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Történeti-földrajzi háttér

A felsõoktatás intézményközi és -feletti,
nemzeti szintû minõségbiztosítása és minõ-
ségértékelése ma már évszázados múltra
tekint vissza. Az 1900-as évek elején az Egye-
sült Államokban alakultak meg az elsõ akkre-
ditációs szervezetek, melyek a szaporodó
intézmények, a bõvülõ felsõoktatás mennyi-
ségi kihívásaira bizonyos garantált minõségi
szint fenntartásában találták meg a megfelelõ
választ. A minõség biztosítására a többnyire
tagsági elvû, „klubszerû” szervezetek ún. mi-
nimum sztenderdeket, elfogadási, akkreditá-
ciós (hitelesítési) alapkövetelményeket hatá-
roztak meg. A harmincas években a (ma is
mûködõ) North Central Association újabb
szemponttípusként az adott intézmény cél-
jait is felvette az értékelési-viszonyítási té-
nyezõk sorába. Ennek révén pedig hamaro-
san elterjedt a ma is széles körben alkalma-
zott, önértékelésen alapuló külsõ minõség-
vizsgálati módszer. (Young et al., 1983)

A világ többi táján néhány évtizeddel ké-
sõbb jöttek létre a felsõoktatási minõségérté-
kelõ szervezetek. Japánban 1947-ben alakult
meg az egyetemi akkreditációs szövetség
(Japan University Accreditation Associa-
tion), az amerikai szervezetekhez hasonló-
an az egyetemek önszervezõdéseként. Kö-
zép- és Dél-Amerikában Mexikó volt az elsõ
(Comisión Nacional de Evaluación de la
Educación Superior, 1989), Argentinában
1995-ben, Chilében 1999-ben alakult meg

hasonló szervezet. Ázsiában Hong-Kong járt
az élen (Hong Kong Council for Academic
Accreditation, 1990), Indiában és Új-Zélan-
don 1994-ben (National Assessment and
Accreditation Council, illetve New Zealand
Universities Academic Audit Unit), Ausztrá-
liában 2000-ben (Australian Universities
Quality Agency) jöttek létre a nemzeti szintû
minõségértékelõ szervezetek. Afrikában és
a Közel-Keleten a 90-es évek vége felé je-
lentek meg a nemzeti ügynökségek (Dél-
Afrika, Nigéria, Mauritius, Omán, stb.).

Európa néhány országában a nemzeti
szintû egyetemi szervezetek kezdtek foglal-
kozni a kérdéssel, s vettek fel funkcióik közé
minõségbiztosítással kapcsolatos tevékeny-
ségeket is. Így például Belgium (Flemish In-
teruniversity Council – VLIR, alapítva 1976),
Hollandia (Association of Universities in the
Netherlands – VSNU 1985 és Netherlands
Association of Universities of Professional
Education HBO-raad 1990), utóbbiban a két
szervezet minõségértékelõ tevékenységét
az Inspectorate of Higher Education (ala-
pítva 1984-ben) felügyelte, „validálta”. (Idõ-
közben kormányzati kezdeményezésre lét-
rejött a holland Nemzeti Akkreditációs Szer-
vezet, melynek feladata mind az egyete-
mek, mind a fõiskolák minõségértékelése
és akkreditációja.)

Az elsõ európai, független, nemzeti
szintû felsõoktatási minõségértékelõ szer-
vezet a CNÉ (Comité National d’Évalu-
ation), melyet 1984-ben hoztak létre. 1989
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júliusától teljes autonómiát élvez: éves jelen-
téseit közvetlenül a köztársasági elnöknek
(!) továbbítja, nem tartozik a felsõoktatásért
felelõs miniszter felügyelete alá. Nagy-
Britanniában a Higher Education Quality
Council (HEQC, 1992) végezte ezt a mun-
kát, melyet ma utódszervezete, a QAA
(Quality Assurance Agency for Higher Edu-
cation, 1997) folytat. Említésre érdemes
még Dánia, ahol az 1992-ben alakított EVA,
elõbb Evalueringscenteret, majd Eva-
lueringsinstitut (Danish Evaluation Insti-
tute) néven 2000-tõl már nemcsak a felsõok-
tatás, de a dán oktatás teljes vertikumának
minõségértékelését végzi.

