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Három jelentős nemzetközi felsőoktatási 
konferencia

A Magna Charta Universitatum Observatory konferenciája: 
„Universities, Students and Societies. Connecting Academic
Freedom and Creative Cities”. Bologna, 2013. szeptember 19-20.

Az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) konferenciája: „Changing
Landscapes in Learning and Teaching”. Brüsszel, 2014. április 3-
4.

Az International Ranking and Academic Excellence Group (IREG) 
Observatory konferenciája:  „Employability and Academic
Rankings. Reflections and Impacts”. London, 2014. május 14-15.
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I. A felsőoktatás globális 
átrendeződése

Gyors hallgatói létszámnövekedés a feltörekvő
országokban (BRICS), ami általában párosul néhány
világszínvonalú egyetem kiépítésével

Kína: 2012-ben 26 %-os részvételi arány – 2020-ra 40%,
2030-ra 50% lesz – 1995-től csúcsegyetem kiépítési
program – 100 intézmény vesz benne részt – látványos
eredményt várnak 2020-ra

India: 2013-ban 18%-os részvételi arány – tíz év alatt 24%
lesz (nem ambicionálják a csúcsegyetemek kiépítését)

Oroszország: 2010-től csúcsegyetem kiépítési program –
14 egyetem vesz benne részt – látványos eredményt
várnak 2020-ra
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Arab Felsőoktatási Térség létrehozása – 19 
ország 800 felsőoktatási intézményével (1970-
ben 30 volt)

Latin-Amerika – gyorsan növekvő igény a 
felsőoktatási helyek bővítésére

Indonézia, Nigéria, Törökország – erősödő 
gazdaság, gyors népességnövekedés – nagy 
ambícióval fejlesztik a felsőoktatást  
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Dinamizmus - feszültségforrások

Állandó és feszítő tanárhiány – nyugati professzorokat
várnak

A hallgatói mobilitás iránya változik: rövid távon nyugati
egyetemekre mennek, hosszabb távon, tömeges
méretekben már otthon tanulnak majd

Dilemma: csúcsegyetem vagy tömegegyetem (illetve
ezek milyen arányban)



II. Sokféleség – mérés –

kíméletlen verseny 
A felsőoktatás diverzifikáltsága tovább erősödik

- a nem tipikus élethelyzetű hallgatók arány nő

- az előzetes (máshol szerzett) tudás 
beszámításának igénye terjed

- az intézményi sokféleség fokozódik

A verseny hatására megjelennek a rangsorok, 
majd ellenhatásként az osztályozások, finomabb 
értékelések (ranking, mapping, rating)

Hatalmas adatbázisok – ki működteti, ki 
finanszírozza, ki a tulajdonos, ki értékeli? (para-
akadémiai foglalkozások terjedése) 
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U-Multirank

Többdimenziós, felhasználóbarát (a felhasználó
által irányított) európai kezdeményezésű
globális rangsorkészítés – a felsőoktatás
sokféleségét kívánja megjeleníteni, amely ma
nem átlátható és nehezen érthető

2012 - az Európai Bizottság finanszírozza

Az U-Map metodológiából indul ki

5 dimenzióban mér (oktatás és tanulás,
tudástranszfer, kutatás, regionális
elkötelezettség, nemzetközi irányultság

31 indikátort használ
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Fő jellemzői:

Nincs intézményi sorrend

Nincs súlyozás az indikátorokban, nincs együttes pontszám

Az érdeklődők, felhasználók maguk kérhetik le a jellemzőket

2014

850 egyetem (ebből 62% európai), 70 ország, 1000 tanszék, 
60 ezer hallgató

Négy képzési terület: fizika, gépészmérnöki, villamosmérnöki, 
üzleti tudományok

2015

További egyetemek belépése

Kiterjesztés további képzési területekre: orvosi, pszichológia, 
számítástechnika  



III. Az expanzió jövője

Elit szakasz – átmenet a tömegesség szakaszába – a 
tömegesség szakasza – átmenet az általánossá válás 
szakaszába (50% feletti részvételi arány) (Martin Trow
1974)

Az általánossá válás értelmezése: lényegében mindenki 
hozzájuthat a felsőoktatás valamilyen formájához

Ez nem a hagyományos felsőoktatási intézmények 
keretében, nem a hagyományos formákban valósul meg

21. század – informatikai forradalom – újszerű képzési, 
tanulási formák elterjedése

Jellegzetes és totális forma: tömeges, nyitott hozzáférésű 
online kurzusok (Massive Open Online Courses -
MOOCs) 
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Jövőképek

Fejlett országok

A csúcsegyetemek szerepe és státusza stabil

A tömegegyetemek közül a magasabb presztízsűek 
megtartják pozícióikat (de beszállnak a MOOCs-
ba is) – széleskörű társadalmi-gazdasági 
kapcsolatrendszert működtetnek – harmadik 
misszió

Az alacsonyabb presztízsű tömegegyetemek sorsa 
bizonytalan – a MOOCs akár ki is válthatja őket –
megoldás: új funkciók keresése, helyi 
szolgáltatások
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Feltörekvő országok

További erőfeszítések a csúcsegyetemek 

létrehozására

Tömegegyetemek kiépítése – erős MOOCs

bevetéssel

A felsőoktatási intézményeken kívüli széleskörű 

MOOCs, változatos formákban és funkciókkal

Fejlődő országok

Egy-egy csúcsegyetem létrehozása

A tömegegyetemi rendszer létrehozása kimarad –

a MOOCs tölti be a tömegoktatás funkcióját
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