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Előszó
A felsőoktatási rendszerek kereteiben végbemenő folyamatos növekedés és diverzifikáció
miatt a felsőoktatási szektor és a társadalom egyre inkább aggodalmukat fejezik ki a
hallgatóknak nyújtott képzések minőségével kapcsolatban. Ennek eredményeként egyre
gyakoribbá válik a felsőoktatási intézmények nemzetközi összehasonlítása és nyilvános
értékelése, és nem csupán a felsőoktatási szektoron belül, hanem az általános médiában is.
Mindazonáltal az értékelési módszerek általában túlhangsúlyozzák a kutatást, és a kutatási
teljesítményt használják, mint az intézmény értékének mércéjét. Annak, hogy ezen értékelési
eljárásoknak nem sikerül választ adniuk a tanítás minőségére, részben az az oka, hogy a
tanítás minőségének mérése összetett és bonyolult.
Intézmények működtethetnek értékelési mechanizmusokat vagy rendszereket, hogy
azonosítsák és népszerűsítsék a bevált tanítási gyakorlatokat. A felsőoktatási intézmények
intézményi környezete különböző eszközökön keresztül szintén elvezethet a tanítás
minőségének javulásához a felsőoktatási intézményekben.
Az OECD - Institutional Management in Higher Education (IMHE) minőségi tanítás
projektjének célja az volt, hogy kiemelje a hatékony minőségi kezdeményezéseket, és
ösztönözze azon jó gyakorlatokat, amelyek segíthetnek más intézményeket abban, hogy
javíthassák a tanításuk, és ezáltal a diplomásaik minőségét. A projekt megvizsgálta a
kezdeményezések hatókörét és céljait, és az oktatók, a tanszék, az egyetem és az állam
szerepét. Az intézmények saját tapasztalatainak felhasználásával azon tényezők pontos
meghatározását célozta meg, amelyek maradandó javuláshoz vezetnek a tanítás minőségében,
és segítik annak az információ- és adathiánynak a kitöltését, ami a felsőoktatási intézmények
kimeneti indikátorait jellemzi.
A jelentés a minőségi tanítás körében két fő megközelítést vizsgál: a fentről-lefelé
megközelítést (azon minőségi tanítási kezdeményezések, melyek az intézmény egészére
vonatkoznak, és amelyeket a vezetés kezdeményez) és az alulról-felfelé megközelítést (azon
kezdeményezések, melyek az oktatóktól erednek, és nem szükségszerűen gyakorolnak hatást
a minőségi tanítás intézményi politikájára). A vizsgálat középpontjában legfőbbképpen a
vizsgált kezdeményezések hatékonysága és következményei állnak. A tanulmány kevésbé
foglalkozik a kezdeményezések gyakorlati szempontjaival és a gyakorlatba ültetés konkrét
mechanizmusaival, amelyek erősen függnek az egyes intézmények körülményeitől.
A vizsgálat eredményei azok számára lesznek érdekesek, akik a felsőoktatás minőségi
tanításával és annak hatásaival foglalkoznak.
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Köszönetnyilvánítás
A szerző, Fabrice Hénard, szeretné megköszönni azon szakértőknek, akik részt vettek a
jelentés felépítésének kialakításában, tanácsokkal látták el a tartalom és a források
tekintetében, és a tervezetet felülvizsgálták: George Gordon (University of Strathclyde),
Cécile Lecrenier (Université catholique de Louvain), Philippe Parmentier (Université
catholique de Louvain) és Stanislav Stech (Charles University). A végleges jelentés
tartalmazza Outi Kallioinen (Laurea University of Applied Sciences), Alenoush Sorayan
(McGill University) és az Institutional Management in Higher Education (IMHE)
munkatársainak megjegyzéseit. Ellen Hazelkorn és Amanda Moynihan (Dublin Institute of
Technology) segített finomítani az online kérdőívet, és Bernadette Noël (Facultés
Universitaires Catholiques de Mons) és Gabriella Navarro (Asociación de Profesionales por
la Democracia y el Desarrollo) tesztelték, és alakították még inkább felhasználóbaráttá.
Külön hálával tartozik a szerző a felsőoktatási intézmények oktatóinak és személyzetének,
akik kitöltötték az online kérdőívet, és biztosították telefonon keresztül és a helyszíni
látogatások során a kiegészítő információkat. A 2008. december 15.-én tartott az Open
University of Catalonia (UOC) által szervezett konferencia során a résztvevő intézményeknek
lehetőségük volt beleásni magukat az eredményekbe és a konklúziókkal gazdagodni.
Ez a szemléltető tanulmány azon intézményeknek lesz hasznos, akik a minőségi tanításba
kívánnak befektetni. A 29 intézmény által szolgáltatott példák sokasága a tanulmány összes
területét lefedte. Ugyanakkor azon példákat válogattuk ki, amelyek legjobban tükrözték a
tanulmány ajánlásait, és az olvasók számára könnyen érthetőek a világ bármely pontján.
Ennek eredményeként a 29 intézmény által szolgáltatott példák mindegyike nem feltétlenül
szerepel a tanulmányban. A kérdőívekre adott összes válasz megtalálható az IMHE
weboldalán: www.oecd.org/edu/imhe/qualityteaching.
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Vezetői összefoglaló
A növekvően tudásalapú globális gazdaságban a felsőoktatás egyre inkább fő hajtóerejévé
válik a gazdasági versenyképességnek. Elengedhetetlen az országok számára, hogy
tökéletesítsék a munkavállaláshoz szükséges képességeket, ami megköveteli a minőségi
tanítás (quality teaching) meglétét az oktatási intézményekben. A nemzeti és nemzetközi
viták, mint például azok, amelyek a bolognai folyamatot kísérik, a közvetlen állami
szabályozások vagy ösztönzők, a privát és állami tulajdonú intézmények közötti verseny
mind-mind arra sarkallják az intézményeket, hogy napirendjükre tűzzék a minőségi tanítás
témáját. Ezen felül, a nemzeti minőségbiztosítási ügynökségek a téma komolyabb
átgondolására törekszenek még akkor is, ha az általuk gyakorolt hatás gyakan
ellentmondásos.
Ahogy a felsőoktatási rendszerek növekednek és diverzifikálódnak, a társadalom egyre
inkább érdeklődik a képzési programok minősége iránt. Nagy figyelem hárul a felsőoktatási
intézmények nyilvános értékeléseinek eredményeire és a nemzetközi rangsorokban elfoglalt
helyezéseikre. Mindazonáltal ezek az összehasonlítások általában túlhangsúlyozzák a
kutatást, a kutatási teljesítményt használva, mint az intézmények értékének mércéjét. Ha ezen
eljárások (összehasonlítások) nem foglalkoznak a minőségi tanítással, az részben azért lehet,
mert a minőségi tanítás felmérése kihívásokkal teli.
Az intézmények bevezethetnek értékelési mechanizmusokat annak érdekében, hogy
azonosítsák és népszerűsítsék a jó tanítási gyakorlatokat. A felsőoktatási intézményeket
körülvevő környezet különböző eszközökön keresztül fokozhatja a tanítás minőségét. Például
a nemzeti szakpolitika vagy az állami hatóságok által működtetett minőségbiztosítási
ügynökségek által kibocsátott ajánlások valószínűleg segítik az egyetemi vezetőket abban,
hogy olyan minőségi kultúrát meghonosítsanak meg, amely magában foglalja a tanítást.
Az OECD Intézményi Menedzsment a Felsőoktatásban (Institutional Management in Higher
Eucation - IMHE) programjának a minőségi tanítás témájában végzett vizsgálata rávilágít a
hatékony minőségi kezdeményezésekre és kiemeli a reflexió fontosságát: ez talán segíthet
más intézményeknek is tökéletesíteni tanításuk, és ez által diplomásaik minőségét. E
vizsgálatban elemeztük az oktatók (faculty members), a tanszék (department), az intézmény
(central university) és az állam szerepét, továbbá hosszú távú fejlődési tényezőket
azonosítottunk az oktatók, a döntéshozók és az intézmények számára. A vizsgálat célja az is,
hogy hozzájáruljon a felsőoktatás kimeneti indikátorainak komolyabb átgondolásához.
A vizsgálat, melyben 29 felsőoktatási intézmény vett részt, 20 OECD és nem OECD
országból, információt gyűjtött és benchmarkokat határozott meg a tanítás minőségéről. Az
alkalmazott kérdőív lehetőséget adott a résztvevő intézményeknek, hogy bemutassák és
elemezzék saját gyakorlataikat. Az intézményi minta reprezentálja a felsőoktatási
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intézmények sokaságát a műszaki egyetemektől és főiskoláktól (vocational institutions) a
gazdasági egyetemekig, a kisméretű, alapképzést (undergraduate) nyújtó intézményektől
azokig, melyek mesterszintű és doktori (postgraduate) képzésekre specializálódtak.
Fő problématerületek:
o A hajtóerők és a viták, amelyek egyre növekvő figyelmet szentelnek a minőségi tanítás
témájának.
o A minőségi tanítást támogató intézmények céljai; és irányító filozófiájuk, melyet
követnek akkor, amikor a minőségi szemléletet beépítik a munkájukba.
o A minőségi tanítási kezdeményesek tényleges megvalósítása: az implementáció kihívásai,
a szereplők, a teljesítendő szükségletek és a megoldandó problémák.
o A gyakorlatok disszeminációja; a haladás és a folyamatok monitorozása és mérése.
o A minőségi tanítást célzó kezdeményezések hatásai a tanításra, a kutatásra és az
intézményi minőségkultúrára.
o Szemléletmódok kombinációi, melyek fenntartható módon fokozzák a minőségi tanítást
az intézményen belül.
Főbb megállapítások:


A tanítás számít a felsőoktatási intézményekben. Habár a minőségi tanítás magában
foglal olyan definíciókat és fogalmakat, melyek rendkívül sokfélék és folyamatosan
változóak, egyre növekvő számban jelennek meg a minőségi tanítás tökéletesítését
célzó kezdeményezések (akciók, stratégiák, politikák).



A minőségi tanítást támogató kezdeményezések túlnyomó többsége tapasztalati
alapon jön létre, és az intézmény adott időben meglévő szükségleteit orvosolja (ritkák
a szakirodalom (academic literature) által inspirált kezdeményezések).



Az egyetemek számára a sokféle kezdeményezés koherenssé tétele és megszilárdítása
hosszú távú, nem-lineáris feladat, amelyre számos korlátozó tényező hat és sokféle
erőfeszítést igényel.



A technológia tökéletesítette a pedagógiát és a tanár-diák interakciókat.



A minőségi oktatásra dinamikájában kell gondolni, a felsőoktatás környezetében
beálló kontextuális eltolódások fényében. A tanulmányok nemzetközivé válnak, és a
felsőoktatással szemben elvárás, hogy közreműködjön új területeken (úgy, mint az
innováció, város- és regionális fejlesztés) annak érdekében, hogy létrejöjjön a
megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkaerő, mely képes megfelelni a XXI.
századi kihívásoknak.
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Egy, az oktatás minőségét célzó hatékony intézményi politika az alábbiakat hangolja
össze:
 Nemzeti vagy nemzetközi szinten álló külső tényezőket (például a bolognai
folyamat Európában), amelyek támogathatják egy olyan klíma létrejöttét,
amely elősegíti a minőségi oktatás prioritásának felismerését.
 Belső, intézményi tényezőket, úgymint az intézményi környezet (context) és
különleges körülmények (például új első számú vezető kinevezése), amelyek
valószínűleg hatással vannak a minőségi tanítási kezdeményezések
fejlődésének ütemére.



A vezetés (leadership) meghatározó sikertényező. A karok dékánjainak részvétele
kiemelt fontosságú, mivel ők töltik be a közvetítő felület szerepét az intézmény
döntéshozói testületei és dolgozó tanárai között. Ők ösztönzik azt, hogy a stratégiai
szemléletmódok kölcsönösen megtermékenyítsék egymás (cross-fertilisation), ők
építik és támogatják a gyakorlati közösségeket, és táplálják a tantermi szintű
innovációs folyamatokat a mindennapok során.



Az oktatóktól eredő lentről-felfelé irányuló kezdeményezések bátorítása és
behelyezésük egy kedvező tanulási és tanítási környezetbe, a tanításnak a tanulási
folyamatban játszott szerepére történő reflektálás stimulálásának és hatékony
támogatásának biztosítása, mind hozzájárul a minőségi tanításhoz.



Sem a mérete vagy a sajátossága egy-egy egyetemnek nem jelent jelentős akadályt az
intézményi politika fejlődésének addig, amíg az intézményi vezetőket intenzíven
bevonják, és elegendő anyagi források, illetve megfelelő eszközök állnak
rendelkezésre.



Az intézményeknek megállapodást kell kötniük a minőségtámogatás technikai
szempontjairól (például a kurzusértékelő kérdőívek fejlesztése) és az alapvető
kérdésekről (például a tanítási kezdeményezések hozzáadott értékének megállapítása
a tanterv teljesítése során).



Az intézményeknek ki kell fejleszteniük innovációs szemléleteket, hogy mérjék a
minőségi tanítást támogató intézkedéseik hatását. Továbbra is azzal küzdenek, hogy
megértsék a mindennapi kapcsolatot a tanítási szerepvállalásuk és a tanulási
eredmények minősége között. A kapcsolat feltárása a felsőoktatás bemeneti tényezői
(inputs), folyamatai és kimeneteli tényezői (outcomes) között új utak felfedezésére és
nagyon alapos értékelő eszközök használatára serkent.

Az intézmények elismerésben szeretnének részesülni, mint jó minőségű felsőoktatást nyújtó
szolgáltatók. Megértik azt, hogy a kutatás talaján való versenyzés önmagában nem elegendő
ahhoz, hogy biztosítsák az egyetem hírnevét, ezért új „teljesítmény-demonstráló”
megoldásokat akarnak találni. Reagálnak a tanulók igényére az értékes tanítás iránt: a tanulók
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biztosak akarnak lenni abban, hogy az oktatásuk jó álláshoz juttatja őket, és a ma és a holnap
társadalmához szükséges képességekkel ruházza fel őket. A tanulók mobilitása és a tandíjak
emelkedése növeli a tanulók által a tanítás minőségére szentelt figyelmet.
A minőségi tanítás támogatása magában foglalja a kezdeményezések széles skáláját, amelyek
három fő irányvonalba csoportosíthatóak:
1. Intézményt átölelő és minőségbiztosítási politikák: beleértve általános projekteket,
amelyeket úgy terveztek, hogy minőségi kultúrát hozzanak létre intézményi szinten,
például a belső tervezés és minőségbiztosítási rendszerek és a szervezeti támogatás
terén.
2. Képzés-monitorozás: beleértve a műveleteket, hogy felmérjék a képzések keretét,
tartalmát, formáját és rendszerét (elsősorban programértékelésen keresztül).
3. Tanítás- és tanulástámogatás: beleértve a kezdeményezéseket, amelyek a tanárokat
célozzák (a tanítási oldalt), a tanulókat (a tanulási oldalt) vagy mindkettőt (például a
munkakörnyezetet). A példák között megtalálhatóak oktatói (faculty) továbbképzések;
a pedagógia megerősítése; tanuló-támogatás (például mentorálás és karrier
tanácsadás); tanulók tanulásának segítése (fókuszálva a bemeneti tényezőkre, mint
például az új pedagógiai eszközök bevezetése, vagy fókuszálva a kimeneti
tényezőkre, mint például a tanulók egy-egy konkrét képességének fejlesztése).
Egy intézményi elköteleződés a minőségi tanítás iránt a felső vezetési szinteken és a
tanszéki szinteken megköveteli a vezetőktől és az alkalmazottaktól, hogy azonosítsák a
benchmarkokat, promótálják a jó gyakorlatokat, elterjesszék a tanszékek között, és
kitaláljanak hatékony támogatási módot, amely egyezik a tanárok és hallgatók
várakozásaival. Az intézményi politikának tükrözie kell a vezetők és a tanszékvezetők
akaratát, így jobban érthetővé válnak a tanítási folyamat és a teamek vagy egyéni tanárok
által kezdeményezett tapasztalatok. Egy minőségi tanítási keretrendszer lehetővé teszi az
intézmény számára a támogatás monitorozását, a hallgatói és tanári elégedettség követését és
a tanulási folyamatra gyakorolt hatás tanulmányozását.
Az intézmények felismerték azt, hogy az intézményi, minőségi tanítást támogató politika
mindig kalandos, hosszadalmas, ámbár potenciális jutalommal járó projekt. Sok
intézményben, a minőségi tanítással való foglalkozás új, néha homályos és gyakran
ellentmondásos gondolat. Hogyan kellene akkor az intézményeknek elindulniuk?
Kísérletezéssel és lépésenként haladva, e módon az intézmények elkerülhetik az oktatók
teljes visszautasítását, és kialakíthatnak egy olyan konzisztens politikát, amely szolgálja a
közösséget, mint teljes egészet. A minőségi tanítás támogatásának közeli monitorozása
folyamatosan szükséges, hogy elősegítsék az oktatók széleskörű támogatását és
hozzájárulását a minőségi oktatáshoz, elkerülendő azt a kockázatot, hogy csak a
legmotiváltabb oktatók váljanak érdeklődővé. Egy rugalmas intézményi keretrendszer, egy
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magasabb fokú oktatói autonómia és egy együttműködő kapcsolat a hallgatókkal és a
dolgozókkal mind-mind hozzájárul a tanítási és tanulási folyamat fejlesztéséhez.
Sok esetben az intézmények ugyan kínálnak képzés-értékelési módszereket vagy oktatói
tréningeket, de a minőség fogalma homályos és belsőleg nem megosztott marad. Jobb
megközelítés az, ha először felderítjük, hogy a tanulóknak milyen fajta tudást kell
birtokolniuk a diploma megszerzése után, és milyen típusú tanulási kimeneteket kell
biztosítaniuk a képzéseknek ahhoz, hogy a hallgatók gazdasági és szociális beilleszkedése
(economical and social inclusion) biztosítva legyen. Azon intézmények, amelyek ilyen
módon működnek, megfogalmazták, mit jelent a minőség, és milyen feladatot tölthet be az
oktatók a tanulási folyamatban. Az ilyen reflexió időt, meggyőződést, motivációt és
nyitottságot igényel. Végül, a támogatás (support), ami ahhoz szükséges, hogy az oktatói
közösség teljesíthesse oktatási célkitűzéseit, és a feltételek, amelyek lehetővé teszik a
hallgatók számára, hogy elérhessék tanulmányi céljaikat, világosabban definiálhatóak
lesznek.
A kezdeti szakasz után az intézmények, melyek hajlandóak hatékony minőségi tanítási
politikát követni, gyakran állítanak fel egy specifikus szervezi egységet, melyet technikai
személyzettel látnak el a megfelelő eszközök létrehozásához. Egy, a minőségi tanításnak
szentelt szervezeti egység létrehozása az első lépés ahhoz, hogy utat nyissunk egy
ambiciózusabb politikának. Hivatalos státusz adományozása a minőségi tanítási szervezeti
egységnek (quality teaching service) az intézmény szervezeti felépítésén belül elismerést
biztosít, és legitimálja a szolgáltatás tanszékeken átívelő beavatkozását.
Az intézmény által támogatott minőségi kezdeményezések sikere nagyban függ a
tanszékvezetők (heads of departments) elkötelezettségétől, akik támogatják a minőségi
tanítási szellemiséget, és engedik a gyakorlati implementációt. Nagy multidiszciplináris
intézményekben, melyek erősen decentralizált rendszerek felé tolódtak el, a tanszékek
autonómok a saját tevékenységeik tekintetében, ezáltal nagyfokú felelősséggel rendelkeznek.
A tanszékvezetők megfelelő eszközökön (facilities) és vitafórumokon keresztül történő,
intézményvezetők általi ösztönzése és koordinációja döntő jelentőséggel bír.
Ha elvben el is fogadott, a valóságban a minőségi tanítás kiértékelése gyakorta kihívásokat
rejt. Az összes intézmény alkalmazott értékelő eszközöket, hogy követhessék működésüket.
Mivel a tanítás elsősorban tevékenységek és bemeneti mutatók alapján mért, ezért az
intézmények küzdenek azzal, hogy létrehozzanak minőségi tanítás hatását mérő eszközöket.
A tanítás és tanulás közötti mindennapi kapcsolat bizonyítása továbbra is kihívást tartogat az
intézmények számára. Habár a minőségi tanítás befolyásoló tényezője a tanulási
eredményeknek, mégis bonyolult szétválogatni és elkülöníteni (ezáltal erősíteni) a megfelelő
faktorokat, amelyek a leginkább hatnak a tanulási eredményekre. A megfelelő értékelő
eszközök hiányában néhány intézmény kreatív volt, például több kvalitatív mutatót dolgoztak
ki.
Minőségi tanítási kezdeményezéseknek kézzelfogható hatása van a tanításra és a kutatásra:
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A tanárok inkább tudatában lesznek a tanítás saját tudományterületüket túlhaladó
céljainak, megértik egyéni és egy közösségi cél alkotóelemeiként vállalható
szerepeiket, és jobban összeilleszthetik saját elvárásaikat a képzéssel vagy az
intézmény tanulási eredményekkel kapcsolatos elvárásaival. A pedagógiára gyakorolt
hatás látható a kvantitatív felmérések kis számának ellenére is. A minőségi tanítási
kezdeményezések különösen nagy hangsúlyt fektetnek az információs technológiákra
a pedagógia javítása során és a tanár-diák interakciók vizsgálatában. Azon
intézményeken belül, amelyek a képzéseik kialakításában teljesen autonómok, a
minőségi tanítási kezdeményezések segítik a tanárokat és a vezetőket, hogy
finomítsák a képzések tartalmát és céljait.



Azon eszközök és politikák, amelyek a minőségi tanítást segítik, egyben a kutatási
tevékenységek számára is hasznosak. Egyre növekvő számú intézmény
meggyőződése az, hogy ők a minőségi tanítás előrehaladását a szakmai orientációk és
a kutatás összekapcsolásával valósítják meg.

Szükséges, hogy az intézmények előmozdítsák az intézmény-szintű politikák közötti
szinergiák létrejöttét. A vizsgált intézmények döntő többsége összeköti a minőségi tanítás
iránti elköteleződését az információs technológia (IT) politikával, mivel a belső hálózatok
(intranets) és a virtuális tér vitafórumai erőteljes kommunikációs segédeszközök mind a
tudományos közösségen belül és mind az oktatók és a hallgatók között. A humán erőforrás
politikákkal való kapcsolat a második minőségi tanítással összehangolandó terület, amelyet a
leggyakrabban tűntettek fel a résztvevő intézmények. Az oktatás közvetítésének új típusai
(képzési formák és rendszerek) ahhoz vezették az intézményeket, hogy megfelelő tanulási
környezetet tervezzenek. A hallgatók tanulásának támogatása és a képzési formák és
rendszerek fejlesztését célzó kezdeményezések közötti interakciók egyenletesen fejlődnek,
habár tovább erősíthetőek lehetnének.
A kis és közepes méretű intézmények jobban képesek a minőségi tanítási kezdeményezések
disszeminálására, , mivel az információ-áramlás folyékonysága (information fluidity) és az
egyenes döntéshozatali folyamatok jellemzik őket. Mindazonáltal, egyes intézmények
esetében a nagy méret is előnyt jelenthet a minőségi tanításhoz, mivel ez változatos
innovációs folyamatokat tesz lehetővé. Az intézmény méretétől függetlenül, minden egyes
tanszéknek (az adott intézményen belül) egyazon irányvonalat kell képviselnie, ragaszkodnia
kell a stratégiához, és figyelembe kell vennie az időkereteket. A minőségi kultúra intézményi
szinten való megvalósítása változatos kezdeményezéseken keresztül érhető el: a lentrőlfelfelé irányuló kezdeményezések megszilárdításával; kisméretű mérések elvégzésével
kurzus vagy képzési szinten; a sikeres eljárások sokszorosításával; a minőségi tanítás
értékelésével, mint a vita közvetítő közegeként; a technikai és az adminisztrációs személyzet
részvételével, hogy közvetítsenek az oktatók és a hallgatók között.
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Első fejezet
Fókuszban az intézmények és a minőségi tanítási
kezdeményezések
Ez a fejezet bemutatja a 29 OECD és nem OECD országbeli felsőoktatási intézmény
megkülönböztető jegyeit, információkat gyűjtve és benchmarkokat meghatározva az
intézmények tanításának minőségéről. A fejezet általános áttekintést nyújt az intézményekről,
és megmutatja, hogy a profiljuktól függően mennyire különbözőek lehetnek a minőségi
tanítás erősítése érdekében vállalt kötelezettségeik (commitments). Az intézményeket öt
intézménytípusba csoportosítottuk a következő négy kritérium alapján: az intézmény mérete,
a képzési szintek, a fő tudományterület(ek), az autonómia mértéke és a felvételi eljárás
jellemzői szerint. A fejezet megvizsgálja, milyen mértékben vesznek részt az egyes
intézmények a különféle célcsoportjaikkal közösen a minőségi tanítási kezdeményezésekben.
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Az intézmények áttekintése
A tanulmány 20 ország 29 felsőoktatási intézményének mintáján alapul. Az intézményeket
legfeljebb három minőségi tanítási kezdeményezésükön keresztül mutatjuk be. Az elemzés
középpontjában összesen 46 kezdeményezés áll.
Az intézmények mérete
A vizsgált intézmények méretükben (hallgatók száma szerint) különbözőek. Az 1.1. ábra
szemlélteti a minta terjedelmét, mely nagyjából 1500 és 50000 nappali tagozatos (fulltime) hallgatói szám közé esik (ezek az ábrák nem foglalják magukban a nem nappali
tagozatos, más képzési formában résztvevő (part-time) hallgatók számát).

Ábra 1.1. Az intézmények mérete

Megkülönböztető jegyek
Az autonómia mértéke
Habár az intézmények sokrétű viszonyban állnak nemzeti kormányaikkal, legtöbben
autonómnak tartják önmagukat. Az intézmények rangsorolták autonómiájuk mértékét az
alábbi hat, különböző terület szerint: a képzések kialakítása, a képzések megvalósítása, a
képzések kimeneteleinek meghatározása, az oktatók kiválasztása (recruiting), az oktatói
fizetések és bónuszok (járulékok, pótlékok stb.) önálló meghatározása és az oktatók
értékelése.
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Tábla 1.1. A résztvevő intézmények

15

Az intézmények saját magukat erősen autonómként írják le a képzések eredményeinek
értékelésében és az oktatók kiválasztásában. Az autonómia mértéke lehetővé teszi sok
intézmény számára, hogy minden képzési szinten fogadjanak hallgatókat. Az intézmények
18%-ban (néhány tanulmányi szinten) alkalmaznak felvételi vizsgát. Ezzel szemben, az
intézmények alacsonyabb önállóságot élveznek az oktatók fizetésének és bónuszainak
meghatározásában köszönhetően a kormányzati szabályozásoknak és az oktatói
szakszervezetekkel kötött egyezményeknek.
Képzési szerkezet (alap-, mester-, doktori képzés)1
Átlagosan az intézmények hallgatóinak 60%-a alapképzésben, 16%-a mesterképzésben és
csupán 9%-a tanul doktori képzésben2. A diákok számának képzési szinteken való
eloszlása szerint az intézményeket leírhatjuk úgy, mint alapképzési- (több mint 60%
bachelor hallgató), mesterképzési- (több mint 30% mester hallgató) vagy doktori
irányvonallal rendelkező (több mint 15% doktori hallgató) intézmények. Például, 99%-ban
alapképzésben résztvevő hallgatóval rendelkező, Arcada (University of Applied Sciences)
finn egyetem tipikusan egy alapképzési irányvonalú intézmény. A másik oldalon az
Institute of Education – University of London (a hallgatók 96%-a mesterszakos) kizárólag
mester és doktori képzéseket nyújt.
Fő tudományterület(ek)

Ábra 1.2. Fő tudományterület(ek)
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Ez a felbontás a hallgatók tudományterületenkénti számán alapul: az intézmények külön
lettek válogatva az alapján, hogy melyik diszciplináris területen tanul a legtöbb hallgató.
Ha egyik tudományterület sem rendelkezik több mint 30%-nyi hallgatóval, akkor azt
multidiszciplináris intézményként vesszük figyelembe. A képzéseik sokszínűségei miatt az
intézmények 40%-ára, mint multidiszciplináris intézményre tekintünk. Ez leginkább a
legnagyobb hallgatói számmal rendelkező intézményekre vonatkozik (több mint 30000
hallgató). A multidiszciplináris intézmények közül egyik sem rendelkezik 10000-nél
kevesebb hallgatóval. Az ábra (1.2.) további magyarázata:
 Üzlet-menedzsment: az intézmények hallgatóinak több mint 40%-a ezen a területeken
tanul.
 Műszaki: az intézmények hallgatóinak több mint 50%-a mérnöki vagy szakképzési
oktatásban részesül.
 Egészség és tudomány: az intézmények hallgatóinak több mint 40%-a egészségügyi
alaptudományokat vagy egészségügyi területet végez.
 Humán tudományok: az intézmények hallgatóinak több mint 40%-a tanul
társadalomtudományokat, filozófiát, történelmet, irodalmat, nyelveket vagy pedagógiát.
 Gazdaságtudomány és jog: az intézmények hallgatóinak több mint 55%-a hallgat
gazdaságtudományt vagy jogot.

Az intézmények csoportjainak tipológiája
Öt intézménytípust határoztunk meg, amelyeket e négy kritérium alapján definiáltunk: az
intézmény mérete, a képzési szintek, fő tudományterület(ek), az autonómia mértéke és a
tanulók kiválasztása.
Üzleti és gazdasági intézmények (6 intézmény)
Az ebbe a típusba tartozó intézmények legfőbbképpen az üzleti világ, az adminisztráció és
a gazdaság területén kínálnak képzéseket, és nagyfokú autonómiával rendelkeznek a
tanulók kiválasztásában3. Mindegyikbe kevesebb, mint 22000 hallgató jár.
Kisméretű intézmények; műszaki és szakképző intézmények (5 intézmény)
Ebbe a típusba a műszaki és szakképesítő képzést és továbbképzéseket nyújtó, közép- és
kisméretű intézmények (kevesebb, mint 15000 hallgató) tartoznak.
Többségében alapképzésben résztvevő hallgatóval rendelkező multidiszciplináris
intézmények (6 intézmény)
Ebbe a típusba az olyan multidiszciplináris intézmények tartoznak, melyekben több mint
60%-ban alapképzésre járnak a hallgatók. Az ebbe a kategóriába tartozó intézmények a
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magas szintű autonómiából eredő előnyökből profitálnak. A bachelor hallgatók nagy
arányának ellenére az intézmények kutatási tevékenységet is folytatnak.
Nagy multidiszciplináris intézmények
hallgatókkal (4 intézmény)

többségében

alapképzésben

résztvevő

Ez a profil azon multidiszciplináris intézményeket foglalja magában, melyek nagyszámú
hallgatóságot jegyeznek (27000 és 52000 hallgató között).
Mester- és doktori képzéseket nyújtó intézmények (7 intézmény)
Ebbe a kategóriába soroljuk azon intézményeket, melyek hallgatóinak magas hányada
mester- (több mint a hallgatói szám 30%-a) vagy doktori képzésben (több mint 15%) vesz
részt.

Ábra 1.3. Az intézmények profiljuk szerint

Minőségi tanításban való részvétel
Az intézményeket kérdeztük azon kötelezettségvállalásaikról (commitments), amelyek
növelik a tanítás minőségét.
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Ábra 1.4. Az intézmények elköteleződésének főiránya a tanítás minősége növelése
érdekében

A minőségi tanítási kezdeményezések tipológiája
A tanulmányban szereplő 29 intézmény összesen 46 minőségi tanítási kezdeményezést
mutatott fel. A fentebb bemutatott adatokat felhasználva (1.4. ábra) a minőségi tanítási
kezdeményezések tipológiájának áttekintésére az ezt követő oldalakon kerül sor:
19

Első csoport: Intézményi és minőségbiztosítási politikák
Globális léptékű (egész intézményt átölelő) projektek, melyek a célból lettek kialakítva,
hogy kifejlesszenek egy minőségkultúrát intézményi szinten, úgy, mint:
Szakpolitikai tervezés
Olyan tervezett szakpolitika az intézményi szinten, mely felvázol egy keretet az
alacsonyabb szintű kezdeményezések fejlődéséhez. Például: szakpolitika, amely fejleszti a
minőséget, és kihatással rendelkezik a tanításra.
Támogatások a szervezeteknek és a belső minőségbiztosítási rendszereknek
Specifikus támogatások intézményi vagy tanszéki szinten, melyek a tanítás
minőségének javítását veszik célba, mint például egy testület létrehozása (mely a tanítás
minőségével foglalkozik).
Belső minőségbiztosítási rendszer kifejlesztése a tanítás minőségének felmérése és
fejlesztése érdekében.
Második csoport: Képzés-monitoring
Vállalt szakpolitikák vagy eszközök a képzési szinten
Képzés-tervezés és implementáció
Olyan tevékenységek, amelyek a képzések időszakonként történő meghatározását, vagy
egy szisztematikus folyamaton át az új képzések bevezetését, vagy a meglévők
megújítását célozzák.
Képzés értékelése
A képzés tartalmának, szerkezetének és formájának felmérése (más szempontok is
beletartozhatnak, mint a tanulási környezet). A legtöbb esetben, a hallgatókat kérik fel,
hogy töltsenek ki kérdőíveket.
Harmadik csoport: Tanítás- és tanulástámogatás
Ebbe a kategóriába tartoznak azon minőségi tanítási kezdeményezések, melyek a tanulási
és tanítási folyamatok fejlesztését célozzák. Ezek vagy a hallgatókat (tanulás) vagy az
oktatókat (tanítás) és alkalmanként mindkettőt (tanulási- és munkakörnyezet) célozzák.
A pedagógia támogatása
Egészen a tanítás professzionális (szakmai) szempontjainak fejlesztésére irányzott
kezdeményezésektől, a pedagógiai stratégia létrehozásán át, az oktatók számára biztosított
új pedagógiai eszközökig vagy más specifikus ösztönzőkkel bezárólag.
A tanítási és tanulási környezet támogatása
Olyan tevékenységek, melyek technikai eszközökön keresztül, tanár-diák kapcsolatok,
épületek és felszerelések javításával szeretnék fejleszteni a tanítás minőségét.
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Továbbképzések az oktatók számára
Olyan cselekvések, mint például tanítási műhelyek létrehozása specifikusan az oktatók
számára. Ilyen műhelyek célozhatják az új és mostani oktatókat is. Lehetnek a műhelyek
periodikusak, és fakultatívak vagy kötelezőek is.
Hallgatók támogatása
Olyan akciók, melyek konkrét szolgáltatásokon keresztül (mint a karrier-tanácsadás)
kiszélesítik a hallgatók tudását a lehetséges képzési útvonalaikról és állás vagy szakmai
gyakorlat lehetőségeikről.
Hallgatók tanulásának támogatása
Olyan kezdeményezések, melyek a hallgatók tanulási folyamatait fejlesztik (például új
pedagógiai eszközök bevezetése, tutorálás.

Az intézmény típusa és
hatása a minőségi tanítási kezdeményezésekre
Üzleti és gazdasági intézmények hajlamosak kifejleszteni tanítási és tanulási politikákat,
különösen az oktatók szintjén: pedagógiai támogatás, a tanítási és tanulási környezet
támogatása, az oktatók továbbképzése.
Mesterképzést nyújtó intézmények korlátozott mértékű figyelmet, támogatást szentelnek
a tanítás és tanulás feltételeinek, különösen azok, amelyek a humán területeken kínálnak
képzéseket. Nagy figyelmet szentelnek a szervezetnek és a képzések menedzselésének.
A doktori képzéseket nyújtó intézmények főleg intézményi szintű kezdeményezésekre
összpontosítanak erős elkötelezettséggel a minőségbiztosítási politikák iránt, és a tanulási
és tanítási környezetek javításába kevéssé vonódnak be. Kevésbé elhivatottak a képzések
menedzselésében az alapképzésekre koncentráló, alkalmazott tudományokkal foglalkozó
főiskolákhoz és egyetemekhez képest.
Többségében alapképzésben résztvevő hallgatókkal rendelkező, multidiszciplináris
intézmények kevésbé vonódnak be a tanítás és tanulást érintő politikákba, habár
kifejlesztenek más intézmény-szintű stratégiákat, melyek gyakran összekapcsolódnak
identitásukkal és azzal a tudományterülettel, melyben kiválóak (field of excellence).
Közepes-méretű alapképzéseket nyújtó és műszaki és szakképző intézmények a
kezdeményezések széles skáláját hozzák létre minden szinten (intézményi, tanszéki,
képzési, oktatói és hallgatói szinten) felhasználva minden fajta eszközt, hogy javítsák a
minőséget. A kisméretű alapképzéseket nyújtó intézmények az egyetlenek, melyek explicit
módon hajtanak végre a hallgatók tanulását támogató intézkedéseket.

Célcsoportok
21

A résztvevő intézmények rangsorolták a minőségi tanítási kezdeményezéseik különböző
célcsoportjait.

