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A felsőoktatás különböző területein dolgozó szakemberek képzése és 

folyamatos szakmai fejlődésük támogatása számos országban kiemelt 

figyelmet kap. E képzés és szakmai fejlesztés egyik legfontosabb 
célcsoportját az intézményi szintű menedzsment legkülönbözőbb 

szerepeiben található személyek alkotják (pl. tanulmányi ügyek szervezői, 

a minőség-menedzsmenttel foglalkozók, stratégiai döntések előkészítői, 

hallgatói szolgáltatások szervezői, informatikai rendszerek működtetői, a 
tudástranszfer megteremtésén dolgozók stb.). Ugyanakkor megjelennek 

közöttük a különböző vezetői pozíciókat betöltők (tanszékvezetők, 

dékánok, rektorok, döntéshozó testületek tagjai) és a szakmai feladatokat 

(oktatás, kutatás, a társadalmi környezetnek nyújtott szolgáltatások) 

ellátó munkatársak is.  
A felsőoktatás emberi erőforrásainak a fejlesztése különösen a 

leginkább versenyképes felsőoktatási rendszerekkel rendelkező 

országokban jelenik meg úgy, mint a minőség és a versenyképesség 

javításának egyik legfontosabb eszköze. Nem egy országban e feladattal 
kifejezetten ilyen célra létrehozott országos intézményeket bíznak meg, és 

maguk a felsőoktatási intézmények is működtetnek belső szakmai 

fejlesztési rendszereket.  

A képzés és a fejlesztés előfeltétele az, hogy meg tudjuk határozni 
azokat a kompetenciákat, amelyekre a felsőoktatási szakemberek 

különböző kategóriáinak szüksége lehet. Ennek az előadásnak a célja 

annak áttekintése, hogy az elmúlt egy-két évtizedben a fejlett 

országokban milyen próbálkozások történtek felsőoktatási szakemberek 
kompetenciakövetelményeinek a meghatározására, ennek 

eredményeképpen milyen kompetenciaterületek fejlesztése került be 

képzés és a folyamatos fejlesztés céljai közé, és mindez milyen módon 

függ össze a felsőoktatási rendszerek fejlődésével, illetve azokkal a 

kihívásokkal, amelyekkel e rendszerek jelenleg szembesülnek.  
Az e témával foglalkozók tudják, hogy e területen radikális 

átalakulás zajlik a fejlett országok jelentős részében. Egyfajta „oktatási 

forradalomnak” lehetünk a tanúi: a kiépülő egész életen át tartó tanulási 

(a továbbiakban LLL) rendszerek keretei között új kvalifikációs rendszerek 
jönnek létre, új „LLL szakmák” keletkeznek és átalakul a kvalifikációk 

                                                
1 Ez annak az előadásnak a szerkesztett szövege, amelyet a szerző a 2008. évi Országos 

Neveléstudományi Konferencia „Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó 

kompetencia követelményei” c. szimpóziumának a keretében tartott. 
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feletti társadalmi ellenőrzés rendszere is. Mindeközben változik a 

kvalifikációk tartalma is: a hangsúly a komplex módon értelmezett 

kompetenciákra és a tanulási kimenetekre (learning outcomes) tevődik. 

Mindez nem hagyja érintetlenül a felsőoktatás világát, amely egyre inkább 
integrálódik az egész életen át tartó tanulás átfogó rendszerébe.  

E folyamatok persze nem egyformán zajlanak az egyes 

országokban: jellegüket meghatározzák az adott országok sajátos 

szakképzési és munkaerőpiaci hagyományai, a foglalkozásokkal vagy 
szakmákkal kapcsolatos standardok definiálásának eltérő modelljei. A 

szakmák és a kvalifikációk meghatározásának legalább két eltérő 

paradigmáját láthatjuk: az egyik a statikus, bürokratikusan ellenőrzött 

rendszerekre, a másik a dinamikus, nyitott rendszerekre jellemző. Ez 
utóbbiakat a kvalifikációk piaca jellemezi: a leginkább liberális 

rendszerekben szinte bárki létrehozhat kvalifikációkat, és a piac dönti el, 

hogy ezek közül melyik válik elismertté és melyik nem. Különösen az ilyen 

rendszerekre jellemező az, hogy a szakmai standardok megalkotása 
nyitott folyamat, ahol állandó próbálkozások vannak új szakmák és 

standardok definiálására, amelyek hol sikeresek és túlélnek, hol pedig 

kudarccal járnak és elhalnak. 

