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Többszintű minőségfejlesztési- és felsőoktatási jó 

gyakorlatok az Egyesült Államok felsőoktatásban 

 

Az Egyesült Államok felsőoktatásának alapelvei, valamint a 

minőség megjelenésének területei 

A minőség felsőoktatásban betöltött szerepét vizsgálva az Egyesült 

Államokban érdekes dualitásnak lehetünk tanúi. Miközben az amerikai 

egyetemek rendre uralják a felsőoktatási rangsorokat – melyből 

természetesen nem lehet, és nem is szabad következtetéseket levonnunk 

a felsőoktatás általános színvonalát tekintve –, s mind akadémiai, mind 

adminisztrációs szolgáltatásaikat kiemelkedő szinten biztosítják, 

intézményen belüli minőségfejlesztési irodákat igencsak elvétve 

találhatunk. Ennek egyik fő oka a minőségfejlesztés (quality 

improvement), mint fogalom körül kialakult akadémiai vita.  

A CHEA (Council For Higher Education Accreditation), az Egyesült Államok 

akkreditációs intézményeit minősítő szövetség úgy határozza meg a 

minőségfejlesztés fogalmát terminológiai gyűjteményében, mint „az 

elvárás, hogy egy intézmény rendelkezik programjai minőségének 

monitorozásához és fejlesztéséhez szükséges tervvel. A legtöbb esetben a 

minőségbiztosítási és minőséghitelesítési (akkreditációs) intézmények 

elvárják, hogy működő folyamatok biztosítsák ezt”1. Ezt támasztja alább 

tovább a CHEA akkreditáló szervezetek elismerését vezérlő irányelve, 

mely szerint „megerősíti, hogy az akkreditáló szervezet sztenderdjei 

előremozdítják az akadémiai minőséget a felsőoktatásban”2. Látható 

tehát, hogy a minőségfejlesztés, mint teljesítendő cél így elérhető pusztán 

                                                             
1 Council For Higher Education Accreditation (CHEA) 2001, Glossary of Key Terms In Quality Assurance and 

Accreditation. http://www.chea.org/international/inter_glossary01.html 
2 Council For Higher Education Accreditation (CHEA) 1998, kiegészítve 2006, 2010, Recognition of Accrediting 
Organizations. Policy and Procedures. http://www.chea.org/pdf/Recognition_Policy-June_28_2010-FINAL.pdf 

http://www.chea.org/international/inter_glossary01.html
http://www.chea.org/pdf/Recognition_Policy-June_28_2010-FINAL.pdf
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az akkreditációra készített önértékelések megfelelő összeállításával is. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy számos intézmény ne alkalmazott 

volna valamiféle minőségirányítási és fejlesztési rendszert. Így például az 

1980-as évek végétől a TQM / CQI, majd később a Malcolm Baldrige 

modell terjedt és épült be a felsőoktatási intézményekbe. Mindazonáltal a 

fenti szemlélet okán, valamint figyelembe véve, hogy a felsőoktatás 

szabályozásában a központi kormányzatnak rendkívül kevés szerepe van, 

nem létezik olyan, szövetségi forrásból készített adatbázis, mely 

minőségfejlesztési, vagy felsőoktatási jó gyakorlatok tartalmazna.  

Létezik viszont számos más, alacsonyabb szinten fenntartott gyűjtemény, 

s jelen ország-tanulmányban ezeket mutatjuk be. A teljesség érdekében 

három, egymástól jól elkülöníthető szinten demonstráljuk az adattárak 

működését: regionális, egyetemi szövetségi, illetve intézményi 

szinten. 

1. Jó gyakorlat adattár regionális szinten 

Jó gyakorlat adattár 

Az adattár kezelője, fejlesztője 

Az Egyesült Államokban a CHEA, mint szövetségi szintű entitás alatt 

foglalnak helyet a regionális akkreditációs szervezetek, melyből összesen 

6 működik. Ezek egyike az 1895-ben alapított Közép-Nyugati Oktatási 

Szövetség (North Central Association of Colleges and Schools, NCA), mely 

az Egyesült Államok közép-nyugati régiójában végzi tevékenységét3. 

 Az NCA két bizottságra oszlik, ezek egyike a felsőoktatásért felelős 

Felsőoktatási Bizottság (Higher Learning Commission, HLA). A HLA 

adhatja meg (többek közt) a jelzett államokban található felsőoktatási 
                                                             
3 A hatáskörébe tartozó államok: Arkansas, Arizona, Colorado, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Michigan, 

Minnesota, Missouri, Észak-Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Új Mexikó, Dél-Dakota, Wisconsin, Nyugat-
Virginia, Wyoming. 
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intézmények számára az akkreditációt, s végső soron biztosítja azok 

minőségét. E tevékenysége keretében többféle lehetőséget is biztosít az 

intézmények számára, hogy akkreditációjukat megújítsák. Az egyik, 

hagyományosnak tekinthető út az önértékelés – szakmai felülvizsgálat (és 

helyszíni látogatás) – bizottsági tárgyalás (és döntés) fonalát követi. A 

másik, Akadémiai Minőségfejlesztési Program (Academic Quality 

Improvement Program, AQIP) alternatív eljárást kínál a már tanúsítványt 

kapott intézmények számára. Az AQIP 9 kategóriát állapít meg (vegyítve a 

már létező minőségfejlesztési modelleket, valamint saját 

tapasztalataikat), mely lehetővé teszi az intézmények számára, hogy 

rendszerezetten és sztenderdizáltan fejlesszék a működésüket. A 

programhoz kapcsolódóan egy adattárat (AQIP Action Project Directory4) 

is létrehoztak azzal a céllal, hogy az AQIP-ban részt vevő intézmények 

megoszthassák egymással az akkreditáció során kötelezően elkészítendő 

fejlesztési projektjeiket (Action Project). 