Közép- és Kelet-Európa országaiban
nemzeti akkreditációs szervezetek alakultak
a 90-es években, elsõként Csehországban
és Szlovákiában (1990), majd Magyarorszá-
gon (1992–1993, Ideiglenes Országos Ak-
kreditációs Bizottság).

Ma már tehát a világ számos országában
léteznek felsõoktatási minõségértékelõ szer-
vezetek, Albániától a Bahamákon és Mongó-
lián át Vietnamig.1

Szervezet- és tevékenységtípusok

A felsõoktatás minõségbiztosításával, minõ-
ségértékelésével foglalkozó szupraintéz-
ményi szervezetek között vannak olyanok,
mint azt fent esetenként láttuk, melyeket
maguk az érintett intézmények, illetve azok
szervezetei (például rektorkonferenciák)
mûködtetnek, míg másokat az egyes nem-
zeti kormányok vagy kormányzati szervek
hoztak létre. Kis számban vannak továbbá
üzleti alapon mûködõ, profitorientált ma-
gánszervezetek is, ezek nemzetközi elfoga-
dottsága azonban nem számottevõ. Bárki

legyen is azonban a létrehozó, a fenntartó,
igen fontos az értékelést végzõ szervezet
függetlensége mind a felsõoktatási intéz-
ményektõl, mind az adott nemzeti kormány-
zattól vagy egyéb érdekelti csoporttól.

Ami e szervezetek tevékenységét illeti,
itt többféle tipológia is lehetséges. Az ENQA,
a minõségbiztosító ügynökségek európai há-
lózata által nemrégiben közzétett kutatási
jelentés négy fõ típust különböztet meg: érté-
kelés, akkreditáció, audit és benchmarking
(viszonyító értékelés) (ENQA 2003).

Az értékelés során az értékelendõ tárgy
minõségére vonatkozó megállapításokat
tesznek. Az értékelés (viszonyítás) alapjául
szolgálhatnak az intézmény (program) cél-
kitûzései, továbbá bizonyos teljesítménymu-
tatók vagy a nemzeti, nemzetközi tapaszta-
latok alapján általánosítható „jó gyakorlat”.
Az értékelés sok esetben tanácsadó-auditáló
jellegû, azaz jobbára a mûködés általános
mechanizmusait vizsgálja (intézményi veze-
tés, belsõ minõségbiztosítási rendszer, hall-
gatói tanácsadás és szolgáltatások, stb.)

Az akkreditáció szintén értékelésen ala-
pul, ám itt rendszerint elõre definiált és köz-
zétett minõségi követelményekhez történik
a viszonyítás, s az eljárás eredményeként az
értékelõ megállapítások mellett a követel-
ményeknek, „sztenderdeknek” való megfe-
lelésre vonatkozó igen vagy nem állásfoglalás
is születik. Az akkreditációt ezért olykor
küszöbszint értékelésnek is nevezik.

Az audit szûkebb értelmezésben az
intézmény (szak) belsõ minõségbiztosítását
vizsgálja, annak erõsségeit és gyengéit tárja
fel. Meg kell itt jegyeznem azonban, hogy
szélesebb értelmezésben (és sok minõség-
értékelõ szervezet gyakorlatában) az audit
és az áttekintõ (review) jellegû értékelés
szorosan összetartozik.