Az új szakmák állandó keletkezése és a létezők folyamatos 

átdefiniálása jellemző a gazdaság minden ágazatára, így arra az ágazatra 
is, amelyet néha tanulás-iparnak vagy tudás-iparnak neveznek. Ezen az 

ágazaton, az átfogó tanulási (LLL) és információs vagy tudásszektoron 

belül – amely egyre inkább magába foglalja a felsőoktatást is – zajlik az 

oktatási szakmák újradefiniálása is. 
A felsőoktatásra koncentrálva mindenekelőtt azt a kérdést kell 

feltennünk, hogy van-e egyáltalán olyan kategória, hogy „felsőoktatási 

szakember”? Azaz beszélhetünk-e egységes felsőoktatási szakmáról? 

Lehetséges-e ennek a területnek a professzionalizálása? Lehet-e erre a 
területre általános standardokat alkotni?  

Ismerjük azt a klasszikus megkülönböztetést, amely az akadémiai 

(academic) és az adminisztratív (administrative) személyzetet 

különbözteti meg. Ennél persze léteznek jóval differenciáltabb 

osztályozások is. Ilyen például az az osztályozás, amelyet az UNESCO-nak 
az egyik, a felsőoktatás jövőjével foglalkozó programjának a keretei 

között fogalmaztak meg csaknem egy évtizeddel ezelőtt. Ez az alábbi 

kategóriákat különbözteti meg Unesco (1998):  

• Intézményi vezetők (Institutional leaders) 
• Intézményi menedzserek (Institutional managers) 

• Tanárok oktatói szerepben (academic staff in their teaching role) 

• Tanárok kutatói szerepben (academic staff in their research role) 

• Szakmai támogatók (academic support staff in libraries, resource 
and computer centres) 

• Adminisztratív személyzet (administrative staff) 

• Technikai személyzet (Technical and manual staff) 

Már itt érdemes persze megjegyezni: az egyes kategóriákon belül 
heterogén feladatok jelenhetnek meg (pl. az akadémiai személyzetnél az 

oktatás, a kutatás vagy a gyakorlati tudásalkalmazás olyan formái, mint a 



tanácsadás), és az egyes kategóriák közötti határvonalak elmosódnak (pl. 

a professzorok projektmenedzsmentet végeznek, és azok, akiket 

„tanulásmenedzsernek” neveznek és néha technikai személyzetnek 

tekintenek, tanulást szerveznek) 
Mint a legtöbb kormányközi szervezet, az Unesco is persze 

elsősorban olyan dolgokat tud létrehozni és elfogadtatni, amelyek 

valamilyen formában már léteznek a tagországaiban, és amelyeket a 

tagországok maguk fontosnak tartanak. Az itt említett nemzetközi 
kezdeményezés mellett tehát létezik számos egyéb nemzeti szintű 

kezdeményezés is, amelyek megpróbálnak felsőoktatási szakmákat 

definiálni, és ezekhez átfogó standardokat próbálnak hozzárendelni. A már 

említett Unesco kezdeményezés mellett – elsősorban illusztrációs céllal – 
ezek közül itt kettőt fogok kiemelni. 

Ami az Unesco keretei között történt, már említett kezdeményezést 

illeti, itt egy, a felsőoktatás jövőjéről folyó globális dialógus keretében 

történt kísérlet a „felsőoktatási szakmák” és az ezekhez szükséges 
kompetenciák meghatározására. A hangsúly itt e kompetenciák 

fejlesztésén volt: a meghatározásukat döntően azért tartották fontosnak, 

hogy ezzel lehetővé váljon a fejlesztésüket célzó programok megalkotása.  

A szervezet 1998-ban tartott felsőoktatási világkonferenciáján 

(World Conference on Higher Education) 12 nagy tematikus egységben 
folytak a viták, és ezek közül azt egyik a felsőoktatásban dolgozó szakmai 

fejlesztésével (Staff Development) foglalkozott. E keretben részletes 

kompetencialistákat határoztak meg mind az akadémiai, mind a nem-

akadémiai személyzet számára. Az oktatók esetében a közösen kialakított 
kompetencialista például az alábbi elemeket tartalmazta:  

• a hallgatói tanulás különböző módjainak a megértésére való 

képesség; 

• a hallgatók értékelésével kapcsolatos tudás, képességek és attitűdök 
a tanulás támogatása érdekében; 

• a szakterület iránti elkötelezettség, a szakmai standardok 

tiszteletben tartása, a kurrens fejlődés nyomon követése; a 

szakterület IKT alkalmazásainak ismerete, beleértve a globális 

hozzáférést a tartalmakhoz és forrásokhoz, és a technológia 
alkalmazását; 