Ábra 1.5. Legcélzottabb csoportok

Öt célcsoport határozható meg:
Oktatók (A és B)
Az oktatók az egyik leginkább célzott csoport. A kérdőívben az új és a „régi” oktatók
között különbséget tettünk, külön csoportba osztottuk őket. Az új oktatók tisztán láthatóan
kevésbé célzottak, mint a „régi” oktatók.
Hallgatók (C, D és E)
A hallgatók szintén jelentős célközönsége a minőségi tanítási kezdeményezéseknek,
különösen a bachelor és master hallgatók. Ironikusan, csupán a kezdeményezések 8%-a
fókuszált a „hallgatók támogatására” vagy a „hallgatók tanulásának támogatására”.
Intézményi vezetők (G)
Az intézmények vezetői fő célpontjai a kezdeményezéseknek. Ez a tény egyben felfedi a
fentről-lefelé dinamika gyakoriságát is.
Adminisztrációs személyzet (F)
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Az adminisztrációs személyzet nem elsődleges célpontja a minőségi tanítási
kezdeményezéseknek. Az adminisztratív támogatás közvetlenül nem vonódik be a tanítási
folyamatokba.
Munkáltatók (H)
A munkáltatók szintén másodlagos célcsoportja a minőségi tanításba bevonódott
egyetemek számára. Mindazonáltal (egyben ellentétben más egyetemekhez), minden
műszaki és szakképző intézmény a munkáltatókat, mint célcsoportot úgy rangsorolták,
mint fő célpontjukat. A kínált diploma tudományága vagy szakterülete befolyásolja a
minőségi tanítási kezdeményezések célcsoportját.
Idővonal
A kezdeményezések legtöbbje folyamatban lévő globális szakpolitika, amelyet az
intézmények tapasztalataikra alapoznak. A kezdeményezések több mint 81%-át
„létrehozottként” definiálták, és azok közül majdnem 56%-át több mint három éve már
implementálják. Az intézmények kihangsúlyozták a kezdeményezések előzetes
folyamatainak a fontosságát (vizsgálatok, önértékelések és az oktatók korábbi
tapasztalatainak figyelembe vétele).

Megjegyzések
1. Az „undergraduate level” megfelel az olyan tanulmányoknak, melyek egy Licencehez vezetnek (LMD – Bologna-rendszer) vagy egy bachelor diplomának. A „graduate
level” az, amely szinten a hallgatók master diplomához jutnak. A német egyetemeken
a „Diploma” és „Magister” képzéseket hallgató diákokat „graduate level”-re járókként
kezeltük, azaz mester hallgatóknak.
2. Átlagosan a hallgatók 6%-át sorolták az intézmények valamilyen más képzésben
résztvevőkké, például felsőfokú szakképzésben résztvevőkké.
3. A Copenhagen Business School a hallgatóit saját felvételi eljárása során választja ki.
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Második fejezet

A minőségi tanítás iránti elkötelezettség eredete
Ez a fejezet a nemzeti hatóságok elkötelezettségével és az állami szabályozás szerepével
foglalkozik, azaz a minőségi tanítás ösztönzőivel. Emellett a minőségbiztosítási rendszerek
minőségi tanításra gyakorolt hatása is tárgyalásra kerül. A minőségi tanítás iránti egyre
növekvő figyelem kapcsán a fejezet körüljárja, hogy nemzeti és nemzetközi szinten milyen
külső tényezők támogatják azt a légkört, amelyben a minőségi tanítás prioritásként jelenik
meg. Végül az intézmények minőségi oktatásban betöltött szerepének bemutatására kerül sor
az intézmények által megvalósított, minőségi oktatást támogató kezdeményezések
ismertetésén keresztül.
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A nemzeti hatóságok szerepe
Kedvező környezet a változásoz
A felsőoktatással kapcsolatos OECD vizsgálat (OECD 2008) állítása szerint: „Az
oktatáspolitika egyre növekvő jelentőségre tesz szert a nemzeti politikákban. Annak hatására,
hogy a felsőoktatást a gazdasági versenyképesség fő ösztönzőjének ismerik el az egyre
inkább tudásvezérelt világgazdaságban, a felsőoktatás fontosabbá vált, mint valaha. Az
országok számára elengedhetetlen a magas szintű szakmai képességek növelése, egy
globálisan versenyképes kutatási alap fenntartása, és a tudás disszeminációjának fejlesztése a
társadalom javára. A felsőoktatás négy fő küldetésén keresztül hozzájárul a társadalmi és
gazdasági fejlődéshez: emberi tőkét hoz létre (elsődlegesen a tanításon keresztül),
tudásalapokat épít (elsősorban kutatáson és tudásfejlesztésen keresztül), terjeszti és
felhasználja a tudást (elsősorban a tudás felhasználóval való interakció kapcsán) és fenntartja
a tudást (a tudás generációk közötti tárolása és közvetítése). Sőt a felsőoktatás a bruttó
nemzeti terméknek is fontos részét képezi, mint a gazdasági növekedés mutatója. Ez a helyzet
például Ausztráliában, ahol „az egyetemek jelentik Ausztrália harmadik legnagyobb export
iparágát – az oktatási szolgáltatások területén – az utóbbi két évtizedben” (Bradley, 2008).
A minőségbiztosítási ügynökségek vagy más szervezetek által kiadott nemzeti politikák,
nyilatkozatok segítenek abban, hogy a minőségi tanítás előtérbe kerüljön az oktatási
intézményekben. E dokumentumok feltehetően segítik az egyetemi vezetőket, hogy a saját
intézményeikben olyan minőségkultúrát vezessenek be, amely a minőségi oktatást is
magában foglalja.
Az oktatás minősége kapcsán visszatérő nehézségekbe (például hosszú távú diplomás
munkanélküliség) ütköző országokban valószínűleg élénk viták folynak a tanítás
minőségének és hatékonyságának kérdésében. A holland egyetemi rendszer alacsony MA
diplomázási arányokkal és hosszú képzés-teljesítési időkkel küszködött több
tudományterületen is. A nemzeti Felsőoktatási Tanács (University Board) kettős megközelítés
mellett döntött: egyrészt nagyobb szigort vezettek be a BA képzéseken, másrészt forrásokat
fektettek az egyetemi oktatók professzionalizációjába.
A tanítás minőségével kapcsolatos kérdések hatására, amelyeket a politikusok újra és újra
feltettek, és amelyeket a rektori konferenciákon, finanszírozási tanácsokban és egyéb puffer
szervezetekben megvitattak, egyre nőtt a minőségi tanításra irányuló figyelem. Így a quebeci
felsőoktatási intézmények rektorai és igazgatói megbízást kaptak annak biztosítására, hogy
minden intézmény támogassa és fogadja el a programértékelést és vezessen be valamilyen
értékelési protokollt. Az intézmények rendelkeznek némi mozgástérrel a megoldások
kidolgozását és intézményi támogatását illetően.
A felsőoktatás (és így a tanítás) minőségével kapcsolatos nemzetközi viták szintén arra
bátorítják az intézményeket, hogy mechanizmusokat vezessenek be a minőségi tanítás
hangsúlyának növelésére. Világos, hogy az Európai Felsőoktatási Térség létrejöttéhez vezető
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Bologna Folyamat arra késztette az intézményeket (és segítette is őket ebben), hogy ágyazzák
bele fejlesztési terveikbe a minőségi tanítás kérdését. A háromciklusú képzési rendszer
bevezetése, az oklevélmelléklet és az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) hatékonyan
ösztönzik, hogy feltegyük a kérdést: hogyan képesek alkalmazkodni az oktatók az egyre
változatosabb hallgatói közönség számára tervezett képzési programok elvárásaihoz?
A Free University of Berlin egy egyetemi kurzusokat értékelő eszközt fejlesztett, amely
megfelelt a Bologna Folyamat kritériumainak. A HEsaCom (higher education selfassessment of competences, vagy BEvaKomp, Berlin evaluation instrument for selfreported student competences) a kompetencia elsajátítását méri egy adott kurzus
kapcsán úgy, hogy a mérést maga a hallgató végzi. A hallgatót felkérik, hogy értékelje
az egyes kurzusok hatását az általa megszerzett kompetenciákra, és ezeket az
értékeléseket használják fel (összesített szinten) a kurzusok értékeléséhez. Az egyetem
sokkal fontosabbnak tartja, hogy a kurzusokból milyen előnyei származtak a
hallgatóknak, mint hogy hallgatók mennyire kedvelték az adott kurzus oktatóját.

Állami szabályozás és ösztönzés
A felsőoktatásban jelentős reformok zajlanak, melyek célja, hogy az intézményeket a
társadalom és a gazdaság igényeire való nagyobb érzékenységre bátorítsák. Ez együtt jár a
felsőoktatás céljainak újraértékelésével és új kormányzati stratégiák kidolgozásával. Bár az
intézményeknek nagyobb mozgásterük van, ez a társadalom felé való egyértelműbb
elszámoltathatósággal párosul. A harmadik szektorral szembeni elvárás, hogy hozzájáruljon a
méltányossághoz, biztosítsa a minőséget és működjön hatékonyan (OECD, 2008).
Az intézmények egészére kiterjedő minőségi tanítást bátorító politikák lehetnek kormányzati
kezdeményezések eredményei, hiszen ha az intézmények új, teljes jogú egyetemi státuszt
kapnak, a jó minőségű oktatás védelme iránti igényük erősödik.
Oroszországban az oktatói teljesítmény mérése egybeesett a State University-Higher
School of Economics új típusú egyetemmé alakulásával 1995-ben. A tanári
teljesítménymérés megerősíti az egyetemi alapelveket, beleértve a társadalmi és
gazdasági tudást, a multidiszciplinaritást, az oktatási és kutatási tevékenységek
áthidalását, a tanulási folyamat gyakorlati reformokkal való összekapcsolását és a
regionális fejlesztésekben való részvételt. Ez volt az egyik első olyan orosz egyetem,
amely tanári teljesítménymérési rendszert vezetett be.
Azokban az országokban, ahol a felsőoktatás expanziója lezajlik, meg kell birkózni a
magánintézmények számának robbanásszerű növekedésével. E magánintézmények minőségét
értékelni kell, hogy megvédjék a fogyasztókat és megelőzzék, hogy a tisztességtelen
egyetemek aláássák az egész felsőoktatási rendszer hírnevét és minőségét. Oroszországban az
állami minőségellenőrzés három lépcsős folyamata működik: engedélyezés, tanúsítás és
akkreditálás (ez most állandósult). Az engedélyezéskor a munkafeltételeket (tantermek
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minősége, laboratóriumi és könyvtári berendezések, az oktatói kar összetétele) vetik össze az
állami követelményekkel. A tanúsítás során a tartalom megfelelőségét vizsgálják, azaz a
tartalom szintjét, minőségét és az oktatás minőségét vetik össze az állami oktatási
standardokkal. Ezen kívül meghatározzák az intézményben zajló tudományos folyamatok
fejlesztési irányait, illetve a negatív trendek leküzdésére alkalmas módszereket. Az
akkreditáció hozza létre/erősíti meg az oktatási intézmények államilag akkreditált státuszát
típus, fenntartói státusz (állami/magán), és forma (intézet/akadémia/egyetem) szerint,
valamint meghatározza azokat a képzési programokat, amelyek kapcsán az intézmény
nemzeti diplomát adhat ki.
A minőségi oktatás az államok közvetlen érdeke, hiszen az esetek többségében az egyetemi
oktatókat az egyetemek szerződtetik, díjazásuk pedig a nemzeti rendszernek megfelelően
történik. Állami szabályozásként bevezethetik a tanítás engedélyhez kötését. Az engedélyezés
kapcsán azonban kérdések merültek fel a kiválóság fogalma, a tanulói és oktatói fejlődés
mérése és a tanárok számára szükséges képességek vonatkozásában. Hollandiában 2008
elején az összes egyetem megállapodást írt alá, mely szerint az új oktatóknak bizonyítaniuk
kell, hogy professzionális tanítási képességek birtokában vannak. Az alapképességek
elsajátítása érdekében, minden újonnan kinevezett oktató egy 200 órás szakmai
továbbképzésen vesz részt.
Egyes országok ösztönzik az intézmények közötti versengést, mert az végeredményben
előmozdítja a minőségi tanítást és tanulást. Számos trend érzékelhető a felsőoktatási
finanszírozási rendszerekben. A finanszírozási források diverzifikációja mellett a
felsőoktatásra szánt közpénzek allokációja egyre inkább célzott finanszírozáson, teljesítmény
alapú finanszírozáson és versenyen alapuló eljárásokra épül (OECD, 2008). Mivel a
felsőoktatás kultúrája egyre inkább piacorientálttá vált (Green, 1993) nőtt az oktatás
minősége iránti külső kereslet.
A Macquire Uniniversity Performance Cultures of Teaching projektje egy a tanítás
minőségi indikátorait vizsgáló nemzeti projekt részeként indult el. Az (ausztrál kormány
által alapított) Australian Learning and Teaching Council finanszírozta projekt célja,
hogy támogassa a kiválóságot a felsőoktatásban az oktatók díjakon, ösztöndíjakon és
támogatási rendszereken keresztül történő elismerése, jutalmazása és támogatása által.
Ezeket a rendszereket úgy tervezték meg, hogy növeljék a versenyt a nemzeti
intézmények között, és így fokozzák a minőségi tanítást. Mindennek eredményeképpen
ma már léteznek elfogadott indikátorok és mérőszámok az ausztrál felsőoktatási
szektorban.
Néhány kormányzat nemzeti oktatási versenyeket szervez, ahol a győzteseket nyilvános,
teljesítmény alapú kritériumok szerint választják ki. 2005-ben a Finnish Higher Education
Evaluation Council innovatív pedagógiai modelljéért – a Learning by developing-ért – a
Laurea-t nyilvánította az oktatási és képzési kiválóság négy központja közül az egyiknek.
Más intézmények állami forrásokra pályáznak. Az Istanbul Technical University-nek mind
saját alapítványi pénzeiből, mind pedig az állam versenyalapú finanszírozási forrásaiból
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lehetősége van beruházni új projektjeibe. Az egyetem az oktatási-kutatási környezet
infrastruktúráját, valamint humán erőforrásait fogja fejleszteni, hogy a legjobb oktatók és
hallgatók számára is vonzóvá tegye az intézményt. Még ha önkéntes alapúak is, az ilyen
kezdeményezések nemzeti versenyhelyzetbe hozzák az intézményeket. A minőségi tanítást
támogató kezdeményezések mögött gyakran más, a felsőoktatásban érintett hatóság áll. A
rektori konferenciák, szakmai szövetségek, és finanszírozási tanácsok is gyakran segítenek az
intézményeknek megérteni és implementálni a frissen bevezetett szabályozásokat. Az
intézményekkel ellentétben ezek a hatóságok nem csak egyik napról a másikra való működést
lehetővé tévő bázissal rendelkeznek, így lehetőségük van visszatekinteni, és átlátni az egész
képet, amelybe a benchmarkok és jógyakorlatok is beletartoznak. Az ír Ministry of Education
felhatalmazta a National Qualification Authority of Ireland-et (ez egy Parlament által
létrehozott ügynökség), hogy az intézményeket arra bátorítsa, hogy díjaikat tanulási
eredményekre alapozzák. Ennek következtében a kurzusok és programok tartalma megújult.

A minőségbiztosítás minőségi tanításhoz vezet
A formális minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése a felsőoktatási rendszerekhez
kapcsolódó egyik legjelentősebb trend az elmúlt néhány évtizedben. Az 1980-as évek elején a
minőség kulcskérdéssé vált a felsőoktatási szakpolitikában: a felsőoktatás expanziója
kérdéseket vetett fel az állami kiadások mértéke és iránya kapcsán. A pénzügyi megszorítások
és a növekvő piaci nyomás a nagyobb elszámoltathatóság iránti igényhez vezetett (OECD
2008). A minőségbiztosítási értékelések (auditok, program akkreditáció vagy
intézményértékelések) hatása továbbra is ellentmondásos maradt. Mindazonáltal nem
kétséges, hogy a nemzeti minőségbiztosítási rendszerek támogatják az intézmények minőségi
tanítás támogatásában való szerepvállalását. A kijelölt szervezet (minőségbiztosítási,
akkreditációs és értékelő ügynökségek) külső értékelése bátorítja, hogy az intézmények
olyan, belső minőségbiztosítási mechanizmusokat állítsanak fel, vagy erősítsenek meg,
melyek a minőségi tanítás szempontjait is magukban foglalják. Az ajánlások a legtöbb
esetben elvárják a korrekciós intézkedéseket.
Az ügynökségi döntések erősek: a mintában részt vevő intézmények 92%-a az értékelést
követően korrekciós intézkedéseket hajtott végre. A határozatok a minőségi tanítás két fő
elemére vonatkoznak. Egyrészt az ügynökségek gyakran ajánlanak belső minőségi
mechanizmusokat a tanítási folyamat sikerének biztosítására (pl. a méltányosság és a
megbízhatóság biztosítása egy kar felvételi eljárásában), vagy megfelelő stratégia
tervezésére. Például az értékelést követően a University of Yucatán olyan új programokat
fejlesztett a minőség fokozására, mint az Institutional Programme of Pedagogic Training.
A Teesside University 2007 decemberében felülvizsgálta az e-Learning stratégiáját,
hogy az e-Learning hatékony használata terén alapvető változást érjen el az egész
intézményben. Bár a stratégia létrehozására irányuló külső követelés nincs, a Quality
Assurance Agency elvárja az e-Learning területén a minőség biztosítására és
fejlesztésére alkalmas mechanizmusok működtetését.
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Másrészt az intézmények felszólíthatóak, hogy biztosítsák a koherenciát a programok és a
kurrikulum között minden egyes program kapcsán, illetve hogy biztosítsák a tanulási
környezet minőségét (pl. a rendelkezésre álló felszerelés, tanulók mentorálasa). Az ajánlások
befolyásolják a szervezeti struktúrákat és fejlesztik a minőségi tanítást az egész intézmény
szintjén.
A londoni Institute of Education több iskolát egyesített három karrá egy intézményi
audit ajánlására. Létrehoztak egy új, a tanulás-tanítás kérdéseire irányuló intézeti
igazgatóhelyettesi szintű vezető pozíciót, mellyel együtt jár a különféle döntéshozatali
bizottságok munkájában való részvétel, illetve az Oktatási Bizottság elnöki tisztsége.
Emellett a karoknak szintén megvan a saját tanulási-tanítási igazgatója (Director of
Learning and Teaching). Az intézet most késznek érzi magát arra, hogy olyan
ambiciózus változásokat indítson el, amelyek nem történnének meg problémamentesen,
ha nem támogatná őket egy átszervezés.
A minőségbiztosítási ügynökségek támogatási rendszereket biztosítanak, motivációs
nyilatkozatokat adnak, vagy akár kísérleti minőségbiztosítási rendszereket javasolnak. A
sikeres ügynökségek az intézmények tanácsadói és partnerei lesznek azokon a területeken,
amelyek értékelését az intézmények nehéznek érzik, mindenekelőtt a tanítási folyamat
területén. Emellett képesek hangsúlyozni az implementálás alatt álló minőségi tanítást
támogató stratégia érvényességét és így növelhetik az intézkedések legitimitását a gyakran
vonakodó oktatók számára. Következésképpen néhány ügynökség a külső vizsgálatot
átfordította egyfajta kollaboratív munkába, mely egy rendszer finomhangolására irányul,
hogy az képes legyen megvalósítani a minőségi oktatást.
A Support Programme for the Evaluation of Educational Activity (DOCENTIA) a
National Agency for the Assessment of Quality and Accreditation kezdeményezése, amit
a Univeristy of La Laguna (ULL) átvett. A kezdeményezés támogatja egy, az egyetemi
oktatók minőségének biztosítására szolgáló modell és a hozzá tartozó eljárások
kidolgozását. Az ULL tervezi, hogy az oktatók felvételére és kinevezésére is átvesz
módszereket, illetve a kompetenciaszintek ellenőrzésére. Az ULL szeretné biztosítani,
hogy az oktatóknak meglegyenek az erőforrásaik a tanítási kapacitásuk bővítésére, és a
képességeik maximalizálására.
A minőségbiztosítási ügynökségek javasolhatnak olyan metodológiákat is, amelyek keretbe
foglalják az intézmények saját kezdeményezéseit. Így inspirálta a finn audit folyamat az
önértékeléssel kapcsolatos intézményi kezdeményezéseket. A ciklikus akkreditációs, vagy
értékelési folyamat arra készteti az intézményeket, hogy lépjenek ki a mindennapi
tevékenységekből, és vizsgálják meg az oktatás céljait és célkitűzéseit. Az intézményeknek
felül kell vizsgálniuk a programjaik tartalmát és konzisztenciáját. Meg kell vizsgálniuk, hogy
az inputok (oktatók, felszerelés) illeszkednek-e az oktatási célokhoz. Bár az intézmények
kritikával illetik az értékeléseket az általuk generált munka miatt, mégis úgy ítélik meg, hogy
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ez a folyamat hozzájárul a minőségi tanításról való reflexióhoz, és új fejlesztési utakat
azonosít.
Ez a döntő időszak az egész közösség bevonásával zajaik, beleértve ebbe az adminisztratív
munkát végzőket, a tanulókat és az intézmények vezetőit (igazgatók, programvezetők,
tanszékvezetők) is. A szereplők párbeszédet folytatnak a tanítás és a kar szerepéről a tanulási
folyamatban. Függetlenül attól, hogy az ügynökség végül hogyan értékeli az intézményt,
maga a folyamat (általában az önértékelés kerül szakértői vizsgálat alá) teszi lehetővé, hogy
az intézmények megvitassák a tanítás és a minőség kérdésit. Emellett az újabb publikációk
(QAA, 2006) azt mutatják, hogy a külső értékelés hatására kialakulhat egy olyan
minőségkultúra, melyben az oktatók a minőségi tanítást az intézményi kultúra elemeként
fogadják el.

A minőségbiztosítás nehezen fogja át a tanítás komplexitását
Néhány kritika demisztifikálja azt a szerepet, amit hagyományosan a minőségbiztosításnak
tulajdonítunk. Néhány intézmény a minőségbiztosítás negatív vonatkozásit hangsúlyozza. A
kritikusok úgy gondolják, hogy – az intézményekhez hasonlóan – az ügynökségek sem
rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyek a minőségi tanítás definiáláshoz és méréséhez
kellenek. A kritikusok attól tartanak, hogy az akkreditációs folyamatok elvághatják egymástól
a programokat ahelyett, hogy a koherenciát intézményi szinten értékelnék. Véleményük
szerint egy szétdarabolt látásmód nem vezet el a felsőoktatásban megvalósuló minőségi
tanítás egészleges képéhez. A tanulási folyamatot nem lehet mérni, hiszen különféle
meghatározó elemek keverednek benne, ide értve a tanár képességeit, a tanteremben lévők
attitűdjeit, a tanulók tapasztalatait, a tanulók és a kar közötti kapcsolatok minőségét, stb.
Egyesek úgy érvelnek, hogy a minőségi tanítás sok tényező komplex hálójára támaszkodik,
ezért szubjektív ítéletet kíván. Ez megmagyarázhatja, hogy a legtöbb külső értékelés miért
hangsúlyoz inputra épülő megközelítést, miért használ általában input- és
tevékenységindikátorokat. Mivel a minőségbiztosítási mechanizmusok komplex
szervezetekben fordulnak elő, ahol sok minden történik párhuzamosan, nehéz egy-egy hatást
egy-egy meghatározott okra visszavezetni (Stensaker, 2004).
Az intézményi auditok vagy értékelések megpróbálják megragadni a tanítási folyamatot a
teljes tanulási folyamat vízióján keresztül. A legtöbb intézményi értékelés azokat a
faktorokat vizsgálja, amelyek képesek lehetnek a tanárok és programok egy minimum
minőségszintjét garantálni. Az a feltétezés érvénysül, hogy ha logikusan kerültek
összeállításra a mechanizmusok, eszközök, humán erőforrások és létesítmények, annak a
tanítás minőségét kell eredményeznie. Azonban az intézményi szintű értékelés azt is
jelentheti, hogy az értékelők távol kerülnek a tanulási folyamattól. Az intézményértékelések
többsége az eljárásokra fókuszál, és belső minőségbiztosítási mechanizmusokra támaszkodik,
azonban nem értékeli a minőségi tanítás támogatásnak hatékonyságát és hatását a tanulás
minőségére (ENQA, 2008), ezt az intézményre hagyja. A minőségbiztosítás hatása a minőségi
tanításra ellentmondásos marad: az oktatók és oktatáskutatók közötti ellenzői nem tekintik
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hatékonynak. Ugyanakkor az intézmények elismerik az ügynökségeket, mint egy reflexiós
folyamat kezdeményezőit, mely folyamat a minőségi oktatást fokozó eszközök és stratégiák
tervezésében csúcsosodhat ki. Ha az értékelési folyamat a tanítással kapcsolatos diskurzust
generál az intézményekben, az legalább olyan fontos a minőségi tanításra irányuló figyelem
szempontjából, mint az ügynökségek ajánlásai.

A minőségi tanítás fontosságára irányuló figyelem növelése
Az intézményeket a felsőoktatás állandó szolgáltatóiként kell elismerni
A felsőoktatás expanziója együtt jár a szolgáltatók diverzifikálódásával. Új intézménytípusok
alakultak ki, az intézményeken belüli oktatási kínálat megtöbbszöröződött, a
magánintézmények aránya bővült, és új szolgáltatási módok kerültek bevezetésre (OECD
2008). Az intézmények úgy támogathatják a minőségi tanítást, mint nemzeti, vagy globális
szintű elismerés eszközét. Egyes kutatásintenzív területektől távolabb elhelyezkedő, vagy
rangos egyetemek árnyékában működő esetleg nemrég létrehozott, magán, vagy innovatív
(például online) intézmények alig várják, hogy bizonyíthassák: ők is rendes és megbízható
felsőoktatási szolgáltatók.
Az Open University of Catalonia és az U21 Global University ugyanolyan szigorú
akkreditációs folyamaton esett át, mint a nagy múltú intézmények. Mindkét egyetem
ügyelt annak biztosítására, hogy belső minőségbiztosítási mechanizmusaik képesek
legyenek kezelni a tanítási szempontokat is (pedagógia, az oktatók hallgatókkal
kapcsolatos attitűdjei, stb.). Mechanizmusok egész sora fedi le az oktatók felvételétől a
jegyadásig terjedő folyamatot.
A multikampusz intézmények úgy vélik, hogy a teljes egység minősége koherens, illetve
hogy a decentralizált kampuszok minőségbiztosítási mechanizmusokon esnek át. Ennek
következtében erős elköteleződést mutathatnak a minőség iránt, mely elköteleződés
elsősorban a tanítással kapcsolatos kérdésekre irányul.
Az Istanbul Technican University a helyi műszaki egyetemekkel kialakult versenyben
úgy döntött, hogy a mérnöki és építész képzési programjait olyan, nemzetközi
ügynökségek által végzett külső akkreditációnak veti alá, mint az Accreditation Board
for Engineering and Technology vagy az European Association University-hez
kapcsolódó intézményértékelés. A cél az volt, hogy új fejlődési tengelyeket találjanak,
fejlesszék a programok minőségét az üzleti és szakképzési területen, valamint európai
szintű elismerést vívjanak ki.
A multikampusz intézmények nyitottak a különböző földrajzi területekről érkező hallgatók
fogadására, és szorosan kapcsolódnak külső érdekeltekhez (pl. a szakképzésben tanító, de
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vállalti világból érkező tanárok, társaságokkal kialakított kapcsolatok, stb.), így a hírnév nagy
fontosságú a hallgatók és tanárok intézményhez vonzásában és megtartásában. A versengő
intézmények a tanítás terén meg kell felelniük a legmagasabb minőségi standardoknak,
amiben az akkreditációnak meghatározó szerepe van.

A minőségi tanítás fejlesztése, mint legfontosabb feladat
A felsőoktatás sokkal sokszínűbbé vált. Ez magában foglalja az olyan új intézménytípusok
megjelenését, mint a politechnikumok, egyetemi kollégiumok (university colleges), vagy a
technológiai intézetek (technological institutes). Ezek létrehozása mögött több indok húzódik:
a felsőoktatás és a külső világ közötti szorosabb kapcsolat kiépítésnek szándéka; nagyobb
reakciókészség kialakítása a munkaerő-piaci igényekre; a felsőoktatáshoz való társadalmi és
földrajzi hozzáférés növelése; egy kevéssé elméleti és sokkal inkább alkalmazott szemlélet
magas szintű szakmai előkészítése; és a kvalifikációk egyre növekvő diverzitásához, és a
végzettségekkel szembeni elvérásokhoz való alkalmazkodás (OECD, 2008).
A felsőoktatási intézmények most szélesebb körű tanítási feladatokban vesznek részt, mint a
tradicionális képzési szintek kapcsán tették. Egyes intézmények felnőttképzést, szabadidős
kurzusokat, a hallgatók későbbi tanulmányokra való felkészítése érdekében felsőközépfokú
(upper secondary) kurzusokat és rövid, specifikus szakmai felkészítő képzéseket is kínálnak
(OECD 2008). Néhány program jellege arra készteti az intézményeket, hogy tovább
tanulmányozzák a minőségi tanítás kérdéseit, főleg a közepes méretű intézmények esetében,
amelyek csak képzések korlátozott körét nyújtják (kollégiumok, vagy az alkalmazott
tudományok egyetemei, ahol a hangsúly a BA képzéseken van).
Három fő ok együttese vezeti a szakképzésre orientálódott (vocational-type) intézményeket
arra, hogy közelebbről vizsgálják a minőségi oktatás fogalmát:


A tanítási folyamatot olyan oktatók irányítják, akik leginkább az üzleti világ szereplői,
és e területen kiváló szakemberek, azonban nem szükségszerűen rendelkeznek
pedagógiai képzettséggel (ezek az oktatók gyakran elítélik az academic drift-et).



A foglalkoztatási szabályozások diverzitása az intézményen belül (szakemberek,
nemzetközi oktatók, részmunkaidős tanárok, stb.) kombinálva a hallgatók egyre
növekvő sokféleségével, egyre nagyobb inkoherenciához és egyenlőtlenségekhez
vezethet a tanulási folyamatban.



Az alkalmazott kutatás kapcsán tradicionálisan alapvető fontossággal bír a
kurrikulum, a naprakész tudás és tanítás kapcsolatának fenntartása.

Az intézmények, különösen a multidiszciplináris és kutatásintenzív egyetemek, egyre
nagyobb figyelmet fordítanak a minőségi oktatásra, amikor a programjaik közül a
szakképzési jellegűeket hangsúlyozzák. Az európai egyetemek, mint a Free University of
Berlin, a bolognai folyamat hatására összehangolták programjaikat a gazdasági környezettel.
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A sok karú egyetemek közül többen tovább finomították a programjaikat, hogy támogassák a
tanulási utak multidiszciplináris természetét. A transzverzális oktatás nem csupán a
különböző kurrikulumok összessége, hanem arra készteti az oktatókat, hogy új módszereket
alkalmazzanak, kollaboratív módon dolgozzanak és új típusú eljárásokkal értékeljék a
tanulókat. A képzési formák adaptációja a BA/MA/PhD szerkezethez szintén óriási
változásokat generálhat egyes intézményekben, amennyiben a tanítás kérdését a kari
gondolkodás középpontjába állítja.
A minőségi tanítással kapcsolatos érdeklődés az intézmények által képviselt értékekből és
orientációkból ered, és küldetésnyilatkozataikban, stratégiai terveikben is megjelenik. A
történelmi háttér is számít. Néhány intézmény esetében a karizmatikus vezetők tanítással
kapcsolatos víziói jelentettek inspirációt. E vezetők gyakran fókuszáltak a tanulás
jelentőségére és a tanítás hatékonyságára. Ahelyett, hogy a programokat a munkaerőpiac
kiszámíthatatlan mozgására szabták volna, a programok tervezésekor a társadalom előre nem
látható igényinek próbáltak megfelelni, és segíteni próbálták az egyéneket abban, hogy mai
világ igényeinek megfelelően fejlesszék tudásukat.
Néhány intézmény működése már egy, a tanítás szerepével és funkciójával kapcsolatos erős
filozófiára épül.
Az Alverno College központi értékként támogatja a minőségi tanítást, hogy a
jelentkezők teljes támogatását élvezze. A minőségi tanítás nem egy kiegészítő képesség,
hanem az Alverno kultúrájának központi eleme. „A karoknak tudniuk kell, mi is az az
oktatás.” Az Alverno inkább alkalmaz oktatókat, mint tudósokat. A küldetésnyilatkozat
azokat a jelentkezőket vonzza, akik pontosan tudják, miért akarnak csatlakozni az
Alverno-ban folyó munkához, illetve azt is látják, hogy milyenek az intézmény elvárásai:
a követelmények a jelentkezők oktatás iránti elköteleződésében gyökereznek.
A Tohoku Fukushi University jól példázza a filozófia fontosságát, illetve a hallgatók
tanulási tapasztalataira fordított nagyobb figyelem meghatározó szerepét: buddhista
intézményként az emberi individuumot tekinti a társadalom középpontjának. Az oktatás,
kutatás és gyakorlat egysége hozza létre a különböző diszciplináris területekhez
kapcsolódó tanulók, oktatók, szakértők és szakemberek horizontális együttműködését. A
három terület (oktatás, kutatás, gyakorlat) egysége a filozófia szerves része. Az
intézmény támogatja a karokat képességeik kibontakoztatásában, így azok képesek
közösen értéket létrehozni és megosztani. Az egyetem alapos reflexiót folytatott a tanítás
elméleti kereteiről, diskurzus zajlott az oktatók és hallgatók közötti kapcsolatok
sajátosságáról. Ezt követően több olyan kezdeményezést indítottak el, amelyek
megfelelnek az intézmény filozófiájának, és felölelik a elméleti keretet. Az oktatás,
kutatás és gyakorlat egységének biztosítása érdekében az intézmény kiválasztott két
olyan kompetenciát, amelyeket a Tohoku Fukushi-n nagy hangsúllyal tanítanak: a
probléma-megoldási képességeket és a kommunikációs képességeket.
Kevés intézményt hat át ilyen erős filozófia. Ugyanakkor több olyan intézmény van, melyek
küldetésnyilatkozata megfogalmaz egy sor olyan alapvető értéket, amelyek a programok és
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kurrikulumok számára iránymutatásként szolgálhatnak. A „tanulóközpontú megközelítés”
gyakran érvényesül az intézmények kulcsüzeneteiben, és sokan alakítanák át programjaikat
ennek megfelelően.
A Sherbrooke University intézményi szinten támogatja a minőségi tanítást annak
érdekében, hogy jobban összekösse a tanulóközpontú értékeket a tanítás valóságával,
hiszen – ahogy sokan megállapították – ezek az értékek a hallgatók jólétére, karrier
tanácsadására, szociális támogatására és szabadidős tevékenységeire korlátozódnak.
A University of Yucatán erősen elkötelezte magát a méltányosság értéke mellett. A
tanítás előkészítés alatt álló reformjai képesek biztosítani, hogy mind az 50 000 tanuló
ugyanolyan minőségű tanításban részesüljön.

Az oktatás és kutatás kiegyensúlyozása
A kutatásintenzív egyetemeket egy nagyobb kihívás elé állítja a kutatás globalizációja, a
nemzetközi innovációs verseny és a leginkább tudományos teljesítményekre építő rankingek
(Hazellkorn, 2008). Ezek az intézmények következetesen fő tevékenységükként határozták
meg a kutatást. Magas szintű előadások megtartására képes előadókat vettek fel, tudományos
tevékenységek és laborkutatási lehetőségek széles választékát biztosították, ezáltal azonban
minimalizálták a tanítási folyamatot. A kutatásintenzív intézmények számára nehézséget
jelent a tanítás szerepének kutatáshoz viszonyított növelése: azzal érvelnek, hogy a kutatás
tipikusan laboratóriumi környezetben zajlik tudás teremtés és transzfer céllal, ami végső
soron az intézmény hírnevét alapozza meg. A tanítási cél itt csak egy a sok közül, és az
oktatók és kutatók látókörének peremén marad. Azonban az új elvárások komoly kihívást
jelentenek a számukra, és arra kényszerítik ezeket az intézményeket, hogy közelebbről is
megvizsgálják a minőségi tanítás kérdését, és elgondolkodjanak a kar és a kurrikulum
minőségének javítását elősegítő intézményi támogatásról.
Az elit egyetemről tömegképzést folytató egyetemre való átállás a hallgatói összetételt és a
hallgatói elvárásokat is átalakította (pl. a már munkát vállaló hallgatók beiratkoztak az egész
életen át tartó tanulást támogató programokba, ami ennek megfelelő tantervet és rugalmas
tanulási utakat tesz szükségessé). A nemzeti hatóságok, és finanszírozási tanácsok
intézményeket hoztak létre, hogy a hallgatókat sikeresen bevezessék munkaerőpiacra és
segítsék őket a felelős állampolgárrá válásban. Az elmúlt 20 évben az intézmények küldetése
új elemekkel bővült, amibe beletartozik a regionális fejlesztési tevékenység és a társadalmi
integráció is. Az ausztrál kormány például megkísérelte emelni a tanítás minőségét az ország
egyetemeiben, ezért létrehozott egy évenként kiosztásra kerülő Teljesítmény Alapot, ami az
egyetemeket a kiválóságért, és a kulcs teljesítményindikátorok – például diplomás
foglalkoztatottság – kapcsán elért fejlődésért jutalmazza. A diplomás foglalkoztatottsággal
kapcsolatos adatok egy, az összes már diplomázott hallgatót megkérdező vizsgálatból
származnak. (A vizsgálat arról is adatokat gyűjt, hogy a hallgatók milyen arányban térnek
vissza a felsőoktatásba további tanulmányok elvégzése céljából.)
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Néhány kutatásintenzív intézmény azáltal szilárdította meg pozícióját, hogy áthelyezte a
hangsúlyt az oktatásra. Például a McGill University 1991-ben elfogadott küldetésnyilatkozata
így fogalmaz: „A McGill University küldetése, hogy a tanulást a tanításon, a tudományon, és
a társadalom szolgálatán keresztül fejlessze; hogy a kiemelkedő BA és MA hallgatóknak a
lehető legjobb oktatást kínálja, hogy a legmagasabb nemzetközi sztenderdekkel összevetve is
kiváló tudományos tevékenységet folytasson, és hogy a társadalmat szolgálja oly módon,
ahogy az tudományos erősségeihez a legjobban illeszkedik.”
Az intézmények úgy vélik, hogy a kutatás terén való verseny önmagában nem elég ahhoz,
hogy biztosítsa az egyetem teljesítményét és elismertségét. Fokozniuk kell az innovációt a
regionális környezettel való együttműködésben, és meg kell érteniük a piacosodás
kontextusát. A laborok dolgozói és a kutatók nem feltétlenül rendelkeznek a szükséges
képességekkel, hogy a hallgatókat az adott területen képezzék. Emellett sok, a doktori
képzésbe beiratkozott hallgató nem folytat kutatási tevékenységet, pedig a diszciplínához
kapcsolódó ismereteken kívül más tanulási tapasztalatokra is szükségük lenne a képességeik
fejlesztéséhez. A doktori iskolák között egyre több van, ahol a hallgatóknak munkakeresési
praktikákat tanítanak, és új karrierlehetőségeket nyitnak meg előttük a kutatás világán belül,
vagy akár azon kívül.