Végül a benchmarking viszonyító, össze-
hasonlító vizsgálatot jelent, melyben az érté-
kelõ megállapítások a vizsgálandó intéz-
mény (szak, tárgy, téma) hazai vagy külföldi

1 További információk érhetõk el az egyes szerveze-
tekrõl a MAB honlapján (www.mab.hu, a Külföld
menüpontban), valamint az INQAAHE (www.
inqaahe.nl) portálján (member database). A Közép-
és Kelet Európai országok szervezeteirõl a www.
ceenetwork.hu oldal, valamint Campbell – Rozsnyai
(2002) tudósítanak részletesen.
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megfelelõjét, illetve megfelelõit tekintve,
ahhoz, azokhoz viszonyítva születnek.

A fenti értékelõ tevékenységek általában
nemcsak intézményi, hanem tudományági
vagy program- (szak), sõt, akár tantárgy vagy
téma- (például hallgatói tanácsadás) szinten
is végezhetõek.

Hálózatok, nemzetek feletti szervezõdések

A nemzeti szintû szervezetek általánossá
válásával természetes módon jelentkezett
az egymásról tudás, az egymástól tanulás, az
együttmûködés igénye. A legnagyobb, az
egész világra kiterjedõ szervezet e területen
az INQAAHE (International Network of
Quality Assurance Agencies in Higher Edu-
cation), mely 1991-ben jött létre, s mára
már közel kétszáz tagot számlál öt földrész-
rõl, a világ hatvankét országából. Tagjai kö-
zött nemcsak minõségértékelõ szervezetek,
hanem – kisebb számban – felsõoktatási
intézmények és egyéb szervezetek is van-
nak. A kétévente (páratlan évek) tartott vi-
lágkonferenciák és közgyûlések között 2000
óta, a Magyar Akkreditációs Bizottság kezde-
ményezésére és elsõ rendezõjeként, min-
den páros évben kisebb létszámú munka-
értekezletet is tart. (www.inqaahe.nl)

Európában egy 1994-95-ös nemzetközi
projekt tapasztalatai és az Európa Tanács
1998-as javaslata alapján 2000 tavaszán ala-
kult meg az ENQA (European Network for
Quality Assurance in Higher Education).
Kezdetben csak az EU-tagállamok minõség-
értékelõ szervezetei (és felsõoktatási kor-
mányzati képviselõi) lehettek a tagjai, de ha-
marosan a társult országok számára is megnyi-
tották. A 2002. májusi közgyûlésen a Magyar
Akkreditációs Bizottságot is felvették a tagok
sorába. Fontos különbség, hogy az INQAAHE-
vel szemben az ENQA-nak csak olyan ügy-
nökség lehet a tagja, mely megfelel a tagsági
követelményeknek. Ezek az adott ügynök-
ség nemzetközi szintû „komolyságát”, meg-
bízhatóságát garantálják. (www.enqa.net)

A CEE Network (Central and Eastern
European Network of Quality Assurance
Agencies in Higher Education) 2000 no-
vemberében Budapesten, szintén a MAB
kezdeményezésére ült össze elõször, ekkor
még az INQAAHE alszervezeteként. A
2001-es krakkói konferencia döntött az önál-
lósulásról, 2002-ben, Bécsben pedig egy-
egy osztrák és bajor ügynökséggel bõvült a
jelenleg tizennyolc tagú szervezet, melynek
titkársága a MAB égisze alatt mûködik.
(www.ceenetwork.hu)

A skandináv országok minõségértékelõ
szervezeteit a Nordic Network fogja össze.
Hagyományaik, földrajzi-nyelvi kötõdésük
és kapcsolataik bázisán számottevõ nemzet-
közi érdeklõdést keltett a közelmúltban a
tevékenységüket bemutató (ENQA 2001),
valamint az ügynökségek kölcsönös elisme-
résére vonatkozó projektjük. (ENQA 2002)
Utóbbiban a már említett dán és a finn nem-
zeti minõségértékelõ szervezet (FINHEEC)
módszereinek, mûködésének összevetésé-
re került sor. Ennek alapján az öt ország (Iz-
land is) szakértõi a kölcsönös elismerés lehet-
séges nemzetközi módszertanának kialakí-
tásához tettek javaslatokat. (www.kka.fi/
nordicquality/index.lasso)

