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Ausztrália felsőoktatása és minőségbiztosítási rendszere 

 

Ausztrália felsőoktatási rendszere 

Az ausztrál kormányzat oktatási koncepciója 2008-ban „oktatási 

forradalomhoz” vezetett. Az oktatásban résztvevők száma mellett az 

oktatás színvonala is folyamatosan emelkedett az utóbbi években. Az 

ausztrál kormány további erőfeszítéseket tesz a tendencia megtartására: 

szorgalmazza a nagyfokú együttműködést a tagállamok1 között, nagyobb 

hangsúlyt fektet az eredmények javítására, a minőség biztosítására, 

mindezt azért, hogy elérje legfontosabb célját: a produktivitás növelését.2 

A reform az állami és magánszektor együttműködését irányozza elő, és 

valódi partnerséget kíván kialakítani a szülők, a diákok, a munkaadók és a 

kormányzat minden szintjének bevonásával. Ausztráliában az állami 

politika kiemelt figyelmet szentel a tanulás támogatására, ezzel 

ösztönözve az egyetemeiket, hogy azok is nagy hangsúlyt fektessenek a 

tanulás minőségére és eredményességére. Ebben az is közrejátszik, hogy 

Ausztrália a felsőoktatási szolgáltatások egyik legjelentősebb exportőrévé 

vált, így számára nem mindegy, hogy milyen minőségű szolgáltatást tud 

nyújtani az Ázsia-Óceánia térségben.3 

A kormány nagy hangsúlyt fektet a nemzetköziség támogatására is. 1995 

és 2005 között a külföldi hallgatók aránya csaknem négyszeresére 

növekedett, 10 év alatt 7%-ról 26%-ra ugrott. Így az oktatás Ausztrália 

harmadik legjelentősebb exporttermékévé vált – a külföldi hallgatóktól 

befolyt tandíj révén. Az ország hallgatói létszáma 2007-ben csaknem 

egymillió fő volt, melynek negyede teljes tandíjat fizető külföldi hallgató. 

Ausztrália világviszonylatban az élen áll a nemzetközi diákoknak nyújtott 

oktatás terén. Évente több mint 400.000 diák vesz részt az ausztrál 

oktatásban, a világ 200 országából.4 

Az ausztrál állampolgárok zöme állami finanszírozású képzésben tanulhat, 

a jövőben viszont elriaszthatja a fiatalokat, hogy a költségtérítés, és a 

                                                             
1 Ausztrália 1901 óta szövetségi állam. Minden tagállamnak saját kormánya van, minden kormány élén 
kormányzó áll. 
2 http://www.dfat.gov.au/facts/education_in_australia.html 
3 http://www.szemeszter.hu/?at=egycikk&HirID=716 
4 Ausztrál Nagykövetség honlapja: http://www.hungary.embassy.gov.au/btpshungarian/Okt.html 

http://www.dfat.gov.au/facts/education_in_australia.html
http://www.szemeszter.hu/?at=egycikk&HirID=716
http://www.hungary.embassy.gov.au/btpshungarian/Okt.html
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tandíj egyre magasabb. A kormány ugyanis azzal a javaslattal állt elő, 

hogy az egyetemek folyamatosan függetlenedjenek az állami 

finanszírozástól, és inkább saját üzleti tevékenységbe vágjanak bele. 

Eddig az állam az egyetemek költségvetésének 40%-át állta, a többit 

pedig a tandíjak, kutatói ösztöndíjak, és önálló befektetések alkották. A 

kormány célja, hogy a felsőoktatás versenyképessége növekedjen, és 

inkább állami támogatásúvá váljon, ne államilag finanszírozottá.5 

A középfokú oktatásban végzett hallgatók 63%-a bekerül a 

felsőoktatásba. Hazánkhoz hasonlóan a felvételi eredményként is 

funkcionáló érettségi bizonyítvánnyal történik a felsőoktatásba való 

belépés. Az alapképzésnek három formája közül választhatnak a 

hallgatók: általános diplomát szeretnének (3 év), szakmai bachelor 

diplomát (4 év), vagy kitüntetéses bachelor diplomát (4+1 év). 

