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Kováts Gergely – Takács Erika  

Értékelési eljárások a felsőoktatásban  
 

A felsőoktatásban – az Európai standardok és irányelvek (ESG) alapján zajló különböző 

akkreditációkon túl – az elmúlt évtizedekben robbanásszerűen terjedtek el más értékelési 

eljárások. E trend kialakulásában az játszott szerepet, hogy a felsőoktatási szektor 

komplexitásának növekedésével, az intézmények teljesítménye és minősége megítélése is 

egyre nehezebb lett, miközben az érintetteknek egyre nagyobb igénye van a megbízható 

információkra. A szabályozók és a finanszírozók a transzparencia növelésével törekednek az 

információs aszimmetria csökkentésére. Az értékelési eljárások az átláthatóságot támogató 

eszközök egy sajátos csoportját jelentik, amelyek a szervezet teljesítményét és/vagy 

kiválóságát (azaz szervezeti szintű minőségét)
1
 vizsgálják valamilyen módszerrel, majd ennek 

eredményeit összevetik az elvárásokkal vagy más intézmények teljesítményével.  

Az ESG standardjaiból – amelyek például előírják az önértékelés, helyszíni látogatás, 

értékelés, utánkövetés folyamatát, a jelentések nyilvánosságát, a döntések megfel-

lebbezhetőségét – az értékelés egy bizonyos formája bontakozik ki: az, amelyet a magyar 

felsőoktatásban elsősorban az intézményi akkreditáció során tapasztalhatunk meg. 

Ugyanakkor egy-egy intézmény számos más eljárással is találkozik, így például a 

programakkreditációval, a jelentési és beszámoltatási (reporting) rendszerekkel, a különféle 

pénzügyi beszámolókkal, a rangsorokkal, a különböző minőségi díjak gyakorlatával stb.  

Ahhoz, hogy megértsük az ESG (és a rá épülő értékelési eljárások) szerepét, működését, 

érdemes összehasonlítanunk az általa sugallt akkreditációs eljárást más értékelési 

mechanizmusokkal. Ehhez olyan szempontok kiemelése célszerű, amelyek jelentősen 

befolyásolják magát az értékelési folyamatot, illetve amelyek révén az eljárások jelle-

mezhetők, csoportosíthatók.  

1. AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES 

MODELLJE 

A szakirodalom sokféle szempont alapján osztályozza az értékelési eljárásokat. Lényeges 

kérdés például, hogy mi az értékelés tárgya. Egy szervezet? Egy szervezeti egység vagy egy 

képzési program? Az értékelés során lefedett területek is különbözőek lehetnek: némely 

mechanizmus a szervezeteket teljes egészében akarja megragadni, annak minden lényeges 

aspektusával és tevékenységével együtt, míg mások csak bizonyos részekre koncentrálnak: 

például egyes rangsorok csak az intézmények kutatási tevékenységére fókuszálnak, mások 

kiterjednek az intézményi működés egyéb dimenzióira is. A továbbiakban csak a szervezet 

(részleges vagy teljes) értékelésével foglalkozó eljárásokat vizsgáljuk.  

Szintén fontos szempont, hogy az adott eljárás mire irányul, mi a fókusza (lásd 1. táblázat). 

Egyes értékelések a szervezetek alaptevékenységéhez kapcsolódóan annak inputjait (például 

az oktatók minősége), eredményességét (például a tanulás terén elért eredmények) vagy 

konkrét működése minőségét értékelik. Más eljárások viszont rendszerfókuszúak, amelyek 

abból indulnak ki, hogy a tömegesedő felsőoktatásban lehetetlenség minden interakció és 