Az adattár kapcsolata a felsőoktatási intézményekkel 

Minden egyes jó gyakorlat, annak módszertana és leírása közvetlenül a 

felsőoktatási intézményekből érkezik be az APD-be. 

Az adattárral kapcsolatos jogszabályi háttér 

Az adatbázis működése nem jelenik semmilyen jogi aktusban, 

jogszabályban. Ennek oka, hogy a felhasznált adatok kizárólag nyilvános 

forrásokból származnak, ezért kezelésük nem kötődik jogilag is 

szabályozott eljárási elvekhez. Ugyanakkor az intézmények felé elvárás, 

hogy 3-4 jó gyakorlatot folyamatosan megjelenítsenek. 

                                                             
4 http://www.ncahlc.org/component/com_apdsearch/Itemid,126/index.php 

http://www.ncahlc.org/component/com_apdsearch/Itemid,126/index.php
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A jó gyakorlat adattár alapjellemzőinek bemutatása 

Az adattár kezelőjének szakmai kompetenciái, közigazgatási 

beágyazottsága 

A Higher Learning Commission, mint az Egyesült Államok Oktatási 

Minisztériuma által elfogadott regionális akkreditációs szervezet feladata, 

hogy a felügyelete alá tartózó államokban (igaz nem kizárólagosan) 

akkreditálja a felsőoktatási intézményeket, s így felügyelje azok 

minőségfejlesztési tevékenységeit. Jogilag azonban a HLC nem tartozik 

sem a közigazgatáshoz, sem pedig a kormányzat egyéb rendszereihez 

(szakigazgatás, államigazgatás, stb.). A működési szabályzata szerint a 

HLC önkéntes, non-profit tagsági szervezet, melyet Illinois államban 

jegyeztek be5. Tagjai azok a szervezetek, akiket a Bizottság akkreditált; 

emellett az akkreditációt nem igénylő szervezetek jelölt-státusba 

kerülhetnek. A Bizottság pénzügyeit tekintve független, normatív 

támogatásra a szövetségi állam részéről nem jogosult. Bevételi főként az 

akkreditált tagintézményektől, illetve projekt-, valamint egyéb 

támogatásból származnak. Mint akkreditációs szerv, szakmai felügyeletet 

lát el valamennyi, a hatáskörébe tartozó intézmény felett. 

Az adattár működésének folyamatai, automatizmusok 

Az adattárat 2002-ben hozta létre a Felsőoktatási Bizottság azzal a céllal, 

hogy a szervezethez tartózó intézmények megoszthassák egymással 

fejlesztési projektjeiket, mind az elérni kívánt célok, mind pedig az 

alkalmazott stratégiák tekintetében. Az adatbázis fenntartása során az is 

nyilvánvalóvá vált, hogy a projektek nyilvános bejelentése ösztönzőleg 

hatott az intézményekre, így az adattárban megjelenített tervek jó eséllyel 

realizálódtak is. Nem titkolt szándéka volt a Bizottságnak, hogy a 

                                                             
5 Bylaws of the Higher Learning Commission. Adopted by the Board of Trustees. June 28, 2010. 
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fejlesztések adattárban történő megjelenítése által a felsőoktatási 

intézmények könnyebben teljesíthetik az akkreditációhoz szükséges 

fejlesztési tevékenységeket. Az adattár lehetőséget biztosít továbbá a 

Bizottság számára, hogy figyelemmel kövesse az intézményi aktivitást, így 

abban az esetben, amikor egy intézmény huzamosabb ideig nem kezd 

bele újabb projektbe, a Bizottság kvázi értesülhet a felülvizsgálat 

szükségességéről. Az adattárat 2010-ben megújították, „új formát 

kapott”, melynek során a fenntartó Felsőoktatási Bizottság kiemelt 

figyelmet fordított a könnyebb kereshetőségre, illetve a megjelenítés 

átláthatóságára. 

Az adattárban való megjelenésnek, tehát a jó gyakorlattá válásnak 

azonban pusztán formai követelményei vannak, külső auditor azt nem 

vizsgálja felül. Minden intézmény AQIP-os kapcsolattartójának ugyanis 

lehetősége van rá, hogy az általa – s természetesen az intézmény 

vezetése által – jó gyakorlatnak tartott projektet megjelenítse az 

adatbázisban. Kiválasztási kritériumok a jó gyakorlatként való 

megítélésben nincsenek: e minősítés megítélését az intézményekre 

bízzák. 

A működés továbbá teljesen automatizált, a feltöltést követően a jó 

gyakorlat egyből megjelenik az adattárban, s részévé válik a jelenleg 

1585 projektet bemutató gyűjteménynek. 