A hallgatók minőségi tanításra irányuló
igényének növekedése
A hallgatók egyre inkább a minőségi tanítás ösztönzőivé válnak. Azokban az országokban,
ahol a tanulók elismert státuszban vannak, aktív szerepet vállalnak, és erősen megbecsült
csoportként működnek. A jelenlegi nemzetközi trend szerint – melyben a minőségi tanítás
kapcsán nagyobb tudatosság várható – a tanulókat meghívják, hogy vegyenek részt a
kormányzó testületek munkájában, vagy az értékelési szakértőkkel egyenrangú
szakemberként bízzák meg őket értékelési feladatokkal. A Dublin Institute of Technology
esetében a hallgatók részt vesznek az audit bizottságok munkájában és kifejezhetik
aggályaikat a tanulási-tanítási környezettel, a tartalom minőségével és az oktatói attitűdökkel
kapcsolatban.
Azok az intézmények és a tanszékek, amelyek foglalkoznak a kompetencia alapú oktatással, a
minőségi tanítás intézményi támogatásában és értékelésében gyakran előrébb tartanak.
Gyakori, hogy ezek az intézmények vállalják az új oktatók körültekintő kiválasztását és
alkalmassá teszik az oktatók felvételének folyamatát a pedagógiai képességek figyelembe
vételére. (A minta által lefedett intézmények többségében a kutatási kiválóság minden más
szempont fölött állt az oktatók kiválasztásában.)
A karrier-orientált vagy szakképzési programok hallgatói általában a program
következetességének hiányára, vagy a gyakorlaton alapuló tanulás mennyiségének
elégtelenségére panaszkodtak.
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Ez a felnőtt, vagy már dolgozó hallgatókra is igaz. A tanulók és az alumni egyesületek
könnyen fel tudják mérni a tanulási feltételeket, a tanárok attitűdjeit, a pedagógiai koncepciót
és a támogatási rendszert. Így támogathatják, vagy akár alááshatják az egyetem hírnevét. A
technikai képességeket igénylő képzések esetében – ilyen például az információs technológia,
vagy az egészségügy – nagy figyelmet kell fordítani a berendezések minőségére és tanítás
módjára.
Emellett néhány multidiszciplináris és nem szakképzés-orientált intézmény is úgy döntött,
hogy támogatja a minőségi tanítást, és minden szinten figyelmet fordít az oktatás
minőségével kapcsolatos hallgatói véleményekre. A University of Arizona esetében a már
végzett, és az egyetemen oktatási asszisztensként dolgozó hallgatók hivatalos tanítási
tréninggel kapcsolatos kéréseinek eredményeként jött létre a Certificate in College Teaching.
A hallgatók szigorú kiválasztása és a magas tandíjak szintén a minőségi tanításba való
befektetésre bátorítják az intézményeket. Amint a hallgatóknak szigorú vizsgákon kell
átesniük és jelentős díjat kell fizetniük, nagy valószínűséggel elvárják a költségeik
tisztességes, az intézmény által kínált oktatás minőségében megragadható megtérülését. Ezért
egyes intézmények úgy gondolják, hogy a minőségi tanítás egy teljes minőségi megközelítés
részeként értelmezhető, és nem korlátozódik csupán a pedagógiára, vagy a létesítményekre.
Végül pedig, a minőségi tanítással kapcsolatos még nagyobb igény fogalmazódik meg a
nemzetközi hallgatók részéről. Egyes programokat a lakóhelytől függetlenül lehet kínálni
(online programok), vagy a világ minden tájáról érkező hallgatókkal dolgozva lehet
működtetni (üzleti vagy menedzsment programok angol nyelven). A nemzetközi hallgatók
valószínűleg gyakran garanciákat akarnak kapni még beiratkozás előtt.

Miért vesznek részt az intézmények a minőségi
oktatásban?
A alábbi fejlesztések határozzák meg a különféle célokat, amelyeket a különböző
intézmények követnek, amikor egyedi esetekben vagy intézményi szinten támogatják a
minőségi tanítással kapcsolatos kezdeményezéseket. Természetesen ezen célkitűzések
kombinálódnak, és várhatóan időről-időre megváltoznak attól függően, hogy az intézmény
mennyire haladt előre a témában.

Pedagógiai cél
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Néhány intézmények világos elképzelése van arról, hogy a programoknak hová kellene
elvezetniük a hallgatókat, és elfogadnak egy pedagógia stratégiát, ami egy sor, az oktatási
célokat szolgáló cselekvést tartalmaz. Az intézmények számára a minőségi tanításba való
befektetés jelentheti azt, hogy összehangolják az oktatók profilját a programok oktatási
igényeivel. Egy tisztán diszciplína alapú kurzus épülhet a területen magas szakértelemmel
rendelkező oktatók előadásaira. Sokkal nehezebb oktatót rendelni az új programokhoz, vagy
olyan hallgatósághoz, akivel nem biztos, hogy jól érzik magukat, például felnőtt
hallgatókhoz. Az intézmények néha úgy érzik, a kiválasztási eljárásaik nem működnek, mert
hiányoznak a pontos kiválasztási kritériumok.
Az intézmények egyre alaposabb vizsgálat alá veszik a tanítás tanulói teljesítményre
gyakorolt hatását. Frissíthetik a tanítás inputjait, így biztosíthatják a tanulási környezet
minőségét, fejleszthetik a tanulási folyamatot és figyelmet szentelhetnek a tanulási
eredmények értékének. Az intézmények más tényezők kapcsán is érzékelik a tanítás
fontosságát. Mivel tisztában vannak vele, hogy a hatékony tanítás nem feltétlenül jelenti azt,
hogy a tanulás releváns a diplomások számára, alaposan megvizsgálták a programok várható
tanulási eredményit. Néhány intézményben így hajtottak végre átfogó módosításokat a
tartalom és a szervezeti működés kapcsán annak érdekében, hogy több lehetőséget
biztosítsanak a diplomások számára a munkaerőpiacra való belépéskor, illetve hogy segítsék
személyes fejélődésüket.
Mivel a felsőoktatásban a tanítás dinamikus folyamat – változó hallgatókkal és oktatói
profilokkal működik egy még komplexebb és instabilabb környezetben –, ezért a nagy,
sokkarú intézmények hajlamosak lehetnek a minőségi tanítás komoly támogatásának
megfontolására. Az Université de Montréal esete különösen tanulságos.
Az Université de Montréal programértékelési stratégiája azt tűzi ki célul, hogy növelje a
képzési programok jelentőségét különösen a tudomány vagy diszciplína szintjén, az
intézmény szintjén és társadalmi szinten. Az egyetem hosszabb előzményekre
támaszkodó, és megbízható értékelési gyakorlattal rendelkezik, ami képes követni a
tudás és a gyakorlat változásait, valamint a társadalom változó igényeit. Az intézmény
mindhárom képzési szintre kiterjedő programok sorát kínálja, amire Kanadában csak a
legnagyobb egyetemek képesek. Multikulturális városban működő francia nyelvű
egyetemként az Université de Montréal-nak számos kihívással kell szembenéznie. Ebbe
beletartozik a programok nemzetközi nyitottsága; a képzések kultúrközi természete,
mely a vonatkozó rendelkezésekre és hallgatók/ oktatók toborzására is jelentős hatással
van; a nyelvtudással kapcsolatos kommunikációs kihívás; valamint a technológiai és
szóbeli képességek elsajátítása. Az egyetem szinte minden tudományágon belül biztosít
képzéseket, melyeket alá kell vetni a szakmai testületek külső akkreditációjának. Így az
intézményi értékelési stratégia egyrészt természetes folytatását jelenti a korábbi
gyakorlatnak, másrészt hivatalosan hangsúlyozza az egyetem e területen tett
erőfeszítéseit.
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Az oktatók pedagógiai készségei
Már a toborzás előtt komoly aggodalmak merülhetnek fel az oktatók minőségével
kapcsolatban. Az oktatókat mindenekelőtt tudomány-alapú kritériumok alapján választották
ki. Azonban ez a rendszer fokozatosan irrelevánssá vált az intézmények számára. Egyrészt a
kollégiumok (colleges), valamint az oktatásintenzív és szakképzési orientációjú intézmények
számára a kiemelkedő tudományos szakértelem nem elegendő, mivel nem biztosítja, hogy az
oktatók rendelkeznek a megfelelő pedagógiai képességekkel, és nem tükrözi az intézmény
értékeihez és oktatási céljaihoz való személyes kötődést.
Másrészt az intézmények különböző típusú oktatókat alkalmaznak, akik többsége a vállalati
világból jön és részmunkaidőben tanít, így a hagyományos kritériumok érvényüket vesztik.
Ennek eredményeképpen néhány intézmény specifikus reformokba kezdett, hogy biztosítsa
az új oktatók minőségét, és fejlessze a pedagógiai képességeiket.
A City University of Seattle intézményi szintű minőségi tanítást támogató
kezdeményezései, elsősorban az újonnan alkalmazott és a részmunkaidős oktatókat
célozzék. A City University sok részmunkaidős oktatót (“adjunct practitioner faculty”)
alkalmaz, és biztosítani kívánja, hogy ezek az oktatók az intézmény minőségi
standardjainak és tudományos modelljének megfelelően oktatnak.
Az Universidad Nacional del Nordeste (Argentína) esetében az első intézményi
önértékelés komoly gyengeségekre derített fényt az oktatók képzésével kapcsolatban. Az
egyetem két programot hozott létre, hogy támogassa a folyamatos képzést (ez minden
tanfolyam, specializáció és MA program oktatója számára nyitott): a Continuing
Teacher Education Programme-et és a Curricular Change Programme-et (az utóbbi
oktatási innovációkat, új tanítási és értékelési utakat tartalmaz). Eddig a programok
jelentősen javítottak az oktatók képzésének helyzetén, amivel több, mint 1500 tanár vett
részt speciális egyetemi tanítással kapcsolatos kurzusokban.
A Dublin Institute of Technology kötelező képzést indított az oktatók számára, melyen a
munkában eltöltött első két évük alatt kell részt venniük. Ezalatt csökkentették az
óraszámukat, hogy részt tudjanak venni a képzéseken.
A Macquarie University esetében (Ausztrália) a Performance Cultures of Teaching
Project eredményeként olyan kinevezési kritériumokat fejlesztettek a különböző
tudományos szintekhez, amelyek a szükséges minimális tapasztalaton, illetve az egyes
szinteken elvárt képességeken és tudáson alapul. A kritériumok meghatározzák, hogy a
személyektől az egyes szinteken a hozzájárulás milyen formái és milyen szintje várható
el a tudomány, a kutatás, a tanulás-tanítás és a közösségi szerepvállalás terén. Az
óraadó és az üzleti világból érkező oktatók esetében a Macquarie University orientációs
programokat és segédanyagokat alkalmaz, hogy segítse őket a főállásúakhoz hasonló
minőségű tanítás megvalósításában.
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A tanítás relevanciájának fokozása egyben egy ennek megfelelő tanulóértékelés elfogadását is
jelenti. Szinte az összes, a mintában vizsgált intézményhez kapcsolódó kezdeményezés
tükrözi a tanulók értékelésének finomítását célzó erőfeszítéseket, a karok erőteljesebb
támogatását, és a programok tartalmának újraértelmezését. A minőségi tanítást támogató
stratégiák vagy központok elkötelezettek abban, hogy a minőségi tanításba beletarozik a
tanulók érzékelése is. A tudományos ügyekhez kapcsolódó kezdeményezések nagy része arra
irányul, hogy a programokat egy erősebben szakképzési tartalmú kurrikulumhoz igazítsák,
több tudományágat kombináljanak, vagy támogassák a hallgatók kollaboratív munkáját, vagy
olyan új pedagógiai eszközöket, mint az IT-alapú tanítás. Mindezek a trendek alapjaiban
változtatják meg a tanulók értékelésnek hagyományos módját.

Minőségi oktatás: Az intézmények megkülönböztető
jegye?
A minőségi tanítás támogatása segítheti az intézményeket abban, hogy a tanítással
kapcsolatos jövőbeli kihívásokkal szembenézhessenek. A minőségi oktatás úgy is
elképzelhető, mint egy megkülönböztető elem, ami hozzájárul az intézmény általános
minőségéhez a tudományos tekintély és a tanulási környezet minősége mellett. A tanulók és a
munkaadók tagadhatatlanul odafigyelnek a tanulási eredményekre, a munkaerőpiacra való
bejutás arányaira és a flexibilis képességek elsajátítására. Hogy a tanulási eredményeket
objektíven mérő eszközök hiányát kompenzálja, néhány intézmény olyan tevékenységek
széles körét fogadta el, melyek a minőségi tanítás fejlesztésére hivatottak, bármilyen nehéz is
értékelni az eredményeket. A szakmai fejlesztő tanfolyamok, a pedagógiai tanácsadás és a
programértékelések együttese, és ezek közös fogalmi keretbe foglalása ígéretes eszköznek
tűnik a tanítási folyamat fejlesztésére. Ezek az intézmények feltételezik, hogy egy minőségi
tanítást támogató szilárd stratégia erősíti a tanulási eredményeket. Például az Istanbul
Technical University megbízott külső akkreditációs cégeket, hogy vizsgálják a programok
minőségét. Amikor a vezetők elkötelezték magukat az European University Association által
történő, a koherenciát vizsgáló és a hiányosságok pótlására irányuló értékelésre, a minőségi
tanítás aspektusai kulcsszerepet játszottak az intézményi összefoglalóban.
Különösen problémás, hogy az intézményeknek az egyes tudományterületeken élvonalbeli
tudósok hiányával kell szembenézniük. Ezek az intézmények a minőségi oktatást igyekeznek
támogatni, hogy a legjobb oktatókat biztosítsák a programjaikhoz.

Intézményi szintű áttekintés
A nagy, sok tanszékkel rendelkező intézményekben, ahol a tanszékek között kevés kapcsolat
van, az oktatók szeretnék megismerni az egyéni kezdeményezések elterjedésének
lehetőségeit, hogy az intézményi támogatás mértékét megítélhessék Az intézményi szintű
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stratégia meghatározása bizonyítja, hogy az intézmény legitim módon tud beavatkozni egy
olyan területre, amely hagyományosan az oktatók hatásköre. Egyes oktatók a tudományos
szabadságra hivatkozva elutasítják a pedagógiai folyamatokba való intézményi szintű
beavatkozást. Az intézmény azonban a stratégia hozzáadott értékét megmutatva bizonyítani
akarja, hogy az képes az oktatókat támogatni a hatékonyabb tanításban, valamint segíthet
mérsékelni az oktatók terhelését, ezáltal növelve a motivációt és a munkahelyi elégedettséget.
Amikor az intézmény átveszi a vezető szerepet, a vezetőknek – gyakran egy oktatási
dékánhelyettes (vicepresident of academic affairs) – van némi mozgástere, hogy alakítsa a
vitát, illetve rendezze az oktatók panaszait, felállítsa a kérések fontossági sorrendjét és
támogatást biztosítson.
Intézményi felügyelet hiányában az intézmény képtelen lenne reagálni az oktatói igényekre,
és nehezen tudná megtervezni az oktatási stratégia hallgatók érdekében történő
monitorozását.
A bolognai folyamat által ösztönzött háromciklusú képzési szerkezet bevezetése
eredményesebb lehet, ha az intézmények képesek megéretni, hogy mi történik a programok
szintjén és az oktatók fejében. Az intézményi megközelítés egyszerűbbé teszi a gombamód
szaporodó tanszéki kezdeményezések – melyekkel sokszor a tanszékvezetők sincsenek
tisztában – értelmezését. Egy minőségi tanítási keretrendszer felállítása lehetővé teszi az
intézmény számára, hogy jobban monitorozza, támogassa és nyomon kövesse az oktatói
elégedettséget, és megfontolja annak hatásait a tanulási folyamatra.
Az intézményekben az oktatók által életre hívott kezdeményezések összessége még nem elég
a minőségi tanítás általános fejlődéséhez. Csak az intézmény (központi és tanszéki szinten)
képes észlelni a benchmarkokat, támogatni és kiterjeszteni a jó gyakorlatokat, valamint
kitalálni egy hatékony, az oktatók és a hallgatók elvárásaival is összhangban lévő támogatási
rendszert. A minőségi tanítás egy olyan folyamat, amelyen keresztül az oktatók
megszerezhetik és fejleszthetik pedagógiai képességeiket. A minőségi tanítás támogatja
intézmények általános minőségének növekedését (ami sok más elemből áll, például a kutatás
minősége, a menedzsment minősége, stb.).
A University of Sherbrooke a közelmúltban hozott létre egy intézményi keretrendszert a
minőségi tanítás támogatásra, mely három fő elemre épül: a tanítás felértékelődésére, a
kurzusok értékelésére és az oktatók pedagógiai képzésére. A keretrendszer azért jött
létre, hogy kiemelten támogassa, koordinálja és bátorítsa az intézményben már széles
körben alkalmazott gyakorlatokat.
2006-ban a Board of VU-Amsterdam megfogalmazott egy új, az egész intézményre
kiterjedő oktatási stratégiát, amely az egyetemet tanulók közösségeként határozza meg.
Az egyetem támogatja a kutatást és a kollaboratív tanulást a kutatók, oktatók és
hallgatók közötti interakciók növelésével. A stratégia bátorítja és elismeri a hallgatók
egyéni törekvéseit, támogatja a kritikai gondolkodást és az önálló tanulást az erre
képesé tevő pedagógiai stratégiák alkalmazásával.
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Harmadik fejezet

A minőségi tanítás támogatásának implementálása
Ez a fejezet a minőségi tanítást támogató politikák eredményes bevezetésének és
implementációjának módszereit vizsgálja. Elemzi a különböző érintettek (munkatársak,
hallgatók, tanszékek, az egyetem, az állam) lehetséges szerepeit, valamint az eredményes
minőségi tanítást támogató intézményi politika megalkotásába való bekapcsolódásuk
megfelelő időzítését. Azonosítja a hosszú távú továbbfejlesztés tényezőit az oktatói közösség,
a döntéshozó testületek és az intézmény számára. Az intézményi csoportok optimális
szerepének vizsgálatán keresztül feltárja a politika lehető legeredményesebb
implementációjának útjait.
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Hogyan támogatják az intézmények a minőségi tanítást?
Az iteratív megközelítés érvényesülése
Az intézmények azt tapasztalják, hogy a minőségi tanítást támogató intézményi politika
bevezetése nehézségekbe ütközik. Kevés intézmény lehet képes azonnal komoly reflexióba
bocsátkozni arról, hogy az intézményi támogatás mit hozhat a közösségi számára: a minőségi
tanítás intenzívebb támogatása előtt a tapasztalatok vizsgálatába kezdenek.
A sherbrooki egyetemen az ISO minősítés elnyerése felé vezető folyamat inspirálta a
minőségi tanítás támogatásának intézményi politikáját. Az egyetem az ISO
rendszerszemlélet alapú megközelítésétének megtartása mellett döntött, mely
megközelítés a merev ipari típusú folyamatokat mellőzve, a felsőoktatás sajátosságaihoz
is jól illeszthető. Néhány oktató azon véleménye ellenére, hogy az ISO folyamatok csak
az ipari termelés kimeneteinek, folyamatának minőségbiztosítására lehetnek
alkalmasak, és nem illeszkednek a felsőoktatás sajátosságaihoz, az egyetem az ISO
során komoly tanulási folyamaton ment keresztül, és tapasztalatait a minőségi tanítás
politikájának megalkotásában is alkalmazta.
Hasonló úton, a University of Lille 2 arra használta az ISO által generált folyamatokat,
hogy segítse a karokat a folyamatok és rendszerek fogalmaiban való gondolkodásban, a
tantermekben egyénileg működő tanárokat pedig egy globális, intézményi tanulási
folyamatba integrálja. Az ISO a figyelmet az oktatási funkcióra irányította, kiemelve azt
az egyetem számos más missziója közül, hangsúlyozva a magasan kvalifikált
diplomások képzésének feladatát. Közvetlenül az ISO folyamat implementálása után az
oktatók értékelését is felülvizsgálták. Az egyetem minőségért felelős csoportja úgy véli,
hogy az ISO folyamat implementációjának köszönhetően képességeket szereztek a
minőségmenedzsment területén és az oktatók tanítási, kutatási teljesítményének
értékelése terén.
Az intézmények hosszú és nem-lineáris utat tettek afelé, hogy az oktatókat meggyőzzék a
minőségi tanítás „keresésének”, a minőségi tanításról való gondolkodás hozzáadott értékéről.
Az intézmények jellemző megközelítése, hogy sajátos tevékenységeket kínálnak a tanári
szakértelem fejlesztésére, például segítséget nyújtanak az új eszközök használatához vagy az
új eszköz megfelelő használatát segítő pedagógia adaptálásához (elsősorban IT). Az
eredményesség kérdése ebben a szakaszban alig merül fel. A különböző kurzusok általában
arra szolgálnak, hogy az oktatók megbarátkozzanak azokkal az eszközökkel is, melyeket a
saját képzési időszakuk alatt nem használtak. A képzések önkéntes alapon működnek és az
oktatók által intézeti vagy tanszéki szinten szerveződnek.
Mindezek mellett, az iteratív megközelítést nem kell lassú és bizonytalan fejlődésnek
tekintenünk. (Sok intézményben a minőségi tanítás új, inkább homályos és gyakran vitatott
ötlet.). A lépésről lépésre való előrehaladás közben az intézmények elkerülik az oktatóik nyílt
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visszautasítását, biztosítva helyette annak az elvnek az óvatos konszolidációját, hogy a
tanítást lehet és kell fejleszteni. A minőségi tanítás területén történő különböző
tevékenységekkel való kísérletezés által, az intézmény képes a minőségi tanítás számos
opcióját tesztelni, rendszerezni és priorizálni (sőt, néhány irreleváns megoldást kizárhat),
mielőtt a minőségi tanítás politikájának végleges koncepcióját megalkotná.
A University of Pau et des pays de l’Adour intézményi értékelési kultúrájának
fejlesztését 2002 és 2006 között kezdte meg. Az egyetem „Hallgatók Obszervatóriuma”
(Students Observatory) értékelési eszközöket hozott létre, például az évfolyamok
összehasonlítását lehetővé tevő mátrixot alkotott, és felméréseket dolgozott ki a diákok
munkaerő-piaci beilleszkedésével és egyéni tanulási útjaival kapcsolatban. A gyenge
feldolgozó rendszer képtelen volt a hallgatók felvétel utáni támogatásának, vagy a
karrier tanácsadás kézzelfogható eredményeit demonstrálni. Így 2006-ban létrejött a
Charta a Bachelor Szintért (Charter for Bachelor Level), 67 kritériummal, 5 minőségterületet lefedve, hangsúlyozva a hallgatók fogadását, felvétel utáni támogatását,
bevezetését, az oktatást és a karrier tanácsadást. A Charter célja az innovatív tanítási
folyamatok támogatása, valamint a tanulmányok idő előtti befejezése ellen folytatott
harc támogatása volt.
Az intézményi politika korábbi tapasztalatokra való alapozása – függetlenül azok
kiterjedtségéről és tartalmától – a tapasztalatok értékelése után, erős ösztönzőnek bizonyul az
egész akadémiai közösség minőségi tanítás irányába való elkötelezettségének erősítésében.
Annak lehetősége, hogy az oktatók támogatást nyerjenek el pedagógiájuk fejlesztésére, vagy
önképzésükre, ösztönzi a saját tanításról és annak fejlesztéséről való gondolkodást, az
intézmény számára pedig lehetőséget teremt, hogy kezdeményezéseit népszerűsítse az
intézményen belül. Az egyéni oktatók tudatossága növekszik, mert a feladatot magukénak
érzik, vagy az passzol egyéni igényeikhez. Sok tevékenység, például a tréningek a
leginnovatívabb tanárok által beágyazódnak az oktatói közösség pedagógiájába.

Az intézményi politika kiemelkedése
Az egyéni és tanszéki tapasztalatok összegyűjtése után az intézmények az egész közösség
érdekeit szolgáló, konzisztens politika formálásába kezdenek. Sok intézmény úgy gondolja,
hogy ebben a periódusban a minőségi tanítást támogató különböző kezdeményezések
vizsgálatának, minél inkább az intézményi szemszög érvényesülése felé kell eltolódnia.
A Catholic University of Louvain a „lépésről lépésre” megközelítés mellett döntött.
Évekig, az oktatók egyénileg, vagy kisebb csoportok kaphattak pénzügyi támogatást a
pedagógiai fejlesztésekhez, melyek a finanszírozáson keresztül támogatták az innovatív
pedagógiát (pl. didaktikai anyagok beszerzésének lehetővé tétele). Mostanra az egyéni
jelentkezések csökkenek a program szintű projektek javára, melyek mögött nagyobb
csoportok állnak. Ezen források fenntartása mellett az intézmény egy olyan intézményi
politika építésének útjára lépett, mely magasabb konzisztenciát biztosít: a pedagógiai
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innováció többé nem csak az egyének felelőssége, hanem egy világosan definiált
stratégia része. Ugyanez a trend mondható el a programok értékeléséről. Az 1980-as
évek elején, időtálló, de fragmentált kurzus alapú értékelés került bevezetésre. 2005-ben
ez programszintű értékeléssé terjedt ki, így jelenleg az egyetem kétrétegű szisztematikus
értékelést végez, a Bologna-folyamat követelményeivel is összhangban.
Az Istanbul Technical University három évet töltött azzal, hogy oktatóit, kutatóit, és a
további érintetteket, meggyőzze a külső akkreditációs folyamat szükségességéről.
Találkozókat szerveztek, informálták őket felsőoktatás világának aktuális trendjeiről, és
más országokból külső szakértőket hívtak, hogy a legjobb gyakorlatokat megosszák az
egyetem oktatóival és hallgatóival. Az 1990-es évek végére az Egyetem elérte, hogy több
mint 650 munkatárs dolgozzon a minőségbiztosítási projektjeiért, és minőségkultúrát
teremtsen. Ez a teljesítmény „hógolyó effektust” eredményezett, a minőségbiztosítási
projekteket az érintettek (legfőképpen az egyetem oktatói közössége) magukénak érezték.
Az ITU-nak sikerült a top-down kezdeményezéseket erős bottom-up részvétellel
kombinálni 1996-2000 első projekt időszakában.
Amikor az intézmények amellett döntenek, hogy a támogatást a programok vagy diszciplínák
szintjén szabják az igényekhez, fellép a kockázat, hogy az alsóbb szintű kezdeményezések
monitorozását és kontrollját elengedik, valamint elvesztik annak a hozzáadott értéknek a
biztosítását, melyet a minőségi tanítás támogatása eredményez az oktatók, valamint a
hallgatók tanulása számára.
A minőségi tanítás támogatásának gyenge monitorozása akadályozza az elvárt szinergiát és
versenyt a tudományos közösségen belül, és csak a legmotiváltabb oktatók érdeklődésére
tarthat számot, akik gyakran a pedagógiában is a legkreatívabbak. Ha bármelyik intézmény át
akarja alakítani a programjainak struktúráját, például felsőoktatási reformok által ösztökélve
vagy a minőség kultúrájának erősítése érdekében, a kizárólag bottom-up kezdeményezésekre
való támaszkodás kevés helyet hagy a manőverezése, sokkal inkább intézményi szintű
strukturálást és monitorozást igényel. Mindezek mellett pedig, néhány oktatót szükséges lehet
figyelmeztetni arra, hogy idejét ne az intézmény más tanszékein már kifejlesztett eszközök
kidolgozására vesztegesse. A City University of Seattle, például hisz abban, hogy az
intézmény szerepe az oktatók segítése az eredményes oktatásban, egyebek mellett
professzionális fejlesztési és értékelési eszközök nyújtásával, így folyamatosan fejleszthetik
képességeiket, melyek egyébként elavulnának a szakmai életidejük alatt. Az egyetem tehát
legitimnek tekinti a közbelépést, olyan helyzetekben, ahol az oktatók egyénileg nem tudnak
továbbfejlődni. A Macquarie University a minőség biztosítását az egyetemi és kari
bizottságok közötti strukturális igazodáson keresztül is szeretné elérni.
Az elszórtan működő tevékenységek nem segítik az intézményeket a minőségi tanítási
kezdeményezések tanulásra gyakorolt eredményességének megítélésében: akadályozzák őket
abban, hogy konzisztens képzési politikát dolgozzanak ki. Amikor a kezdeményezések az
egyének szintjén maradnak, az intézményi és tanszéki szinten nem lehetséges például az
oktatói elégedettség megítélése és a korrekciós intézkedések, beavatkozások megfontolása
44

sem. A kisebb projektek a kurzusok szintjén relevánsak lehetnek, de gyakran csak korlátozott
mértékben gyakorolnak hatást a hallgatók egyéni tanulására.
A tanszéki szinten elszórt kezdeményezések, továbbá akadályozzák annak a lehetőségét, hogy
az oktatók egyéni kezdeményezéseik hatásának megítéléséhez a legmegfelelőbb eszközökkel
rendelkezzenek. Néhány tanszék aktív a minőségi tanítást támogató különböző politikák
bevezetésében. Például az orvosi és műszaki szakok esetében a külső szakmai követelmények
erősen befolyásolják a képzési programokat és ez által az oktatói elvárásokat is (valamint a
meghatározott tanulási eredményeket). Bár a tanszékek magas szintű testületi kultúrát
építenek fel az oktatóik között, támogatásukat valóban az intézmény oktatási céljaival és a
tanulási kimenetek követelményeivel összhangban nyújtják? Ez a kérdés sokszor
megválaszolatlan marad az alacsonyabb szintekre való hiányos rálátás miatt, akármilyen is az
oktatók felé nyújtott helyi támogatás minősége és relevanciája. Sok nagy, több karral és
intézettel rendelkező egyetemen, a programok értékelése a programgazdák vagy az egyéni
oktatók jóindulatán múlik. Az oktatói és kutatói szabadság több oktató esetében az oktatási
kötelezettségeknek elodázása felett lebegtetett zászló.

A projekt-szemlélet
Sok intézmény a minőségi tanítást, a projektmenedzsment filozófiájának és gyakorlatának
használatával honosítja meg. A felelősségeket és feladatköröket a korai szakaszban pontosan
definiálják: a politikai támogatás és pénzügyi segítség jelentős és fenntartható, és a
tervezésért és implementációért felelős tagok együttműködési és cselekvési hajlandósága
magas. A pozíciók kompetens emberekhez rendeltek.
Az egész intézményt átfogó folyamat rendszeresen értékelt és kommunikált lépcsőfokokon
keresztül halad előre. Habár a kezdeményezések elsődlegesen a felső szintről érkeznek, az
intézményi munkatársak és hallgatók különböző csoportjai közötti kollaboráció a jellemző
operatív működési modell. Ilyen projektmenedzsmenttel a középméretű intézményekben
találkozhatunk, ahol erős a menedzsment filozófia és a folyamatok már alapvetően a
menedzsment kultúra által formáltak. Legtöbbször ilyenek a szakképző funkciójú
intézmények, vagy az alkalmazott tudományokkal foglalkozó egyetemek.
A Képzési Programok Felülvizsgálatát (The Review of Academic Programmes) a
Macquarie University esetében, szigorú projektmenedzsment módszertannal
működtették. A projektben tanácsadók működtek együtt a kormányzó board irányító
bizottságával, amíg az egyetem különböző egységeivel való kapcsolattartást és
konzultációt, egy magát egyetem-szerte képviseltető tanácsadó bizottság biztosította.
Amikor az Egyetemi Tanács (University Council) elfogadta a képzési programok
felülvizsgálatáról szóló fehér könyvet (White Paper on the Review of Academic
Programmes), az implementálás felelőssége ismét az egyetemen belüli, hagyományos
kormányzási és menedzsment struktúrába integrálódott, egy projektmenedzser további
alkalmazása mellett, aki az implementációs folyamat ütemterv szerinti haladásáért felel.
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A 2007/2008-as tanévben, a finn Arcada University of Applied Sciences működését
bottom-up bázisra szerette volna helyezni és egy új típusú önértékelési folyamatot
tervezett. A pilot a Sport, Egészség és Szociális Gondozás Intézetben (Department for
Sports, Health and Social Care), 6 képzési programban valósult meg. Egy értékelő
csoport, melyet az intézetigazgató, a társigazgató és a projektmenedzser alkotott, két
hallgatóval és a külső érintettek képviselőjével működött együtt minden önértékelési
programban. Az önértékelés célja az Arcada Egyetemen az volt, hogy az eljárást egy
olyan hosszabb távú folyamatba integrálja, ami magában foglalja az oktatókat,
hallgatókat és a külső stakeholdereket a minőségért végzett munkában és a
minőségbiztosítási procedúrákban.
Az Arcada esete illusztrálja annak lehetőségét, hogy a tanulás minőségének problémakörét
egy speciális mechanizmuson keresztül helyezzük a középpontba és kérdőjelezzük meg,
ebben az esetben az önértékelési folyamatokon keresztül. Egy nagyon gyakorlatias
nézőpontból kiindulva, az Arcada sikeres volt abban, hogy munkatársait és hallgatóit
meggyőzze az oktatás relevanciájáról és az elvárt eredményességéről szóló reflexióban való
részvételről. Az egyeztetés támogatta az egyetem tanulási stratégiáját és így segítette az
intézmény átfogó céljainak tisztázását is.
Az intézmények által választott úttól függetlenül, hasznos lehet, ha az intézmények
elfogadják a lassú léptékű előrehaladást, mielőtt túl ambiciózus intézményi stratégiát
alkotnának. Mindenki úgy véli, hogy az egyéni próbálkozások sokasága segíti a minőségi
tanítás fogalmának népszerűsítését, ugyanakkor megakadályozza az intézményeket – és
programvezetőket - abban, hogy rájöjjenek a hasonló támogatás relevanciájára. A boldog
amatőrök felől a professzionális gyakorlatig vezető út, minden intézmény számára hosszú.

A minőségbiztosítás, mint a minőségi tanítás alapja
Lehetséges az is, hogy a minőségi tanítás a belső minőségbiztosítási rendszerek folyománya,
melyek a tanításra úgy tekintenek, mint a minőség egy pillérére a kutatás és menedzsment
mellett.
A Johannes Gutenberg Universität Mainz (JGUM) az első német egyetemek között volt
abban, hogy egy olyan, a korábbi gyakorlathoz képest továbbfejlesztett belső
minőségbiztosítási rendszert állítson fel, mely lehetővé teszi, hogy a saját oktatási
programjait akkreditálja. Ezzel egyidejűleg az Európai Egyetemi Szövetség (European
University Association) is akkreditálja a JGUM minőségmenedzsment rendszerét. Ez a
modell lehetővé teszi az oktatási programok minőségének állandó monitorozását és
fejlesztését és garantálja a JGUM tanszékeiktől érkező akkreditációs kérvények
gyorsabb kezelését is. 2008 márciusában a University of Mainz a Stifterverband-díjat
(Stifterverband-Prize) kapta meg kiváló minőségmenedzsment koncepciójáért. Ennek
eredményeként, külső alapokat használhatnak fel a minőségmenedzsment és a kutatást,
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tanítást és adminisztrációt érintő generális menedzsment döntések koordinációjának
erősítéséért a Johannes Gutenberg University-n belül.
A La Laguna University a minőségi tanítás egy konszolidált koncepciója mellett döntött.
„A támogatási program az oktatási tevékenységek értékeléséért” (The Support
Programme for the Evaluation of Educational Activity - DOCENTIA) hozzákapcsolt
azokhoz az aktuális folyamatokhoz, melyek a tanítás értékelését és minőségének
fejlesztését célozzák, a gyakorlat és külső mobilitási programok minőségének biztosítása
érdekében, és a hallgatók és oktatók elégedettségének elemzéséért. Az oktatók értékelése
továbbá az intézményi stratégiai kerethez kötött, mely egyértelműen kifejezi az
intézmény oktatókkal kapcsolatos politikáját. Ez magában foglalja az intézmény
nézőpontját a tanítás és képzés értékeléséről és az oktatók előléptetésének feltételeiről.
Ugyanakkor, a DOCENTIA megfelel az oktatási és kutatási teljesítmény értékelésének,
valamint az egyetemi személyzet menedzsmentjét szabályozó törvényi feltételeknek is.
Utoljára, a DOCENTIA párhuzamban áll az egyetem átfogó minőségbiztosítási
rendszerének aktuális implementációs politikájával is.
A minőségbiztosítási mechanizmusok fejlesztése segíti a programvezetők figyelmét a tanítás
minőségére irányítani, valamint támogatja, hogy az oktatás kérdése a következő intézményi
reformok napirendjére helyeződjön. A minőségbiztosítás alapvető célja az intézmény segítése
annak az útnak a megtételében, ami az állandó továbbfejlesztés igényéhez és a rendszeres
értékelésre épülő visszajelzésekhez vezet. Annak ellenére, hogy a minőségbiztosítási
rendszerek tanítás minőségére gyakorolt hatása vitatott, a különböző mechanizmusok
implementációja valós hatással lehet az oktatók oktatási teljesítményre és a hallgatók
tanulásának körülményeire.
Az Open University of Catalonia belső minőségbiztosítási rendszere azért jött létre,
hogy biztosítsa a következő folyamatok sztenderdjeit és folyamatos továbbfejlesztését: a
minőségpolitika meghatározása, a képzési programok minőségének értékelése, az
oktatók minőség szempontjából való értékelése, a szolgáltatások és források
minőségének értékelése, a tanulástámogatás és tanácsadás minőség szempontú
értékelése, a programokról való informálás, a programok kommunikációjának és ezek
kimeneteinek értékelése, a kimenetek menedzselésének és ezek programfejlesztésben
való felhasználásának értékelése.