A felsõoktatási intézmények nemzetközi
szervezõdései közül témánk szempontjából
kiemelendõ az EUA (European University
Association), amely 2001 áprilisában két ko-
rábbi szervezet egyesülésével jött létre. Egyik
elõdszervezete, a CRE (Egyetemek Európai
Szövetsége) azonban már 1995-tõl végzett
tanácsadó-auditáló jellegû értékeléseket a
jelentkezõ intézmények számára, önköltsé-
ges jellegû térítés ellenében. Magyarországról
a József Attila Tudományegyetem (Szeged)
és a Kossuth Lajos Tudományegyetem (Deb-
recen) vettek részt a programban, mely még
ma is mûködik. Az EUA kétévente tartott kon-
ventjeivel továbbá „nézetformáló” is, az euró-
pai felsõoktatási intézmények eszmecseréjé-
nek fontos fóruma. (www.unige.ch/eua)
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Az egyik legfrissebb európai fejlemény
a hálózatosodás terén, hogy az egyik éppen
csak megalakult nemzeti ügynökség, a hol-
land National Accreditation Organisation
(2002) kezdeményezésére 2003 júniusában
összehívták a szintén meglehetõsen „fiatal”
nyugat-európai akkreditációs szervezeteket,
s bejelentették a Consortium of European
Accreditation Agencies nevû szervezet
megalakítását. Aggasztó, és az európai szel-
lemmel ellentétesnek tekinthetõ az a tény,
hogy a jóval régebbi, nagyobb tapasztalattal
rendelkezõ közép- és kelet-európai akkredi-
tációs szervezetek véleményét nem kérdez-
ték, s nem hívták meg õket sem az ülésre,
sem a hálózatba. Ennek fényében az „eu-
rópai” jelzõ pontosítást igényelne.

S végül mindenképpen meg kell még
említeni az Egyesült Államok különbözõ
akkreditációs szervezeteit magába foglaló
ernyõszervezetet (CHEA – Council for
Higher Education Accreditation). A CHEA
több mint 3 ezer tagszervezete között persze
többségében vannak a felsõoktatási intéz-
mények, „csak” mintegy hatvan akkreditá-
ciós szervezetet számlál tagjai sorában. Éves
konferenciái és különbözõ munkaértekez-
letei, valamint kiadványai és honlapja révén
azonban igen fontos szerepet játszik a felsõ-
oktatás minõségbiztosításában. Mi több, az
amerikai akkreditációs szervezetek elisme-
rését is végzi, azaz csak olyan ügynökséget
vesz fel tagjai sorába, mely bizonyos rögzített
feltételeknek megfelel. (www.chea.org) A
fenti szervezõdések mellett természetesen
több további, nemzetek feletti hálózat is mûkö-
dik, Közép- és Dél-Amerikában, Ausztrál-Ázsi-
ában, Európában, s interkontinentálisan is.

A nemzetközi minõségértékelési háló-
zatok egy sajátos fajtája a szûkebb szakmai
alapú szervezõdés. Ezek a szervezetek mint-
egy klubszerûen mûködnek, s tevékenysé-
gük – esetenként egyebek mellett – egy-
egy tudományág vagy képzési programtí-
pus (például MBA-képzések) minõségérté-

kelésére irányul. Az egyik legismertebb ilyen
együttmûködés a Washington Accord
egyezmény keretében 1989-ben jött létre,
s az aláíró országok mûszaki felsõoktatásának
kölcsönös akkreditációs elismerésére
irányul. (www.washingtonaccord.org) Több
hasonló, jobbára intézményi szinten együtt-
mûködõ szervezet alakult az üzleti tudomá-
nyok területén (például AACSB – Associa-
tion to Advance Collegiate Schools of Busi-
ness, EQUIS – European Quality Improve-
ment System, FIBAA – Foundation for In-
ternational Business Administration Ac-
creditation), illetve mûszaki-természettudo-
mányos területen (ECIU – European Con-
sortium of Innovative Universities).

