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A kurzus célja  
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a felsőoktatási rendszerek legfontosabb 

jellemzőit, a rendszerek belső alkotóelemeit és dinamikáját. Célja továbbá, hogy betekintést 

szerezzenek a felsőoktatási rendszerek változásait alakító legfontosabb társadalmi, gazdasági, 

politikai és kulturális tényezőkbe, valamint a felsőoktatásnak a társadalmi, gazdasági, politikai 

és kulturális folyamatokra gyakorolt hatásaiba, és képesé váljanak arra, hogy szakmai 

munkájuk (így különösen felsőoktatási programok tervezése és értékelése valamint 

felsőoktatási fejlesztési programokban való részvétel) során a felsőoktatás-pedagógiai 

folyamatokat belehelyezzék a felsőoktatási rendszerek és az e rendszerek alakulását 

meghatározó társadalmi és szervezeti folyamatok tágabb összefüggésrendszerébe. A kurzus 

megismerteti a hallgatókat a felsőoktatás-kutatás legfontosabb forrásaival, a legkiemelkedőbb 

nemzetközi és hazai szakmai műhelyekkel és kutatókkal. 

 

Tanulás eredmények, kompetenciák:  
 

 Tudás: A hallgató 

o ismerje a felsőoktatás-kutatás legfontosabb forrásait, nemzetközi és 

hazai műhelyeit és kutatóit  

o ismerje felsőoktatási rendszer fogalmát, a felsőoktatási rendszerek 

funkcióit, legfontosabb intézményi jellemezőit, és az e rendszerekben 

zajló legfontosabb folyamatokat 

o ismerje a felsőoktatás hazai és nemzetközi gyakorlatát befolyásoló 

legfontosabb gazdasági és társadalmi kihívásokat 

o legyen tájékozott a hazai felsőoktatás intézményi szerkezetének és 

hallgatói összetételének alakulásáról, ismerje az ezzel kapcsolatos 

legfontosabb adatokat 

 Képesség: A hallgató 

o képes legyen rendszerben gondolkodni a felsőoktatás 

problémavilágáról 

o legyen képes értelmezni és kritikusan elemezni a felsőoktatás aktuális 

nemzetközi és hazai társadalmi, oktatáspolitikai, gazdasági környezetét 

o kritikusan tudjon gondolkodni a felsőoktatással kapcsolatos társadalmi 

jelenségekről, dinamikus módon, több szempontból tudja elemezni a 

rendszerekben zajló változásokat 

o hozzá tudjon járulni a hazai és külföldi felsőoktatási rendszerekben 

zajló változásokról szóló elemzések elkészítéséhez 

o aktívan részt tudjon venni a felsőoktatásról folyó társadalmi 

dialógusban, legyen képes megérteni mások véleményét és tényeket 

használva érvelni tudjon a saját véleménye mellett 

 Attitűd: A hallgató 

o elkötelezett legyen a tények iránti tisztelet és a tudományos korrektség 

iránt 

o legyen nyitott a sajátjától elértő vélemények iránt 

o legyen elkötelezett a társadalmi szolidaritás értéke iránt és 

rendelkezzen empátiával 

o fontosnak tartsa a minőség, az eredményesség és hatékonyság értékeit 

o munkája során törekedjen önreflexióra 
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A kurzus tartamai, témakörei 
 

 A felsőoktatás-kutatás forrásai. A legfontosabb folyóiratok nemzetközi és hazai 

műhelyek és kiemelkedő kutatók 

 A felsőoktatási rendszer. A felsőoktatási rendszerek funkciói és általános intézményi-

szerkezeti jellemzői. A felsőoktatási rendszerek fejlődésének és változásának 

általános összefüggései 

 Társadalmi-gazdasági összefüggések. A felsőoktatásra ható fontosabb társadalmi és 

gazdasági folyamatok (különös tekintettel a demográfiai folyamatokra és a 

társadalmi-gazdasági szerkezet változásaira, valamint a felsőoktatás és a munka 

világa közötti kapcsolatokra) 

  Nemzetközi folyamatok. A fejlett országok felsőoktatási rendszerei fejlődésének 

trendjei a hatvanas évektől napjainkig. Az Európai felsőoktatási rendszerek mai 

változásai (különös tekintettel a Bologna folyamatra) 

 Hazai folyamatok. A hazai felsőoktatás intézményrendszerének és hallgatói 

összetételének alakulása a kilencvenes évek elejétől napjainkig. A magyar 

felsőoktatás legfontosabb jellemzői nemzetközi összehasonlításban. 

 

Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek 
 

 A kurzus alapvetően Burton R. Clark 1986-ban publikált klasszikus művének (The 

Higher Education System) tartalmi szerkezetét követi: döntően e könyvre építve 

mutatja be a felsőoktatási rendszerek problémavilágát. 