Az oktatói kreativitás támogatása
Egy intézményi politika meghatározása nem jelenti a vaskezű, top-down kezdeményezések
támogatását. A legtöbb olyan intézmény, amely létrehozott intézményi politikát a minőségi
tanítás erősítéséért, továbbra is engedi, hogy a tanszékek és tanárok egyénileg
tevékenykedjenek, és fejlesztési javaslatokat tegyenek. Ugyanakkor, szükséges biztosítaniuk,
hogy ezek a kezdeményezések, tevékenységek az intézményi politikában kifejezett célok
követelményeinek megfeleljenek. Néhány intézmény, mint a Copenhagen Business School és
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az Alverno College profitál az erős identitásból és kultúrából, ami hozzájárul a tanításról való
holisztikus gondolkodáshoz. Egy rugalmas keretrendszer, tanári autonómia, és a hallgatókkal
és oktatókkal való kollaboratív együttműködés elősegít mindenfajta, a tanítási-tanulási
folyamat fejlesztését szolgáló tevékenységet. Annak ellenére, hogy eltolódást tapasztalunk
afelé, hogy a tanításra és tanulásra ugyanazzal a megközelítéssel tekintsünk, az eltérő
megközelítések elfogadhatók, ameddig a támogatói megfelelően dokumentálják a gyakorlati
működésüket. Van elég hely a kísérleteknek és új ötleteknek, így a központnak nem kell
szorosan kézben tartania a kezdeményezéseket, inkább csak kísérni őket az útjukon.
Az Alverno College oktatói nem terjeszthetik elő saját minőségi tanításukat, minőségi
tanítási kezdeményezésüket, ha az nem illeszkedik egy intézményi keretrendszerhez,
amelyből mások is profitálhatnak és, ami támogathatja az intézmény minőségi
tanításról való elméleti gondolkodását is. Az intézmény nagy figyelmet fordít arra, hogy
így vagy úgy erősítse a minőségi tanítást. Ez egy állandó referencia és brand, melyet az
intézmény népszerűsíteni szeretne: „Lehet, hogy a tanításban nem mi vagyunk a
legjobbak, de a legkülönbözőbb és folyamatos erőfeszítéseket megtételét tervezzük azért,
hogy a tanítás minőségét erősítsük.”

A tanítás explicitté tétele: Egy elméleti koncepció
A tanítás értelméről folyó vita
A tanítás elméleti megközelítésének definiálása intézményi szinten megköveteli a tanítás
jelentésének intézményi vagy tanszéki szemszögekből való tisztázását. Skelton állítása
szerint, a különböző kultúrákban, a tanítás kiválóságáról vallott nézetek az idővel változnak,
de bármilyen változtatás kezdeményezése előtt, a felsőoktatási intézménynek először azt kell
fontolóra vennie, hogy mit tekint aktuálisan tanítási kiválóságnak és meg kell vizsgálnia azt
is, hogyan működik maga az intézmény (Skelton, 2005).
Az elméleti keret megalkotásakor, az intézmény gyakran olyan vitákba bocsátkozik, amelyek
nagyon messze állnak attól a kérdéstől, hogy milyen konkrét eszközökkel valósulhat meg a
minőségi tanítás fejlesztése. A tudományos közösségtől érkező inputokkal az intézmény
megvizsgálja a felsőoktatás céljait a jelenlegi és jövőbeli gazdasági és a társadalmi elvárások,
a szolgáltatott oktatás jellemzőinek, az intézmény identitása és az országban kialakított képe,
és az intézmény végzettjeinek minőségéről való definíció fényében. Ez a megközelítés
sokszor magában foglalja az intézmény “valóságának”, mindennapi gyakorlatának alapos
vizsgálatát és ennek explicitté tételét, az egész oktatói közösséggel való megosztását.
A Free University of Berlin megalkotott egy eszközt a kurzusok értékelésére (A
Kompetenciák Felsőoktatási Önértékelése (Higher Education Self Assessment of
Competences (HEsaCom)), amit azért fejlesztettek ki, hogy a kompetenciafejlesztés
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eredményességét értékeljék a hallgatók önértékelésére építve. A mechanizmus célja,
hogy elméleti és gyakorlati leírást adjon az előadók viselkedéséről, ami indirekten
meglehetősen fontos a tanulási kimenetek szempontjából. Annak megmutatásával, hogy
az elégedettséget a tanítási viselkedéssel és a kompetenciafejlesztéssel ilyen úton is
lehet értékelni, az egyetem a felsőoktatási minőség új értelmezését emeli ki: a kimenet
orientált személet, a kompetenciák elérésének kérdése és az ezzel való elégedettség veszi
át a folyamat orientált oktatói viselkedéssel kapcsolatos elégedettség mérésének helyét.
A HEsaCom mechanizmus a következő kompetenciákat értékeli: a tudás feldolgozása,
rendszerszemlélet, prezentációs kompetenciák, kommunikációs kompetenciák,
együttműködés és személyes kompetencia.
Néhány intézmény számára a minőségi tanítás eszközeinek és támogatásának fejlesztése nem
az utolsó állomás. Mindezek elsődleges értéke a tanításról való reflexió ösztönzésében rejlik.
A tanítást fejlesztő tevékenységek a McGill Egyetemen ezért erre a kérdésre fókuszálnak és
nem az eszközökre. Az intézmény véleménye szerint a kritikus pont az, hogy az intézmény
olyan környezetet teremtsen, ami támogatja a tanításról való kritikai gondolkodást (Te, mint
oktató, hogyan orientálhatod a céljaidat az eredményesség növelése érdekében?), mert a
technikai know-how-val egyetemben, ez az, ami lehetővé teszi az egyéneknek, hogy reflektív
gyakorlatot folytassanak. A Copenhagen Business School megpróbálta definiálni a végzettjei
elvárt profilját, hogy ezekre alapozza azokat az elveket, amik a kurrikulum fejlesztéseket
irányítják. Ahelyett, hogy képzési programonként definiálták volna a minőségi tanítás
kritériumait, vagy az oktatóknak elszigetelten nyújtanának egyénre szabott támogatást, az
iskola egy integrált megközelítés mellett kötelezte el magát, ami a tanulásról való közös
gondolkodáson alapult.
Más intézmények úgy vélik, hogy az eszközök kidolgozásának folyamata egyedülálló
lehetőséget biztosít a tanítási ideál megkérdőjelezéséhez, valamint az oktatók véleményének
formálisabb úton történő összegyűjtéséhez is. A minőség feltáró megközelítése érvényesül, és
a minőségi tanítás egy kizárólagos definíciójának támogatása értelmetlen lenne. A mintában
szereplő intézmények a minőségi tanítás relatív koncepcióit mutatják, amik elősorban
magukhoz az intézményekhez kötődnek. Az autonómabb és magabiztosabb intézmények
nyilvánvalóan gyorsabban fejlődnek a tanítás elméleti kereteinek megrajzolásában.
1973 óta az Alverno College oktatói közössége olyan kurrikulumot fejleszt és nyújt,
mely magjában expliciten artikulált tanulási eredmények tanítása és értékelése áll,
nyolc alapképességre építve. Ezen alapképességek az alábbiak: kommunikáció, elemzés,
problémamegoldás, döntéshozatal, társadalmi interakció, globális rálátás, eredményes
állampolgárság, és esztétikai elkötelezettség. Minden hallgatónak demonstrálnia kell
ezeket a képességeket annak érdekében, hogy az iskolát elvégezhesse, az oktatók
munkája pedig attól a meggyőződéstől formált, hogy a diákok tanulását úgy kell
alakítani, hogy a diszciplináris tanulás keretei között e képességek fejlesztését segítsék.
Az Alverno College szerint az oktatók magas elkötelezettsége a College alapvető
feladata ismeretének köszönhető. A College feladata világos átfogó célokban és azok
direkt alkalmazásában gyökerezik.
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A minőségi tanítás és a tanulási kimenetek közötti kapcsolat
A tanulási kimenetek szemlélet terjedése és a tény ellenére, hogy a minőségi tanítás erős
befolyásoló faktor, az intézmények nehéznek találják annak lehetőségét, hogy demonstrálják:
a minőségi tanítás támogatása hatással van a tanulási eredményekre. .
Az érvényesülő nézet az, hogy a tanítási folyamatok továbbfejleszthetik az oktatók tanítási
képességeit, de minden garancia nélkül arra vonatkozóan, hogy ezt direkt befolyással lenne a
tanulási eredményekre (Kaneko, 2008). A transzformális tanulási folyamat (transformational
learning process), amin a hallgatók keresztül mennek, a tanítástól kapott elméleti és
viselkedéses tudástól függ. Ezeket a feltételezéseket más érvek megkérdőjelezik. Először is,
az elsődleges tanulási és tárgyi készségeket úgy is tekinthetjük, mint input faktorokat, amik a
tanulási eredményeket szabályozzák. Másodszor, a tanítás egy sok más folyamat faktor közül,
amik fejlesztik azt, ahogyan a hallgatók tanulnak. A kutatók igyekszenek elméleti és
tapasztalati kereteket nyújtani, amik segíthetik a tanulási eredményekre leginkább hatást
gyakorló folyamat faktorok megtalálását. Kaneko kiemeli a folyamat monitorozás hiányát,
ami megvilágíthatná a tanítás és más folyamat faktorok értelmét a tanulási eredmények
szempontjából kifejezve. Utoljára, az érvényesülő feltételezés az, hogy a végzettek
foglalkoztatásának szempontjából az általános kompetenciáknak van a legnagyobb
jelentőségük, amíg a kizárólagosan tartalom- alapú, szűken egyes szakterületekhez kötődő
kompetenciák nem lehetnek elégségesek.
Az intézmények keresik a tanulási eredmények értékelésének lehetséges módjait (és más
típusú kimenetek értékelésének lehetőségeit is, mint például a polgári elköteleződés).
Azonban gyakran hajlamosak arra, hogy a tanításról való reflexiót elkülönülten kezeljék (ez a
tanítás az oktatókra tartozik) a kimenetek értékelésétől, ami a hallgatókat a munkaerőpiaccal
és az intézményen kívüli világgal kötik össze. Az intézmények által felállított értékelési
rendszerek is ezt tükrözik (lásd a minőségi tanítás értékelésével foglalkozó fejezetet): az
értékelési eszközök egy sora elsősorban a tanári teljesítményre reflektál, amíg az alternatív és
kvalitatív módszerek a tanulási kimenetek gazdasági és társadalmi inklúzióhoz való
megfelelőségét próbálják tükrözni.
A Universidad Nacional del Nordeste egy Folyamatos Értékelés Minőség Rendszert
(Continuous Evaluation Quality System (SEP)) hozott létre, hogy a minőség értékelését
minden aspektusból nyomonkövesse. A SEP először a tanítás minőségével foglalkozott.
Amikor a folyamatot elfogadta és megértette az egyetemi közösség is, az értékelés új
dimenziókkal és felsőoktatási változókkal egészült ki: kutatás, transzfer folyamatok,
tudományos relevancia, társadalmi relevancia, menedzsment, hallgatói jóllét, humán
erőforrások, technológia, információ és könyvtárak, és infrastruktúra.

Innovatív kísérletek a tanítás és tanulás támogatásának összekötésére
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Ahogyan a fentiekben olvasható néhány intézmény a személyre szabott és önkéntességen
alapuló minőségi tanítási kezdeményezések helyett, az intézményi támogatás fókuszának a
tanulást választja. Ebben az esetben, a minőségi tanítás támogatásának azt kell
megvizsgálnia, hogy a tanulóknak mit kell elérniük és milyen kurzusok segítik az elvárt
képességek fejlesztését. Csak a második szakasz problémája az, hogy a tanítást hogyan lehet
úgy alakítani, hogy a hallgatókat segítse a célok elérésében. Végül, az intézmény az
oktatóival együttműködve keresi az eredményes tanítás szempontjából releváns támogatási
lehetőségeket, azaz annak biztosítását, hogy az oktatók eléggé kompetensek, és a jó
teljesítmény érdekében a megfelelő támogatást kapják. A minőségi tanítás nem önkéntes
tevékenység, hanem alapvető érték az egész közösség számára. Az adok-veszek
megközelítést választja az az intézmény, amely az oktatóktól, a diszciplináris szakértelmen
túl, néhány plusz képességet követel meg, ez ellenében pedig a legmegfelelőbb támogatást
nyújtja.
Ez a lehetőség akkor teljesedhet ki, amikor az intézmény az oktatói közösséggel együtt képes
a jövő diplomásainak elvárt tanulási eredményeit és képességeit meghatározni. Az intézmény
összes képzési programjának tanulási eredményeit meg kell vizsgálni, mielőtt az oktatók
számára megfelelő támogatásról döntést hozna. Egy ilyen folyamat magas fokú intézményi
támogatást kíván, a felsővezetés elköteleződésével és az oktatók programtervezésbe való
bevonásával. További belső kapacitásokat követel a tanulási eredmények és elvárt képességek
előrejelzése. A minőségi tanításért és oktatási ügyekért felelős szervezeti egységek sokszor az
oktatók nagy segítségére lehetnek. Az intézmény a minőségi tanítás támogatását
diszciplínákra való tekintet nélkül, az oktatók nagy számának elérése céljával is
meghatározhatja, aminek köszönhetően a folyamat komplexitása csökken, és az intézménytől
kevesebb kapacitást követel meg.

Hogyan lehet a minőségi tanítás széles körben elfogadott?
Az idő kérdése
A szükséges idő egy gyakori kérdés minden intézmény számára, amely komoly fejlődést
szeretne elérni egy mélyreható minőségi tanítás stratégia segítségével. Az intézmények
explicit módon csökkentik a tantermi tanítási munka mennyiségét, hogy oktatóik elég idővel
rendelkezzenek a minőségi tanításra való reflexióra, például a különböző testületekben,
bizottságokban vagy munkacsoportokban való részvételen keresztül. Ezek az intézmények
megértették, hogy a kérdés komplexitása és a minőségi tanítás fejlesztését eredményesen
segítő ösztönzők magas fokú diverzitása, az oktatói közösség teljes elköteleződését igényli.
Az oktatók meggyőzésére és a minőségi tanításról való reflexió melletti elköteleződésük
védelmére, szükséges, hogy a tantermen kívüli tevékenységeikkel töltött időt elismerjék.
Például, a McGill University esetében, egy, a kurzustervezésről és tanításról szóló workshop
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az alapja az oktatók bátorításának arra, hogy a tanításról a tanulás szemszögéből
gondolkodjanak. E workshop során, az oktató például tervez vagy felülvizsgál egy kurzust,
amit tanítani fog és megkapja a lehetőséget arra, hogy olyan tanítási módszereket ismerjen
meg, amik segítik a szándékos tanulását.
Amikor az intézményeknek nincs meg a lehetősége arra, hogy az időmegosztás
átstrukturálásával segítse az oktatók elköteleződésének fenntartását, más ösztönzők válnak
szükségessé. Hosszú távon, az intézmények alig támaszkodhatnak az oktatók elköteleződésre,
ha más kötelezettségek túlsúlyban nehezednek rájuk.
Az intézmények kiemelik, hogy bizonyos időszakok alkalmasabbak a minőségi tanítás
kezdeményezések bevezetésére. Például, az oktatók gyakran akkor igényelnek segítséget az
intézményeiktől, amikor új menedzsment pozíciókat foglalnak el, például programvezetőkké
válnak. A legtöbb esetben ez a képzési programok megújításának, átalakításának időszaka: az
oktatókat kollektív gondolkodásra, reflektivitásra és elszámoltathatóságra ösztönzik, de
gyakran tanácstalanok abban, hogy ezt milyen módon valósíthatják meg, és javaslatokat
várnak a programfejlesztéssel vagy a különböző eszközökkel kapcsolatban. Ezek a
periódusok alkalmasak lehetnek arra is, hogy az oktatók egy ambiciózusabb minőségi tanítási
beavatkozással nézzenek szembe.

A minőségi tanítás támogatása az oktatói szabadság megőrzésével
A minőségi tanítás mellett elköteleződő intézmények előtt fekvő egyik legnagyobb akadály
az oktatói közösség tagjainak idegenkedése attól, hogy a programok kivitelezését és a
tanításuk módját megváltoztassák. Néhány intézmény olyan rugalmas mechanizmusokat
dolgozott ki, amelyek megengedik, hogy az oktatók fokozatosan alkalmazkodjanak az
intézményi szintű kötelezettséghez.
A Dublin Institute of Technology keresi a helyes egyensúlyt a minőségi tanítás politikája
és az oktatói szabadság elve között. Az oktatóknak lehetőséget biztosítanak egy tanórai
társas értékelésbe való bekapcsolódásba, ahol egy konkrét probléma alkotja a
megbeszélés középpontját, melynek megoldási lehetőségeit keresik. A társas értékelés az
oktatók kötelező képzésének része. Az oktató szabad kezet kap abban, hogy az
értékelőket kiválassza és az értékelés tárgyát meghatározza. Az intézmény szerint ez a
kezdeményezés erősíti a minőségkultúrát és támogatja a kollaboratív együttműködést.
Az intézmények beszámolnak arról, hogy az új tevékenységek, kezdeményezések bevezetése
a minőségi tanításért összeütközésbe kerülhet a tanítás napi rutinjával és inkább
elbátortalanítja, mint bátoríja az oktatói részvételt. A minimális jelenlét azonban
szükségesnek tűnik a minőségi tanításra irányuló támogatás fejlesztésének biztosításáért és
ezáltal a tanítási folyamat eredményességének értékelése céljából is. A professzionális
fejlesztési programok néhány esetben a diákok felé is nyitottak, tehát e kurzusok
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célcsoportjait az oktatói és hallgatói közösség egyszerre alkotja, akik a kurzusokon is
együttesen vesznek részt.
Az oktatók által mutatott alacsony érdeklődés az iránt, amit a feladatukkal összeütközőnek
vélnek, az intézmény reflexiós folyamatának része lehet. A Laurea University-n folyó vitákat
például úgy alakítják, hogy a szereplők nézeteit a felszínre hozzák. Így számos nehéz kérdést
feltártak, és a bizonytalan pontokról addig tárgyaltak, amíg konszenzusra jutottak.
A tanítás minőségének fejlesztését segítő szolgáltatások az oktatók intézményi projektek
iránti elkötelezettségének és fenntartásának ösztönzői lehetnek. Amikor az oktatói közösség
tudja, hogy a tanítással kapcsolatos problémáinak megoldásában támaszkodhat a segítéséért
felelős irodára vagy központra, a minőségi tanításhoz kapcsolódó projektek az oktatói
közösség által inkább elfogadottak és támogatottak. Az oktatói igények meghallgatása és a
válaszadás felelőssége ezeken a szervezeti egységeken nyugszik.
A Képzési és Kutatási Központ (Centre for Education Training and Research (CETAR))
a VU-Amsterdam esetében, szolgáltatások széles skáláját kínálja az oktatók kéréseinek
teljesítéséért, és javaslatokat tesz a képzési tevékenységekhez kapcsolódó kritikus
pontokban, például a program akkreditáció előkészítésekor. A CETAR a következő
témákban kínál kurzusokat: tervezés, tanórai teljesítmény és tanítás (az új
munkatársaknak). Az utóbbi kurzus a társas értékelésekre építve, rendkívül sikeresnek
bizonyult, mert a résztvevők a céljaiknak megfelelően alakíthatják a vizsgálatot,
megválaszthatják az értékelőket és más oktatókat is meghívhatnak a beszélgetésekbe
való bekapcsolódásra. A CETAR népszerűsíti az oktatók munkájának tanítási
aspektusait és a legitimáció magas szintjét segíti elő.
A McGill University számít azokra a professzorokra, akik a különböző szakmai fejlesztő
kurzusokon részt vesznek, abban, hogy a saját tanszékeiken a minőségi tanítás követei
legyenek, vezető szerepet vállaljanak a jó pedagógia promótálásában és a kollégák
segítésében a tanítást és tanulást érintő kérdésekben. E folyamat egyik mechanizmusa,
az egyhetes kurzustervezésről és tanításról szóló fejlesztő programban részt vett oktatók
bekapcsolása a tanításért és tanulásért felelős szervezeti egységek munkájába, mint
közreműködő fejlesztők, workshopok megtartásával. Az egyének nemcsak saját
tervezésről és pedagógiáról való tudásukat erősítik, hanem képesek a társaik fejlődését
is segíteni.

A minőségi tanítás megismertetése az új oktatókkal
“A tanárok minőségének kérdése kibogozhatatlanul hozzákapcsolt a kiválasztáshoz, a
kiválasztható oktatók körében az intézmények azon egyéneket szeretnék vonzani, akik jól
felkészültek, eredményesek, és akik elég hosszú ideig fognak a tanári szakmában maradni
ahhoz, hogy valamit máshogy, jobban csináljanak.” (Darling Hammond, Berry, Haselkorn
and Fideler, 1999).
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A kiválasztásba való beavatkozás segíti az értékek megosztását és annak a keretnek a
tisztázását, amelyben az oktatónak a felvételt követően dolgoznia kell. A felvételi interjúk
alkalmas útjai lehetnek a minőségi tanítás koncepciójáról való diszkussziónak. Ez a diskurzus
megmutathatja annak mértékét, hogy a jelentkező mennyire képes az oktatási
követelményeknek megfelelni és fényt deríthet arra a támogatásra, amit az oktató a
kiválasztás után igényel.
Oroszországban minden egyetemi pozíció kiválasztáson alapul és a pozitív verseny
eredményekből következő felvétel után kötnek az új belépővel szerződést. A Higher
Schools of Economics-ban, az e versenyben részt vevő oktatók a vizsgabizottságnak
(Kormányzó Testület (Chair Board), az Egyetemi Tudományos Tanács és a Rektor)
pályázatot nyújtanak be a teljes publikációs lista mellett a tudományos és oktatási
teljesítményüket az alábbi négy szempontból bemutatva:






az oktatási és módszertani munka minősége (az oktatói munka területe és
tartalma), módszertani tevékenységekben való részvétel (pl. oktatási programok
és oktatási anyagok előkészítése, tananyagfejlesztés);
a kutatási tevékenységek minősége: kézikönyvek, monográfiák, cikkek,
tanulmányok, szerkesztések stb., új módszertani és pedagógiai gyakorlatok
alkalmazása, ICT, a hallgatók támogatása;
a szakmai önfejlesztés (ösztöndíjak, konferencia részvételek, stb.); és
a vezetői értékelések eredményei, a hallgatók értékelései és rangsorok.

A legtöbb intézmény elismeri, hogy tagjait a kutatási eredmények alapján választja ki,
ugyanakkor helyteleníti a minőségi tanítás kritériumainak elégtelenségét és preferálja a
diszkussziót annak érdekében, hogy a kutatásra helyezett hangsúlyt ellensúlyozza.
Néhány egyetem további kritériumokkal egészítette ki a kiválasztás elveit, annak érdekében,
hogy a legjobb tanárokat szűrje ki, azokat, akik magukénak érezhetik az intézmény tanítási
filozófiáját, és akik saját elképzeléssel is rendelkeznek a tanítási misszióról. Az állásinterjúk
intenzívebbé válnak és azokat a viselkedésbeli és attitűdbeli elemeket próbálják azonosítani,
amelyek egybe esnek az intézmény által támasztott követelményekkel. A hasonló interjúk
csak azokban az intézményekben lehetnek gyümölcsözőek, amelyek a tanítási elvárásokról
világos vízióval rendelkeznek.
A City University of Seattle úgy véli, hogy egy eredményes kiválasztási folyamat
javíthatja a jelöltek szelekcióját, de nem alkalmas a pedagógiai képességeik
azonosítására. A tudás az idővel változik, a pedagógiai adottságokat befolyásolja a
hallgatók profilja, az adott program típusa, a tanulók oktatási szükséglete és további
előre megjósolhatatlan elemek. Így az egyetem amellett érvel, hogy az intézmény
szerepe annak biztosítása, hogy az oktatóik eredményesen tanítsanak, ezért
rendszeresen értékelik munkájukat, valamint a fejlődésüket segítő megfelelő eszközöket
biztosítják számukra.
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A hallgatók szerepe
A minőségi tanítás hallgatói szemszögből való értelmezése egy lehetséges hallgatói szerep a
keretek meghatározásakor. Azon országok és intézmények, ahol a diákok és a
diákszervezetek felé hosszú ideje kiemelt figyelemmel fordulnak, sikeresebbek a hallgatók
különböző folyamatokba való bevonásában:






A Université de Montréal esetében a tanításról folyó vitában természetes, hogy mind
az oktatók, az intézmény vezető és hallgatói is részt vesznek. Mivel a hallgatói
szervezetek nagyon aktívak Quebecben, erőteljes ösztönzőként és a különböző
szervezetek munkájának hatékony segítőiként tartják őket számon.
A Dublin Institute of Technology esetében, a hallgatók programértékelésben való
nagy arányú részvétele biztosítja a minőségi tanítási kezdeményezések sikerét. A DIT
támaszkodhat a hallgatók visszajelzéseire, amelyek eredményesen növelik a
programok minőségét.
Az Arcada egy, az önértékelési piloton tevékenykedő, különböző szereplőket
magában foglaló csoportot hozott létre. Az egyetem úgy véli, hogy ez a sikeres
tapasztalat is alátámasztja, hogy a hallgatók és más stakeholderek, az oktatói oldalétól
eltérő szemszögekkel, ötletekkel gazdagíthatják a tevékenységeket. Ezt nem úgy
tekintik mind az oktatói oldal tekintély vesztését, hanem mint egy lehetséges
eljárásmódot.

A hallgatók különböző folyamatokban játszott szerepe sokkal inkább a nemzeti kontextustól
függ, mint az intézmények kapacitástól arra, hogy mobilizálja őket. Sokan negatívan értékelik
a hallgatók alacsony bevonódását (annak ellenére, hogy a nemzeti szabályozások ezt
kötelezővé teszik), és bátorítják az intézményeket, hogy a hallgatókat is bekapcsolják a
különböző egyeztetésekbe vagy a tanácsadó és döntéshozó szervezetek munkájába. Jelenleg
sok hallgató még nincs tudatában nézetei potenciális hatásának. Számos országban a hallgatói
figyelem inkább a tanulási eredmények és a tanulási környezet minőségére, és kevésbé a
tanárok felé irányuló direkt támogatásra irányul.
Számos, az intézmények által indított minőségi tanítás kezdeményezés a hallgatókat a tanítás
minősége és a tanári képességek erősítésének eszközként használja. Habár a legtöbb hallgatói
programértékelés generál vitákat és nem a tanárok egyéni teljesítményéhez kapcsolt, néhány
kezdeményezés a hallgatók nézeteit az oktatói munka minősége meghatározásának direkt
eszközének tekinti.
A Higher School of Economics egy oktatói rangsorolási rendszert hozott létre, a
hallgatók oktatói munkáról szóló értékeléseit arra használva, hogy a minőségi
tanításról, a kiválasztásról, a tanulási folyamat tervezéséről és szervezéséről
visszajelzést kapjon.
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A minőségi tanítást támogató szervezeti struktúrák
A minőségi tanításért felelős szervezeti egység
Az intézmények széles programkínálata, különböző státusza és érdekeltségi köre ösztönözheti
a minőségi tanítás politikáját vizsgáló, külön szervezeti egység létrehozását. Néhány
intézmény az oktatási ügyekért és a tanításért felelős szervezeti egységeket alapított. Ennek
működési köre, személyzettel való ellátása és finanszírozása attól függ, mennyire tartrja
fontosnak az intézmény a minőségi tanítást. A szervezeti egységek mérete az egyszemélyes
irodától, a nagy létszámú hivatalokig terjedhet.
Amikor a Catholic University of Louvain úgy döntött, hogy a képzési programok
tervezésében és kivitelezésében egy az intézményi minőségi sztenderdekkel összhangban
álló globális minőség-megközelítést körvonalaz, egy intézetek közötti biztosságot hozott
létre. Szorosan együttműködve a képzésért és oktatásért felelős szervezeti egységgel és
programirodával, a bizottság feladata a programok létesítése vagy módosítása kapcsán,
a tanszékektől a programigazgatókon keresztül beérkező javaslatok pedagógiai
hozzáadott értékének vizsgálata (Az Egyetemi Oktatási és Képzési Tanács (University
Teaching and Training Council) által meghatározott kritériumok alapján. Az
adminisztratív támogató személyzet, az adminisztratív vezetők, és egy a
minőségügyekben képzett szakember közreműködése hasonlóan biztosítja a koherenciát.
A minőségi tanítás támogatásáért létrejött szervezeti egység elsődleges funkciója, hogy az
oktatók számára biztosítsa a minőségi tanítást támogató eszközök tervezését és létrehozását.
Itt a szervezeti egység technikai szerepet játszik, segítve az oktatókat az eszközök
használatában és támogatva őket abban, hogy az alapfeladatukra koncentrálhassanak. Annak
érdekében, hogy az oktatók elsősorban pedagógiai feladataikra összpontosítassanak, , a
szervezeti egységek az oktatói közreműködést külön választják az eszközök használatának
operatív aspektusaitól. A legtöbb oktató panaszkodik a nem pedagógiai feladatok súlyának
növekedéséről, ami az oktatásra fordított idővel versenyzik. A szervezeti egységek
kijelölhetik, és személyre szabhatják az adott eszközöket (azzal a céllal, hogy segítsék az
implementációt), gyűjthetnek adatokat és véleményeket ismerhetnek meg, továbbá a gyűjtött
adatokra építve különböző elemzéseket is készíthetnek. A rendszerszerű program vagy kurzus
értékelések implementációja során jellemző, hogy sok intézmény számít ezen szervezeti
egységek közreműködésére.
A University of Lille 2–n, a Minőség Misszió (Quality Mission) (az elnökhelyettessel
együtt két taggal), értékelő eszközök széles tárházát állította össze. Az intézmény
profitált a korábbi University Business School-ban zajló Menedzsment Mesterképzés
ISO tanúsítási eljárásából. Az Egyetem IT egységével való szoros kollaboráción
keresztül, online eszköz mátrixok széles tárháza vált elérhetővé az oktatói közösség
számára. A gyűjtött adatok feldolgozása az oktatók feladata. Az oktatóknak továbbá
lehetőségük van a különböző eszközök saját igényekre való szabására is. A Minőség
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Misszió állandó tevékenysége és a csoport működésének célja, az elért eredmények
megerősítésének és a minőségi kultúráról való tudás építésének eszköze.
A minőségi tanítást támogató szervezeti egységek kritikus és kulcsszerepet játszanak az
intézményi minőségi tanítás politika támogatásában, magyarázatában, védelmében. Sok
intézmény esetében a minőségi tanításban való közreműködés célja a hallgatók
elégedettségéről való visszajelzések gyűjtése és az érzékelt minőségről alkotott képek
feltárása. Az intézmények szeretnék biztosítani, hogy az oktatók a minőségi tanítás
intézményi politikáját megfelelően értsék és valósítsák meg, és hogy a minőségi tanítás
fejlesztéséért létrejött kezdeményezések valós hatásokat eredményezzenek. A minőségi
tanításért felelős szervezeti egységek, a segítségnyújtás mellett megkaphatják azt a feladatot
is, hogy állandó visszajelzéseket adjanak az intézmény vezetőinek (főleg azoknak, akik a
tanulmányi és oktatási ügyekkel foglalkoznak). Ez a szervezeti egység felelős a különböző
minőségi tanítási eszközök konzisztenciájáért, az összegyűjtött információk rendszerezéséért
és összehangolásáért. A cél nem kizárólag az oktatók fejlődésének segítése, hanem a
döntéshozók támogatása abban, hogy valóban megértsék az oktatóik és hallgatók igényeit, és
a megfelelőbb kereteket meghatározásával emeljék a tanítás és a tanulás minőségét.
A University of Arizona-n az Egyetemi Oktatási Központ (University Teaching Centre)
különböző programokat és szolgáltatásokat kínál a tanítás támogatására. Az egyéni,
tanszéki és egyetemi szintű programokat és szolgáltatásokat úgy hozták létre, hogy
szakmai fejlődési lehetőséget kínáljanak az oktatóknak, tanszékvezetőknek, oktatási
asszisztenseknek és az oktatást támogató személyzetnek. A Központ támogatja a
tantermi tanulási környezeteket, népszerűsíti a hallgató-központú oktatást és facilitálja
a pedagógiai felfedezést, továbbá biztosítja elérhetőségét az egész egyetemi közösség
számára. Támogatja az oktatási/tanulási folyamatot, hogy segítse az egyetemet annak a
missziónak a teljesítésében, hogy az egyetem a nemzet egyik legkiválóbb tanulóközpontú
kutatóegyeteme legyen. A Központ kollaborál az intézmény különböző oktatást támogató
egységeivel a karokon, és más egyetemekkel, főiskolákkal fejlesztő partnerkapcsolatokat
ápol, segítve a tanulószervezetként való működést.
A Johannes Gutenberg Universität Mainz-on (JGUM), a Belső Minőségbiztosítási
Központ (Internal Quality Assurance Centre) akkreditálja az egyetem képzési
programjait, felelős az értékelő eszközök különböző kurzusokhoz való adaptációjáért és
a gyűjtött adatok elemzéséért. A Központ vizsgálja a tanárok által adaptált különböző
kezdeményezések konzisztenciáját és koherenciáját és biztosítja, hogy értékelő eszközeik
az intézmény számára is relevánsak legyenek. A Központ célja, hogy reflektáljon az
Egyetem által választott irányokra, magyarázza ezeket, és disszeminálja az egyetem
politika alkotási megközelítését az oktatóknak, az adminisztratív személyzetnek és a
hallgatóknak. A Központ biztosítja, hogy a belső minőségbiztosítási rendszer más
folyamatokhoz is kapcsolódjon, erősítve a kölcsönösséget az intézmény vezetősége és az
oktatói közösség között.
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Ez a két példa kiemeli a megfelelő feltételek megteremtésének fontosságát, hogy az
intézmény egy olyan testületre támaszkodhasson, amely képes a minőségi tanításról
információt szolgáltatni. Ezek a feltételek: megfelelő személyzet biztosítása, a kutatási és
szolgáltatás jellegű tevékenységek kombinációja és a legmagasabb szintű tartós politikai
támogatás.

A minőséi tanításért felelős szervezeti egységek személyzete
A minőségi tanításért felelős szervezeti egységek személyzetének kérdése kritikus pont. Egy
kis csoport akkor működhet eredményesen, ha a minőségi tanítás támogatásának fejlesztése
minimális marad. Az eszközök kidolgozásában nyújtott technikai segítség egy fő által
ellátható lehet, ha más házon belüli, mint például az IT, statisztikai vagy hallgatói
támogatásért felelős szervezeti egységekkel lehetséges az együttműködés. Egy külön
szervezeti egység létrehozása, a méretére való tekintet nélkül, gyakran az intézmény tanításra
fordított figyelmének demonstrálása. Az oroszországi SU-HSE erősítette a minőségértékelés
szervezeti és módszertani támogatását mind intézményi mind program szinten: a tanulásért és
módszertani támogatásért felelős iroda mellett, egy új Elemzési Központot (Analytical
Centre) hozott létre, melyek együttműködve, az oktatás minőségét monitorozzák.

Problémát jelent, ha az egyetem döntéshozói a minőségi tanítás lényeges változásokat ígérő
politikáját anélkül szeretnék implementálni, hogy a szükséges erőforrásokat és eszközöket
meghatározták volna. Egy egy főt magában foglaló szervezeti egység képtelen különböző
funkciókat ellátni. A technikai aspektusokon túl, az intézményi minőségi tanítás kiterjesztése,
valójában rengeteg kihívást állít az intézmény elé. A minőségi tanításért felelős személyeknek
sokszor meg kell győznie (vagy rávennie) az oktatókat, hogy az intézményi reformoknak
megfelelően végezzék munkájukat, így az intézmény működését teljes mértékben ismerniük
kell. A tanszékek érdeklődő kollégáinak bevonása, a velük való kapcsolattartás, és az adott
tanszék kulturális és történeti hátterének megértése, kötelező feltételek a szervezeti egység
intézményen belüli pozícionálásában. Ugyanígy kell segíteniük az oktatókat, egyéni
igényeiket megismerve és megértve, majd az igényeket a legmegfelelőbb eszközökre
lefordítva. Mindezek mellett pedig, át kell hidalniuk a szakadékokat a döntéshozói, a
tanszékvezetői és az oktatói szintek között, az információ folytonosságát biztosítva és az
esetleges félreértéseket érzékelve. Az intézmény vezetősége felé elszámoltathatónak kell
lenniük, és megfelelő tudással kell rendelkezniük ahhoz, hogy megbízható visszajelzéseket
adjanak. Egy vagy két fő rendelkezhet ilyen sokféle képességekkel? Biztosan, nem.