Globális trendek

A felsõoktatás minõségbiztosításával, minõ-
ségértékelésével kapcsolatos legfontosabb
trendek a következõk.

1. A felsõoktatásban világszerte tapasz-
talható a nemzeti határok átlépése, viszony-
lagossá válása, az oktatás exportálása-im-
portálása. Új oktatási formák  hódítanak egyre
nagyobb tért (távoktatás, online képzés), új,
sok esetben kérdéses minõségû, oktatási
szolgáltatók  és akkreditálók  („diploma mills”
és „accreditation mills”) jelennek meg, me-
lyek többsége profitorientált. A nemzeti és
nemzetek feletti minõségértékelõ szerveze-
teknek megnyugtató választ kell találniuk erre
a kihívásra. A munka folyamatban van, elsõ
eredményei már megszülettek.2

2. A fentiek miatt megnõtt a jelentõsége
a felsõoktatási programok, intézmények

2 Lásd például nemzeti szinten a MAB távoktatási
képzésekre vonatkozó követelményrendszerét
(www.mab.hu, a Szabályok menüpontban található
követelményrendszer), vagy nemzetközi szinten a
CHEA által kidolgozott alapelveket (CHEA, 2001),
az ENQA tagfelvételi követelményeit (ENQA,
2002b), valamint az INQAAHE 2003. áprilisi közgyû-
lése által elsõ változatban elfogadott ajánlást a külsõ
minõségértékelõ szervezetek jó mûködésének alap-
elveire vonatkozóan (INQAAHE, 2003).
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megbízhatóságára, minõségére vonatkozó
megalapozott ismereteknek. Az érintettek
széles köre a hallgatóktól a nemzeti kormá-
nyokig biztos minõségi garanciákat vár el.
(Fogyasztóvédelem, elszámoltathatóság,
értéket a [magán- és köz-] pénzért.)

3. A felsõoktatás minõségbiztosítása,
minõségértékelése alapvetõen nemzeti fele-
lõsség. Minden országgal szemben nemzet-
közileg elvárt követelmény, hogy a szektor
szereplõi felelõsségük tudatában legyenek,
s a felsõoktatási intézményektõl a minõség-
értékelõ szervezeteken át a kormányokig
minden tõlük telhetõt megtegyenek a minõ-
ségközpontú mûködésért és mûködtetésért,
a minõség folyamatos javításáért.

4. A felsõoktatás minõségértékelése – a
fenti trendekkel összhangban – nemzetközi
dimenziót kapott. A nemzeti szabályozá-
sokon túl szükség van a nemzetközi informá-
ció- és tapasztalatcserére, a nemzeti szerve-
zetek nemzetközi együttmûködésére, kö-
zös projektek és munkaértekezletek révén
egyeztetett alapelvek és álláspontok kialakí-
tására, közös módszertani fejlesztésekre. E
tevékenységek természetes és hatékony
kerete – amint azt fentebb láttuk – a regioná-
lis és globális hálózatok kialakulása.

5. A felsõoktatás minõségértékelése mára
szakmává vált. (Woodhouse, 2003) Az Ame-
rikában évszázados, Európában több mint
egy évtizedre visszatekintõ múlt során kiala-
kult egy viszonylag jelentõs elméleti és mód-
szertani ismerethalmaz és gyakorlat-együt-
tes, melynek elsajátítása és biztos tudása-
kezelése nélkülözhetetlen e szakma meg-
alapozott mûveléséhez. A nemzeti és nem-
zetközi rendszerleírások, kutatási és pro-
jektbeszámolók mellett rendszeresen
jelennek meg ún. trendjelentések és külön-
bözõ gyûjteményes kötetek. A szakmának
több nemzetközi hírújságja, referált folyóirata
is van.3 Az egyes nemzeti ügynökségek

szakszerû mûködésének, hitelességének és
nemzetközi elfogadottságának kulcsfontos-
ságú eleme, hogy testületi tagjai, szakértõi
és/vagy fõállású alkalmazottai e tudás, szak-
mai kompetencia birtokában vannak-e vagy
sem.