                                                             
1
 Az értékelési eljárások egyaránt vonatkozhatnak a szervezetek teljesítményére és kiválóságára. Ennek az az oka, hogy a 

felsőoktatási intézmények (és általában a közszolgálati szervezetek) értékelési módszerei egyaránt merítenek a teljesítmény- 
és a minőségmenedzsment eszköztárából, ami a teljesítmény és minőség fogalmának összemosódásához, kevert 

használatához vezetett a gyakorlatban. 
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tranzakció megfelelőségét vagy minőségét megítélni. A vizsgálat középpontjába ezért nem az 

adott eredményt előállító folyamatot kell állítani, hanem azt: vannak-e az intézményben a 

kimenet minőségét, integritását és a kitűzött célok elérését biztosító folyamatok, és ha igen, 

akkor ezek milyen hatékonysággal működnek. Másként fogalmazva: milyen visszacsatolási és 

beavatkozási eljárások biztosítják, hogy a vizsgált intézmény vagy képzési program 

következetesen a saját maga által meghatározott cél felé tartson. Az ilyen típusú értékelési 

eljárások többnyire az ún. PDCA-ciklus
2
 folyamatos alkalmazását várják el az értékelt 

szervezettől, azaz azt: legyen képes a célok kijelölésére, az ehhez illeszkedő akciók 

meghatározására és végrehajtására, ezt követően az eredmények kiértékelésére, majd ez 

alapján a célok/akciók/eljárások módosítására. Döntően ilyen rendszerfókuszú értékelést vetít 

előre az ESG is, amelynek egyik standardja például azt mondja ki, hogy „a külső 

minőségbiztosítási eljárásnak az ESG 1. részében leírt belső minőségbiztosítási eljárások 

eredményességére kell irányulnia”, másik standardja pedig a képzési programok rendszeres 

felülvizsgálatát és a folyamatos fejlesztését irányozza elő (lásd PDCA-ciklus). A rendszer- és 

az alaptevékenység-fókuszú megközelítés között nem éles a határvonal. Gyakran fordul elő, 

hogy egyes eljárásokban megpróbálják kombinálni a megfelelő szempontokat, és egyszerre 

vizsgálják a kimenetek minőségét, illetve a minőségirányítási rendszer alkalmasságát (ilyen 

például a MAB intézményakkreditációs eljárása is).  

Különösen fontos szempont az értékelés célja (lásd 1. táblázat), jellege. A célok kijelölése 

jelentős mértékben befolyásolja az értékelésben közreműködő szereplők magatartását. Noha a 

célkitűzések igen sokfélék lehetnek, hiszen például az eredmények felhasználhatók erőforrás-

elosztási döntésekhez, minőségfejlesztési programokhoz, a szakpolitikai döntéshozatal 

támogatásához, az elszámoltathatósághoz, a felelősségre vonáshoz stb., alapvetően két eljárást 

érdemes megkülönböztetni: a minősítőt és a fejlesztőt. E két típus részben igazodik Scriven 

(1966) klasszikus fogalompárjához, a formatív és a szummatív értékeléshez, ám ez utóbbiak 

nem az értékelés céljára, hanem annak szerepére utalnak. Az általunk minősítő és fejlesztő 

eljárásnak nevezett kategóriákhoz további jellemzők társíthatók: a fejlesztő eljárások 

eredményének elsődleges felhasználója többnyire maga a szervezet (belső vevők), míg a 

minősítő eljárások jellemzően más (külső) érintetteknek szólnak (külső vevők). Ez utóbbiakat 

gyakran használják a külső érintettek információs hátrányának mérséklésére. 

A minősítő értékelések körében hasznos megkülönböztetni a hitelesítésre és az osz-

tályozásra, rangsorolásra irányuló eljárásokat (lásd 1. táblázat). A hitelesítés (például 

akkreditáció) egy intézmény (vagy program, modul stb.) státusának, legitimitásának vagy 

megfelelőségének megerősítése. Lényegében annak igazolása, hogy a felsőoktatási intézmény 

teljesíti az adott kategóriával szemben támasztott követelményeket, eléri a szükséges 

minimumokat. Az akkreditáció átfogó értékelésen alapszik, amely többnyire igen/nem 

döntéssel végződik, esetenként azonban lehetséges valamilyen fokozatosság is (például 

megfelel, feltételesen felel meg, nem felel meg) (OECD, 2008). A hitelesítés mögött 

meghúzódó minőség fogalom az alacsony selejtaránnyal rokon, ami azt jelenti, hogy 

nincsenek a specifikációnak nem megfelelő programok vagy intézmények. Tipikus példái a 

programakkreditációs eljárások, ahol egy intézmény adott program oktatására vonatkozó 

képességét vizsgálják meg. 