Jó gyakorlatok gazdáinak köre 

Az adattárban pusztán olyan intézmények jó gyakorlatai jelenhetnek meg, 

melyek részt vesznek az AQIP programban. A Bizottság természetesen így 

is arra próbálja sarkallni az intézményeket, hogy akkreditációjuk 

fenntartásához ne a hagyományos módszert válasszák, hanem az AQIP-

ot, mely – mint korábban bemutatásra került – jóval intenzívebb és 
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átgondoltabb minőségfejlesztési tevékenységet kíván meg a felsőoktatási 

intézményektől. A szereplők és hatáskörök tekintetében a Felsőoktatási 

Bizottság pusztán fenntartóként jelenik meg az adattár működése során; 

emellett két szint létezik még: 

- Feltöltési jogkörrel rendelkeznek az AQIP-ban részt vevő 

intézmények kapcsolattartói 

- Olvasási jogkörrel rendelkezik minden, a honlapra látogató személy. 

A jó gyakorlatok felépítése 

Adatok mélysége, tartalma, leírás érthetősége, felhasználhatósága 

Az adattárban a véletlenszerűen kiválasztott benyújtott jó gyakorlatok 

vizsgálata alapján elmondható, hogy rendkívül részletes leírás található 

mindegyikről, mind formai, mind pedig tartalmi szempontból. Már a 

benyújtás során részletes információkat és leírást kell megadnia a 

projektgazda intézménynek. A megadott adatok két kategóriába 

sorolhatóak, s a következőket tartalmazzák: 

Alapadatok 

 Projekt neve 

 Intézmény 

 Benyújtás ideje 

 Státusz 

 Kategória 

 Projekt tervezett indulása 

 Cél elérésének dátuma 

 Projekt lezárásának dátuma 

 

Részletes ismertető 

 Projekt célja 

 Projekt elindításának oka (motiváció, miért épp akkor, hogyan 

illeszkedik az intézmény egyéb prioritásaihoz) 
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 Érintett szervezeti egységek 

 A projekt által fejlesztésre kerülő intézményi mechanizmusok 

 A projekt időtartamának indoklása 

 A projekt monitoring-módszertana 

 A hatások (outcome) vizsgálatának módszerei 

A projekt-adatlapokon továbbá megfigyelhető egy verziószám is, hiszen a 

benyújtó intézet kötelessége, hogy azt évente frissítse, igaz az összes 

vizsgált példa pusztán egyszer került újraértékelésre. Az éves 

felülvizsgálat során a következők megadása szükséges: 

 Az elmúlt év eredményei, a projekt státusza 

 Intézményi bevonás (hogyan vonta be az intézmény dolgozóit) 

 Hátralévő feladatok 

 Eddig kialakult „hatékony gyakorlatok” 

 Projekt kihívásai 

A kitöltés során húsztól több száz szavas leírások találhatóak az egyes 

pontoknál, így rendkívül alaposnak és részletesnek mondhatjuk az 

ismertetőt. A leírások érthetőek, jól használhatóak, ugyanakkor két hiányt 

fedezhetünk fel: 

- Nem található közvetlen link a projekthez, de még az azt végrehajtó 

felsőoktatási intézményhez sem 

- Nincs megjelölve a projektért felelős személy 

Nagy hibája a rendszernek, hogy az adatlapon nem helyeztek el közvetlen 

linket sem a projekthez, sem pedig valamiféle elérhetőséget a projektért 

felelős személyhez. Ez jelentősen megnehezíti az érdeklődők számára, 

hogy a projektről további információkat kapjanak, így a Bizottság által is 

kiemelt célnak tartott jó gyakorlatok megosztása és más intézményekben 

való elterjesztése jóval nehezebben tud teljesülni. 
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Az adattár hasznosulása 

 

Az adattár hozzáférhetősége – jogosultsági szintek, célcsoportok 

Az adattárhoz bárki szabadon hozzáférhet, a jogosultsági szintek az 

olvashatóság tekintetében nem jelennek meg. Az adattár célcsoportjai a 

honlap tanúsága szerint a tevékenységüket fejleszteni szándékozó 

felsőoktatási intézmények, különösen a Felsőoktatási Bizottság által 

felügyelt államokban. 

Implementáló szervezet megjegyzést fűzhet-e rekordokhoz? 

A rekordokhoz, mint azt jeleztük kiegészítést tehetnek a felsőoktatási 

intézmények, évente, kvázi előrehaladási jelentést nyújtanak be a 

projektekhez, ahol meghatározott szempontok szerint mutatják be az elért 

eredményeket, produktumokat, kialakult gyakorlatokat. 

Jó gyakorlatok díjazása 

Nem alkalmaznak általános étvényű díjrendszert. Az egyes államok 

ugyanakkor oly annyira heterogén szabályozással bírnak, hogy elvétve 

létezhetnek egyéb jutalmazási eszközök. 

Adattár ismertsége (linkek, cikkek, ismertetők) 

Az adattár a Felsőoktatási Bizottság által akkreditált intézmények körében 

rendkívül fontos szerepet tölt be, így ismertsége is jelentős, különösen a 

közép-nyugati államokban. Ugyanakkor nem egyetemi forrásból származó 

leírással (sajtócikk, blogbejegyzés) alig találkozhatunk. 

Létrehozás célja, szerepe 

Az adattár létrehozásának célja a Felsőoktatási Bizottság részéről többcélú 

volt. Egyrészt az AQIP programban részt vevő intézmények által 
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végrehajtott fejlesztési projekteknek (Action Project) kívántak megjelenési 

felületet biztosítani, melyen keresztül azok szabadon disszeminálhatóak. 