Európai fejlemények

1. A legfontosabb európai fejlemény termé-
szetesen a Bologna-Prága-Berlin folyamat,
mely persze nemcsak a többciklusú képzés
bevezetésérõl szól, hanem minõségbizto-
sítási, minõségértékelési vonatkozása is je-
lentõs. E cikk írásakor még nem ismert a mi-
niszterek által 2003 szeptemberében Berlin-
ben aláírandó nyilatkozat végleges szövege.
A tervezetek azonban azt mutatják, hogy az
Európai Felsõoktatási Térség egyik megha-
tározó eleme lesz a hiteles, megbízható, s
egymással módszertanilag egyre inkább har-
monizálódó nemzeti minõségértékelések
rendszere.

2. Noha voltak, s talán még vannak is erre
irányuló kezdeményezések Európában (és
globális méretekben is), jelenleg úgy tûnik,
hogy egyetlen omnipotens, központosított,
összeurópai (világ) minõségértékelési szer-
vezet felállítása a közeljövõben nem való-
színû. A nemzeti felelõsség és hatáskör, s a
különbözõ társas-kulturális kontextusok
(diverzitás) figyelembe vétele és megtartása
mellett kívánatosak a kölcsönösen elfogadott
alapelveken nyugvó mûködés és a mód-
szertani harmonizáció.

3. Kétségkívül megfigyelhetõ Európá-
ban az utóbbi években egy akkreditációs
trend. A kilencvenes években a nyugat-eu-
rópai szervezetek túlnyomó többsége ta-
nácsadó-auditáló jellegû értékeléseket vég-
zett. A határozottabb eredményeket, elszá-
moltathatóságot és egységesebb követel-
ményeket (minõségi szintet) igénylõ érin-
tettek (hallgatók, jó minõségû intézmények,
kormányzati szervek) nyomására azonban
Nyugat-Európa egyre több országában hoz-

3 A MAB könyvtárának katalógusa elérhetõ honlapun-
kon a Könyvtár menüpontban.
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nak létre akkreditációs szervezeteket.4  Az
ENQA friss kutatási jelentése szerint a vizsgá-
latban részt vevõ (kelet- és nyugat-európai)
minõségértékelõ szervezetek fele végez
már akkreditációs tevékenységet (is).
(ENQA, 2003, 7.) Érdekes ugyanakkor, hogy
– mintha csak a fent írt harmonizáció jegyé-
ben történne mindez – a kelet-európai
klasszikus akkreditációs rendszerek kezdik
felvenni, erõsíteni a tanácsadó és összehason-
lító jellegû értékelõ tevékenységet.5

4. Ami az európai szervezetek tevékeny-
ségét, a vizsgálatok fókuszát illeti, egyrészt
a hangsúly az intézményi auditálás felõl a
programok, szakok értékelése (akkreditá-
ciója) felé tolódik, másrészt az értékelések
során a bemeneti tényezõk és az oktatási-
tanulási folyamat mellett elõtérbe kerülnek
a vizsgált szakon tanuló, illetve azt végzett
hallgatók által elsajátított kompetenciák (is-
meretek, képességek, értékvilág).

5. Végül feltétlenül meg kell említeni,
hogy a felsõoktatási minõségbiztosítás, minõ-
ségértékelés fejlesztésének, harmonizációjá-
nak útját az Európai Unió is egyengeti. Emlí-
tettem, hogy az ENQA létrejöttében az Euró-
pa Tanács ajánlása is szerepet játszott. Az EU
adminisztráció magas rangú tisztségviselõi
részt vesznek az ilyen tárgyú rendezvénye-
ken, konferenciákon, javaslataikkal segítik a
munkát. Az Európai Bizottság, továbbá az
ENQA mûködésének, valamint nemzetközi
részvételû projekteknek a finanszírozásában
is részt vállal.