A tanítás és tanulás kutatása és a gyakorlat közbeni tanulás
A minőségi tanításért felelős szervezeti egység személyzetének pontos, ajánlott számát
meghatározni nincs értelme, (mivel ez az intézmény erőforrásaitól és a minőségi tanítás
58

politikájának céljaitól függ), a kompetenciák diverzitása a legfontosabb azon funkciók széles
skálájának lefedésében, amit egy ilyen szervezeti egységnek el kell látnia.
A minőségi tanítás politikájáról világos elképzelésekkel rendelkező intézményeknek
támogatnia kellene a tanítás és tanulás kutatását. A minőségi tanításért felelős szervezeti
egység feladata nem csak a technikai aspektusokban való segítés nyújtása lehet, hanem egy
szélesebb perspektíva képviselése és a tevékenységek továbbfejlesztése is. Először, szakértők
(pl.: szociológusok, pszichológusok, statisztikusok) alkalmazása a kvantitatív és kvalitatív
adatgyűjtésben és feldolgozásban további értéket ad a minőségi tanítás területén végzett
tevékenységekhez. Ők tudják, hogy az információk értékelésében hol rejlenek a csapdák vagy
az impliciten befolyásoló előítéletek. Minden olyan intézményben, ahol az időbeli
összehasonlítást meggátolják, gyakori az aggregált eredmények hiánya, az összegyűjtött
adatok gyenge interpretációja, és megjelennek a minőségi tanítás támogatása mérésének és
értékelésének gyengeségei is.
A Université de Montréal különbséget tesz az oktatók segítése és a minőségi tanításra való
reflexió kivitelezése között. Egy testület segíti az oktatók gyakorlati munkáját és technikai
segítséget nyújt a programértékelésben; a másik az elméleti és stratégiai kérdések
gondozásáért felelős (mint például a multidiszciplináris programok értékelésének problémái
vagy a kutatási teljesítmény elismerésének és a tanítási teljesítmény viszonyának kérdései). A
két testület egy hónapban kétszer találkozik, és aktívan kollaborál.
Másodszor, oktatáskutatók alkalmazása segítheti az oktatás elméleti kereteinek
meghatározását, az oktatási célok tisztázását és a minőségi tanítás fogalma értelmének
meghatározását. A kutatók gyakran vizsgálják, hogy az intézmény hogyan értékelhetné a
minőségi tanítás támogatásának hatását és elkötelezettek a megfelelő indikátorok
meghatározása mellett. A tanítási folyamat megértését hozzákötik a tanulási eredményekhez
és egy think tankként működnek, amibe a teljes oktatói, kutatói közösség becsatornázhatja a
tudását és véleményét. Néhány intézményben a neveléstudományi terület oktatói és kutatói
kutatási testületet alkotnak, ami még inkább igazodik a teljes intézmény oktatási céljaihoz. A
minőségi tanításért létrejött szervezeti egységekben dolgozó néhány csoport világszerte
publikál és beszél a minőségi tanítás témájáról, ami az intézményben növeli az
elismertségüket. A McGill University esetében például az Oktatási és Tanulási Szolgáltatások
(Teaching and Learning Services) közreműködik a tanítást fejlesztő programok
kivitelezésében, az oktatókkal való egyéni konzultációkban és az intézményi politika
fejlesztésében, minden tevékenységét a kutatásra alapozva.
Az oktatás céljairól határozott elképzelésekkel rendelkező intézményekben logikus lehet a
kutatást a minőségi tanításért létrejött szervezeti egységek feladati közé integrálni. Amikor a
tanításra úgy tekintünk, mint a tanulási folyamat egy funkciójára, amit folyamatosan újra kell
gondolni, valamint az oktatói közösséggel és a hallgatókkal egyeztetni, helyet kaphatnak
olyan hosszú távú tevékenységek, amelyek az empirikus és elméleti megközelítéseket
kombinálják, és nem csak lehetségesek, hanem szükségesek is. Ezek a szervezeti egységek
nagy valószínűséggel lesznek az oktatási problémakör kérdéseinek intézményen belüli
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tisztázásának helyei, mindennap az oktatókért tevékenykedve, és különböző tevékenységeket
javasolva a programértékelés nyomására való tekintet nélkül.
A különböző diszciplínák inklúziója a minőségi tanításért felelős szervezeti egységekben,
lehetővé teszi az elképzelések triangulációját, és a gyakorlati támogatás elméleti bázison és
szakértői diszkusszión való alapulását. Ennek köszönhetően, a tanítás és tanulás kutatás
inkább a tanítás valódi belső gyakorlatával fog kapcsolatban állni és alkalmazott tudományi
tevékenységekben végződik.

Az eredményesség biztosítása döntéshozói támogatással
A minőségi tanítás támogatásáért létre hozott szervezeti egységek gyakran sebezhetőek; a
vonakodó oktatói közösség kritikájának tárgyai lehetnek: bürokratikusnak, haszontalannak és
nem-relevánsnak tartva tevékenységüket az intézmény oktatási, kutatási feladatainak
szempontjából. Állandóságra van szükségük, ahhoz, hogy az intézmény munkatársai számára
láthatóak legyenek, tevékenységeiket felépítsék és az oktatói közösség válaszkész partnereivé
váljanak.
A hagyományos döntéshozó testületek szintén félreértelmezhetik a minőségi tanítás
fejlesztésének szükségességét a felsőoktatásban. A tradicionális, kutatásintenzív egyetemeken
többségében kutatók alkotják az irányító testületeket. A kutatás fontosságának hangsúlyozása
mellett eltekintenek a minőségi tanítás kérdéskörétől, amelyet gyakran mellékesnek ítélnek az
egyetem feladatainak szempontjából. A kutatás kiemelt jelentőségű, mert a kutatásban való
sikeresség lehetősége ösztönzi a legbriliánsabb munkatársakat és doktori hallgatókat, a
szabadalmakon és spin-offokon keresztül lehetővé teszi az üzleti alapokra való helyezést és
disszeminációt, extra forrásokat vonz, és mindenek felett a felsőoktatás sokszínű arénájában
védi az egyetemek megkülönböztető jegyeit. Néhány intézmény azonban felismeri, hogy a
minőségi tanításra fordított fokozott figyelem az intézmény elismertsége biztosításának és
növelésének egy lehetséges útja.
Azon intézményi vezetőknek, akik a minőségi tanítás stratégiáját szeretnék kiterjeszteni, a
minőségi tanítás pártfogását explicitté és legitimmé kell tennie. Ez, a tevékenységek állandó
támogatásán keresztül és a minőségi tanításért felelős szervezeti egységeknek való
egyértelmű szerepek kiosztásával lehetséges. Az intézmény szervezeti térképén való
elhelyezés, hivatalos státusz adományozásával, biztosítja a beavatkozások legitimitását és
erősíti a szervezeti egység láthatóságát. Néhányat közülük hivatalosan is az intézmények
kutatási központjának nyilvánítottak. Ezek legtöbbször a rektor vagy a tanulmányi ügyek
vezetőjének irányításával működő szervezetek, így legitimitásuk és képességük, hogy az
oktatói szférához közel működjenek, a tanszékvezetők vagy más kulcsszereplők befolyásának
ellenében, biztosított. Néhány esetben, a minőségi tanítást támogató szervezet irányításában
részt vesznek oktatók, kutatók is, és ennek megfelelően, a minőségi tanításért felelős
szervezeti egység képviselői hallathatják hangjukat a tradicionális döntéshozó testületekben.
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A szervezeti egység elfogadottsága így növelhető, megszüntetve a haszontalan és
bürokratikus iroda negatív képét, ahogyan néhánya tekintenek rá.
A Copenhagen Business Schoolban, a Tanulási Labor (Learning Lab) felelőssége a
különböző minőségi tanítási kezdeményezések tanulási stratégiával való harmóniájának
biztosítása. A Tanulási Labor szerint: ”Kritikus, hogy a tanulási stratégiáról alkotott
képek és feltételezések, egy olyan szervezeti struktúrán nyugodjanak, amiben az állandó
párbeszéden alapuló kísérletezés, kihívás és inspiráció szándéka központi”. A Labor
feladata a különböző megközelítések, erőforrások, eszközök és gyakorlatok
harmonizálása, az egyéni kezdeményezésekbe való drasztikus beavatkozás nélkül. A
Tanulási Labor tevékenységeit a működő gyakorlatokra alapozza, kutat, kutatásokkal
támogatja a témáról való gondolkodást, megtöri az intézmény elszigeteltségét.
A University of London Neveléstudományi Intézete (Institute of Education) nemzetileg
támogatott Kiválósági Központ a Munka Alapú Tanulásban (Centre for Excellence in
Work-Based Learning), és magában foglalja a kutatást és oktatást egyaránt. A Központ
a professzionális és munka alapú tanulás kutatásához kötve, kutatásokon alapuló
tanítást fejlesztő kezdeményezéseket támogat és finanszíroz, valamint népszerűsíti a
kiválóságot Intézet-szerte, ami végül beépül a mindennapi tanítási gyakorlatba is.
Annak ellenére, hogy a mintában szereplő minden intézmény létrehozott egy szervezeti
egységet a minőségi tanítás támogatásáért és a minőségi tanítás fejlesztésének legtöbb
feladatát a szervezethez rendelte, az intézményektől nagyon nagy erőfeszítést követelne meg,
ha kizárólag egy testület szimbolizálná az intézményi erőfeszítést a minőségi tanítás
támogatásáért. Hasonló séma, működőképes a Copenhagen Business School esetében, de
nem minden intézmény lehet képes ekkora befektetést vállalni.
Az intézmények rámutatnak ugyanakkor arra is, hogy fennáll a kiüresedés kockázata. Egy
szervezeti egység felállítása vagy egy felelős pozíció létrehozása a minőségi tanításért, az
oktatói közösségen belül nem lehet megfelelő hatással a minőségi tanítás fejlesztésére, hacsak
nincs alátámasztva erős és az intézmény egészében elfogadott elköteleződéssel a minőségi
tanítás iránt. A technikai aspektusokat el kell választani a felsővezetés alapvető politikai
elköteleződéstől (pl. a rektor vagy az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes részéről). A
vezetőknek fontos hangsúlyozniuk, hogy a tanulás minőségének kérdése intézményi prioritás
és nem csak egy plusz feladat. A küldetésnyilatkozatokban például expliciten kiemelhető a
minőségi tanítás kérdése és koncepciója. Példaként, az Alverno College az intézményi
támogatás (a politikai elköteleződés kifejezése, keretrendszer létrehozása, támogató
szolgáltatások létrehozása, az intézményre irányuló kutatások támogatása, hely és idő
biztosítása az egyeztetésekre), a tanszékek és más divíziók közreműködésének kombinációját
állítja fel. A Tanulmányi Ügyekért Felelős Iroda (The Office of Academic Affairs) nyomon
követi a minőségi tanításról való gondolkodást a tanszékek, intézetek és más albizottságok
fejlődési lehetőségeivel egyetemben. Az Oktatáskutatásért és Értékelésért Felelős Iroda (The
Office of Educational Research and Evaluation) az oktatókat támogatva, közreműködik a
tanítás fejlesztésében.
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Több intézmény amellett érvel, hogy bizonyos értékek, mint például a kiválóság, a
munkaerő-piaci relevancia vagy az esélyek egyenlősége minden hallgató számára,
alátámasztják a minőségi tanítás érvényességét.
Más esetekben, a minőségi tanítás kérdésköre áthatja az intézményi stratégiák minden
rétegét, mint például a Tanítási és Tanulási Stratégia a Teesside University esetében, ami
horizontálisan átível a különböző stratégiákon, például az egyetem e-learning stratégiáján is.
Franciaországban, az Oktatási Minisztériummal aláírt négyéves szerződés magában foglalja
az intézmények céljait a kutatás, oktatás és más missziók területén.
Az intézményi támogatás alapvető fontosságú a minőségi tanítás politikájának
érvényesüléséért. Az intézménynek megfelelően informáltnak kell lennie az oktatás céljairól
és a célok elérésének, a minőségkultúra szintje figyelembe vételének, és a támogatás
célterületeinek meghatározását segítő eszközökről is.
Az minőségi tanítás melletti elkötelezettségnek továbbá magában kellene foglalnia a
megfelelő struktúrák kitalálását a csoportmunka szervezéséért, az ésszerű működés
biztosításáért és egy hasonló szolgáltatás felé irányuló elvárások teljesítéséért. Ezek, a
minőségi tanítás intézményi szintű menedzselésének kérdései.
A mintában szereplő legtöbb intézmény fontosnak tartja, hogy a minőségi tanításról való
gondolkodás az intézmény mindennapi működésének része legyen és ne sporadikusan
merüljön fel, például akkor, amikor valamilyen külső nyomás (pl. akkreditáció) megköveteli.
Így, a tanulás-tanítás kérdéseinek nem kellene elválniuk a szervezettől, és nem kellene
elkülönülten kezelni őket. Az intézmény minőségi tanításban való sikeressége, az
elfogadottságban és az intézmény minden egységének érintettségében rejlik. Minél nagyobb
súlyt hordoz a minőségi tanítás kérdése az oktatói közösség számára, annál nagyobb
eredményességre számíthat az intézményi politika. A Catholic University of Louvain például
egy intézetek közötti prorektorokkal kormányzó rendszert állított fel ahelyett, hogy szektorok
közötti vezetők működnének közre az intézményi politika megalkotásában.

Tanszékek: A cselekvés megfelelő szintje
Az intézmény által támogatott bármely minőségügyi kezdeményezés sikere elsősorban a
tanszékvezetők elköteleződésétől függ. Láttuk, hogy egy, a támogatás érdekében létrejött
szervezeti egység értékes lehet az egyetemen belül, de elbukhat, ha nem átfogó, az intézmény
egészében elfogadott minőségi tanítási politikát szolgál. A tanszékvezetők a lelkei a minőségi
tanítás szelleme terjedése segítésének és az operatív implementáció kivitelezésének.

Egy intézményi keretrendszer, tanszéki rugalmasság az implementációért
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A kizárólagos top-down megközelítésnek nincs értelme, ha a legtöbb intézmény – különösen
a legnagyobb, multidiszciplináris intézmények – egy erősen decentralizált működési rendszer
felé tolódik el. A tanszékek határozzák meg saját tevékenységeiket és felelősséggel tartoznak
az egyetem központi irányítása felé, amely a működésük kereteit határozza meg és támogatja
a minőségi tanítást. Mivel a tanítás feladata és felelőssége elsősorban az oktatókon nyugszik,
a minőségi tanítással kapcsolatos bármilyen kérdés elsősorban tanszéki szinten jelenik meg,
ahol a diszciplináris kultúra az uralkodó (Hannan, Silver, 2000). A legtöbb intézményben,
még azokban is, ahol az intézményi identitás definiálatlan, a közös célok és a közösséghez
való tartozás érzése a tanszéki szinten megjelenik. Az oktatók itt azonos értékeket vallanak és
megértik egymást. A legtöbb esetben a felelősség megosztása és a forrásallokáció is ezen a
szinten szervezett. Így gyakori a minőségi tanítás támogatásáról a tanszékvezetőkkel való
egyeztetés, mert ők azok, akik tükrözhetik az egyetem vezetése felé a tanszékeken zajló
oktatási kérdéseket, a felmerülő javaslatokat és az adott tanszék munkaatmoszféráját. Sok
nagy intézményben az identitás és kultúra értelmezése a tanszékek által közvetített, amíg az
intézmény igyekszik meghatározni a szervezet világos képét és átfogó minőségkultúrát épít.
A tanszékvezetők egyeztethetnek egymással a gyakorlati működéshez szükséges forrásokról
és eszközökről és mérlegelhetik a sikeresség esélyét. A tanszékvezetőknek az
implementálásban is lehet mozgástere, ami segíti, hogy az intézményi kereteken belül, a
minőségi tanítási kezdeményezéseket a tanszéken megjelenő egyéni igényekhez szabják.
A Universidad Nacional del Nordeste esetében A Folyamatos Értékelési Rendszer
(Continuous Evaluation System) élén egy hivatalnok áll (a Tervezés Főtitkára
(Secretary-General of Planning) az Egyetemen, akinek a rangja ekvivalens az
alkancelláréval más egyetemeken). Egy 15 főből álló szakmai testület (Központi
Bizottság) kollaboratívan együttműködik az egyes oktatási, kutatási egységeken
(tanszék) működő 5-10 főből álló helyi bizottságokkal. A Központi Bizottság
előírásokban szabályozza az indikátorokat, folyamatokat és ütemterveket.
Ennek megfelelően, egy az intézmény egészére kiterjedő minőségi tanítás kezdeményezésnek
kicsi az esélye érvényesülni, ha a tanszékvezetők nem szívesen működnek együtt. A minőségi
tanítási kezdeményezések kimenete nagymértékben függ a tanszékvezetők vezetési stílusától
és a képességüktől arra, hogy területük oktatóit meggyőzzék. Az egészségügyi tanszékek
gyakran illusztrációi a minőségi tanítás felé fordított fokozott figyelemnek és a kérdés alapos
átgondolásának.
A Université de Pau et des pays de l’Adour szerette volna növelni a bachelor
képzésekben résztvevő hallgatói sikerességét és egy minőségügyi megegyezést hozott
létre. Ez a megegyezés egy keretrendszer, amelyet, minden tanszék elfogadott és aláírt, a
karokat egy sor olyan tevékenység mellett elkötelezve, ami a hallgatók támogatását és a
sikerességük biztosítását szolgálja. Az intézmény a beavatkozásokat a tanszékekkel
egyeztetve alakította ki és minden egyes olyan tanszéknek további kedvezményeket
biztosít, amely nyomonköveti a hallgatói tanulási útjait, forrásokat allokál az innovatív
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pedagógiai kezdeményezéshez és facilitálja az intézményi támogató szolgáltatásokhoz
való hozzáférést (könyvtár, IT, hallgatói obszervatórium, stb.).

Intézményi vezetők
Az oktatók akkor válnak érintetté a minőségi tanítás kérdésében, ha látják, hogy
részvételükért cserébe valamilyen hozzáadott értéket kaphatnak. Az intézménynek képesnek
kell lennie a célok meghatározására mielőtt az egész intézményt érintő minőségi tanítás
politika kidolgozásába fogna. A minőségi tanítás politika megalkotása intézményi szintű
elhatározást és elköteleződést követel. Az intézmény diktálja a reformok iramát, felel az
elkötelezettség fenntartásáért, és a felmerülő kihívásokra, mint például az ellenállás és
ellentmondások, adekvát megoldásokat keres.
Az intézményi szintű irányításnak folyamatosnak és jól azonosíthatónak kell lennie. Az
intézményi vezetés dönt a tanszékvezetőket segítő támogató személyzet allokálásáról és más
minőségi tanításért felelős személyügyi kérdésekről is. A támogató személyzet közreműködik
a reform megfelelő sebességének és a tanszéki implementáció ütemterv szerinti haladásának
biztosításában (az iteratív megközelítés érvényesülésével az implementáció sebessége a
tanszékek között különböző lehet). A vezetés felelős a folyamatokról való állandó
jelentésadásért és az értékelések eredményeinek, kimeneteinek megvitatásáért. Biztosítja a
motiváció magas szintjének fenntartását és nyomonköveti az oktatói elégedettséget a
minőségi a tanítás ügyéhez kapcsolódóan.
Néhány intézmény, amely magasan elkötelezett a minőségi tanítás mellett, a minőségi tanítási
kezdeményezések megvalósítása és monitorozása közben is figyelmet fordít a szervezeti
struktúra fejlesztésére. A legjobb struktúrák és működési módok keresése megköveteli, hogy
az intézmény erős értékelési kultúrát adaptáljon, átvizsgálja működését és felbecsülje az
aktuális működési rend relevanciáját.

A tanszékekkel való és a tanszékeken belüli egyeztetések facilitálása
Néhány tanszék, intézet-specifikus bizottságokat állított fel, hogy ösztönözze a vezetőkkel
való megbeszéléseket a minőségi tanítás ügyeiről. Az eredményes kollaboráció inkább az
egyeztetés megfelelő platformjait igényli, és nem szükségszerűen a bizottságok magasabb
számát:
A City University of Seattle minőségi tanítási kezdeményezése annak biztosítására
irányul, hogy az óraadók (adjunct) a City University minőségi sztenderdjeinek
megfelelően oktassanak. A kezdeményezésben részt vesznek a karok dékánjai, az
egyetem humán erőforrás igazgatója, a kurrikulumért felelős igazgató, a felelős
rektorhelyettes, a teljes állású oktatók, és óraadók is. Az oktatói kezdeményezések az
Oktatói Innovációs Bizottság (Faculty Initiative Committee), a Kari Fejlesztési és
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Sztenderdek Albizottság (Faculty Development and Standards Subcommittee) és a
Mérési Albizottság (Metrics Subcommittee) által megszervezetekt. Az első bizottság
felelős a kezdeményezés különböző elemeinek implementálásáért, az albizottságok
feladata pedig a beérkezett jelentések vizsgálata, feladatleírások szerkesztése és a
feladatokat megvalósítása.
A Free University of Berlin a tanításért és oktatásért felelős bizottságokkal, a
tradicionális kari tanácsokkal és dékánokkal szervezett megbeszéléseket részesíti
előnyben.
A Tohoku Fukushi University-nek nincsen meghatározott irányítási struktúrája a
minőségi tanítás ügyeiben. A oktatók szabadon terjeszthetik saját kezdeményezéseiket,
feltéve, hogy ezeket a tudományos és oktatási értékük, valamint a megfelelő technikai
feltételek megléte alapján az Egyetemi Tanács jóváhagyta. Az erős intézményi, oktatók
által elfogadott etika, az egyéni kezdeményezések koherenciájáról gondoskodik.
A McGill University a pedagógiát, a meggyőzést és a részvételt megbeszélésekkel és élő
vitákkal igyekszik kombinálni. A McGill University előnyben részesíti a megbeszélések
számának növelését, a résztvevők számának növelésével szemben.
A kisebb intézményekben domináns a kollaboráció, az információáramlás, pedig folytonos. A
tanszékek részvétele a folyamtokban természetes, különösen akkor, amikor szakképző jellegű
programokról van szó. A vezetők igyekszenek megőrizni a tudást és támogatni az oktatók,
akik gyakran nem a felsőoktatási szférából érkeznek, oktatási képességeinek fejlesztését. A
projektmenedzsment típusú irányítás inkább a kisebb, tanulásintenzív intézmények
működéséhez illik.
Ez a fajta menedzsment lehetséges a nagyobb intézményekben is, feltéve, hogy képesek a
megfelelő szervezeti és operatív feltételeket megteremteni, amik a részvétel legmagasabb
szintjét biztosíthatják. Az intézmény mérete tehát nem akadálya egy igényes minőségi tanítás
politikának: sokkal fontosabb a tartós részvétel, a hosszú távú oktatói bevonódás, a
diszkusszió fenntartása helyes eszközeinek a megválasztása (a túl gyakori találkozók például
rombolják a motivációt) és az az oktatói meggyőződés, hogy a részvétellel többet értek el,
mint a bekapcsolódás nélkül.

Új funkciók és jól definiált szerepek
A gyümölcsöző kollaborációk ösztönzése nagy kapacitást követel az intézmény vezetésétől,
hogy olyan eredményes irányítási rendszert működtessen, melyben minden komponens
világos szerepet játszik. Az intézmények innovatívak olyan szerepek kitalálásában, amelyek
biztosíthatják a minőségi tanítási kezdeményezések megfelelő tervezését és
implementációját. A funkciók tartalmának és működési területének jól átgondoltnak és
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világosan kommunikáltnak kell lennie az intézmény minden munkatársa felé. Egy minőségi
tanítás politika létrehozásának szándéka maga után vonja a politika irányításáról való
gondolkodást is. Az eszközök és személyi feltételek kérdése fontos, de nem annyira, mint a
szükséges képességek tudatosítása, annak biztosításáért, hogy a minőségi tanítás politikája
érvényre juthasson.
A minőségi tanítási kezdeményezés “tulajdonosainak” kérdése szintén kritikus elem. Az
oktatóknak tudniuk kell, hogy milyen rendszerben, és miért az adott rendszerben végzik
munkájukat. A legtöbb intézménynek figyelnie kell arra, hogy a minőségi tanításról való
gondolkodási folyamatba, már a folyamat legelején, oktatókat is bevonjon. A szerepek
világos magyarázatával biztosítható, hogy az intézményvezetők, tanszékvezetők és más
szervezeti egységek vezetői letisztult képpel rendelkezzenek a mozgásterükről, a feladatok
céljairól és a kontextusról, melyben működniük kell. A minőségi tanítás kérdése olyan
összetett, hogy senki nem vállalhat teljes felelősséget érte. Az együttműködésen alapuló
felelősségvállalás tűnik a működés megfelelő útjának, még a szervezeti nehézségek ellenére
is. Az erős minőség-kultúrával rendelkező intézmények jobban teljesíthetnek a minőségi
tanítás területén.
A Teesside University esetében az e-Learning Projekt központilag koordinált, de a
felelősség és az erőforrásokkal való gazdálkodás az egyes karokra, iskolákra van
átruházva. A Tanulási és Tanítási Bizottság (Learning and Teaching Committee) és egy,
az e-learning koordinátorokat (azaz, a személyzet azon tagjai, akik a megfelelő
implementációt biztosítják az operatív működés szintjén), magában foglaló
munkacsoport felelős a központi koordinációért és az irányok kijelöléséért. Az elearning koordinátorok maguk is profitálnak a Tanulás és Tanítás koordinátorok
támogatásából.
A Laurea Egyetem Személyügyi Programjában (University’s Personnel Programme), a
tanítás és az oktatók fejlesztésének politikája világos: az Egyetem 284 tanára minden
évben fejlesztő megbeszéléseket tart a képzési programok vezetőivel.
A legtöbb intézményben, a vezetők figyelnek arra, hogy a minőségi tanítás területén mi az,
ami megvalósul, és az implementációs szerepekre együttműködő és motivált személyeket
jelölnek ki. A beszámolók és jelentések készítése nem felesleges pluszfeladat, hanem a
sikerességet biztosító alapvető tevékenység is. Az elszámoltathatóság nem korlátozódik
kizárólag a tevékenységekről szóló beszámolók megszerkesztésére vagy egy indikátor mátrix
kitöltésére, vitákat és élénk beszélgetések is maga után kell, hogy vonjon a legfelsőbb szinten
is. Különösen abban az esetben, amikor a minőségi tanításért felelős szervezeti egységek
státusza más szervezeti egységekével (mint a felvételt nyert hallgatók támogatásával és a
karrier tanácsadással foglalkozók) azonos, a beszámolási kötelezettség kritikus az
előrehaladás nyomonkövetésében és így a vezetők helyzetének és döntéseinek
befolyásolásában. A minőségi tanításról szóló jelentésadás kapcsán a fő probléma az alkalmas
értékelő eszközök hiányában rejlik. Amíg a kezdeményezések és reformok előrehaladása
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alaposan monitorozható, a tanítás minőségére és végül a tanulásra gyakorolt hatás
megbecsülése továbbra is problematikus marad (ld. a hatásokkal foglalkozó fejezetben).

A minőségi tanítás intézményi szinten és a politikák
szinergiája
Sok intézmény abból a meggyőződésből döntött a minőségi tanítás elképzelése mellett, hogy
az egyes oktatók egyéni teljesítménye nem tudja általánosan fejleszteni az intézményben
szolgáltatott tanítás minőségét. Skelton a Times Felsőoktatási Mellékletében (2007.
november 16.) kiemeli, hogy a tanítási kiválóságra gyakran úgy tekintünk, mint egyéni
erőfeszítések eredményére. Az egyéni kiválóság azonban olyan kritikus kérdéseket fed el a
tanítás és tanulás alapvető feltételeire vonatkozóan (pl.: az oktatók és hallgató aránya, a
tanulási és tanítási folyamatról való gondolkodás szükséges ideje), amelyek túlmutatnak az
egyéni eredményességen.

Az információs technológiák politikája (IT)
A mintában szereplő intézmények nagyobb többsége a minőségi tanítás iránti elköteleződését
összeköti az IT politikájával (a számítógépek beszerzésétől kezdve a mélyreható technológiaalapú tanulási stratégiákig). Az intranetek és vitafórumok jelentős kommunikációs
eszközöknek tűnnek az oktatói közösségen belüli és a hallgatókkal való kommunikációban.
Az intézmények véleménye szerint a kommunikációban előrehaladás figyelhető meg, az
informáltság szintje pedig még sosem volt ilyen magas. Még a legnagyobb, több karral
rendelkező egyetemek is törekszenek a minőségi tanítás erősítésére online kurzusokat indítva,
elektronikus eszközöket javasolva a programok értékelésére, és a virtuális térben zajló oktatás
jó gyakorlatait befogadva.
A University of Arizona-n, a Tanulás Technológiák Központ (Learning Technologies
Centre) informálja az oktatókat, előadókat, oktatási asszisztenseket és a további
munkatársakat az oktatástechnológia területén végbement aktuális fejlesztésekről. A
Központ útmutatást nyújt, képzéseket tart és segít az ötletek kivitelezésében.
A Tohoku Fukushi Egyetem minőségi tanítás kezdeményezése megköveteli a hallgatóktól
és a munkatársaktól, hogy valós munkafeltételeket tapasztaljanak meg, és így releváns
IT képességeket szerezzenek az aktív részvétellel jellemezhető, tapasztalatokon alapuló
kurzusokon, melyek sokkal inkább szolgálják a célok elérését, mint a hagyományos
frontális, előadások.
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Egy benchmarking projektet követően, amelyet az ausztrál Nyitott, Táv és e-Learning,
Tanács (Council on Open, Distance and e-Learning) kezdeményezett 6 ausztrál egyetem
részvételével, az Egyetem 3 újabb benchmarkot azonosított a további tevékenységekhez:
a tanítást és tanulást támogató technológiák használatának intézményi stratégiákhoz és
operatív tervekhez való hozzáigazítása, az új technológiák adaptálásának biztosítása az
aktuális politikai rendszeren belül és a tanítást-tanulást támogató technológiák
költségvetési folyamatokhoz való hozzáigazítása.
A technológia alkalmas eszközöket kínál a kvalitatív információk gyűjtésére, rendszerezésére
és feldolgozására is. A program értékelések technikai eszközök támogatásával működhetnek,
így az adatgyűjtés többé nem a terhes feladatot megkapó, adminisztratív személyzetet
frusztrálja. Az eszközök használhatók hallgatói és oktatói portfóliók készítésére, az oktatói
teljesítmény monitorozására és online elégedettség mérések lefolytatására. A humán erőforrás
politikával való szinergia gyakran hivatkozott a résztvevő intézmények által. Mivel a
minőségi tanítás támogatásának célja az oktatói teljesítmény értékelése, a humán erőforrásért
felelős szervezeti egységek fontos partnerek a szükséges eszközök definiálásában és
implementálásában. Az eredmény-irányított kultúra felemelkedésével gyakran mélyreható
kulturális változás is bekövetkezik azon szervezeti egységekben, amelyek az oktatók
felvételét és karrier fejlődését rutinszerűen kezelték.
Habár a minőségi tanítás fejlesztése és értékelése ellentmondó célokat követhet (ahogyan az
aktuális vitákban hangzik: a minőségbiztosítás, mint a programok folyamatos fejlesztésének
egy útja vs. a minőség létezésének igazolása), a megkülönböztetés irrelevánsnak tűnik az
intézmények számára. Amikor a kurrikulum tartalmáról, a tanítás módjáról (pl. előadások
előadótermekben, egyszeri szemináriumok, gyakorlat alapú pedagógia, kollaboratív
együttműködés) és az oktatás és részvétel céljainak szempontjából várt relevanciájukról és
eredményességükről vitatkoznak, az oktatóknak és a minőségi tanításért felelős
személyeknek meg van a lehetőségük arra, hogy mind a szükséges fejlesztéseket, mind az
elérendő küszöböt meghatározzák. Mindezek után a következő lépés a benchmarkingot
szolgáló kritériumok közös meghatározása lehet és végül a minőség iránti elkötelezettség
értékelésének (pl. fejlesztő képzéseken való részvétel) és a továbbfejlesztés (pl. a hallgatók
értékelésének fejlesztése) kritériumainak definiálása. Habár a kutatási teljesítmény mérése
minden nemzeti felsőoktatási rendszerben jelen van, az intézmények kiterjesztik a méréseket
és a karrierfejlesztést a minőség kritériumaira is alapozzák.
Néhány példa:
A Catholic University of Louvain esetében, a Pedagógiai Fejlesztési Alaptól
(Pedagogical Development Funds) elnyert támogatás az oktatói portfolió egyik kötelező
eleme.
Az Alverno esetében, minden oktató a mindennapi munkája részeként részt vesz a
programok és értékelési rendszerek tervezésében. Az Alverno támogatja a nyári
ösztöndíjakat azon tanárok számára, akik a minőségi tanításban fejlődni szeretnének.
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A Free University of Berlin esetében, a kiváló értékelési eredmények feltételei a Kiváló
Tanár Díj (Good Teaching Award) elnyerésének.
A Macquarie University-n a Tanítási Projektek Teljesítmény Kultúrája (Performance
Cultures of Teaching Project) program eredményeként a szelekció, a próbaidő, a
teljesítmény fejlesztésének és az előléptetés kritériumainak összehangolása indult meg.
A VU-Amsterdam University épp jelenleg mozdul el abból a helyzetből, hogy a tanítás
minőségének fejlesztése opcionális legyen az oktatók számára, egy olyan helyzetbe, ahol
a tanítás minőségének továbbfejlesztése az egyetemi karrierút integráns része lesz.

A tanulás fizikai környezete
Az intézmények folyamatosan fejlesztik a hallgatók lakhatási lehetőségeit és különböző
szolgáltatásokat biztosítanak a távoktatásban tanulóknak. A mintában szereplő sok intézmény
felújította és növelte épületeinek számát, hogy a hallgatók tanulási környezetét fejlessze. Az
oktatás új kivitelezésének útjai ösztönözték a megfelelő tanulási lehetőségekről való
gondolkodást is. A tanulmányi ügyekért felelős szervezeti egységeknek együtt kell
működniük a létesítményekért felelős szervezeti egységekkel és bizonyos mértékig követni
azok fejlesztési stratégiáját.
A Dublin Institute of Technology-ban az új, e-learning használatra épülő oktatási
módszer befolyásolta a tanulási környezet szervezését. Az Alverno College-ban, mára
minden terem szabadon mozgatható asztalokkal és székekkel felszerelt, hogy a hallgatók
között még interaktívabb tevékenységeket tegyen lehetővé. A Teesside University-n a
Tanulási Környezet Munkacsoport (Learning Environment Working Group on Learning)
és a Tanítási Bizottság (Teaching Committee) szorosan együttműködik a kampusz
létesítményekért felelős szervezeti egységgel (Campus Facilities), amely a tanítás és
tanulás elhelyezésének fejlesztéséért felelős. A Higher School of Economics esetében az
egyetemi adminisztráció tanulmányozza a hallgatók tanulási folyamat és tanulási
környezet szervezéséről megfogalmazott javaslatait, amikor a hely és épület stratégiát
tervezi. Moszkvában a nagy számú oktatási épület és hallgatói kollégium városszerte
helyezkedik el (az SU-HSE 26 épületben van elhelyezve, különböző moszkvai
kerületekben), amely egy hallgatói felmérés alapján mind a hallgatók mind az oktatók
számára valós problémákat jelent. A probléma megoldásaként az SU-HSE egy hatalmas
egyetemi komplexumot épít, egy moszkvai régióban elhelyezkedő kampuszt is magában
foglalva (Troitsk).

A hallgatók támogatásának politikája
69

A fentiekkel ellentétben, a hallgatók tanulásának támogatása és a minőségi tanítás támogatása
közötti kapcsolat sok esetben hiányos marad. Nem kétséges, hogy minden intézmény
törekszik a legjobb minőségű szolgáltatásokat biztosítani a hallgatók számára, bizonyíthatóan
a leghátrányosabb helyzetű hallgatókat is támogatva. Ennek ellenére, a legtöbb ilyen
tevékenység nem megfelelő politikák letisztult céljaiból ered, hanem olyan felmérések,
programértékelések eredménye, melyek csak a problémák leírására alkalmasak anélkül, hogy
átgondolt megoldásokkal szolgálnának. Az egymástól független, szétszórt akciók a tanszékek
szintjén csúcsosodnak, konfliktust eredményezve a tanulási stratégia átfogó céljaival és néha
az igazságos bánásmóddal is. Az egészségügyi, mérnöki vagy szakképző jellegű képzésben
tanuló hallgatóknak más diszciplínák hallgatóival szemben például nagyobb esélyük van arra,
hogy a képzési programjaikkal összhangban álló tutorálásban vegyenek részt.

Mely intézmények képesek a minőségi tanítási
kezdeményezés jobb disszeminációjára?
A közepes méretű és minőségkultúra orientált intézmények helyzete a legkedvezőbb
Gyakori tapasztalat, hogy a teljes oktatói és hallgatói közösséggel való együttműködés
lehetősége, előnye a kis és közepes méretű intézményeknek. Az oktatók és hallgatók
különböző csoportjainak informális találkozási lehetőségei lehetővé teszik az információ
folytonosságát. A közösség különböző témákról való gondolkodásban vagy bármilyen vitában
való részvételének ösztönzése egyszerűen könnyebb. A szervezeti struktúra különböző rétegei
között a döntéshozatali folyamat világos, sokkal több lehetőséget ad a bevonódásra, a
visszacsatolások pedig, szélesebb körben terjeszthetők.
Az autonóm intézmények, magas elszámoltathatósággal, a belső minőségbiztosítási
rendszerükre támaszkodnak annak biztosításáért, hogy a kritikus küszöböket minden egyes
tanszék elérje és a deficitek korai szakaszban felismerhetők legyenek.
A U21 Global esetében, annak érdekében, hogy a hallgatók tanulási tapasztalata
gazdagodhasson, az oktatási folyamat minden komponensének probléma nélkül kell
funkcionálni. Például, a hallgatók elégedettségére direkt hatással lehet, ha a kiváló online
kurzus tartalom ellenére, a facilitáló professzor nem az online környezetben való facilitálás
szakértője. Ugyanígy, a tanulási menedzsment rendszer eszközeiben jelentkező problémák
hallgatói elégedetlenséget generálnak, a magas minőségű kurzus tartalom és dicséretreméltó
oktatói támogatás ellenére. A hallgatói ügyfélszolgálat működtetése egyedülálló lehetőséget
szolgáltat a hallgatók problémáinak kezelésében, a megfelelő személyhez, tanszékhez
irányítva a problémát (technikai támogatás, könyvtár, segédletek forrásai, professzor, stb.)