Az osztályozás-rangsorolás (grading/ranking) nem egy elvárt szinthez képest vizsgálja a 

szervezetet, hanem kategorizálja vagy egymáshoz hasonlítja őket. Nem azt a kérdést teszi fel, 

hogy a vizsgált egység eléri-e az elvárt minimumot vagy teljesíti-e a standardokat, hanem azt, 

mennyire jó az alaptevékenység valamely jellemzője (inputja, folyamata, eredménye stb.). Az 

ilyen jellegű értékelések alapjául ezért másféle minőség fogalom szolgál: a kiválóság 

(excellence), azaz melyik a legjobb a sok közül, illetve a többiek mennyire jók. Az értékelés 

                                                             
2 A PDCA mozaikszó a Plan, Do, Check, Act folyamat elemeinek kezdőbetűiből áll össze 
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kimenete így többnyire valamiféle osztályozás (például értékelés 1-től 5-ig), amely egyben az 

összehasonlítást is lehetővé teszi. (Az osztályozás nem zárja ki az értékeléshez kapcsolódó 

szöveges magyarázatot, részletezést.) Példaként a különböző minőségi díjakat vagy a 

rangsorokat lehet megemlíteni. 

 
1. táblázat: Az értékelési eljárások cél és fókusz szerinti csoportosítása 

 
Forrás: a szerzők saját szerkesztése 

*A táblázatban szereplő új rövidítések, fogalmak magyarázatát lásd a szöveges részben. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az 1. táblázatban látható osztályozási rendszer pusztán a már 

bevezetett kezdeményezések csoportosítására alkalmas, ugyanis csak az eljárások alkalmazása 

során alakul ki, hogy a politikai szándék, a különböző érintettek érdekei és hatalmi viszonyai 

hogyan befolyásolják magát az értékelést (például annak célját). Az 1. táblázatban szereplő 

csoportosítási dimenziókat a korábbiakban már bemutattuk, az egyes konkrét tételek 

ismertetése, értelmezése – döntően a besorolási szempontok érzékeltetése érdekében – az 

alábbiakban olvasható. 

 A minősítő típusú, azon belül a rendszerekre irányuló hitelesítő eljárásokra vonatkozóan 

számos példa említhető. A legtisztábbak közé azok az iparágfüggetlen minősítő eljárások 

tartoznak, amelyek nagyon általános elvek meglétét vizsgálják a hitelesítendő szervezeteknél. 

Az ISO 9001 minősítés megszerzésének folyamata során például az intézménynek azt kell 

igazolnia a tanúsítást végző szervezet auditorai előtt, hogy az ISO-szabványban előírt 

folyamatokkal és eljárásokkal rendelkeznek, továbbá azok megfelelően működnek. A 

vizsgálat tehát a minőségirányítási rendszerre irányul, nem a konkrét tevékenység vagy 

termék minőségére. A tanúsítás minősítő értékelés, hiszen a szervezet megfelelését vizsgálja a 

szabványok alapján. (Ugyanakkor a gyakorlatban alkalmazott eljárások során találkozhattunk 

olyan példával is, ahol a tanúsítás inkább fejlesztőnek tekinthető, mert az értékelők már nem a 

megfelelőség megállapítását tekintették fő feladatuknak, hanem a fejlesztési lehetőségek 

feltárását (Takács, 2014). A tanúsítás inkább külsősöknek szól, mert annak eredménye nem a 

szervezet, hanem más szereplők számára igazolja a megfelelőséget.  
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Ezzel szemben az ESG-ben már olyan iparág-specifikus kritériumok is szerepelnek, 

amelyek a konkrét tevékenységek megfelelőségének vizsgálatára is alkalmasak (ilyenek 

például a hallgatóközpontú tanulásra, tanításra és értékelésre vagy a hallgatók felvételére, 

előrehaladására, elismerésére irányuló standardok). Ennél fogva az erre épülő akkreditációs 

eljárások a rendszer-alaptevékenység dimenzióban jellemzően köztes állapotot foglalnak el. 