Projektek

Ez a kis áttekintés nem volna teljes, ha nem
mutatnánk be, ha csak futólag is, néhány fon-
tosabb ide kapcsolódó nemzetközi projek-
tet. A sorban az általánosabb tárgyúaktól
haladunk a kifejezetten minõségértékelési
fókuszúak felé. (Természetesen az elõbbi
projektek is minõségértékelési vonzataik
miatt szerepelnek a felsorolásban.)

1. Elsõ fázisában 1999-2001 között zajlott
az EuPsyt projekt, melyben az ún. Európai
Pszichológus Diploma követelményrend-
szerét kísérelték meg kidolgozni a diplo-
mához vezetõ tanulmányok tananyagának
egységesítésére vonatkozó ajánlás összeál-
lításával. (www.europsych.org/EuroPsyT)

2. A Joint Quality Inititive holland kezde-
ményezésre indított projekt, melynek elsõ
fázisa már befejezõdött (2001-02). A projekt-
ben részt vevõ szakértõk az Európai Felsõok-
tatási Térség kialakításának célrendszerét
szem elõtt tartva a bachelor és a master szintû
diplomákkal szemben támasztható általános
kimeneti elvárásokat fogalmazták meg.
(www.jointquality.org)

3. Hasonlóképpen második fázisába lé-
pett a Tuning projekt, melynek elsõ fázisá-
ban (2001-02) több mint száz európai felsõ-
oktatási intézményi szervezeti egység (tan-
szék), s több ezer szakértõ és hallgató vett
részt – kérdõíves megkeresést is alkalmaztak
–, s nyolc tudományágban vizsgálták meg a
képzés harmonizációjának („összehangolá-
sának”) lehetõségeit. Javaslatot tettek –
egyebek mellett – a hallgatók által elsajátítan-
dó alap- és tudományág-specifikus kompe-
tenciákra. (www.relint.deusto.es/
TUNINGProject/index.htm)

4. Az EUA a fentebb már említett intéz-
ményértékelési tevékenysége mellett egy
másik futó projektjében (Quality Culture)
az Európai Bizottság támogatásával a felsõ-
oktatási intézményi mûködés hat fõ területé-
nek önértékelésen alapuló javítási lehetõsé-

4 Az elmúlt egy-két évben hozták létre újonnan vagy
átalakítással például Hollandia, Norvégia, Olaszor-
szág, Spanyolország, Svédország nemzeti akkreditá-
ciós szervezeteit, de a német és az osztrák szerveze-
tek is néhány évesek csupán.
5  A MAB esetében például jól mutatja mindezt a
2002 februárjában elfogadott Stratégiai terv (honla-
punkon a Szabályok menüpontban, illetve lásd
Michelberger Pál írását e lapszámban a 1308 oldalon),
valamint a pszichológia és a történelem szakok vonat-
kozásában tervezett párhuzamos, összehasonlító érté-
kelések elindítása. (Szántó, 2003)
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geit kísérli meg feltárni, ötven felsõoktatási
intézmény részvételével.

5. Említettem, hogy az INQAAHE 2003
áprilisi dublini közgyûlésén a tagszervezetek
képviselõi elfogadtak egy elsõ szövegterve-
zetet a felsõoktatási minõségértékelõ ügy-
nökségek jó mûködésének alapelveire vo-
natkozóan. (INQAAHE, 2003) Az ülésen
elhangzott észrevételek alapján a közgyûlés
egy munkacsoport felállítását határozta el,
mely a szövegen – a tagszervezetek szakér-
tõinek bevonásával – tovább dolgozik.

6. A 2003 tavaszán Sitgesben (Spanyol-
ország) tartott szakértõi értekezlet nyomán
az ENQA vezetõ testülete arról határozott,
hogy tagszervezetei részére ugyancsak ki
kell dolgozni a mûködés jó gyakorlatának
kölcsönösen elfogadott alapelemeit, különös
tekintettel az ügynökségek belsõ minõség-
biztosítására. A tervezetet kidolgozó munka-
csoportba a Magyar Akkreditációs Bizottság
szakértõjét is meghívták.