70

Az Open University of Catalonia (UOC) esetében, minden minőségi tanítás kezdeményezés a
szervezetért felelős rektorhelyettes (Vice-Rector for Faculty and Academic Organisation) által
irányított, az Értékelési és Minőségi Egység (Assessment and Quality Unit) pedig a
megvalósításért és koordinációért felel. Azáltal, hogy minden kezdeményezésért ugyanaz a
felelős személyek csoportja, a koherencia biztosított. Az egyes karokon az oktatásért felelős
igazgatók (dékánok), a programok igazgatói és adminisztrátorai felelősek a kezdeményezések
koherenciájának monitorozásáért a saját területükön belül, valamint minden csoportnak egy
minőségért felelős személyt is választania kell. Ezeket a felelősöket az Értékelési és Minőségi
Egység képzi, ellenőrzi és támogatja.
Végül, a tanításért elméleti koncepciókat létrehozó intézményekben mindez gyakran
intézményi politikák sorára épül, amely biztosítja a sikerességet. Nem meglepően, amikor a
minőségi tanítás a minőségkultúra egyik pillére, a politikák kapcsolata világos, és a megfelelő
minőségbiztosítási mechanizmusok által állandóan erősített.
A City University-n az egyetem egészére kiterjedő stratégia 4 fő célon alapul. Az egyetem
egységei stratégiai terveket készítenek, amik a négy fő cél köré strukturálódnak. Így minden
egyetemi egységnek olyan stratégiája van, amely harmonizál az egyetem törekvéseivel a
minőség fejlesztésének biztosításáért, beleértve az oktatói közösségtől érkező
kezdeményezéseket is.

Nagy intézmények: egy előny
A mintában szereplő nagy és multidiszciplináris intézmények méretüket olyan előnynek
tekintik, amely lehetővé teszi a minőségi tanítási innovációk változatosságát.
A McGill Universty létrehozta a Tomlinson Projektet az Egyetemi Szintű Tudományos
Oktatásban (Tomlinson Project in University-Level Science Education) (T-Pulse) az
egyetemi szinten zajló tanítás fejlesztését szolgáló workshopokkal. A T-Pulse-t, melyet
1992-ben hoztak létre, a kanadai kutató és üzletember Richard H. Tomlinson McGill
felé nyújtott adományának egyik eredménye volt, annak érdekében, hogy az egyetemi
szintű tudományos képzésben résztvevő hallgatók oktatásában hatékonyabb tanítási
módszerek jelenjenek meg. A T-Pulse disszeminálta a workshop-modellt más karoknak
is a McGill kampuszán. A Mezőgazdasági és Környezeti Tudományok Kara (The
Faculty of Agriculture and Environmental Sciences) adoptálta a T-Pulse workshopmodelljét és meghívta a T-Pulse oktatói közösségének tagjait (T-Pulse Teaching
Fellows) a Tudományok Karáról (Faculty of Science), hogy tudásukat megosszák a
Macdonald kampuszon is, ahol a Mezőgazdasági és Környezeti Tudományok Kara
működik.
A multidiszciplináris intézmények olyanok, mint a gránit: heterogén elemekből épülnek fel,
amelyek egyesüléskor egy teljesen egyedi intézményt alkotnak. A heterogenitás nem annyira
jelentős befolyásoló a minőségi tanítási kezdeményezések sikerességében: irrealisztikus lenne
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a tanszékek természetesen különböző nézőpontjait egységesíteni egy intézményen belül. A
tanszékek minőségi tanításban való fejlődésének ütemét sem lehet előre meghatározni:
bizonyos tanszékek, bármilyen minőségi tanítási politika bevezetésében, kulturálisan és
szervezetileg jobban felkészültek, mint mások. A minőségi tanítás monolitikus megközelítése
irreleváns, mert a minőségi tanítás gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, és nagymértékben
függ a tanítás iránti attitűdöktől, a programok és kurzusok szintjén is. Az intézmény számára
annak biztosítása elsődleges, hogy minden tanszék közös cél felé mozogjon, a célokat a
megvalósítandó stratégiákba integrálva és egy bizonyos időkeretet tiszteletben tartva.
A University of Sherbrooke olyan rendszerszemléletű megközelítést fogadott el, amely az
egyetem oktatási missziójához tartozó elemeket egy elképzelésben kezeli. A lecsupaszított
keret lehetővé teszi, hogy az intézmény megértse a különböző folyamatokat és az egyetem
szereplőinek különböző csoportjait motiválja (pl. technikai személyzet, adminisztratív
személyzet, oktatók).
A nagy intézmények képesek a méretükből fakadó hátrányukat ellensúlyozni olyan szervezési
rend felállításával, ami az erőt a dékánokhoz és tanszékvezetőkhöz delegálja. Ha a
tanszékvezetők a központi irányítás közvetlen partnerei lehetnek és képesek az oktatói
közösség érdekeltségét erősíteni a minőségi tanításban, a méret nem akadály az intézmény
egészére kiterjedő minőségi tanítási politika implementálásának.
A Macquarie University esetében, miközben a helyettes alkancellárnak (Deputy ViceChancellor (Provost)) végrehajtó hatalma van a tanulmányi ügyekben a tanítás és
tanulás területén és felelőssége az egyetem Minőséget Támogató Keretrendszeréért
(Quality Enhancement Framework), a minőségi tanítást a tanulmányi ügyek
irányításában résztvevő bizottságokkal (a Szenátus és ennek albizottságai) és a karok
vezetőségével való együttműködésen keresztül érik el. Az oktatási igazgatónak (Chief
Academic Officer) stratégiai rálátása van az oktatás tervezésére, minőségére és
kivitelezésére. Minden projektnek sztenderd protokollt kell követnie a
projektmenedzsmentben beleértve a konzultációt az egyetemi közösséggel, és
összhangban kell állnia a Macquire Minőséget Támogató Keretrendszerével.
Néhány nagy létszámú intézmény a kezdeményezések implementációjának és
monitorozásának felelősségét a tanszékeknek delegálja (pl. Német Tanszék az Idegennyelvek
Karán) (Department of German in the Faculty of Foreign Languages). Az oktatóknak
érezniük kell, hogy a minőségi tanítási kezdeményezésnek közvetlen hozama van számukra:
az érdekeltségi körök néha tanszéki, néha program szinten fekszenek. Mindig a tanszékvezető
felelőssége, hogy az oktatók motiválásának megfelelő szintjét megtalálja, a tanszék kulturális
határaitól függően, amelyeket nehéz lenne legyőzni. A diszciplináris vagy kutatási témák
ugyanakkor nagyon specifikusak lehetnek és alááshatnak minden együttműködési
kezdeményezést a tanszékek között. Mind az intézménytől, mind a tanszékvezetőktől függ,
hogy az egyéni motiváció és a minőségi tanításból fakadó átfogó hasznok egyensúlyba
kerüljenek.
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Hogyan disszemináljuk a minőségi tanítást intézményi
szinten?
A kicsi, de értékes kezdeményezések előnyben részesítése
Néhány intézmény a kezdeményezések tanszékek között való elterjesztése, vagy intézményi
szintre való emelése előtt, könnyebbnek találja a “kicsiben” kezdést, a kurzusok vagy
programok szintjén történő tapasztalatszerzést és a kezdeményezések kezdeti eredményeinek
értékelését. A kurzusok és programok a kísérletezés laborjai, azon az alapon, amit a
tanszékvezetők és vezetők igazodási pontokként határoznak meg, a kezdeményezéseket
próbálkozások és hibák által továbbfejlesztve. Az ilyen jellegű kiterjesztés független az
intézmény mértétől. A második állomáson, ha az intézmény az elkötelezett tanszékvezetőkkel
együtt relevánsnak találja a kezdeményezést, támogatja annak az intézmény egészére való
kiterjesztését.
A Free University of Berlin a minőségi tanításról való kritikus gondolkodás
fejlesztésébe kezdett, motivált kutatók kis számával, akik az intézmény más, jól működő
értékelési rendszerrel rendelkező, karaival küzdöttek az értékelési rendszer kiterjesztése
során. Az értékelésl intézményi fókuszba való helyezése tagadhatatlanul erősítette az
expanziót, koherenciát és harmonizációt.
A minőségi tanításban való kísérletezés során, az intézmények párhuzamos törekvéseket
fedezhetnek fel, mely lehetővé teszi, hogy több eszközt egy eszközzé formáljanak.
A Mykolas Romeris University esetében az intézményi minőségi tanítási támogatás számos
eleme (tantárgyak online hallgatói értékelése, az oktatók munka alapú tanulása, oktatói
önértékelés, a tanulási környezet modernizációja és szervezése) közösen koordinált és így egy
egységes rendszerré vált.

A megfelelő háttér biztosítása
A különböző kezdeményezések megfelelő harmóniájának biztosítása érdekében, néhány
intézmény minden oktatóhoz eljuttatott kiadványokban formalizálta tevékenységét.
A VU-Amsterdam esetében, a programértékelés témaköre része az intézmény Oktatási
Minőség Kézikönyvének (Handbook of Educational Quality). A Kézikönyv (, amely az
egyetem honlapján is elérhető) az oktatási folyamatról (mérőeszközök, tanácsadás, stb.)
szabályokat és javaslatokat is magában foglal. A következő években lehetséges, hogy a
kézikönyvet újra írják a holland felsőoktatás változásainak eredményeként. A könyvet
angolra is lefordítják.
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A U21 Global kiadott egy Minőségbiztosítási Kézikönyvet (Quality Assurance Manual),
amiben minden folyamat jól definiált (a sztenderd operatív folyamatok kialakítása
érdekében), az egyének világos felelősségi területeit megjelenítve és a különböző
lépésekbe minőségbiztosítási ellenőrző pontokat beépítve. Ez nagymértékben segített a
minőségi tanítási kezdeményezések intézmény egészében való elterjesztésében.

Kulcsszereplők
Néhány intézmény és gyakran maguk a tanszékvezetők is nehézségekről számolnak be a
kísérletek intézményi szinten való ismertté tételében és disszeminációjában, amikor azokat
egyéni oktatók vagy tanszékek végzik. (A tapasztalatok különböző platformokon és
fórumokon való megosztása nem biztos, hogy elegendő.)
Először, az intézményvezetők ráismernek arra, hogy bizonyos esetekben nincs információjuk
a tanszékek szintjén történő tevékenységekről. A tény ellenére, hogy sok intézmény támogatja
vagy jutalmazza azokat az egyéni oktatókat, akik fejlesztik vagy átveszik a különböző
minőségi tanítási kezdeményezéseket, még a tanszéki szinten is kevés a visszajelzés. Az
intézményi vezetők így nem értékelhetik a kezdeményezések intézményi szintű relevanciáját
és fenntarthatóságának valószínűségét.
Másodszor, kiemelik a megfelelő monitorozás és értékelő eszközök hiányát a kísérletek
hasznosságának illusztrációjáért. Ezek az eszközök valójában léteznek, de kevéssé használják
őket: az információs rendszerek adatokat generálnak, amelyeket figyelmen kívül hagynak,
így nem eredményeznek visszacsatolási köröket sem. Amikor az egyéni kezdeményezéseket
megfelelő célok és értékelés nélkül szeretnék elterjeszteni, nagyon kicsi az esély arra, hogy a
teljes intézmény számára pozitív hozadékokat eredményezzenek. Ezzel ellentétben, amikor
az eredmények a diszkussziók fókuszpontjai és a tanítás fejlesztése mérésének eszközei is, a
minőségi tanítási gyakorlatok sikeres disszeminációja valószínűbb.
E kihívások leküzdéséért az intézmények vezetői biztosítják a kulcsszereplők, elsősorban a
tanszékvezetők állandó elkötelezettségét. A minőségi tanítás elterjesztése időt és folyamatos
motivációt követel. Az intézménynek a kulcsszereplőket állandóan informálnia kell és
megfelelő képzést biztosítani számukra, hogy képesek legyenek világosan disszeminálni az
intézményi politikát. A kulcsszereplőknek megbízhatónak és a minőségi tanítás témakörében
jártasnak kell lenniük, az oktatók pedig legitim hatalomként kell, hogy tekintsenek rájuk. Az
intézmény további felelőssége lehet, hogy a tanszékeket bátorítsa a minőségi tanítási
kezdeményezések bevezetésére. Az intézményeknek nem csak támogatniuk és terjeszteniük
kell a kezdeményezéseket, az implementáció szintjén is segíteniük kell. Az intézmények
felelőssége a tanszékvezetők bevonódásának nyomonkövetése és a feladataikban való
segítségadás, például az oktatók bevonásának útjairól való gondolkodás, vagy a kutatási és
oktatási terhek csökkentésével, és a megfelelő idő biztosításával minőségi tanítással
kapcsolatos témák egyeztetésére.
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A sikertörténetek tanulságai
A dialógus minősége szintén kritikus a minőségi tanítása sikeres disszeminációjában. A
legtöbb intézmény igyekszik házon belüli információs rendszereket fenntartani (pl. az
információcsere lehetősége, nem csak információszolgáltatás). Az intézmény felelőssége a
legmegfelelőbb struktúra és kommunikációs eszköz megtalálása; a “one-size-fits-all” modell
irreleváns a minőségi tanítás támogatásának megszervezésében.
Az intézmények ösztönözhetik az oktatókat a kezdeményezéseik bemutatására. A minőségi
tanítás kezdeményezések előrehaladása legfőképpen a tapasztalatok megosztásán keresztül
történik, azok részéről, akik részt vettek valamilyen kezdeményezésben és tevékenyek a
területen. A tanárok motivációja akkor tartható fenn, ha reflektálhatnak a saját munkájukra.
Az intézményeknek a tanszékvezetőkkel együtt támogatniuk kell a kifejezés hasonló ablakait.
A Dublin Institute of Technology online folyóiratot ad ki, hogy az intézményben születő
felfedezéseket közzé tegye, valamint évente bemutatót tart a pedagógiai innovációkról.
A hét évvel ezelőtt indított bemutató tradicionális esemény lett. A bemutatóval az
intézmény hangsúlyozza a gyakorlatok disszeminációjának fontosságát és megnyitja
azok körét az egész közösség számára, akiknek már előzetesen átfogó tudásuk van a
területen.
A belső versenyt és kiválóságot stimulálhatják a sikeres, tanulásban és tanításban való
kísérletezést jutalmazó alkalmi díjak is.
A Macquarie University bátorítja csoportok, szakemberek, a technikai személyzet és
hallgatói csoportok jelentkezését is az Alkancellár Díjára a Tanítás Tanulásban (ViceChancellors Awards in Learning and Teaching). Az Alkancellár Díjának négy típusa
van, amelyek a tanításban, tanulásban való kiválóságot ösztönzik. Például, a Tanítási
Kiválóság Díjak (Award for Teaching Excellence) elismeri, jutalmazza és népszerűsíti a
kiválóságot a kurzusokkal kapcsolatos munkában akár alapképzési, akár mesterképzési
szinten, amíg a Tanulást Hangsúlyozó Program Díjakat (Awards for Programmes that
Enhance Learning) azok a tanítást és tanulást támogató programok és szervezeti
egységek kaphatják, amelyek kiemelkedően hozzájárulnak a hallgatók tanulásának, és a
hallgatók tapasztalatai minőségének növeléséhez a Macquarie-n. A díjat elnyerő
programoknak és szervezeti egységeknek szigorú értékelés során kell demonstrálniuk az
eredményességet és benchmarkokat állítani más intézmények hasonló tevékenységeihez.

A technikai és adminisztratív személyzet bevonása
A közepes méretű szakképző funkciójú és műszaki intézményeket kivéve, amelyek a teljes
közösséget involválták a kezdeményezésekben, a legtöbb mintában szereplő intézmény
szemet huny a támogató személyzet szerepe felett a minőségi tanítás fejlesztésében. A
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minőségi tanítás úgy tűnik, hogy az oktatói szféra ügye marad. Ennek két oka lehet: a
minőségi tanítás hozamainak elsődleges célcsoportjai az oktatók. Másodszor, az áttekintés azt
mutatta, hogy a tanulási eredmény megközelítés kifejezetten elkülönül az input-folyamat
megközelítéstől, ami a tanításkor érvényesül. Érdekes, hogy a hallgatókat az egyéni tanulási
útjuk során végigkövető és kísérő támogató személyzet valójában kulcsszereplője a
hallgatókat támogató politikáknak. Feltételezhetően ők biztosítják az „üzenetek” közvetítését
az oktatók és a hallgatók között, különösen azokban az intézményekben, ahol gyenge az
oktató-hallgató kapcsolat, sok a helyi szokásokban nem jártas nemzetközi hallgató, vagy a
határozatlan gólya.
A Macquarie University a kezdeményezésekbe bevonja a technikai és adminisztratív
személyzetet, demonstrálva, hogy az intézményi megközelítésben változásnak kell
bekövetkeznie. A Tanítási Minőségindikátor Vizsgáló Csoportnak (Teaching Quality
Indicators Steering Group) 16 tagja van, 6 szakterületről érkező munkatárssal,
beleértve az egyetemi könyvtárost, a tanulmányi hivatalvezetőt (Academic Registrar) és
a humán erőforrás igazgatót. A Tanulmányi Hivatal (Academic Registrar’s Office),
amely adminisztratív iroda, magában foglal egy Akdémiai Program Szekciót (Academic
Programmes Section) is, amely támogatást nyújt az alapképzési programok
felülvizsgálatában.
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Negyedik fejezet

A minőségi tanítás vizsgálata és mérése
Mivel sok felsőoktatási intézmény küszködik azzal, hogy módszereket dolgozzon ki a tanítás
minőségének mérésére, ez a fejezet elsőként a minőségi tanítás értékelésének intézményi
nehézségeit tárja fel. Ezután olyan innovatív megközelítési módokat kíván bemutatni,
amelyek az értékelési folyamatot objektívabbá teszik, ezzel együtt pedig növelik a megfelelő
értékelői eszközöket. A kvalitatív mérési eszközök térnyerése, a minőségi tanítás általános
hatásának mérésére szolgáló értékelés, az értékelés egyszerűbbé tétele, a minőség és a tanítás
fogalmának jelentéssel való megtöltése, valamint az értékelés szubjektív eredményeinek
értelmezése – ezek az intézményi válaszok példaként szolgálnak a megbízható eszközök
hiányának eredményeképpen létrejövő problémákra. Végül, a fejezet végén áttekintjük a
minőségi tanításnak a minőség oktatására, kutatására és kultúrájára gyakorolt hatását.
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„A tanítás minőségének mérésére valójában nincsenek széles körben elfogadott módszerek,
csakúgy, mint ahogy az oktatás diákokra gyakorolt hatásának felmérése is ismeretlen terület”
(Altbach, 2006). A tanítás és a kutatás rövid összehasonlítása a tanítás értékelése körüli
komplexitást világosabbá teheti. Annak ellenére, hogy a tudástermelés folyamata a kutatás
által bejósolhatóvá válhat, a kutatási tevékenység is a gyakori és alapos értékelés tárgyává
válik – mivel világszerte nagyszámú kutatási teljesítményt mérő indikátor áll rendelkezésre
(pl. bibliometria).
Annak ellenére, hogy valamennyi felsőoktatási intézmény meghatározta a minőségi oktatás
biztosításához szükséges feltételeket (rekrutáció, felszereltség, diákok támogatása, stb.),
mégis az intézmények gyakran küszködnek a tanítási teljesítmény biztos alapokon nyugvó
értékelésének megvalósításával. Kevés helyen elemzik a minőségi oktatói támogatásból
adódóan a tanítási teljesítményben bekövetkező javulást, illetve még kevésbé jellemző annak
a felmérése, hogy milyen mértékben javítja a tanári teljesítmény a diákok tanulási minőségét.
A megfelelő mérőeszközök hiányának ellensúlyozására, néhány intézmény a hatások
objektívebb megismerése érdekében innovatív megoldásokat dolgozott ki.

A minőségi tanítás értékelése: elméletben elfogadva,
gyakorlatban megkérdőjelezve
Az értékelés szükségessége
Bármilyen támogatást nyújtanak a tanítás minőségének javításához (programértékelés,
szakmai fejlesztés, stb.), minden intézmény alkalmaz értékelő eszközöket annak érdekében,
hogy pontos képet kapjon saját működéséről. Tulajdonképpen a minőségi tanítás magában
hordoz egy sor, gyakran innovatív, dinamikus és folyamatosan újragondolt, továbbfejlesztett
kezdeményezést – ebből adódóan ezeket szigorúan kell kezelni.
A minőségi tanítás mérése segít annak demonstrálásában, hogy a tanítás az intézmény
számára kiemelt jelentőséggel bír. A mintában szereplő intézmények számára az ilyen
értékelés le kell, hogy győzze a néhány tanárra jellemző közönyösséget, és gyorsítania,
fokoznia kell a minőségi tanítást az intézményen belül. A minőségi tanítást célzó
kezdeményezések legitimitását fel kell mérni, és az értékelés eredményeit meg kell beszélni.
Az értékelés egyaránt segíti a tanárokat és a vezetőket abban, hogy megértsék a folyamatból
származó előnyöket, és hogy előrehaladjanak a diákok tanulásának eredményesebbé
tételében. Az értékelés tanárok és vezetők általi elfogadása visszatükröződik Hau állításában,
miszerint „egy ilyen kezdeményezés akkor lehet valóban hatékony, ha a tanítás színvonalát
folyamatosan és nagyon rendszeren mérik, tekintve, hogy a minőségi tanítás célja a tanítás
színvonalának folyamatos emelése és a tanulás területén tapasztalható hiányosságok
kiiktatása” (Hau, 1996).
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A legtöbb intézmény úgy találja, hogy a minőségi tanítás értékelésének elmulasztása esetén a
híresztelések és a hírnév alakítják a felsőoktatás minőségének észlelését. Sok szereplő
megértette, hogy az eredmények nyilvánossá tétele olyan kommunikációs eszköz, amelynek
végeredményben jelentős hatása van a megítélésre. A kutatással ellentétben a tanítást sokkal
ritkábban minősítik, elsősorban a rendelkezésre álló eszközök hiánya, valamint a tudományos
közösség régóta fennálló érdektelensége miatt. Manapság a politikai vezetés, a tulajdonosi
testületek és a társadalom (illetve a média) arra kényszeríti az intézményeket, hogy találják
meg a tanítás eredményeit bemutató (mérő)eszközöket. Ennek hatására sokan közülük
újraszervezik oktatási programjaikat azáltal, hogy a tudományos tartalom helyett a tanítás
eredményességét helyezik a középpontba. Az intézmények tehát érdekeltek abban, hogy a
tanulmányok befejezése után megfelelő eszközökkel mérjék a megszerzett tudást és
képességeket.
A minőségi tanítást célul kitűző irányelvek kidolgozása gyakran kínál lehetőséget a
különböző érintett szereplők, például az alkalmazottak, intézményi partnerek és a diákok
bevonására. Ebből adódóan a minőségi tanítás kérdését magasabb szinten jelenítik meg a
különböző érdekelt csoportok.

Bemeneti és tevékenyég-indikátorok; az elégedettség mértéke
A felsőoktatási intézmények által jelenleg használt teljesítménymutatók leginkább azért
kerültek kiválasztásra, mert könnyen számszerűsíthetők és azonnal rendelkezésre állnak, és
nem azért, mert pontosan képesek értékelni a tanítás minőségét (Bormans, Brouwer, Veld és
Mertens, 1987). Ebből következik, hogy a teljesítménymutatók túlértékelése veszélyes lehet
(Chalmers, 2007). Ezeket a megállapításokat megerősítették a kötet összeállításában
közreműködő intézményi minta képviselői is.
Az értékelés a minőségi tanítással kapcsolatos kezdeményezések kidolgozására és
felhalmozására korlátozódik. A minőségi tanítás támogatásának sikeressége a tanárok általi
elfogadottságon és a rendelkezésükre álló eszközöknek a tanítási gyakorlatukba történő
beágyazásán múlik. A legtöbb ilyen eszköz bemenet-orientált, ennélfogva az intézmény által
az oktatás céljaira rendelkezésre bocsátott erőforrásokat (pl. a státuszok száma) és a
rendelkezésre álló tanulási feltételeket (pl. a könyvtár alapterülete) mérik. Néhány intézmény
olyan értékelési rendszert vezetett be, amely az oktatás minőségét támogató irányelveket és
mechanizmusokat követi figyelemmel, gyakran úgy, hogy tevékenységi mutatókat állít föl
(pl. továbbképző kurzusokon részt vevő tanárok száma). Az egyetem involváltságának szintje
is gyakran az értékelés tárgyát képezi.
Az új technológiák és az elektronikus adatfeldolgozás bevezetése, valamint különösen a
standardizált eszközök megjelenése óriási hatást gyakorolt ezekre a folyamatokra, mivel
lehetővé tették a kvantitatív adatok időbeni és intézmények közötti összehasonlítását. Az
adatgyűjtés és adatfeldolgozás drámaian javult, hála az intézmények által megvásárolt és
kifejlesztett specifikus szoftvereknek. A diákok online kérdőívek kitöltésével minősítenek
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egy-egy kurzust vagy egy egész oktatási programot. Bár igen széles körben elterjedt
eszközről van szó, a diákoknak szóló értékelő kérdőívek még mindig megosztják a
tudományos társadalmat. Douglas és Douglas (2006) mutat rá arra a tényre, hogy az oktatói
állomány rendszerint nagyon alacsony hitelességet tulajdonít a diákok által kitöltött
kérdőíveknek. Ezzel ellentmondóan Madu és Kuei úgy látják, hogy a diákok általi
értékelésnek a tanári teljesítmény indikátoraként történő alkalmazása rontja a tanítás
minőségét. A diákok általi értékelés rendszere nem ösztönzi a tanárokat a diákok számára
hosszú távú előnyöket biztosító stratégiák kidolgozására, hanem azzal járhat, hogy az oktatók
csak rövid távon hatékony megoldásokat alkalmazzanak (Madu és Kuei, 1993). A kutatók azt
tartják kívánatosnak, ha a diákok által adott értékelést a tanárok felé történő feedback
eszközeként használják.
Összességében az olyan felsőoktatási reformok, mint például a bolognai folyamat azt
szorgalmazzák, hogy az intézmények fokozott figyelmet szenteljenek az új eszközök
(Európai Kreditátviteli és Felhalmozási Rendszer, oklevélmelléklet, stb.) és
minőségbiztosítási mechanizmusok implementációjára, annak érdekében, hogy
előrehaladásukat dokumentálhassák.

A tanítási-tanulási folyamat értékelésének nehézsége
A kezdeményezések minőségi tanításra gyakorolt közvetlen hatásait csak kevés
intézménynek sikerült kimutatni. A legtöbben úgy vélik, hogy a hatás kibontakozása lassú
folyamat, ezért kellő mennyiségű időt kell hagyniuk ahhoz, hogy a minőségi tanítást célzó
kezdeményezések hatása megmutatkozzon, láthatóvá váljon. Néhányan az értékelést a
bemeneti tényezőkre korlátozták.
Mára széles körben elfogadottá vált az álláspont, amely szerint egyetlen kezdeményezés
egyedi hatásainak nyomon követése egyetlen tanítási példán keresztül értelmetlen. Többféle,
a minőségi tanítást célzó kezdeményezés ugyanis együttesen gyakorol olyan nyomást, amely
már valószínűleg képes hatást kiváltani. Vélhetően a holisztikus szemléletmód alkalmazása
segítené az intézményeket a kérdés hatékonyabb kezelésében. A minőségi tanítást támogató
intézkedések hatására vonatkozó egyik elterjedt elképzelés sokkal inkább feltételezésekre
épül, mintsem világos bizonyításra. Eszerint az intézmények azt feltételezik, hogy a
figyelmesen kivitelezett kiválasztási folyamat, a tanárok támogatása a fejlődésben, a tanulási
környezet javítása vagy a tanulók asszisztálása a jobb tanulás érdekében együttesen a
minőségi tanítást és végeredményben a minőségi tanulást eredményezik.
A központosított szervezetként működő CBS Learning Lab foglalkozik a diákok tanulását
fejlesztő feltételek összegyűjtésével. Mivel nem állnak rendelkezésre az ok-okozati
összefüggéseket mutató eszközök a minőségi tanítás tanulásra gyakorolt közvetlen hatásának
bemutatására, a Learning Lab összegyűjti és tárolja a kutatási eredményekkel alátámasztott
hiedelemrendszert, mint a rendelkezésre álló egyetlen bizonyítékot. A tanítás minőségét mérő
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teljesítményértékelések és a külső mérések nagy valószínűséggel képesek további
eredményekkel hozzájárulni a tanulási tapasztalat potenciális sikerének megértéséhez.
A kötet elkészítésében közreműködő intézményi minta azt mutatja, hogy a tanítási-tanulási
megközelítést ritkán propagálják úgy tanszéki, mint intézményi szinten. Hiányzik a tanítás és
a tanulás közötti kauzális kapcsolat megértése. A tanítási-tanulási folyamatot elvétve értékelik
– kivéve a neveléstudományi szakértőket, akik azonban a periférián működnek. Kaneko jól
kiemeli ezt: még ha értékelik is a diákok elért eredményeit, ez az adat nem fordítható le egy
az egyben a tanítás/tanulás folyamatában bekövetkezett eredményes változásra, kivéve akkor,
ha a tanításról/tanulásról elegendő információ áll rendelkezésünkre (Kaneko, 2008).
Az oktatáskutatásnak nem elsődleges célja az intézményi szinten felmerülő kérdések
megválaszolása. Egy, a tanítás minőségének indikátorait megcélzó osztrák projekt egyedinek
tűnik az egyetemekkel kapcsolatos operatív elvárásai és széles hatóköre miatt. A mintánkban
szereplő, alkalmazott tudományokat oktató egyetemek által használt projektszemlélet a
tanítási-tanulási folyamatot a legkülönbözőbb szempontok alapján próbálja megragadni.
A Laurea Egyetem számára a tanítási kultúra átformálása az intézmény valamennyi
működési területére kiterjed. A Laurea fő siker-faktorai a kutatás és a fejlesztés,
valamint a regionális fejlesztés, a fejlesztés általi tanulás, az oktatási folyamat, a
minőségirányítás és a kompetencia-menedzsment.
Néhány intézmény azzal érvel, hogy a tanítási-tanulási folyamat értékelése értelmetlen: mivel
a diákok legfontosabb feladata a tudás és a képességek megszerzése, úgy vélik, szükségtelen
a minőségi tanítás hatásainak további vizsgálata. Bár ezek az intézmények megfelelően
kezelik a minőségi tanítást célzó kezdeményezésekből származó fejlődés és elégedettség
mérését, egyszerűen feladják a tanításnak a tanulásra gyakorolt hatásának értékelését, és
intézkedéseiknek a tanulási eredményekre gyakorolt hatásának feltárását részesítik előnyben.
A tanítás tanulásra gyakorolt hatásainak nem-értékeléséből sok dolog következik. Ez a
helyzet gyaníthatóan gátolja a tanításnak a tanulás folyamatához hozzáadott értékével
kapcsolatos reflexiókat, és figyelmen kívül hagyhatja a diákok olyan nagyhatású oktatási
tevékenységeit, mint a közös intellektuális tapasztalatszerzés és a különböző tanulási
tevékenységek (Kuh, 2009). Másodszor, bár a diákok munkaerő-piaci elhelyezkedésének
lehetőségei fontos elvárást jelentenek, ez a megközelítés nem veszi tekintetbe a felsőoktatás
más fontos feladatait. A felsőoktatás többek között azért létezik, hogy a diákokat a
felelősségteljes, kritikai gondolkodással felruházott állampolgárrá válásukban segítse, és nem
pusztán képzett munkavállalókat termeljen ki. Végül, ha a minőségi tanítás nem értékelhető
megfelelő módon, fönnáll az a veszély, hogy ez aláássa az intézmény által elért valamennyi
korábbi erőfeszítés eredményét.
Ennek ellenére gondolhatjuk-e azt, hogy a tanulási eredmények jobban értékelhetőek, és
ellensúlyozhatják a tanítási-tanulási folyamat gyér értékelését? Az eredmény-orientált
tanulási értékelés elfogadása gyors tempóban terjed azon oktatók és döntéshozók körében,
akik teljes mértékben újratervezték oktatási kínálatukat e célnak megfelelően. Az utóbbi
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időben számos nemzetközi kezdeményezés és trend erősítette a tanulási eredmények
figyelembevételét (pl. a Tuning projekt).
Több, az utóbbi időben készült tanulmány rámutatott a nehézségre, amellyel a tanárok
küszködnek a tanulási eredmények minőségének a megfelelő kritériumokkal szembeni
megítélésekor. Kevés hallgatói értékelési rendszer összeegyeztetett a képzési programok
tanulási eredményeivel. Még a minőségi tanítás terén jobban teljesítő intézmények is
elismerik, hogy nehézségekkel találják szemben magukat, amikor a minőségi tanítás
támogatását kell összemérniük a tanulási eredményekkel. Több okot is említenek:
a tanítási bemenet és a tanulási eredmény közötti logikai út ismeretlen vagy csak
oktatáskutatók által, kísérleti körülmények között vizsgált. Mint ahogy korábban
leírtuk, a pedagógiai kutatók által végzett kutatások ritkán eredményeznek intézményi
szintű válaszokat. Nem rendelkeznek eszközökkel a tanulási és tanítási folyamat által
generált valós változások megragadására. Ha ezek létrejönnek, specifikus
esettanulmányokból indulnak ki, amelyek nem hasznosíthatók tágabb körű
értékelésre.
A tanítási-tanulási folyamatot figyelmen kívül hagyják a hagyományos értékelő- és
akkreditációs rendszerek. Különösen nem veszik számításba a diákok személyes
erőfeszítéseit és motivációját, terhelésüket és a különböző pedagógiai attitűdökre
adott reakcióikat.
Az általános- és középiskolában zajló folyamatokkal ellentétben, a felsőoktatásban
szerzett tudás sokkal több faktor eredményeképp jön létre, amelyek az intézményben
nyújtott oktatáson kívüli tényezők. A felsőoktatásban folytatott tanulás a tanítás, a
gyakorlat és viselkedési képességek kombinációjának eredménye, kiegészítve olyan
komponensekkel, amelyek az intézmény kapacitásán kívül találhatóak.

A megbízható értékelési eszközök hiánya
A kvalitatívabb mérőeszközök növekvő szerepe
Sok intézmény szeretett volna továbblépni a tevékenységi és bemeneti indikátorok
fejlesztésének egyszerű feladatán, hogy a minőségi javulás okaira és tényezőire reflektáljon.
Néhányan közülük olyan kvalitatívabb jellegű indikátorokat vagy eszközöket terveztek,
amelyek képesek az inkább minőségi jellegű változások követésére. Ennek eredményeképp a
Macquarie Egyetem megpróbálta az intézmény vezetőinek figyelmét megragadni azáltal,
hogy a különböző tudományos szinteken példákat állított. A Laurea Egyetem a
munkakörnyezetet kétévente, a vezetőséget évente értékeli.
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Az online értékeléssel párhuzamosan véleménykutatásokból származó adatok is hozzájárultak
a diákok oktatási minőséggel kapcsolatos elégedettségének méréséhez; ezek jellemzően a
kurzusokat, a tanári attitűdöket, a tudományági tartalom megértését, valamint a tanulási
környezetet vizsgálták. A véleménymérések másik fajtája a tanárok nézőpontját kívánja
megragadni az intézmény által a minőségi tanítás elérésének céljából nyújtott támogatások
szempontjából. Ezek a mérések az intézményt tájékoztatják a nyújtott támogatás
relevanciájáról és hatékonyságáról, az érintett oktatók percepciójára alapozva. Csak azok az
intézmények végeznek a tanárok körében rendszeres véleménymérést, amelyek érintettek a
tanítási és tanulási politikákban. A legáltalánosabban használt indikátor az elköteleződés
mértéke, amelyet az intézmények a kezdeményezéseik sikerességének mérésére alkalmaznak.
Mivel az intézmények tisztában vannak azzal, hogy a minőségi tanítást sokszor nehéz
értékelni, ezért deskriptorokat alkalmazó kvalitatív indikátorokat dolgoztak ki. Ezeket arra
használják, hogy az adott szituációt egy értékelő skálán pontozzák, így kevésbé szubjektív
képhez jutnak hozzá. A deskriptorokat az oktatókkal közösen határozzák meg a tanítási
gyakorlat minél valósághűbb visszatükrözése érdekében. A tanítási folyamatról és a
továbbfejlődés lehetőségeiről egy több szempontú táblázat ad visszajelzést.
A La Laguna-i egyetemen a továbbképzési program vezetői minden évben részletes
beszámolót készítenek a tevékenység fejlesztéséről. Személyre szabott jelentés is készül
minden tanárról. Mindkettőt elküldik az oktatási programfejlesztésért felelős
adminisztratív egységnek. Az éves és a személyre szabott jelentésben az alábbi
témakörök kerülnek nagyító alá: tanári igények, önértékelés valamennyi indikátor
mentén vagy fejlesztett kompetenciák, a minőségi indikátorok és a tesztelt képességek
értékelése, kifejtett oktatási tevékenységek valamennyi indikátor-, illetve kompetencia
mentén, megtett gyakorlati lépések és kidolgozott stratégiák valamennyi indikátor-,
illetve kompetencia mentén, részvétel a mentorálási folyamatban, szimuláció-értékelés,
digitális portfólió-fejlesztés, részvétel a megbeszélő fórumokon.
Más intézmények az információforrások háromszögelését dolgozták ki. A Sherbrooke
Egyetemen kvalitatív indikátorok nyitott kérdésekből álló komplett rendszerét fejlesztették
ki; ez alapján az egyetem a különböző forrásokból származó (diákok, külső partnerek,
oktatók) információ triangulációjával próbálkozik.
Az intézmény kulcsszerepet játszik a minőségi tanítást célzó intézkedések előmozdításában
és koordinálásban. Amikor ezt a feladatok egyének végzik, az oktatók általában nehéznek
találják a kezdeményezések tanári munkájukra gyakorolt hatásának megítélését, illetve
kudarcot vallanak saját egyéni kezdeményezéseik hatásainak további feltárásában. Azt
képesek eldönteni, hogy egy kurzus látogatása vagy egy új IT-alapú pedagógiai eszköz
alkalmazása befolyásolja-e a tevékenységüket, vagy sem, de mivel sok időt és energiát
szentelnek a tanítási gyakorlatuk javítására, nem marad idejük arra, hogy egyfajta
utánkövetést valósítsanak meg és értékeljék azt. Minimális értékelési tevékenység nélkül az
intézmények tisztában vannak azzal, hogy kicsi az esély az egyéni intézkedések intézményen
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belüli kibontakoztatására, ezért legitim megoldásnak érzik egy, az egész intézetre kiterjedő
értékelési rendszer kidolgozását.