Habár az ESG az intézmények belső minőségbiztosítására vonatkozó standardjai fejlesztő 

értékelésekre is felhasználhatóak (akárcsak az ISO esetében), a külső értékelés folyamatára és 

az értékelést végző ügynökségek működésére vonatkozó standardok együttesen, már 

alapvetően minősítő jellegű értékelést vetítenek előre. Mindez jól tükröződik például a MAB 

intézményakkreditációs mechanizmusában is. Az eljárás minősítő, hiszen a felsőoktatási 

intézmény működési engedélyének kiadása előtt az Oktatási Hivatal kötelezően bekéri a MAB 

véleményét, azaz az akkreditáció eredményét. Bár a MAB látogató bizottsága fejlesztési 

javaslatokat is megfogalmaz a folyamat során, az Oktatási Hivatalnak megküldendő értékelő 

vélemény miatt, az intézményakkreditáció elsődleges célja minősítő jellegű.  

A MAB intézményakkreditációs eljárása a fókuszt illetően is köztes helyzetben van: 

egyfelől az intézmény működését az ESG-standardokkal vetik össze (ami önmagában is 

köztes helyzetet takar), ám olyan tényezőket is értékelnek (értékeltek), mint például az 

intézmény kulcsfontosságú eredményei (ami még inkább az „alaptevékenység működése” 

kategória felé tolja az eljárást).  

A minősítő jellegű kategóriában érdemes még megemlíteni az üzleti felsőoktatásban folyó 

nemzetközi akkreditációs vizsgálatokat. Ezeket több szervezet is végzi (például az EFMD
3
). 

Viszonyítási alapként az egyes tanúsító szervezetek által kidolgozott standardgyűjtemény 

szolgál, amely egyaránt tartalmaz általános (rendszerszintű) és specifikus folyamatokra, 

termékekre (például magas szintű üzleti képzésre) vonatkozó elvárásokat. Az akkreditációs 

eljárás sajátossága, hogy önkéntes (ennek ellenére a piac sokszor kikényszeríti), és a végső 

eredmény nem nyilvános a közvélemény számára. Az akkreditáló szervezeteknek ugyanis az 

az álláspontjuk, hogy az intézmények az ügyfeleik, így a cél az intézmények fejlesztése, és 

ezért a jelentések nem a közvéleménynek szólnak. E tekintetben nagyon hasonlítanak például 

az ISO-eljáráshoz, ahogy abban is, hogy a megszerzett akkreditáció (tanúsítás) viszont már a 

külső érintetteknek szól, jelentős marketingelőnyt garantálva. Ez jelentősen befolyásolja az 

intézmények viszonyulását az eljárásokhoz. Mindezek indokolják tehát, hogy az eljárást 

minősítőnek tekinthessük. 

Hasznosnak tűnik néhány példát említeni az osztályozás-rangsorolás típusú minősítő 

értékelésekre is. Ezek közé tartozik többek között a 2006 és 2012 között Magyarországon is 

működő Felsőoktatási Minőségi Díj. Az odaítélés nagyon hasonlított a MAB akkreditációs 

folyamatára, bár az intézményeknek az önértékelést az ún. EFQM-modell alapján kellett 

összeállítaniuk, amely az adottságok (lényegében az erőforrásokat és irányítási rendszert leíró 

elemek) és eredmények bemutatásából állt össze. Ennek megfelelően a Minőségi Díj köztes 

helyen szerepel a rendszer-tevékenység tengelyen. Az EFQM-modell tehát nem standardokat, 

hanem értékelési szempontokat fogalmazott meg. Ez nem véletlen, hiszen a Felsőoktatási 

Minőségi Díj eljárása nem hitelesíteni akarta az intézményeket, hanem osztályozni. A díj 

megalapítását elsősorban fejlesztői célok vezérelték (csakúgy, mint a mintául szolgáló 

minőségi díjakat), amit a részvétel önkéntes jellege is erősített, ugyanakkor önmagában az a 

tény, hogy az eljárás során a hatékony és eredményes folyamatokkal rendelkező 

intézményeket jutalmazták (amelynek presztízsbeli értéke volt), erősítette azok megfelelési 

attitűdjét. Emiatt az intézmények inkább minősítésként viszonyultak a Felsőoktatási Minőségi 

Díj pályázathoz. (Hasonló kezdeményezés az Európai Bizottság által kiírt ECTS Label és 

Diploma Supplement Label is.) 