 Minden órán 2 hallgató vállalkozik arra, hogy a következő alkalommal a hallott és 

megvitatott témával kapcsolatban kérdéseket fogalmaz meg. Az órák e kérdések 

megválaszolásával kezdődnek. 

 A kérdések megválaszolását követően oktatói prezentáció történik, amelyet 

folyamatosan kérdések szakíthatnak meg, és e kérdésekről vita alakulhat ki. 

 Az órák egy részén sor kerülhet egy-egy 15-20 perces hallgatói prezentációra és ennek 

megvitatására (a prezentáció témája az angol nyelvű szakirodalom valamelyik tétele 

vagy egyéb, a hallgatói érdeklődésének megfelelően kiválasztott angol nyelvű 

felsőoktatás-kutatási tanulmány lehet). 

 Esetenként a hallgatók az ELTE e-learning rendszerének a keretei között írásbeli 

feladatokat kapnak 

 A hallgatókat bátorítást kapnak, hogy az órákra hozzák be a szakmai gyakorlatuk során 

tapasztal élményeiket 

 A hallgatók rendelkezésére állnak az előadások során használt PowerPoint 

prezentációk  

 

Követelmények és értékelés: 
 

Követelmények a rendszeres órai jelenlét, az e-learning feladatok megoldása és a 

vizsga (kollokvium) eredményes letétele (a kollokvium tételeit e programleírás 

függeléke tartalmazza). A hallgatókkal szemben elvárás, hogy vegyenek részt a 

Felsőoktatás Menedzsment Műhely munkájában: az ottani aktivitásuk pozitívan 

befolyásolhatja munkájuk értékelését. Ezeken felül a hallgatók önkéntes feladatokat 
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vállalhatnak. Az értékelés több szempont figyelembe vételével történik az alábbi 

táblázatnak megfelelően: 

 

  Max pontszám % 

Órai jelenlét 
(egy hiányzás 2 pont levonás) 

40 20 

E-learning feladatok 

eredményes megoldása 

30 15 

Hallgatói kérdések 
(2 alkalom 20 pont, 1 alkalom 10 

pont, 0 alkalom 0 pont) 

20 10 

Prezentáció 10 5 

Vizsga 100 50 

Max pontszám 200 100 

 

 
Az indexbe kerülő jegy kiszámítása: 

 

Pontszám Osztályzat 

171-200 5 

131-170 4 

111-140 3 

81-110 2 

80 és alatta 1 

 

Irodalom 
 

Kötelező olvasmányok 
 

 Clark, Burton R. (1986): The Higher Education System. University of 

California Press. Berkeley and Los Angeles 
o (Magyarul részlet: “A felsőoktatási rendszer” in. Halász Gábor – Lannert Judit (2003) Oktatási 

rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény. OKKER. 92—149. o 

 Becher, Tony (1988): The disciplinary shaping of the profession. In The 

Academic Profession: National, Disciplinary, and Institutional Settings, 

ed. Burton R. Clark. Berkeley: University of California Press. pp. 271-

298  
o (Magyarul: “A szakma formálódása tudományágak szerin”. in. Halász Gábor – Lannert Judit 

(2003) Oktatási rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény. OKKER. 150—193. o 

 Hrubos Ildikó (2006): A sokféleség értelmezése és mérése. Educatio 

2009/1. pp. 18-31 

 Kozma Tamás (2004): Kié az egyetem. ÚMK kiadó. Budapest 
 

Ajánlott olvasmány/ok 
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 Az “Education: the complete encyclopedia” (szerk: Husén, Torsten; Postlethwaite, T. 

Neville; Clark, Burton R.; Neave, Guy; Amsterdam, Elsevier Science/Pergamon, 

1999) következő szócikkei: 

o universities 1100-1500 

o universities 1500-1900 

o universities since 1990 

o national models of higher education 

o higher education studies 

o national models of higher education: international transfer 

o schools and higher education 

o higher education and society 

o professoriate: history and status 

 Adam, Stephen (2008): Learning Outcomes Current Developments in Europe: Update 

on the Issues and Applications of Learning Outcomes Associated with the Bologna 

Process. Bologna Seminar: Learning outcomes based higher education: the Scottish 

experience. 21 - 22 February 2008, at Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland 

 Bär, Siegfried (2005): A céh. Az egyetemek lényege a professzorrá válásnak és a 

professzorok érzelmi életének tükrében. Akadémiai Kiadó. Budapest 

 Forest, James J. F. – Altbach, Philip G. (2006): International Handbook of Higher 

Education. Springer 

 Galasi Péter – Varga Júlia (2006): Hallgatói létszám és munkaerőpiac. PH 

Felsőoktatási Kutatóintézet 

 Gumport, Patricia J. (ed.) (2007): Sociology of Higher Education: Contributions and 

Their Contexts. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press 

 Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

 Hrubos Ildikó (2006): A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása.. Aula Kiadó. 

Budapest. 