Amennyiben sikeresen zárult az alapképzés, továbbléphetnek a mester 

szintre, ahol szintén választhatnak: „tananyagot feldolgozó” mesterképzés 

(1-2 év) vagy kutatói mesterképzés (1-2 év) mellett döntenek. Ha valaki 

kitüntetéses bachelor diplomával rendelkezik, automatikusan felvételt 

nyer a kutatói mesterképzésre, vagy doktori képzésre (3 vagy 5 év). 

Mindez természetesen a felsőoktatási intézményekre vonatkozik. Ugyanis 

kétféle továbbtanulásról beszélhetünk Ausztráliában: felsőfokú oktatási 

programokról, melyeket az egyetemek vagy más felsőoktatási 

intézmények szerveznek; és szakképzésről, melyet a különböző iparágak 

és intézmények kínálnak (VET6). Ezen belül is képzési formák közül 

választhat a diák, beleértve a távoktatást, az online képzést és az egyéni 

tanulást.  

Ausztrália felsőoktatási intézményei között 37 állami egyetem, 2 

magánegyetem (önálló akkreditációval), és 4 további saját akkreditációval 

rendelkező intézmény található. Ezeken kívül több mint 150 egyéb 

felsőoktatással foglalkozó, a területi önkormányzatok által akkreditált 

intézmény várja a hallgatókat. Mindegyik felsőoktatási intézménynek 

önálló küldetése és céljai vannak, ehhez igazodik a tanítás módszertana 

és a kutatás, a diákok összetétele és az oktatási programok skálája, 

tartalma.  

                                                             
5 http://www.szemeszter.hu/?at=egycikk&HirID=716 
6 Vocational Education and Training 
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Érdemes megemlíteni az ausztrál egyetemek kiválóságát, hiszen a világ 

100 legjobb egyetemét számba vevő 2011-es QS rangsorban nyolc 

ausztrál egyetem is szerepel, ezek közül öt a legjobb ötvenben van benne. 

A legjobb helyezést a 26. helyen álló Australian National University 

szerezte. (Bár a 2010-es rangsorban előnyösebb pozícióban, a 20. helyen 

szerepelt.)7 Ez a nyolc egyetem alkotja a „Nyolcak Csoportját”, ami elit 

egyetemek csoportosulását jelenti 1994 óta. 1999 óta pedig a „Nyolcak 

Csoportja” megnevezés hivatalosan is biztosítja a színvonalat a nyolc 

egyetem mindegyikében. A köztük lévő kreditelfogadási egyezménynek 

köszönhetően szabad az átjárás a hallgatók számára. 

Az ausztrál szakképzést és műszaki képzést a bejegyzett oktatási 

intézmények végzik, beleértve a Műszaki és Továbbképzési Főiskolákat 

(TAFE8), a magániskolákat és a közösségi intézményeket. A szakképzést 

végző intézmények igazodnak az ipar igényeihez.9 

 

Minőségbiztosítás a felsőoktatásban 

A kormány, az ipar és a szakmai testületek együttesen végzik a 

felsőoktatási rendszer ellenőrzését, hogy megbizonyosodjanak a magas 

színvonal megtartása és fejlesztése felől.  

Az ausztrál felsőoktatási rendszer minőségbiztosítása az ausztrál kormány, 

az államok és alsóbb szintű közigazgatási területek kormányai, illetve az 

ausztrál felsőoktatási szektor partnerségén alapul. Ennek a partnerségnek 

részét képezik a nemzetileg egységes előírások és elvárások a képesítések 

elismerését és akkreditációját illetően, illetve a külső monitoring és a 

független minőségi audit elvégzése terén is. 

Az Ausztrál Egyetemek Minőségi Ügynöksége (AUQA10) független, 

nonprofit szervezet, amely auditál és jelentést ír az ausztrál felsőoktatás 

minőségéről. Az AUQA vizsgálata esetenként kiterjedt az ausztrál 

egyetemek külföldi kirendeltségeire és offshore partner intézményeire is. 

(Az AUQA tevékenységei jelen pillanatban a TEQSA-hoz11 vannak 

átirányítva, erről bővebben a következő fejezetben.) 