                                                             
3 EFMD: European Foundation for Management Development (https://www.efmd.org/accreditation-main/equis) 
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Az osztályozás jellegű minősítő értékelések csoportjába tartozik a kutatóegyetemi címmel 

kapcsolatos eljárás. Ilyen pályázatot a magyar felsőoktatásban 2010 januárjában írtak ki 

először. Az elbírálás során megkülönböztették (osztályozták) az intézményeket azok 

(múltbéli) teljesítménye alapján, így kategóriarendszerünkben a minősítés (osztályozás) és a 

termék-tevékenység metszetben helyezhetőek el. 

Szintén ide tartoznak az előre megadott indikátorok súlyozásával kialakított nemzetközi 

felsőoktatási rangsorok. Ezek döntően a médiának, a hallgatóknak és a policy-makereknek 

készülnek, e csoportok érdeklődése a fő hajtóerejük. Az alkalmazott indikátorok jellemzően a 

nemzetközi orientációjú kutatóegyetemek szempontjait tükrözik, a velük szembeni 

legátfogóbb kritika pedig éppen az intézmények ennek való megfelelési kényszerére világít 

rá. A rangsorok egy része – többnyire a sokféle területet értékelőké – önkéntes, intézményi 

adatszolgáltatáson alapszik, másik részük viszont kizárólag a nyilvános vagy intézménytől 

független adatforrásokra épít (például a nemzetközi bibliográfiai adatbázisokon alapuló, 

kutatási teljesítményt előtérbe helyezők). A hazai rangsorok besorolási szempontból a 

nemzetközi rangsorokkal azonos módon kezelhetők.  

Egy másik megközelítést képvisel az U-Multirank, amely nem készít átfogó rangsort, azaz 

az egyes mutatószámok súlyozásával nem állítja elő az intézmények végső helyezési listáját. 

Helyette az intézményeket – indikátoronként – öt nagyobb csoportba sorolják attól függően, 

hogy az adott mutató mentén milyen eredményt ér el a populáció a mediánértékéhez képest 

(részletesebben lásd e kötetben Temesi József tanulmányát).  

Számos példát hozhatunk a fejlesztő értékelési eljárásokra is. Ilyennek tekinthetőek a külső 

szereplők által folytatott, ám a szervezet tanulására szolgáló akkreditációra vagy tanúsításra 

előkészítő eljárások (előakkreditáció, előaudit). Az üzleti iskolák (önkéntes) akkreditációját 

végző szervezetek, mint az EFMD és az AACSB, a folyamat szerves részévé teszik a 

jelentkezők előzetes mentorálását. A kijelölt mentor, aki az érintett akkreditációs eljárást 

belülről ismeri, időről időre visszacsatolást ad az intézménynek a működésről, az 

akkreditációhoz készített anyagokról. Az ISO-eljárás esetén is bevált gyakorlat az előaudit, 

amelynek során a külső szolgáltató annak érdekében szimulálja az auditvizsgálatot, hogy a 

tanúsítandó cég jobban meg tudjon felelni a későbbi, tényleges eljárásban. 

Az előző csoportba tartozik az European University Association (EUA) ún. intéz-

ményértékelési programja (institutional evaluation programme
4
) is, ami fejlesztési ta-

nácsadást kínál az önként jelentkező intézményeknek. Az önértékelésre és a helyszíni 

látogatásra épülő folyamat során az intézmény helyzetét, stratégiáját és alkalmazott eszközeit 

átfogóan értékelik, de emellett szintén kérhető egy-egy kiemelt terület részletesebb elemzése. 

Az eljárást követő években lehetőség van az utánkövetésre (follow-up evaluation) is. Az 

eljárás tehát alapvetően fejlesztő jellegű. Néhány esetben azonban előfordult, hogy egy-egy 

kormányzat (például Szlovákiában, Romániában, Írországban) az EUA-t kérte fel a 

felsőoktatási intézmények értékelésére. Ilyen körülmények között az eljárás az intézmények 

nézőpontjából akár minősítő jellegű is lehet. Ugyancsak a minősítő jelleget erősítheti, hogy az 

értékelés eredményét az EUA 2009 óta nyilvánosságra hozza (ellentétben például az EFMD 

vagy az AACSB által folytatott eljárások eredményével). 