Mint arra már utaltunk a leírásban, a működés során bebizonyosodott, 

hogy az intézmények a nyilvános bejelentést követően jóval nagyobb 

arányban hajtják valóban végre a fejlesztéseket. A Bizottság számára 

rendkívül hasznos eredmény továbbá, hogy az inaktívvá váló intézmények 

működésébe az adatbázis állandó szemmel tartásával gyorsan és 

hatékonyan képesek beavatkozni. 

Az adattár online megjelenésének bemutatása 

Bár az adattár megjelenése önmagában rendkívül jó, néhány negatívumot 

meg kell említenünk az elhelyezéssel kapcsolatban. Egyrészt a szervezet 

weboldalát látogatók számára az elérés rendkívül nehézkes. Az adattára 

nem mutat közvetlen link a főoldalról, így először az ’Akkreditáció 

fenntartása’, majd az ’AQIP’ program oldalára kell navigálnia a 

látogatónak, hogy végül linket találjon az adatbázishoz. A gyűjtemény 

oldalára jutva ugyanakkor rögtön a látogató elé tárul annak rövid 

bemutatása, valamint a rendkívül jól felépített keresőmotor. 

Az adattárban az Akadémiai Minőségfejlesztési Program bemutatása során 

említett 9 kategóriába sorolva jelennek meg a jó gyakorlatok, ezek: 

 Diákok tanulási lehetőségeinek támogatása 

 Kiemelt célok elérése 

 Diákok és egyéb érintettek szükségleteinek feltárása 

 Munkatársak értéke 

 Vezetés és kommunikáció 

 Intézményi működés támogatása 

 Hatékonyságmérés 

 Folyamatos fejlesztés tervezése 

 Együttműködési kapcsolatok kiépítése 
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A kategóriák szerinti kereshetőség jelentősen megkönnyíti a látogatók 

számára az egyes jó gyakorlat típusok kiválasztását, hozzá kell tennünk 

ugyanakkor, hogy azok értelmezéséhez a honlapon további keresés 

szükséges. Így például a „valuing people” kifejezés nem feltétlenül jelenti 

mindenki számára egyértelműen az ott található, főként humán-erőforrás 

fejlesztésre vonatkozó információt. Ezt leszámítva ugyanakkor az adattár 

rendkívül jól betölti funkcióját, ugyanis könnyen kereshető, s az előre 

megadott keresési szempontok jól definiáltak. Jó gyakorlatot az alábbi 

paraméterek alapján választhatunk: 

 Projektgazda (intézmény neve) 

 Állam, melyben az intézmény működik 

 Elnevezés (akár a cím része is) 

 Státusz (aktív, befejeződött projektek, vagy mindkettő) 

 Kategória 

A találatok rendezésére szintén számos lehetőség áll rendelkezésre, itt 

egyedül az hagy kívánni valót maga után, hogy a projekt kezdő vagy záró 

időpontja alapján nem rendezhetjük a találatokat. Figyelembe véve, hogy 

az adatbázis 2002 óta működik, kissé nehézkes a legfrissebb trendek 

azonnali felderítése. 

A keresést követően a találatok jól elkülönülten jelennek meg, a 

legfontosabb adatok kíséretében: 

 Elnevezés 

 Intézmény 

 Állam 

 Státusz 

 Projekt tervezett kezdetének dátuma 

 

Összességében elmondható, hogy az NCA-HLC által üzemeltetett adattár 

rendkívül jó információforrás lehet a felsőoktatási intézmények számára, 

függetlenül attól, hogy a HLC akkreditálja-e őket, vagy sem. Az ott 
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közzétett másfél-ezer jó gyakorlat alapján a gyűjtemény teljes mértékben 

eleget tesz funkciójának, és hatékony segítséget nyújthat a felsőoktatási 

intézmények fejlesztési programjainak kidolgozása során. 

2. Jó gyakorlat adattár egyetemi szövetségi szinten 

Jó gyakorlat adattár  

Az adattár kezelője, fejlesztője 

Az Egyesült Államokban számos felsőoktatás-specializált szövetség 

működik, melyek egyes intézménytípusokat, szervezeti egységeket, vagy 

éppen a dolgozók egy csoportját tömörítik. Az ilyen szakmai szövetségek 

lehetővé teszik tagjaik számára, hogy kapcsolatokat építsenek 

kollégáikkal, megosszák egymással tapasztalataikat – s jó gyakorlataikat -

, nem utolsó sorban pedig jelentős lobby-erővel ruházzák fel a 

szövetségnek közösen fellépő intézményeket. Az egyik ilyen jelentős 

felsőoktatási szakmai szövetség a Felsőoktatási Üzleti Tisztviselők Nemzeti 

Szövetsége (National Association of College and University Business 

Officials). A NACUBO, amellett, hogy szakmai érdekérvényesítést jelent a 

felsőoktatási adminisztratív dolgozók számára képzéseket is nyújt, 

valamint rendszeresen szervez találkozókat, workshopokat, egyéb 

eseményeket. Mint a legtöbb hasonló szervezetben úgy a NACUBO-ban is 

létrejöttek kisebb területi egységek, ezek egyike a déli államokat tömörítő 

SACUBO (Souther Assiociation of College and University Business 

Officers). A SACUBO 2002 óta folytatja jó gyakorlatok gyűjtését, s minden 

évben a benyújtott jelentkezések közül néhányat elismerésben részesít. A 

szervezet által fenntartott gyűjtemény különös elegye a jó gyakorlat 

adattárnak és díjnak, hiszen bár a legjobb 5 megoldást minden évben 

díjban részesítik, az adattárban nem kerülnek külön megjelenésre a 
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díjazottak – kvázi így is demonstrálva, hogy az oda bekerülő megoldások 

mind érdemesek a figyelemre. 