7. Ez év õszére várható a szintén az ENQA
égisze alatt futó TEEP – Transnational
European Evaluation Project zárójelenté-
sének közzététele. A projekt három disz-
ciplína, az állatorvos-tudomány, a fizika és a
történelem területén tanulmányozza a prog-
ram(szak)szintû minõségértékelés nemzet-
közi módszertana kidolgozásának lehetõsé-
geit. Ez a vizsgálat is a képzés kimeneti olda-
lára, valamint a belsõ minõségbiztosítás vizs-
gálatára koncentrál. A projektben Magyaror-
szágról a Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kara vesz részt. (www.enqa.net,
a Publications menüpontban)

A MAB nemzetközi jelenléte

E cikk eddigi tárgyszerû hangneméhez lát-
szólag talán nem illik, mégis, szerénytelen-
ség nélkül (valóban tárgyszerûen) megálla-
pítható, hogy a Magyar Akkreditációs Bizott-
ság nemzetközileg az ilyen célra fordítható
költségvetési forrásainak súlyos korlátozott-
sága ellenére „jelen van”. Amint az eddigiek-

bõl is kiderült, a nemzetközi hálózatok mun-
kájában aktívan, gyakran kezdeményezõként
veszünk részt. Az ENQA vezetõ testületében
a közép- és kelet-európai régiót Róna-Tas
András, a MAB tiszteletbeli elnöke képviseli.
A testület és a titkárság egyes tagjai rendszere-
sen – lehetõségeink és a meghívások függ-
vényében – elõadásokkal szerepelnek konfe-
renciákon, részt vesznek szakértõi munkaér-
tekezleteken, egyéb szakértõi munkában,
véleményezésben, külföldi intézmények,
programok értékelésében (például az EUA
intézményértékelési programja keretében).

A MAB megalakulása, 1993 óta 9-11 szak-
értõbõl álló Nemzetközi Tanácsadó Testü-
letet mûködtet, melynek éves ülései, s az
azon megfogalmazott ajánlások együttesei
folyamatos segítséget (és minõségi kontrollt)
jelentenek számunkra.

A MAB a nemzeti minõségértékelõ szer-
vezetek sorában az elsõk között kezdemé-
nyezte – többek között éppen a fenti Tanács-
adó Testület javaslatára – saját mûködésének
külsõ nemzetközi szakértõi értékelését. A
rendkívül alapos és részletes vizsgálat jelen-
tõs nemzetközi érdeklõdést keltett. (Szántó,
2000)

Nemzetközileg egyre inkább elvárt,
hogy az egyes nemzeti szintû intézmény-
illetve programértékelésekben külföldi
szakértõk is részt vegyenek. Különösen így
van ez a kis országok esetében. (Az észt
Felsõoktatási Akkreditációs Központ például
kizárólag külföldi szakértõket kér fel az
értékelésekre!) E téren, erõfeszítéseink elle-
nére, sajnos nem tudunk olyan jó eredmé-
nyeket felmutatni, mint az kívánatos volna.
Nem tudunk kellõ számú külföldi szakértõt
felkérni. Talán nem kell mondani, hogy nem
a szándék hiányzik.

Összefoglaló megállapítások

1. Egy-egy felsõoktatási intézmény és prog-
ramjainak belsõ minõségbiztosítása és a
minõségbiztosítási intézkedések (rendszer)
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szisztematikus belsõ értékelése az adott in-
tézmény feladata és felelõssége.

2. Mind nemzeti (fogyasztóvédelem, ér-
téket a pénzért), mind nemzetközi szem-
pontok (képzések és diplomák nemzetközi
elfogadottsága) miatt kívánatos azonban,
hogy az intézmények és programok minõ-
sége és minõségbiztosítási rendszerei e
tevékenységre szakosodott, külsõ szerve-
zet(ek) által is rendszeres felülvizsgálatra,
értékelésre kerüljenek.6
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