Módszertani szempontból különösen érdekes fejlesztő értékelési eljárásnak tekinthetőek 

azok az indikátorrendszerek is, melyeket egy külső szervezet (akár egy hatóság) 

minőségfejlesztési célból készít. Ezek eredményei gyakran anonimizáltak (az intézmények 

csak magukat tudják beazonosítani) és/vagy csak az intézmények számára hozzáférhetőek. A 

mechanizmus fejlesztő jellegét az tükrözi, hogy az indikátorokat az intézmények 

teljesítményének megítélésére önmagukban nem tartják alkalmasnak, csak arra, hogy a 

problémás területeket jelezzék. Az eredmények azonban iránymutatást adhatnak arra 

                                                             
4 http://www.eua.be/activities-services/institutional-evaluation-programme/Home.aspx 
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vonatkozóan, hogy a szervezetnek milyen területeken érdemes tovább vizsgálódnia, hol kell a 

problémákat feltárnia. Ehhez hasonló szerepűek a közoktatásban alkalmazott PISA-

értékelések és az országos kompetenciamérések
5
 is, amelyek elsősorban fejlesztői céllal 

készülnek, ugyanakkor a közvéleményben gyakran az adott ország közoktatási rendszerének 

(PISA) vagy egy-egy iskolájának (kompetenciamérés) minősítéseként értelmeződik. Például a 

HVG a kompetenciamérések eredményét beépíti a középiskolai rangsorába, és maguk az 

intézmények is gyakran tüntetik fel a kompetenciamérések eredményét a szülőknek szóló 

diáktoborzó anyagaikban. 

Fejlesztő értékelési eljárásokat nemcsak külső, hanem a belső szereplők is folytathatnak. 

Példaként említhetők a kollaboratív benchmark-eljárások, melyekben különböző felsőoktatási 

intézmények szervezett módon cserélnek adatot abból a célból, hogy saját gyengeségeiket és 

erősségeiket be tudják azonosítani (ESMU, 2010.) Ide tartozik a MaUniMo-projekt
6
, 

amelynek keretében az EUA és négy felsőoktatási intézmény a nemzetközi mobilitás 

értékelésére alkalmas eszközt fejlesztett ki, majd tesztelte azt. Szintén említésre méltó az 

IMPI
7
 projektje is, melynek során a nemzetköziesedéssel kapcsolatos indikátorokat 

definiáltak, és olyan támogató eszköztárat (toolbox) alakítottak ki, amely „lehetővé teszi a 

személyre szabott profilkészítést és önértékelést, valamint az intézményközi összehasonlítást 

a kölcsönösen elfogadott benchmark gyakorlatok alapján”.
8
 Az intézmények innovációs 

potenciáljának értékelésére szolgál a HEInnovate projekt keretében fejlesztett eszköz
9
.  

A belső fejlesztő értékelések további példáiként értelmezhetők a valamely folyamat vagy 

működés fejlesztését előirányozó mechanizmusok is. Intézményi szempontból szintén 

fejlesztő értékelésnek tekinthetőek a hallgatói (vagy az érintett csoport körében folytatott) 

azon elégedettségmérések eredményei, amelyek az intézményműködés fejlesztését célozzák 

meg (valamely dimenzióban). Ezek azért belső értékelések, mert a hallgatók csak az adatokat 

nyújtják, a módszertan megválasztását, az adatelemzést és az értékelést az intézmény maga 

végzi el. Noha az értékelés célját tekintve a hallgatói elégedettségi felmérések minősítő és 

fejlesztő típusú értékelések is lehetnek attól függően, hogy a szervezet vezetői milyen célból 

kezdeményezik, hogyan használják fel az eredményeket, a gyakorlatban inkább a fejlesztő 

jellegű alkalmazás tapasztalható a felsőoktatásban. 