• érzékenység a külső piac jelzéseire, és azok igényeire, akik a 

hallgatókat alkalmazni fogják; 

• a tanulás és tanítás új formáinak ismerete, beleértve a közvetlen 
(face to face) és a távoktatás együttes alkalmazását 

• a fogyasztók igényei iránti érzékenység, nyitottság az érdekeltek 

igényeire és szempontjaira, beleértve a hallgatókat; annak 

megértése, hogy a nemzetközi és multi-kulturális tényezők hogyan 
hatnak a tanítás tartalmára  

• képesség eltérő életkorú, társadalmi és faji hátterű tagokból álló 

heterogén hallgatói csoportok oktatására 

• képesség a korábbiaknál nagyobb számú hallgatói csoportok 
oktatására formális előadás formájában, szemináriumokon, 



műhelymunkában a minőség romlása nélkül képesség személyes és 

szakmai problémamegoldó stratégiák kifejlesztésére  

Ugyanakkor az oktatókról nemcsak a tanulásszervezői, hanem kutatói 

szerepben is gondolkodnunk kell. E szerephez kapcsolódva az emlitett 
Unesco programban a következő kompetenciák fogalmazódtak meg 

• pályázat-írás; 

• hálózatépítés és forráskeresés projektek számára; 

• PhD hallgatók és kutatók munkájának menedzselése;  
• projekt-menedzsment, különös tekintettel a nemzetközi 

partnerségben végzett projektekre. 

Mint láttuk, e programban önálló kategóriát alkottak az intézményi 

vezetők (pl. elnökök, rektorok, dékánok). Az ő esetükben az alábbi, 
sajátos kompetenciaigények fogalmazódtak: 

• stratégiai vezetés és vízió-alkotás;  

• külső testületek (pl. üzleti körök, adományozók, öregdiákok) 

meggyőzése arra, hogy forrásokat biztosítsanak; 
• az innovációs és vállalkozó kultúra bátorítása, és annak biztosítása, 

hogy az intézményi folyamatok ezt erősítsék és ne gyengítsék; 

• az intézményi célok iránti elkötelezettség fenntartása olyan 

közösségekben, melyek tagjai ezt gyanakvással fogadják  

Ugyancsak önálló kategóriaként jelentek meg az Unesco programban 
középszintű vezetők (pl. tanszékvezetők, központok vezetői). E kategória 

esetében megtörtént a releváns kompetenciakészlet meghatározása: 

• emberek közvetlen menedzselése (team-építés, szakmai 

önfejlesztés segítése);   
•  költségérzékenység, pénzügyi folyamatok értése; 

•  IKT tudatosság; 

•  érzékenység a külső körülmények alakulására, így a 

versenypozíciót fenyegető változásokra   
•  fogyasztóorientált tudatosság; 

• képesség az intézmény pozíciójának stratégiai értékelésére; 

képesség hatékony döntéshozatalra kollegiális környezetben  

Végül az alábbi önálló kompetencialista keletkezett a nem vezetői 

funkcióban lévő adminisztratív személyzettel kapcsolatban:  
• IKT képességek; 

• költségérzékenység és a pénzügyi hatékonyság ösztönös keresése 

minden adminisztratív folyamatban  

• fogyasztó-orientált érzékenység tekintettel az egyetemi 
szolgáltatások valamennyi igénybevevőjére;  

• a menedzsment költségek csökkentését szolgáló rugalmas 

munkaszervezési megoldások elfogadása.  

A második példa, amelyet e fenti mellett illusztrációképpen itt 
bemutatnék, az Egyesült Királyságé, ahol az oktató személyzetre 

vonatkozó szakmai standardok meghatározására a felsőoktatás 

megújításának átfogó kormányzati programja keretei között indultak el 

kezdeményezések. A 2003-ben közreadott, „A felsőoktatás jövője (The 
future of Higher Education) c. Fehér Könyv más területekhez hasonlóan itt 

is ambiciózus célokat fogalmazott meg: „Új szakmai standardokat fogunk 



meghatározni az felsőoktatásban történő tanításra, aminek alapján 

akkreditálni foguk minden olyan képzést, amely az oktatók felkészítését 

szolgálja, és 2006-ig minden új oktató ilyen képzést fog kapni” (DfES, 

2003). Ennek nyomán – az angol politikaalakítás és politika-megvalósítás 
hagyományainak megfelelően – több, egymással párhuzamosan futó 

standard-alkotási folyamat is elindult.  