Az adattár kapcsolata a felsőoktatási intézményekkel 

Minden egyes jó gyakorlat, annak módszertana és leírása közvetlenül a 

felsőoktatási intézményekből érkezik be a SACUBO adattárába. 

Az adattárral kapcsolatos jogszabályi háttér 

Az adatbázis működése nem jelenik semmilyen jogi aktusban, 

jogszabályban. Ennek oka, hogy a felhasznált adatok kizárólag nyilvános 

forrásokból származnak, ezért kezelésük nem kötődik jogilag is 

szabályozott eljárási elvekhez. 

A jó gyakorlat adattár alapjellemzőinek bemutatása 

 

Az adattár kezelőjének szakmai kompetenciái, közigazgatási 

beágyazottsága 

A SACUBO non-profit társaság, mely a Felsőoktatási Üzleti Tisztviselők 

nemzeti szövetségének déli államok-béli tagjait tömöríti. A társaság léte is 

jól bizonyítja az Egyesült Államok felsőoktatásának jellemző elkülönülését 

az akadémia (tanítással kapcsolatos ügyek), az adminisztráció, valamint a 

kutatás között. Jogilag nem tartozik sem a közigazgatáshoz, sem pedig a 

kormányzat egyéb rendszereihez (szakigazgatás, államigazgatás, stb.). 

A működési szabályzata szerint non-profit társaság, melyet Texas 

államban jegyeztek be6. A SACUBO célkitűzései között szerepel: 

                                                             
6 Bylaws of the SACUBO. Revised 3/10/2009. http://www.sacubo.org/sacubo_resources/bylaws.pdf 

http://www.sacubo.org/sacubo_resources/bylaws.pdf
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- Oktatási tevékenységek végrehajtása annak érdekében, hogy a 

felsőoktatási menedzsment szereplői továbbfejleszthessék 

képességeiket; 

- fejlett irányelvek és hatékony gyakorlatok terjesztése a 

felsőoktatásban; 

- a NACUBO általános céljainak támogatása. 

Tagja lehet bármelyik akkreditált intézmény, illetve az ezeket tömörítő 

szövetségek. A tagintézmények dolgozói alanyi jogon jogosulttá válnak a 

SACUBO – s hasonlóan a NACUBO – szolgáltatásaira. 

Az adattár működésének folyamatai, automatizmusok 

Az adattárat 2002-ben hozta létre a SACUBO azzal a célzattal, hogy az 

általa megrendezett „Jó gyakorlat díjra” benyújtott pályázatok számára 

nyilvános megjelenést biztosítson. Az adattárba a díjra való jelentkezés 

útján kerülnek fel az ismertetők. Első körben egy rendkívül rövid, nem 

nyilvános összefoglalót juttatnak el a jelentkezők a SACUBO számára, 

melyekből egy értékelés során kiválasztják a döntősöket. Ezt követően 

egy jóval részletesebb, s immáron nyilvános bemutatót kell benyújtaniuk 

az intézményeknek, melyek közül az 5 legjobb gyakorlatot a szervezet 

éves konferenciáján is ismertetik. Mint azt azonban korábban már 

említettük, az adattárban nem különülnek el egymástól a döntőbe jutottak 

és a díjazottak. Az adattárban való megjelenésnek, tehát a jó gyakorlattá 

válásnak van külső kontrollja is, mely funkciót a SACUBO által kijelölt 

értékelők látják el. Bármely, a szövetség tagságába tartozó intézménynek 

lehetősége van saját jó gyakorlatát jelölni, egy évben akár többet is.  

Jó gyakorlatok gazdáinak köre 

Az adattárban pusztán olyan intézmények jó gyakorlatai jelenhetnek meg, 

melyek a SACUBO tagjai. Az adattár alapvetően három szintre oszlik: 
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-  Feltöltési jogkörrel rendelkeznek a SACUBO munkatársai 

- Javaslatot a SACUBO tagintézményei tehetnek egy adatlap 

kitöltésével 

- Olvasási jogkörrel rendelkezik minden, a honlapra látogató személy. 

 

A jó gyakorlatok felépítése 

Adatok mélysége, tartalma, leírás érthetősége, felhasználhatósága 

Az adattárban a véletlenszerűen kiválasztott benyújtott jó gyakorlatok 

vizsgálata alapján elmondható, hogy általában részletes leírás található 

mindegyikről, mind formai, mind pedig tartalmi szempontból. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy jelentős különbségek vannak a 

terjedelmet illetően, 3-tól 30 oldalig találhatóak leírások. 