                                                             
7 http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011?page=1 
8 TAFE: Technical and Further Education 
9 http://www.hungary.embassy.gov.au/btpshungarian/Okt.html  
10 Australian University Quality Agency 
11 Tertiary Education Quality and Standards Agency 

http://www.hungary.embassy.gov.au/btpshungarian/Okt.html
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A szakképzési (VET) rendszerben az Ausztrál Minőségi Oktatási 

Keretprogram (AQTF) felsorolja azokat a nemzeti elvárásokat, amelyeket 

az oktatási intézményeknek teljesítenie kell. Az AQTF egy egységes, 

nemzeti rendszer, amely kiterjed az összes nemzetileg elismert 

képzettséget biztosító oktatásra és továbbképzésre.  

A Transznacionális Minőségi Stratégia (TQS12) a külföldön folyó ausztrál 

oktatás minőségét védi és segíti elő. Az Ausztrál Kvalifikációs 

Keretprogram (AQF) pedig 1995 óta egységes nemzeti rendszert biztosít a 

képesítésekben, szakoktatásban (TAFE és privát is) és a felsőoktatási 

szektorban (főleg egyetemekre vonatkozóan) az egységes kritériumoknak 

való megfelelés vagy az akkreditáció szempontjából. 

Jó gyakorlat adatbázis Ausztráliában 

Ausztrália felsőoktatási rendszerében nagy szerepet játszik a jó gyakorlat 

adattár. Az adatbázis nem egyszerűen országos szintű, hanem a Csendes 

óceán egyik régióját fogja közre, vagyis Ausztráliát, Új-Zélandot és Új-

Guineát.  

Az adatbázis létrejötte, fenntartói 

 

AUQA 

A jó gyakorlat adatbázist az AUQA, hozta létre. A szervezet létezése alatt 

egyedülállóként látta el a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat az 

ausztrál egyetemek körében. A szervezet azonban megszűnt, feladatait 

jogutódja, a Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) 

vagyis a Felsőoktatási Szabvány- és Minőségügyi Ügynökség vette át. Az 

adatbázis kezelését jelenleg is a szervezet látja el. 

NZUAAU 

Mivel nem csupán országos szintű adattárról van szó, szükséges 

megemlíteni a másik fenntartó szervezetet is. A New Zealand Universities 
                                                             
12 Transnational Quality Stategy 
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Academic Audit Unit (NZUAAU), vagyis az Új-zélandi Egyetemek 

Tudományos Auditáló Egyesülete közreműködik az AUQA jó gyakorlat 

adattár fenntartásában. A NZUAAU 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy 

vizsgálatai segítségével biztosítsa és fejlessze a tudományos minőségi 

fokozat elérését az új-zélandi egyetemeken. Az egyesület egyaránt 

foglalkozik az intézmények minőségbiztosításával, minőségfejlesztésével, 

valamint a jó gyakorlatok terjesztésében is részt vesz.  

TEQSA  

Az ausztrál kormány 2008-ban elindította az ausztrál felsőoktatás 

felülvizsgálatát, a felsőoktatási rendszer átszervezése, javítása érdekében. 

A felülvizsgálat ajánlatot tett egy független, nemzeti, szabályozó szervezet 

létrehozására. A javaslatot tevő felek azzal érveltek, hogy egy nemzeti 

szervezet biztosíthatja a felsőoktatás hatékony, korszerű és fenntartható 

fejlődését, egy nagyobb, sokszínűbb és a kereslet által vezérelt 

környezetben. A 2010/11-es tanévre a kormány elrendelte az ausztrál 

felsőoktatási szabvány- és minőségügyi ügynökség létrehozását. A 

szervezet fő feladata a felsőoktatási minőségbiztosítás szabályozása. A 

TEQSA két területre összpontosít egyszerre; hogy az intézmények 

pontosan megfeleljenek az előírásoknak, valamint hogy jó gyakorlataikat 

nyilvánosságra hozzák a minőségfejlesztés céljából. E tekintetben a 

szervezet „következő generációs” szabályozó szervezetnek minősül, és ez 

alapján igazán egyedi kezdeményezésnek bizonyul. Az ügynökség 

törvényességi hátterét a 2011-es ügynökségről szóló törvény biztosítja. A 

törvény előírja, hogy minden ausztrál intézményben működő felsőoktatási 

szolgáltatást nyilvántartásba kell venni a TEQSA által, ez a lista 2012 

januárjától elérhető lesz a honlapon. A két szervezetben –AUQA, TEQSA 

jelenleg is zajlik az átszervezés, az intézmények 2012-re kerülnek át 

véglegesen az AUQA-tól, a TEQSA-hoz. Az adatbázis transzferálásán is 

dolgoznak jelenleg, addig is az eredeti linken továbbra is elérhető. 