 Hrubos Ildikó (szerk.) (2012): Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási 

intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. AULA Kiadó Kft. Budapesti 

Corvinus Egyetem 

 Hrubos Ildikó (2006): A 21. század egyeteme. Egy új társadalmi szerződés felé. 

Educatio 2006/4. pp. 665-681. 

 Humboldt, Wilhelm von (1985): A berlini felsőbb tudományos intézmények külső és 

belső szervezetéről. In: Wilhelm von Humboldt Válogatott írásai. Budapest: Európa 

Könyvkiadó. 247-267. 

 Kerr, Clark (2001): The uses of the university. Harvard University Press. Cambridge-

London. 

 Kocsis Miklós (2011): A felsőoktatási autonómia közjogi keretei Magyarországon. 

Topbalaton Kft. Budapest 

 Martin, Ben R. – Etzkowitz, Henry (2000): The origin and evolution of the university 

species. VEST - Tidskrift for Vetenskaps- och Teknikstudier, Vol. 13, Nos. 3-4, 2000, 

pp. 9-34. 

 Mikonya György (2014): Az európai egyetemek története (1230–1700). ELTE Eötvös 

Kiadó. Budapest 

 OECD (2011): Education at a Glance. Paris (felsőoktatási adatok) 

 OECD (2008) Thematic Review of Tertiary Education. Paris: OECD (magyar fordítás 

elektronikusan elérhető) 

 Oktatási és Kulturális Minisztérium (2011): Oktatás-statisztikai évkönyv 2010-2011. 

 Readings, Bill (1996) The University in Ruins. Harvard University Press 
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 Teichler, Ulrich (2004): Changing Structures of the Higher Education Systems: The 

Increasing Complexity of Underlying Forces. in: Diversification of Higher Education 

and the Changing Role of Knowledge and Research Papers presented at the Second 

Scientific Committee Meeting for Europe and North America. UNESCO Forum 

Occasional Paper Series. Paper No. 6. pp. 3-16. 2004 (online: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001467/146736e.pdf ) 

 Tóth Tamás (szerk.) (2001): Az európai egyetem funkcióváltozásai: 

Felsőoktatástörténeti tanulmányok. Professzorok Háza. Budapest 

 Weszely Ödön (1929): Az egyetem eszméje és típusai. A M. KIR. Erzsébet 

Tudomány-egyetem ünnepi közgyűlésen, 1929. szept. 22.-én, tartott rektori 

székfoglaló előadás. Budapest. 1929 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001467/146736e.pdf
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Függelék: a kollokvium tételei 
 

 

1. A TUDÁS 

(A felsőoktatás tudástermelő és tudásátadó funkciója. A felsőoktatás, mint a nemzeti 

innovációs rendszer része. Diszciplináris sajátosságok és a diszciplínák szerepe a 

felsőoktatás intézményi viszonyainak alakításában)  

 

2. A SZERVEZET 

(A felsőoktatási intézmény, mint szervezet. A felsőoktatási intézmények belső 

szervezeti világa. Belső tagolódás az elemi egységektől az intézmény egészéig. A 

szervezet és környezete kapcsolata)  

 

3. A SZEMÉLYZET 

(A felsőoktatásban dolgozók – az „akadémiai szakma”. Az akadémiai személyzet 

jellemezői. Diszciplináris és intézményi kötödés. ) 

 

4. A RENDSZER 

(A nemzeti felsőoktatási rendszerek strukturális jellemzői. A felsőoktatási rendszer 

expanziója és ennek hatásai. A felsőoktatási rendszerek kormányzása - a „Clark 

háromszög”)  

 

5. A HALLGATÓ 

(A felsőoktatásban tanulók jellemzői. A hallgatók társadalmi helyzete. A hallgatói 

viselkedés sajátosságai és változásai. A hallgatók szerepe a felsőoktatási politika 

alakításában.) 

 

6.  Az ÉRTÉKEK ÉS VÉLEKEDÉSEK 

(A felsőoktatással kapcsolatos fontosabb vélekedések és értékválasztások. A 

felsőoktatás funkciói. )  

 

7. MÉLTÁNYOSSÁG  

(A felsőoktatás szerepe a társadalmi rétegződés újratermelésében. Felsőoktatás és 

társadalmi egyenlőtlenségek. Méltányossági politikák a felsőoktatásban)  

 

8. A FELSŐOKTATÁS ÉS A MUNKA VILÁGA 

(A felsőoktatás kapcsolata a munka világával. A felsőoktatás szakképzési funkciója. 

Munkaerő-piaci igények és felsőoktatási „kibocsátás”. A képzés tartalmának 

illeszkedése a munka világa igényeihez) 

 

9. FORRÁSOK 

(A felsőoktatás-kutatás hazai és külföldi forrásai. Fontosabb nemzetközi és hazai 

műhelyek, folyóiratok és kézikönyvek. A felsőoktatás-kutatás ismertebb külföldi és 

hazai képviselői. A felsőoktatás-szociológia diszciplináris kapcsolódásai.) 

 

 