Az előzetes elbírálást követően a döntősöknek a benyújtás során részletes 

információkat és leírást kell megadniuk. A megadott adatok két 

kategóriába sorolhatóak, s a következőket tartalmazzák: 

Alapadatok 

 Projekt neve 

 Szerző(k) 

 Intézmény 

 (A benyújtásra évente van lehetőség, így az évszám adott) 

Részletes ismertető 

 Absztrakt (maximum 1 oldal) 

 Szervezet bemutatása 

 Az eset/probléma bemutatása, ami megindította fejlesztést 

 A jó gyakorlat kifejlesztésére használt metodológia 

 Végrehajtás 

 A végrehajtás okán elért haszon 

 Retrospektív (utólagos értékelés) 
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A leírások érthetőek, jól használhatóak. A jó gyakorlat más intézményben 

történő hasznosítását segíti elő, hogy azoknál közvetlen link vezet az 

egyes intézmények honlapjára, valamint a benyújtó személy 

megjelölésével lehetőség nyílik a közvetlen kapcsolatfelvételre, további 

információk első kézből való beszerzésére és az együttműködésre. 

Az adattár hasznosulása 

 

Az adattár hozzáférhetősége – jogosultsági szintek, célcsoportok 

Az adattárhoz bárki szabadon hozzáférhet, a jogosultsági szintek az 

olvashatóság tekintetében nem jelennek meg. Az adattár célcsoportjai a 

tevékenységüket fejleszteni szándékozó felsőoktatási intézmények, 

függetlenül földrajzi helyzetüktől. 

Implementáló szervezet megjegyzést fűzhet-e rekordokhoz? 

A fejlesztéseket végrehajtó szervezet nem fűzhet semmilyen megjegyzést, 

illetve kiegészítést a korábban javaslatként benyújtott dokumentumhoz. 

Jó gyakorlatok díjazása 

A döntősök közül az évente 5 legjobbnak értékelt projekt elismerésben 

részesül, s fejlesztését személyesen mutathatják be a szervezet éves 

konferenciáján. 

Adattár ismertsége (linkek, cikkek, ismertetők) 

Köszönhetően annak, hogy a legjobb gyakorlatokat külön elismerésben 

részesítik, a felsőoktatási intézmények számára hírértékkel bír, 

amennyiben a döntősök közé kerülnek, így – bár nem nagy mennyiségben 

– fellelhetőek hírek, újságcikkek az adattárral kapcsolatban. 
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Létrehozás célja, szerepe 

A SACUBO, mint szakmai szövetség kiemelt feladata, hogy a tagságába 

tartozó intézmények és személyek munkáját segítse, támogassa, különös 

tekintettel a jó gyakorlatok megosztására, elterjesztésére. Ennek 

keretében hozták létre a jó gyakorlatokra vonatkozó elismerési és 

megjelenítési rendszerüket. 

Az adattár online megjelenésének bemutatása 

Az adattár a SACUBO weboldalán két különböző formában érhető el, igaz 

nem közvetlenül a főoldalról, hanem a ’Források’ menüpontra navigálva. 

Egyrészt évenkénti bontásban, az elismerésre való jelentkezés ideje 

alapján kerülnek fel az intézmények leírásai, s az adott évre kattintva 

egymástól jól elkülönülten jelennek meg a következő információkat 

listázva: 

- Intézmény neve (melyre kattintva elérhető az intézmény honlapja); 

- a projekt címe (melyre kattintva PDF formátumban elérhető a leírás); 

- a benyújtók neve. 

A kereshetőség, s így az áttekinthetőség erősen limitált, előny azonban az 

évenkénti bontásban, hogy a felsőoktatási intézmények képet alkothatnak 

arról, hogy a legújabb trendeknek megfelelően éppen milyen fejlesztések 

zajlanak az országban. 

A másik megjelenítési mód egy Excel táblázat, melyben az eddig döntőbe 

jutott jó gyakorlatok kerültek listázásra. A táblázat oszlopaiban a 

következő információk jelennek meg: 

- Intézmény neve 

- Érintett szervezeti egység 

- Projekt neve 
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- Link, melynek segítségével az adott év döntősei, tehát a honlapon 

található adattár jelenik meg 

Az Excel tábla tehát már szofisztikáltabb keresést tesz lehetővé, hiszen a 

szervezeti egység segítséget nyújthat az intézményi dolgozóknak, hogy az 

őket leginkább érdeklő projektekről szerezhessenek információkat, 

valamint itt is lehetőség van az évek szerinti „szűrésre”. 

Összességében elmondható, hogy a SACUBO által alapított jó gyakorlatok 

elismerése hasznos információforrás lehet a felsőoktatási intézmények 

számára, azonban a megjelenítés hiányosságai jelentősen rontanak a 

használhatóságon. 

3. Jó gyakorlat adattár intézményi szinten 

Jó gyakorlat adattár  

Az adattár kezelője, fejlesztője 

A tanulmányban eddig bemutatott két „jó gyakorlatok adattár” olyan, 

számos szervezetet tömörítő szövetségektől származott, melyek célja, 

hogy a teljes felsőoktatásban elterjesszék jó gyakorlataikat. A 

felsőoktatási intézményeknek azonban gyakran nem kell messzire 

menniük, hogy hatékony megoldásokkal találkozzanak, hiszen más 

karokon, szervezeti egységeken belül is – különösen a nagyobb 

egyetemeknél – azon dolgoznak, hogy működésüket folyamatosan 

fejlesszék, hatékonyabbá tegyék. E filozófia nyomán a Wisconsin-Madison 

Egyetem (WMU) Minőségfejlesztési Irodája létrehozta saját jó gyakorlatok 

gyűjteményét, s egy arra épülő teljes programcsomagot. Az adattár 

folyamatos fejlesztés alatt áll, melyet éves rendezvényekkel egészítenek 

ki, ahol további jó gyakorlatokat mutatnak be, ezek az úgynevezett 

„Showcase”, tehát Bemutató események. 
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Az adattár kapcsolata a felsőoktatási intézményekkel 

A WMU Minőségfejlesztési irodájának jó gyakorlatai egy felsőoktatási 

intézményen belül születnek és kerülnek bemutatásra. Az évente 

megrendezett Bemutatókon a szervezeti egységeknek lehetősége van rá, 

hogy jó gyakorlataikat megosszák egymással, így járulva hozzá az 

intézmény horizontális fejlesztéséhez. 

