek jellegzetessége a szelektivitás, illetve a 
szummatív (összegző, minősítő, ítélkező) megközelítésmód, szemben például a Felső-
oktatási Minőségi Díj formatív (fejlesztő) jellegével. 

A magyar felsőoktatásban elsőként 2010 januárjában írták ki a pályázatot a kutató-
egyetemi cím elnyerésére, amelynek feltételeit kormányrendelet szabályozta.35 A bírála-
ti folyamatban az elmúlt időszak tudományos teljesítménye 85%-ban, a jövőben vállalat 
teljesítmény 15%-os súllyal számított (emellett rendkívül sok teljesítményindikátort is 
meg kellett adni), de feltétel volt egy minimális szint elérése is. A pályázaton végül – a 
kiírással ellentétben – „kutató-elitegyetemi” és „kiváló egyetemi” címeket osztottak ki 
5-5 intézménynek.36 E címek – egy kapcsolódó TÁMOP-pályázaton keresztül – jelentős 
támogatással is jártak.

Az új kormány 2013-ban rendeletet adott ki „a nemzeti felsőoktatási kiválóságról”37, 
amely szabályozta a „kiemelt felsőoktatási intézmény”, a „kutatóegyetem”, az „alkal-
mazott tudományok főiskolája”, illetve a „kutató kar” odaítélési feltételeit és számát. 
A pályázati feltételek lényegesen nem különböznek a korábbi forduló feltételeitől: a 
hangsúly ezen esetekben is a múltbéli, kutatási és doktori teljesítményen van, valamint 
a címek elnyerése egyben további állami támogatásokra is jogosít. Egyetlen kivétel 
van: a kiváló egyetemek, amelyekre vonatkozóan nincs a kormányrendeletben meg-
határozott szempontrendszer. Ezen egyetemeket ugyanis a miniszter előterjesztésére a 
kormány határozza meg.38 A címmel elvben költségvetési támogatás is jár(t) (ezt tehát 
nem TÁMOP-pályázatból fedezték). 

Az említett kormányrendelet emellett rendelkezett a hallgatók, az oktatók és kutatók 
kutatói kiválóságának állami elismeréséről és támogatásáról, a tudományos diákköri 
kiválóság elismeréséről, valamint a tehetséggondozásról (szakkollégiumok, tudomá-

35 276/2009. (XII. 4.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes végrehaj-
tási rendeleteinek módosításáról.
36 Kutató-elitegyetem lett a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 
Kiváló egyetem elismerést kapott a Pécsi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem, a Miskolci Egye-
tem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pannon Egyetem. 
37 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról.
38 Érdekes párhuzam, hogy mind a 2010-es, mind a 2013-as pályázat igen sajátos volt. 2010-ben hóna-
pokat csúszott a beadott pályázatok bírálata, és végül nemcsak kutató, hanem kiváló egyetemi címeket 
is osztottak – a pályázati kiírással ellentétben. A 2013-as fordulóban pedig végül nem pályázat, hanem 
egyszerű kormányhatározat formájában döntöttek arról, melyek is a kiváló intézmények. A kormányren-
delet 2013. február 5-én jelent meg, február 6-án vált hatályossá, és február 7-én már meg is jelent a kor-
mányhatározat a kiemeltté minősített intézményekről. Február 12-én pedig kiosztották az alkalmazott 
kutatások főiskolája címeket is. További érdekesség, hogy a kutatóegyetemek kiválasztására vonatkozó 
korábbi (2009-es) szabályok továbbra is hatályosak, azok hatályon kívül helyezésére nem került sor. Ilyen 
egyetemek megjelölésére 2013-ban egyébként nem került sor.
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nyos diákkörök) is. A kiváló oktatókat, hallgatókat kiválósági ösztöndíjakkal támogatja 
(ennek menedzselését a Nemzeti Kiválósági Program39 végzi). 

* * *

Milyen hangsúlyeltolódások voltak megfigyelhetőek az elmúlt években a magyar felső-
oktatási minőségügyben? A fenti elemzés alapján megállapítható, hogy visszaszorultak 
az intézményi minőségkultúrát és a minimumstandardokat előtérbe helyező eszközök, 
és előtérbe kerültek a „kiválósági” kezdeményezések. Úgy vélem, különösen az előbbi 
jelentőségének csökkenése lehetett volna elkerülhető. A kiválósági megközelítés más 
kontinentális országokban (például Németországban) is megerősödött, ami mögött a 
versenyképesség, az intézmények nemzetközi vonzerejének javítása állt. Máshol azon-
ban ez nem járt az akkreditáció és az intézményi minőségkultúra-fejlesztés drasztikus 
háttérbe szorulásával, leértékelődésével. 

Fontos kiemelni azt is, hogy a MAB az elmúlt évtizedekben igyekezett az európai 
trendeket követni, és erre – a visszaszorulás ellenére – lehetőségeihez mérten (külső 
érintettek bevonása, learning outcome és output fókuszú vizsgálatok, intézményi és 
programakkreditációs eljárások) az elmúlt években is törekedett. Kérdés, hogy a 2013. 
novemberi, kedvezőtlen ENQA-döntés, illetve a két éven belül esedékes felülvizsgálati 
eljárás mennyiben fogja gátolni a jövőben a MAB (és a magyar felsőoktatás) sikeres 
európai pozícionálódását. Néhány területen ugyanakkor bőven van még fejlődési le-
hetőség: ilyennek gondolom a határon túli programok akkreditálásának és kölcsönös 
elismerésének kérdését (határon túli magyar intézmények, kihelyezett programok), 
a nemzetközi akkreditációk elfogadásának kérdését, az output és learning outcome 
orientáció erősítését, illetve a tanulást központba helyező szemlélet hangsúlyosabbá 
válását. A fejlődést sok esetben a MAB-on kívüli tényezők akadályozzák, így példá-
ul a szabályozás (külföldi akkreditációk elismerése), a témakör alacsony relevanciája 
(MOOC-ok, e-learning szabályozása) vagy az intézményi minőségkultúra gyengesége 
(tanulásorientáció). 

Az intézményi minőségkultúra alakulását a korábban vázolt kedvezőtlen trendek 
ellenére az is hátráltatja, hogy hiányoznak a részletes, rendszeres, országos méretű 
adatgyűjtések, amelyek lehetőséget teremtenének a különböző összehasonlító vizsgá-
latokra, indikátorfejlesztésekre (vö: benchmark). Kétségtelen, hogy ennek sokszor az 
intézményi alapjai is hiányoznak, ami viszont a hosszabb távú tervezés lehetőségének, 
illetve a stratégiai szemléletmód érvényesülésének hiányára vezethető vissza.

39 Lásd: http://www.nemzetikivalosag.hu/site/ 