Az elindult kezdeményezések közül mindenekelőtt a magukat a 

felsőoktatási intézményeket képviselő szervezetek által kidolgozott 
rendszer érdemel figyelmet. Ez az „Egyesült Királyság Szakmai 

Standardjai Keretrendszer” (UK Professional Standards Framework) címen 

hoztak nyilvánosságra. E keretrendszeren belül a tanulásszervezéshez 

kapcsolódó szerepek definiálása történt meg és ezekhez rendelődtek 
hozzá standard kompetencia-leírások (Universities UK, 2006). E 

standardok meghatározzák a tanulásszervezéshez kapcsolódó szerepekhez 

kapcsolt (1) tevékenységi területeket (areas of activity) , (2) az ezek 

gyakorlásához szükséges alapvető tudáselemeket (core knowledge) és (3) 
a megkívánt kapcsolódó szakmai értékeket (professional values).  

Egy másik, a „A felsőoktatás jövője” Fehér Könyv nyomán elindult 

kezdeményezés a felsőoktatási személyzet továbbképzésével foglalkozó 

kormányzati ügynökséghez (SEDA) kapcsolódik. Az e szervezet által 

megfogalmazott standardok az alábbi alapvető normára épülnek (SEDA, 
2005):  

• Az emberi tanulás természetének megértése  

• Szakmai tudás és szakmai etika  

• Munkavégzés önfejlesztő tanuló közösségekben  
• Hatékony munkavégzés társadalmilag heterogén környezetben 

és az inkluzivitás támogatása 

• A szakmai gyakorlatra történő folyamatos reflexió 

• Emberek és folyamatok fejlesztésének képessége  
A SEDA ezekre a normákra épülő standardok alapján akkreditál olyan 

képzési programokat, amelyek célja a felsőoktatásban dolgozó oktatók 

felkészítése a hatékony tanulásszervezésre. 

Az Egyesült Királyságban megfigyelhető harmadik, talán legérdekesebb 

kezdeményezés nem a felsőoktatás felől indult el, hanem a szakképzés 
megújításán dolgozó ágazati szakmai szervezetek felől. E szervezeteket 

Ágazati Képzési Tanácsnak nevezik, és ezek egyike a Lifelong Learning 

UK, amely a „tanulás ágazat” kompetencia- és képzési igényeivel 

foglalkozik. E társadalmi szervezet feladata azoknak a 
kompetenciaigényeknek a meghatározása, amelyekre a közösségi 

oktatásban, a felnőttoktatásban, a felsőoktatásban, és a munka melletti 

képzésben dolgozóknak van szükségük, azaz mindazoknak, akik a 

kötelező oktatás életkorán felül lévők tanulásának a szervezésével 
foglalkoznak. Érdemes hangsúlyozni: ebbe a kategóriában a felsőoktatást 

is beletartozónak tekintik. 

A tanulási ágazat képzési tanácsaként működő Lifelong Learning UK 

több olyan standardot dolgozott ki, amelyek az ebben az ágazatban 
dolgozók képzését orientálják. Ezek egy része a felsőoktatásban 

dolgozókra is alkalmazható, illetve olyan, hogy e kategóriára tudatosan 



alkalmazni is kívánják. Ilyenek például a „Nemzeti szakmai standardok az 

LLL szektorban dolgozó, tanulást támogató gyakorlati szakemberek 

számára” vagy a „Nemzeti szakmai standardok a kötelező szakasz feletti 

oktatás területén dolgozó vezetők és menedzserek számára” továbbá 
néhány más standard-dokumentum (Lifelong Learning UK, 2007a; 2007b, 

2007c, 2007d). Ezekben olyan kompetenciák jelennek meg, mint például 

az alábbiak 

• A tanulók igényeinek és szükségleteinek értékelése 
• A tanulók preferenciáinak a megismerése 

•  Tanítási és tanulási programok tervezése és elkészítése 

•  A tanítási és tanulási technikák széles körének alkalmazása 

•  A tanulási folyamat menedzselése 
• A tanulási kimenetek (learning outcomes) és a tanulók 

teljesítményének értékelése  

• A saját teljesítményre és tervezési gyakorlatra való reflektálás és 

ezek értékelésének képesség  
•  A szakmai (szaktárgyi) követelményeknek való megfelelés 

A Lifelong Learning UK mint ágazati képzési tanács nemcsak 

standardokat alkot, hanem éppúgy végzi a „tanulás-ágazat” átfogó 

kompetenciaigényeinek a felmérését, az igények és a rendelkezésre álló 

kompetenciák közötti eltéréseknek az értékelését, mint ahogyan azt a 
többi, más ágazatban (pl. építőipar vagy informatika) működő képzési 

tanácsok végzik. Az ilyen igényfelmérések az egész életen át tartó tanulási 

rendszer részeként magukba foglalják a felsőoktatási területet is. 