Az adattárral kapcsolatos jogszabályi háttér 

Az adatbázis működése nem jelenik semmilyen jogi aktusban, 

jogszabályban. Ennek oka, hogy a felhasznált adatok kizárólag nyilvános 

forrásokból származnak, ezért kezelésük nem kötődik jogilag is 

szabályozott eljárási elvekhez. 

A jó gyakorlat adattár alapjellemzőinek bemutatása 

 

Az adattár kezelőjének szakmai kompetenciái, közigazgatási 

beágyazottsága 

Az adattár kezelője ez esetben egy egyetem szervezeti egysége, a 

Wisonsin-Madison Minőségfejlesztési irodája. Az egyetem egy idős 

Wisconsin állam alkotmányával, mely szerint az államnak fenn kell 

tartania egy prominens egyetemet. Az intézményt 1848-ban alapították 

meg formálisan, működését pedig 17 diákjával 1849-ben kezdte meg. Az 

elmúlt másfél évszázadban jelentős növekedést mutatott, jelenleg évi 40 

ezer diák tanul az intézményben. A Wisconsin-Madison tagja a 13 

egyetemből álló Wisconsin-i Egyetem hálózatnak. 

Az egyetem részt vett a Nemzeti Konzorcium a Felsőoktatás Folyamatos 

Fejlesztéséért (National Consortium for Continuous Improvement in 



 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
Cím: 1363 Budapest, Pf.: 49. 
Tel.: +36 1 235-7200 
www.ofi.hu 
www.femip.hu 

Higher Education, NCCI7) nevű hálózat létrehozásában, mely szintén gyűjt 

jó gyakorlatokat, azonban külső felhasználók számára az adattár nem 

elérhető. Éppen ezért a Minőségfejlesztési iroda saját honlapján PDF 

formátumban azt közzétette. 

Az adattár működésének folyamatai, automatizmusok 

Három egyetemi adattár is rendelkezésre áll a Minőségfejlesztési iroda 

gondozásában. Az első8 célja, hogy bemutassa a minőségfejlesztés egyes 

lépéseit, illetve néhány kapcsolódó területet, melyek a következők: 

 Stratégiai tervezés 

 Folyamatfejlesztés 

 Szervezet (újra)tervezés 

 Hatékony megbeszélések 

 Projektmenedzsment 

A másik adatbázis a Bemutatók során ismertetett jó gyakorlatokból áll 

össze9. Az eseményen résztvevő szervezeti egységek által bemutatott 

fejlesztések az egyetem Stratégiai Prioritásai alapján „kategorizálódnak”, 

ezzel is biztosítva az összhangot az éppen aktuálisan érvényben lévő 

Fejlesztési stratégiával.  

A harmadik jó gyakorlatok adattár10 az NCCI keretében létrehozott 

gyűjtemény. A szövetség 7 ország, 32 államának 90 egyetemét tömöríti.  

Jó gyakorlatok gazdáinak köre 

Az egyetemi adattárban bármely szervezeti egység megjelenhet, mely úgy 

ítéli meg, hogy van bemutatásra érdemes jó gyakorlata. Az NCCI 

                                                             
7 http://www.ncci-cu.org/ 
8 http://quality.wisc.edu/best%20practices-campus.htm 
9 http://quality.wisc.edu/Showcase/2010/Showcase_PDF_07-10.pdf, illetve http://quality.wisc.edu/showcase-

campus-best-practices.htm 
10 http://quality.wisc.edu/Best_practices_-_Collection.pdf 

http://www.ncci-cu.org/
http://quality.wisc.edu/best%20practices-campus.htm
http://quality.wisc.edu/Showcase/2010/Showcase_PDF_07-10.pdf
http://quality.wisc.edu/showcase-campus-best-practices.htm
http://quality.wisc.edu/showcase-campus-best-practices.htm
http://quality.wisc.edu/Best_practices_-_Collection.pdf
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keretében kialakított adattár működéséről nem áll rendelkezésre 

információ. 