A jó gyakorlat adattár általános jellemzői 

A TEQSA értelmezésében jó gyakorlatnak nevezünk minden olyan 

metódust, vagy tevékenységet, amely a minőségbiztosítási folyamatban 

igazoltan hozzájárult az intézmény minőségi szintjének fejlesztéséhez. A 

jó gyakorlatok tehát mindenképpen szükségesek az intézmény megfelelő 

működéséhez. Az adattár segítségével pedig a térségben található 

intézmények megoszthatják egymás között azokat, ezáltal is segítve és 
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támogatva egymást. Az adattár sikerességét jelzi, hogy 2010 decemberéig 

több mint 153 ezer látogató böngészett az adatbázisban. 

Az adatbázis félig nyitott rendszerben működik, hiszen a keresés funkció 

bárki számára elérhető, a feltöltés azonban nem. A feltöltés csak 

meghívás alapján engedélyezett. A meghívást a validációs bizottság intézi. 

A meghívásos rendszer beajánlás és akkreditációs jelentés alapján 

történik, melyet a validációs bizottság bírál el. 

Az adatbázis jelenleg több mint 160 jó gyakorlatot tartalmaz a következő 

témákban: 

Accreditation and Approval Akkreditációs folyamat és jóváhagyás 

Community and Industry Engagement Közösségi és ipari elkötelezettség 

Governance  Kormányzás 

Indigenous  Őslakosok 

International Activities  Nemzetközi tevékenységek 

IT and Library  Információs technológiák és a könyvtár 

Management Planning and Review  Menedzsment tervezés és felülvizsgálat 

Research and Consultancy  Kutatás és tanácsadás 

Research Training  Kutatás és oktatás 

Staff Munkatársak 

Students  Tanulók 

Support Services  Támogató rendszerek 

Teaching and Learning Tanulás és tanítás 

 

Minden jó gyakorlatot az adatbázisba kerülés előtt jóvá kell hagynia a 

validációs bizottságnak, amely eddig az AUQA és a NZUAAU volt, jelenleg 

pedig az új-zélandi egyesület mellett a TEQSA látja el ezt a feladatot. 

A felhasználó hozzáférhet minden egyes jó gyakorlat összefoglaló 

dokumentumához. Amennyiben bármilyen további információra van 

szüksége az adott jó gyakorlat tekintetében, úgy kapcsolatba léphet a 

feltöltő intézménnyel, részt vehet a témához kapcsolódó fórumokon, 

értékelheti az adott jó gyakorlat hasznosságát, valamint további 

információkat találhat a fenntartó szervezetekről. 

Az adatbázist minden évben kétszer frissítik, ebben az időszakban 

kerülnek fel a legújabb átvizsgált jó gyakorlatok is. Minden bejegyzés 3 

éven keresztül kap helyet az adatbázisban, majd három évenként 

felülvizsgálják azokat és törlik az adatbázisból, amennyiben már nem 
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használhatóak. Ha valaki értesülni szeretne az új jó gyakorlatok 

feltöltéséről, feliratkozhat a TEQSA levelező rendszerébe, így e-mailen 

keresztül kap értesítést az újdonságokról. 

 

A fenntartó szervezetek törvényességi felügyeletet vállalnak az adatbázis 

működésében, azonban nem vállalják a felelősséget bármilyen hiba, 

mulasztás, vagy sérülés tekintetében, mely a jó gyakorlatok végrehajtása 

kapcsán keletkezhet. A szervezetek igyekeznek biztosítani, hogy az 

adattárban található tartalmak pontosak, a valóságnak megfelelnek és 

nem sértik semmilyen „harmadik személy” jogait. Azt azonban kijelentik, 

hogy az adatbázis tartalmazhat nem szándékos hibákat. A 

hiperhivatkozások csak tájékoztató jellegűek, amennyiben a felhasználó 

úgy dönt, hogy ezekre a hivatkozásokra kattint, elhagyja az oldalt és a 

fenntartó nem tudja garantálni, az adott oldal feddhetetlenségét. A 

fenntartó nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért. 