A minőségi tanítás átfogó hatásának célzott értékelése
Az intézmények a tanulást segítő intézkedések általuk használt valamennyi módozatának
relevanciájáról és hatékonyságáról az egész intézményre kiterjedő értékeléseket szoktak
készíteni. A minőségi tanítást célzó szervezeti egységek erőforrásokkal való szűkös
ellátottsága és az alapos vizsgálathoz szükséges szakértelem hiánya gyakran arra kényszeríti
az intézményeket, hogy külső értékelőket vegyenek igénybe. Az ilyen értékelések
elszakadnak a minőségi tanítás értékelésétől, és a tanulás eredményeinek minőségét célozzák
meg.
A Teesside Egyetemen úgy gondolták, hogy a minőségi tanítást célzó intézkedések
értékelése egy strukturált lehetőséget kínál arra, hogy kiderítsék: az intézményben
megváltozott-e a tanítás. Azonban, mivel a diákokra mért hatást nehéz megbecsülni, úgy
döntöttek, hogy a kidolgozott stratégia hatásait az oktatók és a diákok inputja alapján
kívánják specifikusan értékelni.
A McGill Egyetem a minőségi tanítás hatásait a diákok ebből származtatható előnye
szempontjából folyamatosan és az oktatók teljes vertikumán méri. A formalizált
mechanizmus magában foglalja a diákok értékelését valamennyi kurzus és oktatási
portfólió kapcsán, a visszahelyezések, megerősítések és előléptetések esetén. Ez utóbbi
lehetőséget biztosít az egyes oktatóknak a tanítási hatékonyság, a tanítás javítása
érdekében tett lépések, a tanítás előmozdítására és támogatására tett vezetői
kezdeményezések és a tanítás tudományosságának bizonyítására. Emellett minden
oktató évente jelentést készít a tudományos teljesítményéről, amelyben benne foglaltatik
a tanítási és fokozatszerzési eljárásuknak a felügyelete is. A Tanítási és Tanulási
Szolgálat támogatást nyújt a karoknak és az adminisztrátoroknak a minőség növelését
célzó szemlélet révén, de nem mérik tevékenységeik hatásait, csupán az elégedettségi
mutatókat és anekdotikus adatokat gyűjtik össze.

Az értékelés egyszerűsítése
A jobb érékelés elérésének egyik lehetséges módja a megfelelő célok hozzárendelése a
minőségi tanítást célzó intézkedésekhez. Sok ilyen, még a célját vagy hatókörét tekintve a
legvisszafogottabb intézkedés is, gyakran túl sok vagy túl széles körű célkitűzést céloz meg.
Kicsi annak a valószínűsége, hogy az egész intézményre kiterjedő oktatási célokat korlátozott
számú, a minőségi tanítást célzó lépéssel elérjük. Az intézmények valamennyi tevékenység
esetén a szoros, de realisztikus célkitűzéseket preferálják, valamint annak a megfontolását,
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hogy az egyes célkitűzések miként szolgálják az általánosabb, magasabb szintű célok
megvalósulását.

A minőség és a tanítás értelmezése
Néhányan úgy gondolják, hogy a minőségi tanítást célzó kezdeményezések, akár a képzési
programokra irányulnak, akár tanszéki vagy intézményi szintűek, inkább csak a problémák
azonosítására, mint azok megoldására alkalmasak. Ezen intézkedések bevezetésekor néhány
intézmény időt szán arra, hogy a minőségi tanítás fogalmát feltárja és meghatározza, mielőtt
bármilyen konkrét lépéseket tenne.
A minőségi tanítással kapcsolatos megfontolások gyakran indukálnak a témával kapcsolatos
eszmecserét. Sok olyan intézmény, amely koherens támogatás nyújtását vezette be a minőségi
tanítás érdekében, gyakran elsőként magát a tanítás aktusát kérdőjelezte meg. A minőségi
tanítás ürüggyé vált a tanárok fő feladatának megvitatásához. Néhány intézmény a tanítás
fogalmát az oktatókkal együttműködve fogalmazta meg, és együtt tárták fel a minőség
fogalmának mögöttes jelentését. A minőségi tanítás így vált közösen használt fogalommá; és
alapos tárgyalást követően végül bekerült a tudományos közösség szóhasználatába. Harvey és
mtsai (1992) kiemelték az érintett felek bevonásának fontosságát a minőség fogalmának
meghatározásában: lényeges a diákok, alkalmazottak, oktató- és nem-oktató személyzet, a
kormány és a finanszírozó szervek, hitelezők, felülvizsgálók, felmérők, valamint a lakosság
egészének szerepe.
A minőségi kultúrához hasonlóan, a minőségi tanítás is nagy mértékben attól függ, hogy az
intézmény képes-e ehhez a kulcsszóhoz megfelelő értelmet hozzárendelni, mivel a minőség
fogalma gyakran jelentés nélkül marad, és ebből adódóan nem megfelelően használják. A
tanítás minősége visszatükrözi az intézmény identitását. A tanítás minőségét vagy kiválóságát
bármely külső standardhoz viszonyíthatjuk, és minden intézmény rendelkezik a minőségi
tanítás valamilyen koncepciójával. Ha a minőség és a tanítás fogalmai meghatározásra
kerültek, az intézmény máris jobb helyzetben találja magát a minőség értékeléséhez
elkerülhetetlen eszközök meghatározásának lehetőségeit tekintve. Nem meglepő, hogy az
autonóm és az önállóan gazdálkodó intézmények nagyobb hajlandóságot mutatnak a
megfelelő értékelési rendszer kidolgozására.
Az Alverno College példáján keresztül láthatjuk, hogy egy intézmény mennyire fontosnak
tarthatja a diákok értékelésének a tanítási és tanulási eredményekkel történő
összekapcsolását.
Az Alverno College számára a tanítás terén produkált fejlődés legfontosabb indikátora
a diákok tanulási eredményinek összevetése a kurrikulumban megszabott tanulási
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eredményekkel. Az intézmény a diákokat a valamennyi kurzus kapcsán produkált
tanulási eredmények alapján értékeli, így a diákok sikeressége a kurzusokon az
értékelés sikerességén múlik. Ha a munkatársak fejlesztésre szoruló területekre
bukkannak, közösen dolgoznak ki tanulási kísérleteket és olyan értékelési módszereket,
amelyek a problémás területet célozzák meg. Emellett az Oktatáskutatási és Értékelési
Hivatal (Office of Educational Research and Evaluation) segítséget nyújt a tanulmányi
program és az intézmény értékeléséhez, és megosztja azokat az eredményeket, amelyek
segítik az Averno College-et a fejlesztésekkel kapcsolatos gondolkodásban.
Ezzel ellentétben, néhány intézmény a tanítás javítását célzó politikákhoz kapcsolódva
vezetett be az értékelési rendszert. A vonatkozó standardoknak történő megfelelés, a minőségi
tanítást célzó támogatás megtervezésével kiegészítve, segít pontosan meghatározni az elérni
kívánt fő szinteket. Az értékelési kritériumok meghatározása segíti az intézményt és az
oktatókat egyaránt abban, hogy a „minőség” szót és a tanítás célját jelentéssel ruházzák fel.
A Laurea Egyetemen az értékelés a pedagógiai modell elfogadásának kulcsmozzanata,
amelynek célja az intézményi minőségkultúra megerősítése. A Laurea emellett a
tanításhoz és a tanuláshoz kapcsolódó egyéb tényezőket is értékel, mint például a
munkahelyi légkör, vagy a kutatók és oktatók vezetői képessége. A pedagógiai modellt
egy olyan együttműködésre épülő belső értékelésnek vetették alá, amelyben részt vettek
az oktatók, a diákok és egyéb érdekelt felek is. Ezt követte a nemzetközi külső értékelés,
illetve ezen kívül az egyetem megpályázott egy országos kitüntetést is (Tanítási
Kiválósági Központ), amely az intézmény tanítási modelljének igen komoly elismerését
jelenti.

Az értékelés szubjektív eredményeinek értelmezése
Az intézmények a diákok előrejutásának értékelési nehézségeit felismerték: a formális
értékelési rendszert egy nyitottabb, rugalmasabb értékelési attitűdökből álló megoldásra
cserélték le, figyelembe véve a tanulás dinamikus folyamatát, bevonva az emberi aspektusok
minél szélesebb körét. Ezt követően megosztják a tapasztalt problémákat és a kidolgozott
megoldásokat a tudományos közösséggel.
Néhány intézményben az értékelés sokkal inkább a közösségen belüli diskurzust jelenti,
mintsem kvantitatív mérőeszközök alkalmazását. A bemeneti és tevékenység indikátorok
adják az okot a megtárgyalásra, nem pedig a mennyiségi mérés. A bemeneti indikátorok
(hallgató-oktató arány, részvétel a szakmai továbbképzéseken) adják a beszélgetés mintázatát,
az erősen szubjektív helyzetet némiképp objektívebbé változtatva. Ezek az intézmények úgy
vélik, hogy nem létezik egyetlen kizárólagos realitás, ha a minőségi tanítás kérdését
elemezzük. A központi témává az eredmények értelmezése válik, mivel ez hozzásegíti az
oktatókat saját valóságuk leírásához. Az intézmények megpróbálják megérteni a tanításra és a
tanulásra hatással bíró tényezőket, és az esetlegesen fellépő mellékhatásokat, amelyek nem
várt befolyással lehetnek a tanítás minőségére.
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Az amszterdami Vrije Universiteit gyakorlatában a programok értékelése hozzásegíti az
intézményt az eredmények értelmezéséhez. Mivel a programok értékelésének nyomon
követésével megbízott munkatársak az igazgatóságnak vannak alárendelve, segíteniük
kell az értelmezést. A program értékelésének outputjai a tanárok általi értelmezésből
származnak, nem szimplán az indikátorokból (tekintve, hogy ezek szubjektív jellegűek,
és az intézmény szerint nem mindig megbízhatóak). Az oktatók fejlesztését célzó
programot illetően a fő kihívás a tanárok és az intézmény panaszainak kezelése,
miszerint nem áll rendelkezésükre elegendő idő a kurzusokkal történő foglalkozásra. Ez
egy komoly probléma, és az oktatókra nehezedő kutatási munkateher és nyomás miatt
még mindig megoldatlan. A CETAR, az egyes tanszékek oktatási igazgatójával együtt
megpróbálja a szakmai fejlesztést célzó kurzusokon történő részvétel lehetőségét
megtalálni, valamint megoldást találni arra, hogy a gyakorlati akadályokat elhárítsa.
Az Université de Montréal úgy vélte, hogy a programpolitikája közvetlen hatásainak
mérése és a kauzális láncok föltárása helyett az egyetemnek inkább az átadott üzenet
koherenciájára gyakorolt katalizáló hatását, a diskurzus tisztaságát, illetve az
intézményi stratégiával való egyezését kellene kiemelnie. Az értékelés kedvezőtlen lehet
az eredmények tekintetében, de valószínű, hogy hozzájárul egy új hagyomány
létrejöttéhez a programtervezés és –követés értékelésének és kompetenciájának terén.
Az intézményi értékelési politikából adódóan a programtervezés többé nem tartozik az
egyes tanszékek vagy programfelelősök feladatkörébe, hanem intézményi feladattá,
érdekeltséggé vált.

Helyes struktúrák és a helyes értékelő stáb
Látható és felelős munka
Egy megfelelő emberekből álló és jól felkészült értékelő csapat hatékonyan képes segíteni a
programvezetőket és az oktatókat az értékelési eszközök kialakításában, az adatok
összegyűjtésében és feldolgozásában. Egy ilyen csapat valószínűleg részletesebben értelmezi
az outputokat, és az értékelő rendszer továbbfejlesztése érdekében újabb kutatási
tevékenységeket von be. Sok esetben a minőségi tanítás támogatását célzó szervezeti
egységek felelősek a minőségi tanítással kapcsolatos intézkedések értékeléséért. A kihívás,
amellyel szembenéznek, egy puszta benyomás – miszerint a minőségi tanítás javult –
átalakítása egy kevésbé szubjektív megállapítássá.
A legtöbb olyan intézményben, ahol a minőségi tanítás koncepciója alapos kidolgozásra
került, az ezt célzó szervezeti egységek egyfajta gyűjtő-elosztó modellen keresztül
avatkoznak be a központi szinten vagy tanszékek vezetőinek szintjén, attól függően, hogy ki
a felelős a minőségi tanítást célzó intézkedésekért, ill. kin kérhetők számon ezek az
intézkedések.
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Amszterdamban, a Vrije Universiteit-en a tanszékek felelnek a programértékelésekért és
a javítás érdekében kitűzendő lépésekért. Viszonzásképp, a tanszékvezetők közvetlenül
érdekeltek az egész oktatói közösség tanítási gyakorlatának fejlesztésében. A CETAR az
egyes tanszékek programértékeléseinek kimeneteit összerakva vázolt föl egy általános
áttekintést. A minőségi tanítást célzó kezdeményezésének intézményen belüli
disszeminációjának siker-szintje a tanszékvezetők folyamatos érintettségéből adódik.
Az olyan nagyobb intézmények esetében, amelyekben a tanszékek teljes kontrollt
gyakorolnak a saját folyamataik és kritériumrendszerük kialakítása fölött, az intézmények
nehéznek találhatják a vonakodó tanszékvezetők bevonását és az arról való meggyőződést,
hogy a tanszékek az intézményi elvárásokkal összhangban, azoknak megfelelően teljesítenek.
Az intézmény ebből adódóan kirendelhet egy szakembert, aki garantálja a monitorozás és az
intézményi elvárások implementációjának minőségét, kapcsolatot tartva az intézményi
vezetőkkel. Ezen túlmenően az intézmények megkívánhatják, hogy a minőségi tanítást
elősegítő szervezeti egységek előmozdítsák a méréssel kapcsolatos kutatásokat, föltárva új
lehetőségeket a minőségi tanítás javítását célzó intézkedések hatásának felbecsülésére.
A Seattle-i City University elkötelezett az új mérőeszközök kutatásában. A jelenlegi eszközök
és a mérés tárgyai egytől egyig felülvizsgálatra kerülnek, a minőségi tanítás fejlesztésével
kapcsolatos reflexiókkal párhuzamosan. Az egyetemnek először azonosítania kellett egy
csokor olyan mérési technikát, amelyek bizonyíthatóan korrelációt mutatnak a diákok
fejlődésével, ezután megmérték a jelenlegi helyzetet, célokat tűztek ki, és ezek elérésén
kezdtek dolgozni. A mérések és a kari sikeresség értékelésének szükségessége néhány
járulékos kutatási tevékenységhez vezetett az oktatás és a minőség mérésének területén. Az új
Tanszéki Iniciatíva (Faculty Initiative) is használható annak megértésében, hogy a diákok
részéről az oktatói viselkedés miként járul hozzá az eredmények eléréséhez.

A munkatársak bevonása
Több intézmény úgy véli, hogy a minőségi tanítást célzó intézkedések értékelésében való
munkatársi részvétel hozzájárul ahhoz, hogy az oktatók megértsék és tanulmányozhassák ezt
a kérdést. Az oktatói gárda minél több tagjának bevonása nagy valószínűséggel növeli a
munkatársak érintettség-érzetét a minőségi tanításban. Néhány intézmény nehézségekkel
küzd a minőségi tanítást elősegítő mechanizmusok előmozdításában, ennek oka az, hogy
korábban nem voltak olyan lehetőségek, amelyek bizonyították volna az ilyen
kezdeményezések hatását és hasznosságát az oktatók számára.
Az intézmény felelős az értékelés megszervezéséért és népszerűsítéséért; ezt pedig nem
melléktevékenységnek kell tekinteni, hanem az intézményi politika sarokkövévé kell tenni.
Ha az intézmény a kapott eredmények megvitatására és az output értelmezésre bátorít
(például olyan kérdések megtárgyalására, mint a programértékelés következtetéseinek
interpretálása), ez nagyszerű alkalom arra, hogy felhívja a figyelmet a megvalósított oktatás
minőségi aspektusainak fontosságára. Az alapgondolat az, hogy az oktató kollégák ne csak az
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értékelést irányító bizottságok tagjaiként szolgáljanak, hanem esszenciális részei legyenek az
értékelési folyamatnak, amelyben minden résztvevő motivációja, kompetenciája és
involváltsága számít. Az értékelés az intézmény számára lehetőséget jelent annak az
elképzelésnek a hangoztatására, amely szerint a minőségi tanítás a kollaboratív
elkötelezettségen, és nem kizárólag az egyéni teljesítményen múlik.
A helsinki Arcada egyetem elkülöníti a pedagógiai méréseket az intézményi akciótervek
mérésétől. A pedagógiai aspektus tanszéki szinten, az egyes oktatókra van bízva. A
vezetés havonta egy vagy két alakalommal találkozik a programvezetőkkel, az itt
folytatott párbeszéd minősége az outputokból származó interaktív tudásépítést
eredményez. Az intézményvezetők és a programfelelősök közötti gyakori interakció a
programok implementálásáról és a visszajelzésekről kiemelt jelentőségű. Ezek a sűrű
találkozók ugyanis lehetővé teszik a felsővezetés számára, hogy képet kapjon a minőségi
tanítás alakulásáról.
Az Isztambuli Műszaki Egyetem egyetemi, kari és tanszéki szinteken összekapcsolt
oktatási és akkreditációs bizottságokat hozott létre, hogy hálózatban működve
integráljanak minden olyan tevékenységet és célkitűzést, amelyek az egyetemen a
minőség biztosítását célozzák meg. Ez a struktúra mélyen benyúlik minden egyes
tanszékbe, elősegítve az egyes oktatók és kutatók részvételét a programban.
A dialógust az intézménynek kell fenntartania. Egyensúlyt kell találni a folyamatos párbeszéd
(pl. rendszeres értekezletek keretében) és a kérdés külön történő tárgyalása között. Ezen
túlmenően, a dialógust jegyzőkönyvezni és elemezni kell. A minőségi tanítás elősegítését
célzó szervezeti egység vagy a minőségért felelős iroda a legalkalmasabb arra a feladatra,
hogy megőrizze ezeket a feljegyzéseket. Bár a dialógus folytonossága és nyitottsága
elengedhetetlen az értékelés szempontjából, az intézmények relevánsnak tartják az értékelés
ritmusának beállítását és az olyan időpontok kialakítását, amelyek illeszkednek bizonyos
eseményekhez, pl. az akkreditációs eljárást megelőző időszakban, vagy az intézményt
finanszírozó testülettel történő egyezmény megújításakor.
Annak érdekében, hogy időt tudjanak biztosítani e fontos feladat ellátására, az Alverno
College-ban péntek délutánra nem időzítenek tanórákat, mivel ez az idősáv arra a
munkatársi együttműködésre van fenntartva, amikor a tanítás, a tanulás és az értékelés
kérdéseivel tudnak foglalkozni. Emellett az egyetem három alkalommal tart 2-3 napos
szakmai továbbképzéseket minden év augusztusában, januárjában és májusában. Ezeket
az alkalmakat szintén a tanulás, tanítás és értékelés kérdéskörének szentelik. A péntek
délutáni értekezleteken és a továbbképző tanfolyamokon valamennyi karnak részt kell
vennie, és a hozzájárulásuk a munkához nagy jelentőséggel bír az ott dolgozók oktatói
munkájának megítélésében.

A minőségi tanítás hatásai a tanítás eredményességére
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A következő fejlemények az intézményeknek a minőségi tanítás hatásaival kapcsolatos saját
értékelésével kapcsolatosak. A most következő részben megvizsgáljuk a minőségi tanítás
hatását a tanításra, a kutatásra és a minőség kultúrájára.
A minőségi tanítást célul kitűző intézkedések foganatosítása, illetve a tanítással mint céllal
összhangban lévő politikák megfogalmazása a vezetőknek és az oktató-kutató
munkatársaknak élesebb képet biztosított az intézményben folyó tanítási munka mibenlétéről.
Mostanra néhány intézmény a tanszékek és a kurzusok szintjén összeállította a különböző
tanítási gyakorlatoknak azon leltárát, amelyek leírják a programok, hallgatói értékelések,
tanulást támogató intézkedések kialakítását, alkalmazását és nyomon követését. Ennek
ellenére a tanítás relevanciájára mért hatás jobban látható, mint a tanítás erdeményességére
mutatott befolyás – ez utóbbi továbbra is alig ismert.

A tanári szerep tudatossága
Függetlenül az intézmény által nyújtott, a minőségi tanítást elősegítő támogatások típusától,
az oktatók úgy gondolják, hogy a minőségi tanításba történő befektetés hozzásegíti őket
ahhoz, hogy az egyetem tanítási célkitűzéseinek tartalmát és a saját feladataikat e
célkitűzések gyakorlatba ültetése érdekében jobban megértsék. A tanárok minden bizonnyal
tisztábban megértették a felsőoktatásban való közreműködés által generált célokat, amelyek
túlmutatnak saját szakterületükön. Továbbá, tisztában vannak azzal, hogy a tanítás egy olyan
dinamikus tevékenység, amely gyakran olyan szubjektív tényezőkön múlik, mint például a
személyes és kollektív világnézet, filozófia, vagy értékrend. Sok esetben az oktatók
jelentősen megváltoztatták attitűdjeiket az óratartással, a diákok értékelésével, vagy a
tananyagokhoz kapcsolódó tematikák tervezésével és implementációjával kapcsolatban, és
jobban koncentrálnak a kínált oktatási programok által nyújtott tanulási eredményekre.
A tudományos közösség valódi kulturális változáson megy keresztül: a tanítás koncepciója
vált az új fókuszponttá, amit az elvégzett képzések során a legtöbb esetben figyelmen kívül
hagytak. A minőségi tanítást célzó intézkedések felkeltették az oktatók érdeklődését azzal
kapcsolatban, hogy a tanítás sem nem magától értetődő, sem nem természetes tevékenység.
Megértették, hogy eredeti végzettségük nem elegendő ahhoz, hogy tanítási tevékenységük
minősége fennmaradjon, és e téren folyamatos fejlesztésre van szükség. A tanár szerepe (úgy
is, mint egy egyéné, és úgy is, mint egy cél érdekében dolgozó csapat tagjáé) letisztul. Ez a
trend a tanárok pedagógiai önfejlesztés iránti közönyösségét csökkenteni látszik, és lehetővé
teszi számukra azt, hogy saját elvárásaikat jobban hozzá tudják illeszteni az adott oktatási
program vagy az intézmény tanulási eredményekkel kapcsolatos elvárásaihoz.

A pedagógiára gyakorolt hatások
Az elégedettségi felmérések és az intézmények vezetői, a tanszékvezetők vagy az oktatási
programok felelősei által kezdeményezett megbeszélések alapján állíthatjuk, hogy a
pedagógiára nézve is kimutathatók hatások, bár ezt kevés kvantitatív adat támasztja alá. Több
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pedagógiai hatás a felhasználóbarát működéssel és a technológiák megfelelő használatával
hozható összefüggésbe. Míg a tanárok az informatikai eszközök és technológiák használata
során tapasztalt nehézségeiket korrektül írják le, gyakran figyelmen kívül hagyják az
információs technológiák pedagógiához hozzáadott értékét. Az IT értéke korlátozható a
kényelmes, pusztán informatív támogatásra (pl. diák vetítése az anyagok fénymásolatban
történő kiosztása helyett). A minőségi tanítást célzó iniciatívák a professzionális fejlesztési
kurzusok által megmutatták az információtechnológia előnyös oldalát a pedagógiai fejlődés
terén, és segítséget nyújtottak az oktatóknak abban, hogy felismerjék, milyen módon járulhat
hozzá az IT a feladatuk teljesítéséhez.
A további pedagógiai hatások a tanszékeken belüli, vagy akár a tanszékek közötti jobb
együttműködésből eredeztethetők. Ha a tanítás kérdése az intézményben diszkusszió tárgyát
képezi, az oktatott tudományterülettől függetlenül valamennyi oktatóban hasonló kérdések és
gondolatok fognak felmerülni. A vizsgálatunk tárgyát képező intézmények esetében néhány
kezdeményezés a hallgató-oktató interakció újraértelmezésének kérdését célozza meg, amely
a hatékony pedagógia szempontjából megkerülhetetlen.
2006-ban az amszterdami Vrije Universiteit vezetősége egy új, az egész intézményre
kiterjedő oktatási politikát dolgozott ki, amelyben az egyetemet tanulók közösségeként
határozták meg. Az egyetem a kutatást és az együttműködő tanulást azzal kívánta
előmozdítani, hogy fokozta az interakciót a kutatók körében, a tanárok és a diákok
között, valamint a diákság berkein belül. Ez a politika felhívja a figyelmet a diákok
ambícióinak, a kritikai gondolkodásnak, valamint az egyéni tanulásnak a fontosságára
azáltal, hogy képességfokozó pedagógiai stratégiákat valósít meg.
A sokszínűség kezelésének módja, habár közvetett módon, de mégis jelentős hatással van a
tanítás és a tanulás minőségére (Chalmers, 2007). A sokszínűség bátoríthatja a tanárokat arra,
hogy megkérdőjelezzék saját bevett gyakorlataikat. A különböző hátterű hallgatókkal történő
interakció és az egyetem pozitív hozzáállása a diverzitáshoz javítja a diákok tanulását
(Antonio, 2001 – többek között). Például a külföldi diákokkal való érintkezés valamennyi
hallgató számára lehetőséget biztosít arra, hogy megismerkedjenek más kultúrákkal, és
megkérdőjelezzék saját nézőpontjaikat.
A legtöbb minőségi tanítást célzó kezdeményezés esetében a tanár-diák viszonyra gyakorolt
hatás meglehetősen esetleges. Az oktatási programokra és a pedagógiákra adott reflexiók
gyakran adtak lökést új viták kibontakozásának a felsőoktatásban kívánatos tanár-diák
interakció milyenségével, a tananyag átadásával, a tudás gyakorlati elsajátításával, de
mindenekelőtt a hallgatók értékelésének megbízhatóságával kapcsolatban. A diákok
értékelése kritikus pontot jelent az intézmény számára (a diákok és az oktatók számára
egyaránt), mivel személyes koncepciókat tükröz vissza, és az egyenlőséget mint értéket
támasztja alá. Ez a kérdés számos félreértés alapja lehet, és a hallgatói mozgalmak
szemszögéből továbbra is érzékeny témának számít.
Azokban az intézményekben, ahol növekvő szerep jut a szakmai (gyakorlati) képzésnek, a
tudás a diákoknak könnyen átadható és tesztelhető; az átadás nem feltétlenül igényli egy erre
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hivatott szerv szakmai támogatását. A középfokú oktatással ellentétben (ahol a tanulóknak a
feladata a tananyag-jellegű tudás, a módszerek és a nyelvek elsajátítása) a felsőoktatásban
tanuló diákokkal kapcsolatosan megjelenik az elvárás, miszerint tudományos háttérrel
rendelkező, szakmájukkal kapcsolatban reflexív, társadalmi értelemben véve felelős
embereket kell képezni.
A diákok közösségét érintő változások kihangsúlyozzák a megfelelő értékelési rendszer
kidolgozásának szükségességét. Az felnőtt hallgatók fokozódó jelenléte az oktatásban és az
egyre nagyobb heterogenitás (a társadalmi és gazdasági hátteret, az etnikai hovatartozást és a
korábbi iskolai tapasztalatot értve ez alatt) új igényeket jelenítettek meg a felsőoktatással, az
oktatási programokkal és a diákok értékelésével kapcsolatban (OECD, 2008). A külföldi
hallgatók számának növekedése és az e-learning elterjedése is gyakorol némi befolyást erre a
kérdésre.
Az értékelés kérdése kulcsfontosságú azon intézmények számára, amelyek a végzett
hallgatók „minőségéről” kívánnak bizonyítékot szerezni. Mivel az intézmények nagyobb
hangsúlyt fektetnek a tanulási eredményekre, mint a tudományos tartalomra, úgy kell
kialakítaniuk a diákokat értékelő rendszereiket és megfogalmazniuk a kritériumokat, hogy az
bemutassa azokat a képességeket, amelyekre a diákok szert tettek az iskolában töltött idő
alatt. Néhányan úgy vélik, hogy az oklevélmelléklet segíthet a készség és kompetenciák
helyes kritériumainak meghatározásában.
Végül, a diákok értékelésének kérdése előhozza a diákok és a tanszékek közötti egyenlőség
kérdését. Az intézmények nem engedhetik meg az egyes tanszékeknek vagy oktatóknak, hogy
túlságosan egyedi értékelési kritériumokat állítsanak fel. Manapság a felsőoktatást nem lehet
az alapján megítélni, hogy az oktatók milyen osztályzatokat adtak a szakdolgozatokra. Az
osztályzatok továbbra is hordozhatnak releváns információt az egyéni teljesítményekkel
kapcsolatosan, azonban jóval kifinomultabb eszközökre lesz szükségük, ha az intézmények
azt szeretnék, hogy a diákok értékelése visszatükrözze az elért tanulási eredményeiket.

Az oktatási programok kidolgozására gyakorolt hatások
Az olyan intézményekben, amelyek teljes autonómiát élveznek az oktatási programok
kialakítása terén, a minőségi tanítást célzó intézkedések legfőbb hatása abban nyilvánul meg,
hogy segíti az intézményeket a programok céljainak és tartalmának finomra hangolásában.
Valamennyi intézmény úgy véli, hogy többféle, a minőségi tanítást célzó iniciatíva
támogatása erősíti az oktatók involváltságát az oktatási programok kidolgozásában. Az olyan
belső folyamatok, mint a formalizált programtervezés rendszere, lehetőséget biztosítanak az
oktatók számára a minőség kérdésének felvetésére, különösen azokban az intézményekben,
amelyekben a kutatás jelenti a tudományos karrier elsőszámú mozgatórugóját. Ezzel a
növekvő tudatossággal párhuzamosan, az oktatók hajlamosak felismerni más funkciók
fontosságát, amelyek szintén hozzájárulnak az egyetem célkitűzéseinek megvalósulásához. A
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programvezetés, a nyomon követés és az elszámoltathatóság fogalmai újfajta tevékenységi
köröket generáltak. Néhány intézmény a „tanárság” vagy „professzorság” szerepét vette
célkeresztbe, és pozíciók új kategóriáinak megalkotásán dolgozik. Ennek megfelelően a
tanárok interakciói a tanszéki, illetve össz-egyetemi szintű feletteseikkel megváltoztak,
csakúgy, mint a hallgatókkal és az adminisztratív személyzettel folytatott viszonyuk. Számos
oktató a tanításon kívül mára egy sor más feladatban is érintetté vált.
A berlini Freie Universität a programértékelést arra használta, hogy beépítse a szakmai
jellegű oktatás szellemét a hagyományos képzési struktúrájába. A programértékelés
mellékhatásaként párbeszéd jött létre a diákokkal a programok céljaival és tartalmával
kapcsolatban, és az oktatókat arra kérték, hogy formáljanak véleményt a kompetenciaalapú tantervről. Az új típusú programok bevezetése helyett az értékelés lehetőséget
adott az intézmény számára, hogy rávezesse az oktatókat az intézményi elvárásokkal
összhangba hozott tanulási eredmények fontosságára.
A kollaboratív programtervezés, amennyiben olyan munkaközösség alakítja, amelyben a
kötelezettségek világosan definiáltak, valószínűleg korlátozza a diszciplináris hatást és a
specifikusságot, melyeket az oktatók gyakran képviselnek. Mivel a legtöbb intézmény
törekszik a transzdiszciplináris programok és a rugalmas oktatási ösvények bevezetésére, a
tervezési szakaszban folytatott reflexiók létfontosságúak.

A munkakörnyezetre gyakorolt hatások
Ellet, Loup, Culross, McMullen és Rugutt (1997), akik a Louisiana State University–n
végeztek felmérést a tanulási környezettel kapcsolatban, arra a következtetésre jutottak, hogy
a diákok tanulásról és tanulási hatékonyságról szóló önbeszámolói szignifikáns kapcsolatot
mutattak a tanulási környezetről alkotott személyes percepcióikkal. A diákok jobban tanulnak
olyan felsőoktatási környezetben, amelyik foglakozik a diákok személyes tanulási
környezetével és amelyikben a minőségi tanítás fejlődést mutat.
Az intézmények tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a tanítást nagy mértékben
befolyásolja a rendelkezésre álló felszerelés és az épületek kényelme, illetve az, hogy
mennyire felelnek meg a célnak. Továbbá, az infrastruktúra minőségét, így például a
könyvtárakat, a tantermek kialakítását és felszereltségét folyamatosan osztályozzák a diákok
(és az országos rangsorolások, valamint a média által készített értékelések), és ezek hatással
vannak a minőség percepciójára. Emellett a tanulási körülmények közé tartozik a diákok
elszállásolásának minősége, és egyéb kapcsolódó szolgáltatások, amelyek a tanulási folyamat
fejlesztését célozzák meg, például a tutoriális rendszer.
A legtöbb intézmény úgy véli, hogy a minőségi tanítás kérdéskörének alapos átvilágítása
nagy valószínűséggel érinti a tanulási környezet kérdését, amelynek biztosítása az intézmény
elsődleges feladata. A Dublin Institute of Technology számára „a technológia tanításbeli
hasznosításának jobb kiaknázása, különösen az e-learning felületek használata, befolyással
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van az új oktatási környezet kialakítására”. Ezzel ellentétben, az egyetemi épületek egyszerű
felújítása nem feltétlenül fog vitát indukálni a minőségi tanítás kérdéseiről.
Amikor az intézmények a tanulási közösségek kiépítésén fáradoznak, a figyelembe vett
területek között ott kell lennie a tanítás többféle aspektusának, a diákokkal kialakított
viszonynak, és a legmegfelelőbb munkakörnyezetnek.

A minőségi tanítás kutatásra gyakorolt hatásai
A tanítás tudománya
„A tudományos igényű tanítás célja sem bonyolult; nem más, mint annak az átláthatóvá
tétele, hogy miként tettük a tanulást lehetségessé” (Trigvell és mtsai, 2000). A tanítás
tudománya szükségképpen magában foglalja a tudományos érdeklődést és vizsgálódást.
Különös érdeklődést mutat a „diákok tanulási folyamatának karaktere és mélysége” iránt,
amely a tanítás gyakorlatában gyökerezik (Hutchings és Shulman, 1999).
Az intézmények döntő többségében a tanítással kapcsolatos legelterjedtebb attitűdöt régóta a
magasan képzett tudósok alkalmazása jelenti, akik a tananyagot kidolgozták és lektorálták.
Az a tény, amely szerint a tanítás – gyakorlatban, de akár elméletben is – nem jelenti túl
gyakran az előléptetés alapját, négy alapvető okkal magyarázható (Bauer és Henkel, 1997).
Először is, nehezebb a jó tanítás kritériumainak meghatározása, mint a jó kutatásé.
Másodszor, a jó tanítás „bizonyítékait” nehezebb összegyűjteni, amelyek lehetővé tennék a jó
tanárok számára az erőfeszítéseik elismertetését. Harmadszor, a legutóbbi időkig kevés olyan
kezdeményezés létezett, amelyik az oktatói gárda számára propagálta volna a tanításban való
kiválóság elérésére az idő- és energiaráfordítást. Negyedszer, az intézményi retorikából
adódóan, a tanításra legtöbbször úgy tekintenek, mint „kötelességre, alaptevékenységre”
(Elton, Pattington, 1991).
A legtöbb esetben a tanítás aktusa a tanárokra volt bízva, a tudományos szabadság
eszméjének védelmét felhozva. A tanítás céljának és megvalósulásának kérdésköre régóta a
pedagógiai karok és tanszékek feladata és kötelessége, illetve néhány tanáré, akik tanítási
munkájuk javítása érdekében saját utakat jártak be. Mivel a tanítást többnyire kutatásfüggő
tevékenységéként értelmezték, a tanítás magától értetődőnek számított. A hagyományos
jutalmazási rendszer, amelyik elsődlegesen a tudományos teljesítményre (pl. publikációk)
épít, nem foglalkozott a minőségi tanítás kérdésével. Ez a trend ebből adódóan nem vette
figyelembe a tanítást mint célt, miközben a kutatás folyamatos érdeklődést váltott ki a
vezetőkből, kutatókból, politikusokból és a finanszírozó testületekből. Ezeket a trendeket
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gyakran kimutatták, sőt, kárhoztatták is, mint például Gibbs, aki azt javasolta, hogy
ugyanazokat a minőségnövelő folyamatokat, amelyeket a kutatás esetében már alkalmaznak,
vezessék be a tanítás kapcsán is. Ilyen például a szakmai lektorálás (peer review), a kiválóság
jutalmazása, kooperatív munka, valamint a szakirodalom olvasásának és megtárgyalásának
ösztönzése, továbbá hangsúlyozta, hogy az oktatóknak biztosítani kell a továbbképzést, a
hozzáférést az anyagi forrásokhoz és a jobb infrastruktúrához (Gibbs, 1995).
A minőségi tanítást célzó intézkedések bevezetése az említett gyakorlatok megváltoztatására
tett kísérlet volt. Mivel szükségessé vált a hallgatók körében tapasztalható új demográfiai
trendekkel foglalkozni, a hagyományos pedagógiai módszerek a tömegoktatás esetében
elégtelennek, a különböző eltérő háttérrel rendelkező diákok esetén irrelevánsnak
bizonyultak. A kutató- és elitegyetemek nem fejlődhetnek tovább, ha csupán a kutatásra
fókuszálnak, mivel a jövőbeni diákjaikban ezzel közömbösséget váltanak ki, és elveszítik a
kedvező pozíció kialakításának lehetőségét a globális versenyben.