2. TOVÁBBI ELEMZÉSI SZEMPONTOK 

A fentiekből az tükröződik, hogy az értékelési eljárások csoportosítása analitikus szempontból 

jól használható, ám a gyakorlatban a bemutatott példák egy részében az egyes szempontokat 

egyidejűleg kísérelték meg érvényesíteni. Számos eljárásban egyaránt törekednek a belső és 

külső értékelési elemek beépítésére, és egyszerre fogalmaznak meg minősítési és fejlesztési 

célokat. Például a Magyar Akkreditációs Bizottság intézményakkreditációs eljárása 

önértékelésre és a látogató bizottság jelentésére is épül, a végső jelentések egyszerre minősítik 

az intézményt (megfelelt vagy nem az akkreditáció szempontjainak), illetve fogalmaznak meg 

minőségfejlesztési tanácsokat. A MAB tehát egyidejűleg törekszik a minőséghitelesítésre és a 

minőségértékelésre, ami feszültséggel jár. Ennek nemcsak az az oka, hogy a két 

megközelítésnek más-más felhasználói vannak (míg a hitelesítő eljárások eredményei 

elsősorban a felsőoktatás vevőinek, azaz a hallgatóknak, a munkaadóknak, az államnak, a 

társadalomnak szólnak, akiket orientálni akar, addig a fejlesztő eljárások haszonélvezője 

maga az értékelt szervezet). A feszültség oka az is, hogy a minősítő eljárásokhoz gyakorta 

                                                             
5
 Lásd: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras 

6 MApping UNIversity MObility, lásd http://www.maunimo.eu/index.php/the-maunimo-project 
7 Indicators for Mapping & Profiling Internationalisation; http://www.impi-project.eu/home 
8 http://www.impi-project.eu/mission 
9 https://heinnovate.eu/ 
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kapcsolódik valamilyen jutalom vagy szankció (akár nem szándékolt módon is, például a 

közvélemény megítélése révén), ami megnehezíti a fejlesztői beavatkozásokat. Míg a fejlesztő 

eljárásokhoz a hibák feltárására és az őszinteségre van szükség, addig a minősítő eljárások 

gyakran épp ellenkező hatással járnak: a hibák elleplezése és a jól működő intézmény 

látszatának fenntartására ösztönözik az intézmény képviselőit.  

Az értékelés minősítő vagy fejlesztő jellege gyakran mosódik össze az értékelést követő 

intézkedés természetével (büntetés, jutalmazás, fejlesztés). Ez annak köszönhető, hogy a 

minősítő megközelítések gyakran törekednek arra, hogy egységes kritériumok alkalmazásával 

összehasonlítsák vagy rangsorolják az értékelt egységeket, s ez által például forráselosztási 

döntések alapjául szolgáljanak. A fejlesztő megközelítések azonban az értékelt egységet 

önmagában kívánják vizsgálni, nem másokhoz képest. Nem a múltbéli teljesítményt 

minősítik, hanem a jövőbeli potenciál eléréshez adnak tanácsokat. A minősítő vagy fejlesztő 

jelleg kialakulásában tehát lényeges szerepe van annak, hogy a követő intézkedések 

közvetlenül (például jutalmak, a teljesítménnyel összefüggő díjazás) vagy közvetett módon 

(például a jelentések nyilvánossága révén bekövetkező hallgatói preferenciaváltozás) hatnak-

e, illetve hogy pozitív vagy negatív ösztönzőket vezetnek-e be. Minél közvetlenebbnek és 

minél erősebbnek élik meg az ösztönzők jelenlétét a szereplők, annál nagyobb a késztetés, 

hogy az eljárást minősítőnek kezeljék. Éppen ezért olyan kérdéseknek is jelentős szerepe van, 

minthogy egy értékelő eljárás önkéntes vagy kötelező, a jelentések nyilvánosak-e vagy sem, 

továbbá hogy a jelentésekben az intézményeket anonim módon vagy nevesítetten tüntetik-e 

fel.  

Az ESG mind a minősítő, mind a fejlesztő értékelési eljárásokat képes támogatni. 

Szolgálhat olyan standardok gyűjteményeként, amelyek konkrét elvárások megfogalmazása 

révén operacionalizálhatóak, számon kérhetőek, ellenőrizhetőek. Ugyanakkor használható 

olyan útmutatóként is, amely a minőség szempontjából fontos tényezőkre irányítja a 

figyelmet, miközben olyan kérdéseket vet fel, amelyek katalizálhatják a fejlesztési 

törekvéseket. A kérdés az, hogy az adott felsőoktatási rendszerben alkalmazott értékelési 

eljárásokban a részt vevő szereplők hogyan tekintenek az ESG-re.  
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