A jó gyakorlatok felépítése 

Adatok mélysége, tartalma, leírás érthetősége, felhasználhatósága 

Az adattárban a véletlenszerűen kiválasztott benyújtott jó gyakorlatok 

vizsgálata alapján elmondható, hogy általában pusztán rövid leírás 

található mindegyikről, azonban minden bemutatott gyakorlat ismerteti: 

 A projekt elnevezését 

 A végrehajtó szervezeti egységet 

 Rövid leírást 

 Linket további információért 

 A felelős személy nevét, e-mail címét, szervezeti egységét 

Az NCCI keretében bemutatott jó gyakorlatok szintén csak rövid leírást 

kaptak, azonban szinte kivétel nélkül vezet link olyan oldalra, ahol bővebb 

információ szerezhető: 

 A projekt elnevezése 

 Leírás (100 szóban) 

 Intézmény 

 Kontakt személy (név és e-mail) 

 Link bővebb információért 

 3-4 kulcsszó (a kereséshez) 

Az adattár hasznosulása 

 

Az adattár hozzáférhetősége – jogosultsági szintek, célcsoportok 

Az adattárhoz bárki szabadon hozzáférhet, a jogosultsági szintek az 

olvashatóság tekintetében nem jelennek meg. Az adattár célcsoportjai 

leginkább az egyetemen belüli szervezeti egységek. 
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Az NCCI esetében az adattár pusztán a hálózatban résztvevők számára 

elérhető, azonban a már hivatkozott linken a WMU Minőségfejlesztési 

irodája elérhetővé tette az adatbázis tartalmának PDF verzióját. 

Implementáló szervezet megjegyzést fűzhet-e rekordokhoz? 

Egyik esetben sincs lehetőség a felvitt adatokhoz való hozzászólásra. 

Jó gyakorlatok díjazása 

A jó gyakorlatok nem kerülnek díjazásra. 

Adattár ismertsége (linkek, cikkek, ismertetők) 

Természetesen a résztvevő intézmények magas száma okán az NCCI 

adattáráról születtek rövid ismertetők, azonban számuk nem mondható 

számottevőnek. Szintén igaz e megállapítás a WMU-ra. 

Létrehozás célja, szerepe 

A WMU Minőségirányítási irodája kettős célzattal hozta létre jó gyakorlatok 

adattárát. Egyrészt, hogy megismertesse az egyetem egyes szervezeti 

egységeit a minőségfejlesztés fogalmaival, egyes területeivel, s azokat 

konkrét, egyetemen belüli példákkal illusztrálhassa. Másrészt a 

Minőségfejlesztési iroda munkatársai realizálták, hogy az egyetemen belül 

felhalmozott fejlesztési tudásnak és eredményeknek a megosztásával 

hatékonyabbá tehetik az intézet működését. 

Az NCCI keretében létrehozott jó gyakorlatok adattár célja a szervezet 

tagjai között egymás jó gyakorlatainak megismertetése, azok 

disszeminációja. 

Összességében elmondható, hogy a Wisconsin-Madison Egyetem 

Minőségfejlesztési irodája példaértékű tevékenységet fejt ki, önmagában 

is tulajdonképpen best practice. Az Iroda munkatársai felismerték 



 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
Cím: 1363 Budapest, Pf.: 49. 
Tel.: +36 1 235-7200 
www.ofi.hu 
www.femip.hu 

egyrészt a más egyetemektől származó információk beszerzésének 

nehézségét, s ugyanakkor rájöttek, hogy saját intézményükön belül is 

jelentős tudás halmozódott fel az innovatív gyakorlatok tekintetében. 

A minőségfejlesztésben végzett tevékenységüket ráadásul magasabb 

szintre emeli az NCCI-ben betöltött szerepük, hiszen túlléptek az 

egyetemen belüli jó gyakorlatok disszeminálásán, s egy kiterjedt hálózatot 

hoztak létre annak érdekében, hogy eredményeiket szélesebb körben is 

megismertethessék. 
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Az amerikai adattárakhoz kapcsolódó tudásbázis 

Közép-Nyugati Oktatási Szövetség – Felsőoktatási Bizottság 

Szervezet angol neve: 

NAC-HLC – North Central Association of Colleges and Schools – Higher 

Learning Commission 

Szervezet weboldala: 

http://ncahlc.org/  

A jó gyakorlatok „adattár” közvetlen elérési helye:  

http://www.ncahlc.org/component/com_apdsearch/Itemid,126/index.php 

Az oldalon található szakirodalmi jellegű anyagok elérési helye:  

http://www.ncahlc.org/Information-for-Institutions/publications.html 

 

Felsőoktatási Üzleti Tisztviselők Déli Szövetsége 

Szervezet angol neve: 

SACUBO – Southern Association of College and University Business 

Officials 

Szervezet weboldala: 

http://www.sacubo.org/  

A jó gyakorlatok „adattár” közvetlen elérési helye:  

http://www.sacubo.org/sacubo_resources/;  

www.fau.edu/fiscal/best-practices/SACUBO-BP.xls  

 

Wisconsin-Madison Egyetem, Minőségfejlesztési Iroda 

Szervezet angol neve: 

WMU-OQI – Wisconsin-Madison University, Office of Quality Improvement 

Szervezet weboldala: 

http://www.quality.wisc.edu/  

A jó gyakorlatok „adattár” közvetlen elérési helye:  

http://quality.wisc.edu/showcase-campus-best-practices.htm 

http://ncahlc.org/
http://www.ncahlc.org/component/com_apdsearch/Itemid,126/index.php
http://www.ncahlc.org/Information-for-Institutions/publications.html
http://www.sacubo.org/
http://www.sacubo.org/sacubo_resources/
http://www.fau.edu/fiscal/best-practices/SACUBO-BP.xls
http://www.quality.wisc.edu/
http://quality.wisc.edu/showcase-campus-best-practices.htm
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http://quality.wisc.edu/best%20practices-campus.htm 

http://quality.wisc.edu/Best_practices_-_Collection.pdf 
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