Illusztrációképpen érdemes megemlíteni, hogy például egy 2005-ben 
közzétett felmérés adatai szerint az angol felsőoktatásban dolgozó 

munkaadók a különböző felsőoktatási foglalkozási csoportok esetében 

rendkívül magas arányban jeleztek kompetencia-hiányt (Lifelong Learning 

UK; 2005): 
 

 
 

Az Unesco és az Egyesült Királyság mellett harmadikként még az 

Egyesült Államokból érdemes egy illusztráló példát hoznunk. Az USA-ra 

általában jellemező az, hogy a közigazgatáson kívüli non-profit szakmai 
szervezetek vagy szövetségek alkotnak meg olyan szakmai standardokat, 

amelyek alapján személyeket vagy szervezeteket lehet értékelni vagy 

akkreditálni. Ilyen szervezet például a nyolcvanas évek vége óta működő 



National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS), amely saját 

adatai szerint 20 év alatt több, mint 55 000 oktatónak adott ki olyan 

bizonyítványt, amely a tanításra való alkalmasságukat igazolja. Bizonyos 

egyetemek megkívánják a tanáraiktól, hogy ilyen bizonyítványt 
szerezzenek, illetve előfordul, hogy bizonyos támogatásokhoz az 

egyetemek csak akkor juthatnak hozzá, ha az érintett területen ilyen 

bizonyítvánnyal rendelkező oktatókat foglalkoztatnak. A NBPTS olyan 

egyéni tanítási portfóliók alapján értékeli a jelentkezők tanításra való 
alkalmasságát, amely többek között videó-felvételt is tartalmazhat a 

jelentkező tanítási gyakorlatáról. A NBPTS standardjai a következő 

alapértékekre épülnek: 

•  A hallgatók és a tanulás iránti elkötelezettség 
•  Szaktárgyi tudás és annak tudás, hogyan lehet a 

szaktárgyat eredményesen tanítani 

•  A tanulók tanulásának nyomon követésére való 

képesség és az ezért való felelősség elfogadása 
•  A saját tanítási gyakorlatról való rendszerszerű 

gondolkodás és a saját tapasztalatokból való tanulás 

képessége 

•  Tanulóközösségekben (learning communities) történő 

munka 
Az itt illusztrációként bemutatott példák mellett természetesen 

mások is találhatóak. Ezek azonban elegendőek annak igazolására, hogy 

napjainkban, és nemcsak a fejlett világban, zajlik (1) azoknak a szakmai 

kategóriáknak a meghatározása, amelyekbe a felsőoktatás területén 
dolgozók besorolhatóak, (2) azoknak a kompetenciaigényeinek a 

felmérése, amelyekkel az e szakmai kategóriákba tartózóknak szükségük 

lehet, és (3) azoknak a standardoknak a meghatározása, amelyek alapján 

megítélhető, hogy az adott szakmai kategóriákba tartózók rendelkeznek-e 
azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott szakmai kategóriának 

megfelelő munka eredményes végzéséhez szükségesek. A tanulás-iparon, 

és ezen belül a felsőoktatáson belül tehát zajlik olyan 

professzionalizálódási és ezzel párhuzamos standardizálási folyamat, 

amelyre a modern felsőoktatási rendszereknek és az ezekre irányuló 
kormányzati politikáknak tekintettel kell lenniük. E folyamat során új 

szakmák jönnek létre, amelyekhez új kvalifikációk társulnak, és e 

kvalifikációk a képzés vagy kompetenciafejlesztés új formáit igénylik. 

Érdemes mindehhez még hozzátenni azt is, hogy az új 
foglalkoztatási és kvalifikációs standardok meghatározása az élenjáró 

államokban döntően a civil szférában zajlik, majd az állami hatóságok a 

civil szférában létrejött standardokat kezdik el használni. E standardok 

egyértelműen a tanulás modern értelmezésére és a vállalkozó egyetem 
gondolatára épülnek. A jelenleg zajló folyamatok jól mutatják azt, hogy a 

standard-meghatározás azokban az országokban, ahol ez elindult, 

minőségelőnnyel és ezzel a versenypozíció javulásával jár. Mindez 

elszakíthatatlan a tanulás világának attól az átalakulásától, amelyet az 
egész élete át tartó tanulás fogalmával szoktunk jelölni, és amelynek 



részeként a felsőoktatás egyre inkább beépül a tudásgazdaság részét 

alkotó LLL szektorba. 
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