A feltöltött jó gyakorlatok szellemi tulajdont képeznek. Figyelembe véve 

az 1967-es szerzői jogi törvényt, más személy nem terjesztheti az 

adatbázisban talált tartalmakat, nem dolgozhatja át azokat a fenntartó 

írásos beleegyezése nélkül. A képek, logók, vagy ábrák az oldal 

azonosítására szolgálnak, azokat eladni, értékesíteni harmadik 

személynek tilos. 

Feltöltésre, feltöltőkre vonatkozó szabályok: 

 Minden feltöltés csak meghívás alapján lehetséges, olyan intézmény 

által, mely valamely validációs bizottság által bejegyzett. 

 A hozzájárulók részvétele teljes mértékben önkéntes. 

 Minden feltöltött jó gyakorlatnak meg kell felelnie a sablon által előírt 

követelményeknek. Ezek után a fenntartó ellenőrzi a feltölteni kívánt 

adatokat. Az adatbázis működéséért felelős szervezet fenntartja 

magának a jogot, a stílusbeli, nyelvhelyességi, helyesírási, valamint 

követhetőség, következetesség és egyértelműség szempontjából 

javításokat eszközöljön. 
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 A bejegyző fél köteles minden olyan adatot közölni, ami befolyással 

lehet a jó gyakorlat használatának folyamatára. Kétséget kizáróan 

igazolnia kell, hogy az adott jó gyakorlat a saját szellemi tulajdona. 

 A feltöltők elfogadják, hogy a jó gyakorlatok a fenntartó szervezet 

tulajdonát képezik a publikálást követően. 

 Csak a fenntartó szervezet rendelkezik átírási joggal a jó gyakorlat 

felett. 

 Minden bejegyzésre teljes diszkréciót biztosít a fenntartó. 

 A bejegyzést a fenntartó bármikor törölheti, amennyiben az bármilyen 

szabályba ütközik. 

 A bejegyző bármikor kérheti a jó gyakorlat eltávolítását az 

adatbázisból. 

 Az adatbázist szabályozó szervezet fenntartja magának a jogot a 

változtatásokra, a változtatásokról a feltöltők minden alkalommal 

tájékoztatást kapnak. 

 

Az adatbázis megjelenése, keresés az adatbázisban 

A feltöltő felület nem érhető el mindenki számára, a kereső felület 

azonban nyilvános. Keresni az adatbázisban két módszer alapján 

lehetséges: kulcsszó, illetve szövegrészlet alapján. 

További keresési feltételek is beállíthatók; a feltöltő intézmény neve, a jó 

gyakorlat témája, vagy a feltöltés dátuma szerint is rá lehet keresni jó 

gyakorlatra: 
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Minden bejegyzett intézmény megtalálható a listában: 

 

Illetve minden új bejegyzést külön feltüntetnek a kereső felületen: 

 

A jó gyakorlatok tartalmi leírása 

Az adattárban az alábbi adatok találhatóak a jó gyakorlatokról:  

 a jó gyakorlat célja 

 a jó gyakorlat környezete, kontextusának ismertetése 

 a jó gyakorlat működése, praktikus tanácsok 
 a jó gyakorlat sikertényezői 

 szükséges erőforrások 

 egyéb megjegyzések 

 kapcsolattartó adatai 
 alapadatok – jóváhagyó szervezet, a feltöltés dátuma, referencia-

dokumentum elérhetősége 

 átlagos visszajelzés a jó gyakorlat (feedback) 
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Összegzés 

 

Az ausztrál felsőoktatás igen előremutató, és egységes rendszert 

működtet a minőségbiztosítás területén, és ehhez kapcsolódóan igen 

innovatív, és nagyon jól strukturált adatbázist működtetnek. A 

felsőoktatási minőségfejlesztése alapvetően egy intézmény kezében van, 

ami biztosíthatja azt, hogy egységes, sztenderdizált folyamatok 

működjenek a teljes vertikumban.  

Az adattárban igen figyelemreméltó a visszacsatolás azonnali 

megvalósíthatósága, illetve az is, hogy nagyon jól kereshető, és átlátható 

felépítést sikerült létrehozni.  

 

Tudástár 

NZUAAU honlap: http://www.nzuaau.ac.nz/good-practice 

AUQA archívum: http://pandora.nla.gov.au/pan/127066/20110826-

0004/www.auqa.edu.au/aboutauqa/index.html 

TEQSA honlap: http://www.teqsa.gov.au/ 
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