A kutatás az elméleti háttér kialakítását segíti
Általában a programok érezhető gyengeségével vagy a támogató elméleti háttér hiányával
magyarázzák azt, hogy az oktatók egy része nem kapcsolódik a minőségi tanítást célzó
kezdeményezésekhez. A tanítás kutatása gyakran a pedagógiai kar vagy tanszék
„oktatáskutatóinak” kezében összpontosul, akiknek a tevékenysége ritkán gyűrűződik be az
intézmény érdekei közé. Olyannyira, hogy a minőségi tanítást propagáló intézkedések egy kis
része néhány oktató vagy tanszék gyakorlatából vagy empirikus értékeléséből eredeztethető.
Sok intézmény úgy reagál erre, hogy a tudományosságot a tanításra építi fel. Az ezt célzó
szervezeti egységekben gyakran, de nem kizárólagosan a neveléstudományok területén
működő kutatók dolgoznak. A tanítási kérdésekkel való foglalkozás újabban nem kizárólag a
neveléstudományi karokra vagy tanszékekre korlátozódik. Ez utóbbiakkal kapcsolatban
régóta alacsonyabb szintű a bizalom, és sokszor nem várják el tőlük, hogy a minőségi tanítás
elterjedéséhez hozzájáruljanak. A neveléstudományi tanszékeknek, karoknak az új feladata a
tanítás jobbá tételéhez hozzájáruló szaktudás kialakítása. Az oktatási szaktudás valószínűleg
az intézmény minőségbiztosítással és ellenőrzéssel megbízott részlege által elért munkához
járul hozzá.
A minőségi tanítás iránti elkötelezettség lehetőséget adott az intézmények számára a kutatás
és a tanítás közötti kapocs tesztelésére. A JGUM esetében például az oktatási programok
értékelése és az akkreditáció minden esetben összekapcsolódik a kutatási tevékenységek
értékelésével. A Minőségbiztosítási és Fejlesztési Központ segíti a speciális kutatószemélyzet
képzését.

A tanítás, mint ígéretes kutatási terület
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Az intenzív tanítást folytató intézmények úgy vélik, hogy támogatniuk kell a kutatást annak
érdekében, hogy egyetemi címet és státuszt kapjanak. Egyre több és több intézmény van
meggyőződve arról, hogy előrelépést fognak tenni a minőségi tanítás terén azáltal, hogy a
professzionális orientációt kombinálják a kutatás által vezérelt adatgyűjtéssel. Azonban a
kutatás új útjainak feltárása nem egyszerű, és nagy mértékben függ az anyagi források
meglététől, a kutatói háttérrel rendelkező jó tanárok alkalmazásától, és a tudománybarát
környezet kialakításától. A kis számú kutatást végző intézmények általában azt részesítik
előnyben, ha a kutatások „növésben lévő” területét a tanítási teljesítmény területeivel vetik
össze. A kutatásnak ez esetben az a célja, hogy az oktatók képességeit javítsa, és hogy
tudományosabb alapokra helyezze a pedagógiát.
Az Open University of Catalonia (UOC) olyan területeken fogott bele a kutatásba,
amelyekben a tudományos közösség versengeni tud, ezért az információs- és
telekommunikációs technológia területét választotta. Az alkalmazott kutatás mára
közvetlenül táplálja a tantervet és a pedagógiát.
Az Alverno College az intézmény oktatási gyakorlatára alapozva dolgozott ki
alkalmazott kutatásokat. Az Alverno ezáltal épített ki hírnevet az oktatáskutatás
területén; világszerte publikál és kommunikálja eredményeit.
A Higher School of Economics esetében az Üzleti Partnerek Vezetői (Business Partner
Chairs) megengedik a tanároknak, hogy módosítsák a tananyagokat, míg a diákok több
lehetőséget kapnak az alkalmazott kutatási projektekben való részvételre, és olyan
kompetenciákat szerezzenek, amelyeket a kormányzat vagy a piacvezető cégek
megkívánnak. Az Üzeleti Partnerek Vezetői-féle gyakorlatok gyakran hasonlatosak egy
másik, a SU-HSE-n működő minőségi tanítást célzó intézkedéssel: a tudományosoktatási és a projekt-oktatási laboratóriumokkal, amelyekben különböző háttérrel
rendelkező kutatók csoportjai dogoznak, az alapképzésben részt vevő hallgatóktól a
professzorokig. A laboratóriumok hálózata szintén összeköttetésben áll a vezető
vállalatokkal, elemzési központokkal és kormányzati testületekkel.
Érdemes kiemelni, hogy a minőségi tanítást célzó kezdeményezések közül sok
véletlenszerűen befolyásolta az intézmények kutatási tevékenységét. Elképzelhető, hogy azok
az eszközök és politikák, amelyek a minőségi tanítást lennének hivatottak előmozdítani,
hatékonyak a kutatási tevékenységek esetében is, és itt nem csak az oktatás területén végzett
kutatásokra gondolunk.
A Teesside Egyetem által kidolgozott egy kutatás-információs tanítási stratégiát,
amelyet összekapcsoltak az e-learning stratégiával. Létrehoztak egy e-learning kutatási
fórumot, amelynek a feladata az e-learningen alapuló kutatás és publikáció
előmozdítása volt.

A minőségi tanítás hatása az intézményi minőségkultúrára
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Sok intézmény esetében a minőségi tanítás intézményi támogatása nincs különválasztva az
intézményi minőségkultúrától. Harvey és Stensaker (2008) számára a minőségkultúra nem
egy olyan fogalom, amelyet a kihívásoknak történő megfelelés érdekében használunk, hanem
amelynek a célja a kihívások azonosítása. A minőségi tanítás egy olyan eszköz lehet, amellyel
a minőségkultúra virágzásnak indítható. A minőségi tanítás fogalmának feltárásával gyakran
kialakul egy közös szókincs a tanárok körében. Mivel a minőségi tanítást célzó
kezdeményezések első körben a tanárokat érintik, számukra könnyebb annak megértése, hogy
a minőség kultúrájának koncepciója mit rejt. A minőségi tanítás előmozdíthatja a bizalmat az
intézmény iránt a jövő tanárai számára.
Az egész intézményre kiterjedő tanulási stratégia használata hozzásegíti az intézményt
identitásának megfogalmazásához. Abban is segít, hogy a tanulás típusait előmozdítsa,
ahelyett, hogy kurzusok egyfajta gyűjteményét adja, amely valamennyi egyetem esetében
rendkívül hasonló. A tanuláshoz való hozzáállás az, ami az intézmény megkülönböztető jegye
lehet (ez fontos a diákok és a potenciális munkatársak számára is, míg a tanítás csupán az
oktatókat érinti).
A már kidolgozott identitással rendelkező, értékvezérelt intézmények a minőségi tanításra
alapozva hirdetik az intézmény identitását. Eszerint a Tohoku Fukushi Egyetemen a tanítás az
a médium, aminek segítségével a diákok felé az értékeket közvetítik. A minőségkultúra
lehetővé teszi az egyetem számára, hogy a tanítás minőségére fókuszáljon a buddhizmus
mindenki által vallott filozófiáján keresztül. Hasonlóképpen, a Macquarie Egyetemen a
Minőségi Tanítási Indikátorok Projekt (Quality Teaching Indicators Project) beindítása egy
olyan tanítási filozófiát eredményezett, ami ma az egyetem küldetésnyilatkozatában is
szerepel: „most a tanítás retorikájának szilárd alapja van”.

Az intézményi képre gyakorolt hatás
A legtöbb intézmény számára a minőségi tanítás nem számít előléptetési eszköznek. A
minőségi tanítás javítását célzó intézkedéseknek az oktatók az elsődleges célpontjai. A
minőségi tanítás támogatása csábító eszköz lehet az oktatók bevonzására és helyben tartására,
mivel tisztában vannak azzal, hogy számíthatnak az intézmény támogatására a fejlődésben.
Az intézmények ebből adódóan olyan eszközöket vezetnek be, amelyek lehetővé teszik az
oktatók számára hatékonyságuk növelését, és kevésbé találják fontosnak értékelő eszközeik
reklámozását, amelyek inkább technikai jellegűek, és egyre inkább alapkövetelményeknek
számítanak. Az intézmények úgy vélik, hogy a diákokat jobban érdeklik a tanulmányi
eredmények. A diákok, elsősorban az elsősök, nem értik, hogy az oktatóknak miért kell
fejleszteni az alkalmazott pedagógiát, és jobban érdeklik őket a tanulási körülményeik.
A minőségi tanítás iránti elkötelezettséget ritkán jelenítik meg az intézmények az internetes
oldalaikon. Egy olyan pedagógiai modell hangsúlyozását részesítik előnyben, amelyik a
tanuláshoz való hozzáállásukat hangsúlyozza és a jövőbeni diákjaikat célozza meg. Az
intézmények a vizsgák eredményeit, valamint a végzett diákjaik elhelyezkedési esélyeit
szeretnék kommunikálni,
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Ötödik fejezet

Következtetések és intézményi következmények
Ez a fejezet összefoglalja a minőségi tanítás iránt való elköteleződés következményeit az
intézményi szereplők – vezetők, oktatók, hallgatók és minőségi oktatást támogató szervezeti
egységek – számára. A fejezet azt vizsgálja, hogy miként támogatható a felsőoktatás kimeneti
indikátorairól való reflexió, amely összekapcsolja az inputok minőségét az eredmények
minőségével. Pragmatikus megközelítéséket ajánl a gyakorlatok és eszközök
összekapcsolására az intézményi szereplők négy csoportjában.
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A minőségi oktatás fogalma komplex: meghatározások és értelmezések egész sora
kapcsolódik hozzá. Ezért ez az áttekintés gyakorlatias megközelítést alkalmaz, melynek
alapja, hogy az intézmények miként határozzák meg a minőséget a saját körülményeik között.
Az elmúlt évtizedek hallgatókat és tanulási követelményeket érintő változásai döntő hatással
voltak a kurrikulumok tartalmára és az oktatási módszerekre egyaránt. Az oktatás minőségét
tehát dinamikusan kell értelmeznünk, hiszen alapvetően függ a felsőoktatási környezet
kontextuális változásaitól, a felsőoktatás nemzetköziesedésétől, az oktatás irányában
megfogalmazódó újabb elvárásoktól (innováció; civil és regionális fejlesztés; megfelelően
képzett, a 21. század kihívásainak megfelelni képes munkaerő képzése).
A minőségi tanítást hatékonyan támogató intézményi politika bevezetéséhez elengedhetetlen,
hogy két tényezőcsoport szinergiáját kiaknázzuk.


Az egyik csoport az intézményen kívüli nemzeti vagy sok esetben nemzetközi szintű
tényezőket fogja át (például a bolognai folyamat Európában): ezek facilitáló vagy
katalizátor szerepet töltenek be; elősegítenek egy olyan általános légkört, amely
kedvez a minőségi tanítás prioritásként való elismerésnek.



A másik a belső intézményi tényezőket tartalmazza: ide tartoznak az intézményi háttér
elemi (pl. egy intézményen belüli minőségkultúra kialakítása, a hallgatók tudományos
ügyekben való részvétele), illetve a speciális körülmények (pl. új vezető kinevezése),
amelyek feltehetőleg hatással vannak a minőségi oktatást támogató kezdeményezések
fejlődési ütemére. Az intézményekben egymást részben átfedő rétegek vannak (az
intézmény, a tanszékek, a tudományágak, a programok), melyek többé-kevésbé
nyitottak a minőségi oktatást támogató kezdeményezésekre, és amelyek befolyása
idővel változik.

Az intézmények által elindított, a minőségi oktatás támogatását célzó kezdeményezések (pl.
programértékelések, oktatói képzések) túlnyomó többsége tapasztalaton alapul és az adott
időben felmerülő igényekre reflektál. A szakirodalmon, vagy kutatáson alapuló
kezdeményezések e területen ritkák.
Ahhoz, hogy egy egyetem következetesen összefogja ezeket a kezdeményezéseket egy
intézményi stratégiában, hosszú távú erőfeszítésekre és több kényszerítő tényezőre van
szükség. Nincs modell, amit követhetni lehetne, viszont egy sor feltételnek teljesülnie kell.
Az intézménynek tisztában kell lennie azzal, hogy az egyetem helyi környezete az, ami
elsősorban meghatározza a minőségi tanítás iránti elkötelezettség mértékét, illetve az
intézmény felső vezetésének elkötelezettsége is meghatározó tényező. Az oktatóktól kiinduló
bottom-up kezdeményezések bátorítása, a meglelő tanulási-tanítási környezet biztosítása, a
tanítás tanulásban betöltött szerepéről való reflexió támogatása és ösztönzése: ezek mind
elősegítik a tanítás minőségének javulását.
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A minőségi tanítás támogatásában leginkább fejlett intézményekben az oktatók tanulási
folyamatban betöltött szerepe, küldetése világosan meghatározott. Ezek az intézmények
tudják, hogyan indokolják a meggyőződésüket, hogy a minőségi tanítás a fejlesztés fontos
területe. Sem az intézmény mérete, sem specifikussága nem képez jelentős akadályt az
intézményi stratégiák kidolgozásában egészen addig, amíg az intézményvezetés részvétele a
folyamatban egyértelmű és állandó, valamint amíg a minőségi tanítás fejlesztésére hosszú
távon elégséges finanszírozás és megfelelő létesítmények kerülnek biztosításra.
Egy, a minőségi tanítást támogató stratégia sikeréhez az összes érintett fél, de legfőképpen a
tudományos közösség elkötelezettsége elengedhetetlen. A részvétel – ha a kezdetektől
megvalósul – támogathatja az elkötelezettséget és a motivációt egy olyan stratégia kapcsán,
amely explicit módon az oktatók pedagógiai funkcióját helyezi előtérbe. A kari dékánok
részvétele is rendkívül fontos, mert félúton helyezkednek el az intézmény döntéshozó szervei
és a karon dolgozó oktatók között. Ők bátoríthatják a stratégiai megközelítések termékeny
együttműködését, létrehozhatnak és támogathatnak a különféle jó gyakorlatok köré
szerveződő közösségeket és felkarolhatják a mindennapi gyakorlatban megjelenő
innovációkat.
A minőségi tanítást támogató stratégiák kiépítése attól is függ, hogy egy intézmény mennyire
képes egyensúlyt teremteni a minőség támogatásának technikai szempontjai (pl.
kurzusértékelések fejlesztése, kérdőívek) és a felmerülő alapvető kérdések között (pl. a
tanítással kapcsolatos kezdeményezések hozzáadott értékének vizsgálata a kurrikulum
megvalósuló célkitűzéseiben). Nyilvánvaló, hogy a minőségi tanításhoz kapcsolódó célok
nem redukálhatók és nem is érhetők el pusztán technikai fejlesztésekkel, vagy már meglévő
mechanizmusok kiterjesztésével. Vagy megfordítva, ezek az alapvető kérdések elveszítik a
jelentőségüket, ha nincsenek a tudományos közösség által is hasznosnak ítélt konkrét
cselekvésekkel alátámasztva. Ez mind egy, speciálisan az adott intézmény kultúrájára és
működésmódjára szabott, egyensúly kérdése.
A minőségi oktatással kapcsolatos kezdeményezések a tanítás szerepét hangsúlyozták egy, az
oktatást átformáló folyamatban, emellett finomították a kutatás és az oktatás közötti
interakciót és ápolták a minőségkultúrát a tudományos közösségen belül.
Ugyanakkor az intézményeknek innovatív értékelési megközelítéseket kell kifejleszteniük,
hogy mérhessék a hatást, amit támogatásuk a minőségi tanítás fejlődésére gyakorol. A
felsőoktatási szektor továbbra is küzd, hogy megértse az ok-okozati kapcsolatot a tanítás
iránti elkötelezettség és a tanulási eredmények minősége között. Ennek oka
A minőségi tanítás támogatása általában felhívja a figyelmet a tanárok felelősségére a tanulási
folyamatban, és indokolttá teszi az intézmények azon igényét, hogy segítsenek nekik
teljesíteni a küldetésüket.
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A minőségi tanítás melletti elköteleződés következményei
az intézményi szereplők számára
A vezetők számára
Az intézmény vezetésének és a döntéshozó testületeknek meghatározó szerepük van az
intézmények minőségkultúrájának formálásában. Gyakran tőlük indulnak a minőségi tanítást
támogató kezdeményezések, és megközelítésük alapvetően meghatározza e kezdeményezések
eredményét.
A közös, minőségi oktatás fejlesztésére irányuló intézményi célok eléréséhez a
felsővezetés minőségi tanítás iránti elkötelezettsége is szükséges. A vezetőknek
figyelmet kell fordítaniuk a dékánok és tanszékvezetők motiválására. Mivel a
dékánok és tanszékvezetők félúton helyezkednek el a döntéshozó testületek és az
oktatók között, bátoríthatják a stratégiai megközelítések termékeny együttműködését,
és felkarolhatják a mindennapi gyakorlatban megjelenő innovációkat. Emellett
megvitatják a bevezetés, a működtetés, a mérés és a probléma-meghatározás
kérdéseit.
Az oktatók minőségi tanítást támogató kezdeményezésekbe való bevonása biztosítja,
hogy a kezdeményezések reflektáljanak a szükségletekre és elősegíti, hogy az oktatók
a sajátjuknak érezzék a folyamatot. Egy kezdeményezés tervezéséhez és
implementációjához megfelelő időt, humán erőforrást, anyagi forrást és
létesítményeket kell biztosítani. Hatékony eszköznek kell rendelkezésre állnia a
vitához illetve a tapasztalatok megosztásához, és talán egy egész szervezeti egység
vagy más eszköz kell a szervezeti szintű támogatáshoz. Külső faktorokból szintén
adódnak olyan lehetőségek, amelyek bátorítják a minőséggel kapcsolatos intézményi
szintű reflexiót: ilyenek a rendszeres intézményértékelések, a nemzetközi értékelés, a
nemzeti reformok, vagy a nemzetközi folyamatok.
A tanárok számára
A minőségi oktatás támogatásának sikere nagyban függ attól, hogy az oktatók mennyire
fogadják el, és mennyire használják a rendelkezésre álló eszközöket. A minőségi tanítással
kapcsolatos kezdeményezések alkalmat adnak az oktatóknak arra, hogy átgondolják saját, a
minőség fejlesztésében betöltött szerepüket: segítenek, hogy az oktatók jobban taníthassanak.
Az oktatók megnyerése a reflektív gyakorlat és következetes adaptáció számára
létfontosságú.
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A technológiai alapú oktatás (pl. elearning platform), az intranet rendszerek és a
vitafórumok olyan pedagógiai eszközök, amelyek növelhetik a tanár-tanuló
interakciók számát és a tanulók fejlődésének értékelését.



Fontos, hogy a gyakorlatokat és eszközöket összekapcsolják az intézmény minőségi
tanítást támogató stratégiájával, illetve az intézmény tanulási eredményekkel
kapcsolatos elvárásaival.



A tanárok a minőségi tanítás kritériumaival kapcsolatos reflexió központi szereplői:
milyen szempontokat kell figyelembe venni, és milyen változtatásokat kell
megvalósítani a gyakorlatban? A kurrikulum tervezésében való együttműködés
minőségi tanítást támogató szervezeti egységekkel jó kiindulópont lehet.



A minőségkultúra implementációjakor a vezetőknek érdemes az egész közösség
(beleértve ebbe az adminisztrációban dolgozókat és a tanulókat) jelentőségét
hangsúlyozni. A tanulókat is célszerű mozgósítani, és érdemes hangsúlyt fektetni a
véleményükre, valamint a minőségi tanítás definiálásban és konkrét kezdeményezések
tervezésében való részvételükre.



A minőségi tanítás definiálása erősen kötődik az adott tanár értékeihez, adottságaihoz
és attitűdjeihez. A tanítás dinamikus tevékenység: nagy szerepet játszanak benne a
személyes és közösségi filozófiáktól és értékektől függő szubjektív szempontok.



A tanárok szakmai fejlődését befolyásolhatja az a tény, hogy a minőségi tanítással
kapcsolatos kérdések egyre nagyobb jelentőségére tesznek szert, és az intézmények
keresik a lehetőséget a minőségi tanítás mellett elkötelezett oktatók jutalmazására.

A hallgatók számára
A hallgatók, mint a minőségi tanítással kapcsolatos kezdeményezések elsődleges
kedvezményezettjei, egyre növekvő erőt képviselnek a minőségi oktatás támogatásában.


A hallgatók együttműködhetnek az oktatókkal és a vezetéssel a kezdeményezések
meghatározásában (illetve minőségi tanítással kapcsolatos koncepció kidolgozásában
is), életben tarthatják ezt az együttműködést, valamint megfogalmazhatják a
tanítással, a tanulási környezettel, a tartalom minőségével és tanárok attitűdjeivel
kapcsolatos kifogásaikat. A hallgatók kiváló közreműködésre képesek, ha felkérik
őket a kormányzó testületek munkájában való részvételre, vagy értékelési
szakértőként alkalmazzák őket a tudományos szakértőkkel egyenrangú szerepben.



A hallgatói csoportok új ötletekkel állhatnak elő: viták kezdeményezésével, vagy
problémák felvetésével befolyásolhatják a minőségi tanítással kapcsolatos intézményi
stratégiát.
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A minőségi tanítást támogató szervezeti egységek számára


E speciális testületek arra szolgálnak, hogy implementálják és monitorozzák a
minőségi tanítást támogató stratégiákat. Meghatározó szerepet játszanak a stratégiák
támogatásában, világosan kifejtik és szorgalmazzák a minőségi tanítást támogató
intézményi szintű stratégiát.



Ha a végső céljuk az intézmény segítése, akkor a köztes szerepük az, hogy
kommunikálják a minőségi tanítás fontosságát, hogy az egész intézményben
disszeminálják a minőségkultúrát, illetve, hogy facilitálják a kollaboratív munkát és
az információáramlást.



A minőségi-tanítást támogató szervezeti egységeknek technikai szerepük mellett
figyelembe kellene venniük reflexiós szerepüket is (pl. a minőség meghatározásában).
Szakértők – például oktatásfejlesztők és pszichológusok – bevonásával értéket
adhatnának ehhez a területhez.



A gyakorlatok meghatározását érdemes lenne oktatáskutatással kombinálni, hogy így
facilitálják a tanítási folyamat és a tanulási eredmények közötti kapcsolat megértését.



A kísérletezés hasznos az új mérési és értékelési módszerek fejlesztéséhez. Az
innovatív módszerek gondos tesztelése és az indikátoroknak szentelt figyelem képes
támogatni a tanulás és a tanítás közötti kritikus kapcsolat kezelésének nehéz feladatát.



Érdemes nyitott módon közelíteni, és erősíteni azokat a kommunikációs eszközöket,
amelyek lehetővé teszik a folyamatos fejlődést támogató oktatói és hallgató javaslatok
megszerzését.



Az összes tanszékkel és oktatóval való folyamatos kapcsolattartás lehetővé teszi, hogy
a tanszékek és oktatók megfelelő figyelmet fordítsanak a diszciplináris
sajátosságokra, és a tipikus igényeket a legmegfelelőbb eszközökre fordítsák át.



Nyílt megközelítéssel külső inputok szerezhetőek és jó gyakorlatokat lehet
megismerni. Ennek során létrejön egy olyan kommunikációs hálózat a
minőségbiztosítási ügynökségekkel és külső partnerekkel, ami erősíti a különböző
külső- és belső szereplők közötti kölcsönhatásokat.
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OKATÓK
Kihasználja az új technológiai lehetőségeket az oktató-hallgató interakció
javítása és a hallgatók fejlődésének jobb mérése érdekében
A gyakorlatokat, módszereket és eszközöket összekapcsolja az intézmény
átfogó minőségi tanítást támogató stratégiájával
Együttműködik a minőségi tanítást támogató szervezeti egységekkel a
kurrikulum implementációjának megtervezésében
Kihasználja az alkalmat, hogy reflektáljon a saját minőségfejlesztő
tevékenységére és szerepére; elkötelezetté válik a reflektív gyakorlat és
az általa eredményezett adaptáció és innováció iránt
Figyelembe
veszi
az
előmenetellel
kapcsolatos
lehetséges
következményeket

HALLGATÓK

INTÉZMÉNYVEZETŐK
A

minőségi
oktatást
folyamatos, hatékony és
explicit módon tartja fenn
Motiválja a tanszékvezetőket
Kombinálja és egyensúlyban
tartja a top-down és bottomup megközelítéseket
Megfelelő időt, embert, forrást
és létesítményt biztosít a
minőségi tanítást támogató
kezdeményezések
tervezésére
és
implementálására
Bevonja az egész közösséget,
beleértve az adminisztratív
dolgozókat és a hallgatókat
is

KŐVETKEZMÉNYEK

A hallgatók együttműködhetnek az
oktatókkal és a vezetéssel a
minőségi tanítással kapcsolatos
koncepció
kidolgozásában,
életben
tarthatják
ezt
az
együttműködést,
valamint
megfogalmazhatják a tanítással,
a
tanulási
környezettel,
a
tartalom minőségével és tanárok
attitűdjeivel
kapcsolatos
kifogásaikat
Az egyesületek és hallgatói
csoportok
új
ötletekkel
állhatnak
elő,
és
befolyásolhatják a minőségi
tanítással
kapcsolatos
intézményi stratégiát

MINŐSÉGI OKTATÁST TÁMOGATÓ SZERVEZETI
EGYSÉGEK
Biztosítja, hogy a minőségi tanítást támogató intézményi stratégiát az
oktatók megfelelően értik és alkalmazzák
Minőségkultúrát disszeminál az egész intézményben és facilitálja a
kollaboratív munkát és az információáramlást
A technikai szerepe mellett a reflexiós szerepét is figyelembe veszi
Kombinálja az oktatáskutatást és a gyakorlatok meghatározását
Kísérleteket folytat, hogy új mérési és értékelési eljárásokat fejlesszen
Nyitott módon közelít és fejleszti a tanári és hallgatói javaslatok
összegyűjtését segítő eszközöket
Nyílt megközelítést képvisel a külső inputokkal és jó gyakorlatokkal
kapcsolatban;
létrehoz
egy
kommunikációs
hálózatot
a
minőségbiztosítási ügynökségek és külső partnerek bevonásával

Ábra 5.1. Elköteleződés a minőségi tanítás mellett, az intézményi szereplőkre vonatkozó
következmények összegzése
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MELLÉKLETEK - Módszertan
Ez a projekt a felsőoltási intézményekben megvalósul minőségi tanítás nemzetközi
vizsgálata. Lehetővé teszi az érdekeltek (a felsőoktatási intézmények alkalmazottai és
vezetői, valamint az intézményeken kívüli testületek) számára, hogy megvitassák a közös
témákat, információt gyűjtsenek és benchmarkokat határozzanak meg. A résztvevő
intézmények bemutatták a saját, minőségi oktatást támogató gyakorlatukat.

A minőség definíciója
A minőségi tanítás meghatározása attól függ, mit értünk a „minőség” többrétegű és komplex
fogalmán. Ahogy Biggs (2001) rámutat, a „minőség” eredményként, tulajdonságként vagy
folyamatként is meghatározható. Így aligha meglepő, hogy a „minőségi tanítás” kifejezés
több definíciót is kapott. A szakirodalom áttekintésekor kiderült, hogy a minőségi tanítást
sokféleképpen definiálják a felsőoktatás kapcsán, mert a minőség definíciói „érdekeltfüggőek” (stakeholder-relative) (Harvey et al., 1992). Tam (2001) is megállapította, hogy
minden érdekelt a saját nézőpontjából határozza meg, hogy a minőség az oktatásban mit
jelent számára. Egyes tudósok úgy határozták meg a minőség fogalmát a felsőoktatás
kapcsán, mint a minőségfejlesztés folyamatát. Hau (1996) amellett érvel, hogy a minőség a
felsőoktatásban, és különösen a minőségi tanítás, tulajdonképpen a hibák csökkentésének és
megszűntetésének végtelen folyamata. Argyris és Schön (1974) úgy vélte, hogy a minőséget
a „ jól csináljuk-e mi ezt?” kérdés, illetve az ezt kiegészítő „jót csinálunk egyáltalán?” kérdés
vizsgálata vezérli.
A felsőoktatás minőségét eredményként, tulajdonságként vagy folyamatként leíró definíciók
nem feltétlenül állnak konfliktusban, sőt az intézmények akár egymás kiegészítéseiként is
használhatják őket. Mindennek eredményeként a jelen vizsgálat nem döntött a minőségi
tanítás egy meghatározott definíciója mellett sem, inkább úgy határozott, megnézi, maguk az
intézmények milyen definíciót használnak.

Szakirodalmi áttekintés
A szakirodalmi áttekintés három fő egység köré szerveződve világítja meg a témával
kapcsolatos legfontosabb kérdéseket: Mi az a minőségbiztosítás, és miért fontos a
felsőoktatásban? Konkrétan hogyan lehet a tanítást fejleszteni? Hogyan bizonyosodhatunk
meg róla, hogy a minőségi tanítást támogató kezdeményezések hatékonyak?
A szakirodalmi áttekintés feltárja a minőségi tanításra ható tényezőket: ilyen például a
nemzeti kontextus, az intézményi struktúra, a hallgatói profil, az oktatói tréningek, illetve az
információs technológia használata. Mindez megvilágítja a minőségi tanítás pontos
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definiálásnak nehézségét. Úgy tűnik a minőségi tanítás fogalma a priori meghatározhatatlan,
mert fejlődik és függ a nemzeti kontextustól. Ráadásul a jelen vizsgálatban idézett források
elsősorban az angol anyanyelvű országokhoz köthetőek, ami korlátozza a vizsgálat
eredményeinek más kulturális környezetben történő alkalmazását. E korlátok miatt a
vizsgálat a minőségi tanítás fogalmának az egyes vizsgált egyes intézményekhez köthető
különböző értelmezéséire fokuszált.
A szakirodalom vizsgálata kapcsán felmerült szempont – és ezt meg kell jegyeznünk –, hogy
bizonyos elképzelések megmaradtak a kutatás szintjén, a gyakorlatot nem érték el.
Végül, a szakirodalom úgy találta, hogy a minőségbiztosítási rendszereknek kis hatása van a
minőségi tanításra, mert a minőségbiztosítási rendszerek köztudottan nehezen értékelnek
átfogóan.

A vizsgálati folyamat
A projekt az OECD Institutional Management in Higher Education Programme (IMHE)
égisze alatt valósult meg Fabrice Hénard vezetésével. Egy ad hoc kormányzó csoport
(steering group) biztosította a módszertan minőségét az IMHE Governing Board nevében. A
projekt kritikus szakaszaiban is ők adtak tanácsot.
A kormányzó csoportba tartoztak:
George Gordon, professor emeritus és kutató professzor a University of Strathclyde-n
működő Centre for Academic Practice and Learning Enhancement-nél.
Cécile Lecrenier, a tervezési iroda vezetője, Université Catholique de Louvain.
Philippe Parmentier, chargé de cour invité, Directeur de l’administration
del’enseignement et de la formation (Oktatási és Képzési Testület), Université
Catholique de Louvain.
Stanislav Stech, Professor, Az oktatási tanszék tanszékvezetője, az Oktatási Kar
Pszichológiai Iskolájának vezetője, fejlesztési rektorhelyettes, Charles University,
Prága
A kormányzó csoport 2008 januárjában találkozott, hogy kialakítsa a módszertant, megvitassa
a szakirodalmi áttekintést, és körvonalazza a kérdőívet.
A kormányzó csoport alapvető szerepe volt a jelentés kidolgozásában, és a következtetések
levonásában.
A kérdőívre adott válaszok, a kiegészítő interjúk és más dokumentumok alapján részletes
jelentés, amelyet egy, az Open University of Catalonia-n megrendezett konferencián mutattak
be a kutatásban részt vevő intézményeknek 2008 decemberében. Minden intézményt
felkértek arra, hogy kommentálják a jelentést, illetve frissítsék, kiegészítsék a jelentésben
szereplő, minőségi tanítást támogató kezdeményezéseikről szóló leírásokat.
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2009 márciusában a kormányzó csoport, kiegészülve Outi Kallioinen-nel (LaureaUniversity
of Applied Sciences) és Alenoush Sorayan-nal (McGill University), találkozott, hogy
áttekintse a jelentést, és levonja a végső következtetéseket.
2009 áprilisában az IMHE Governing Board meghívást kapott, hogy mondjon véleményt a
jelentéstervezetről. A jelen szöveg tartalmazza észrevételeiket.

Az intézmények bevonása
A projekt kezdettől fogva nyitva állt minden IMHE tag előtt, akiket e-mailben tájékoztattak a
részvétel lehetőségekről. Ugyanakkor a kormányzó csoport arra törekedett, hogy más, a
minőségi tanítás iránt érdeklődő intézményeket is bevonjon, például minőségbiztosítási
ügynökségeket. Összesen 29 intézmény vett részt a projektben.

Az online kérdőív
Minden intézményt felkértek, hogy mutasson be maximum három, a minőségi tanítás
szempontjából lényeges kezdeményezést. A bemutatható kezdeményezések köre az egyszerű
gyakorlattól (pl. tanárképzés) az egész intézményre kiterjedő reflektív stratégiáig terjedt.
Mintegy 46 kezdeményezés került kiválasztásra.
A kezdeményezések leírásainak megszerzéséhez és az egyes intézmények elkötelezettségének
meghatározásához egy 69 kérdésből álló online kérdőív került felhasználásra. (A válaszadó
szabadon képviselhette a saját minőségi tanítással kapcsolatos elképzelését.) A válaszok –
amennyiben az intézmény ehhez hozzájárult – elérhetőek az IMHE honlapján.
Az online kérdőív angol nyelvű volt, bár a kitöltők választhattak francia változatot is. Akik
kérték, papír alapú változatot is kaphattak. Az intézményeket felkérték, hogy csatolják a
válaszokat egyértelművé tévő dokumentumokat.
A kérdőívet egy pilot során tesztelték két olyan intézményben dolgozó oktatóval, amely
intézmények nem vettek részt a projektben.
A válaszokat 2008 márciusától szeptemberéig gyűjtötték össze. Az intézmények szabadon
eldönthették, hogy a válasz az intézményből ki adja. A válaszadók három fő csoportba
sorolhatóak: rektorok, vagy az egyetemi ügyek vezetői; a dékánok, vagy az egyetemi
tanszékek vezetői; a minőséggel kapcsolatos szervezeti egységek és a szakmai fejlesztések
vezetői.
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Kiegészítő interjúk
A kérdőívek elemzése rendszeresen gazdagodott telefonon, vagy helyszíni látogatás során
felvett interjúkkal. Az interjúk célja a nemzeti kontextus sajátosságainak; a különféle
stratégiák intézményi implementációjának; a stratégia más, szélesebb, a minőségi tanítást
támogató stratégiákhoz való viszonyának, valamit a minőségi tanítást jellemző dinamikák,
kihívások és főbb változások mélyebb megértése volt. Az interjúalanyokat felkérték a vitás
kérdések feltárására, valamit a kérdőívben adott válaszok lehető legpontosabb
dokumentálására. A kiegészítő kérdéseket a kérdőívben adott válaszokra alapozva készítették
el, és e-mailben küldték el az interjú előtt két héttel. Néhány interjú az oktatói gárda, vagy a
személyzet csoportjaival készült.

Korlátok, és figyelembe veendő módszertani pontok
A telefonos interjúk nem bizonyultak elégségesnek, hogy feltárják az intézmények kulturális
és kontextuális dimenzióit. Ezek a dimenziók fontosak, ha az intézményi autonómia nemzeti
szinten korlátozott.
A döntés, hogy a kérdőív kitöltésének lebonyolítását az intézmények adminisztrációjára és
vezetésére bízták, megnehezíthette, hogy az oktatók és hallgatók hangja is hallható legyen.
Bár a kérdőívre adott válaszok megfelelően használták a dokumentált tényeket, a válaszok
óhatatlanul tartalmaztak szubjektív állításokat és hiedelmeket. A tény, hogy a kérdőív a
tények és a vélemények összegyűjtését egyaránt célozta, az eljárást jelentősen különbözővé
teszi a klasszikus önértékeléstől. Ezenkívül a válaszadók közötti kulturális különbségek is
eredményeztek némi értelmezési problémát.
Másfelől a kérdőív szemléltető szándéka előnyt jelent a minőségi tanítás témájának nyílt
nézőpontú vizsgálatában, és a válaszadók számára biztosított nagy szabadságban.

112

OECD PUBLISHING, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16
Az eredeti verzió az alábbi cím alatt publikált: “Learning Our Lesson: Review of Quality Teaching in
Higher Education” (ISBN: 9789264079274) © 2010, Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), Párizs.

113

114

A TANULÁS ÚTJÁN
A MINŐSÉGI TANÍTÁS ÁTTEKINTÉSE A FELSŐOKTATÁSBAN
A vezetők és oktatók fejleszthetik a felsőoktatási tanítás minőségét, és ezáltal végzettjeinek
minőségét, az intézmény gyakorlatára való reflexióval. Ez a könyv vizsgálja a különböző
szereplők közötti kapcsolatot az intézményeken belül, a szervezeti struktúrát, a vezetés
elkötelezettségét, az oktatók és hallgatók bevonásának lehetőségeit és az értékelés eszközeit.
Az OECD áttekintése 46 minőségi tanítási kezdeményezés vizsgálatán alapul 20 országban, a
tanulmány kiemeli az intézmény környezete, a minőségi oktatás trendjei, a tanítási módszerek
és tanulási feltételek hatását. A minta 29 felsőoktatási intézményt foglal magában, a műszaki és
szakképző jellegű intézményektől az üzleti és közgazdasági iskolákig, a kis alapképzést nyújtó
intézményektől a multidiszciplináris posztgraduális képzéseket nyújtó intézményekig.
A könyv az alábbi befolyásoló tényezőket azonosítja és illusztrálja a világ különböző részeiről
érkező példákkal:
az intézmény céljai a minőségi tanítás támogatásával, a lehetőségeik és a minőségi tanítás
mögött rejlő filozófia;
a minőségi tanítási kezdeményezések konkrét alkalmazásának útjai, az implementálás során
jelentkező kihívások, és a disszemináció kulcsszereplői;
értékelési rendszerek és az intézményi támogatás hatása a tanításra, a kutatás és
minőségkultúra;
az intézményi megközelítések hogyan kombinálhatók úgy, hogy fenntartható módon
támogassák a minőségi tanítást.
A könyv elemzi továbbá a minőségi tanítás hatásait az intézményi vezetőkre, az oktatókra, a
minőséggel foglalkozó szervezeti egységekre és hallgatókra.
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