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hogy előbb-utóbb meg kell fogalmazódnia egy
olyan adó és költségvetési reformpolitikának,
amelynek közvetlen oktatáspolitikai konzekven
ciái is lesznek. "Feltételezhető - olvashatjuk a
háttértanulmány összefoglalójában -, hogy egy
szelektív felsőoktatási fejlesztési politika társadal
mi támogatottsága az adórendszer reformjához
kapcsolódó érvekre építve teremthető meg",
(Setényi fán os:]elentés a magyarországiftlsőoktatds
ról- háttértanulmány az OECD szdmára [Pre-re
view o/Higher Education in Hungary, Background
Report to OECD), Bp" MKM, 1993,

Halász Gábor

A THES-BEN TALLÓZVA

A The Times Higher Education Supplement 1993
évi, tavaszi számait lapozgatva a hangsúlyosabb
témák nyomában a nyugat-európai - ilL elsősor

ban természetesen angol - felsőoktatásban jelen
leg végbemenő változásokról kialakítható képet a
következő címszavakban lehetne összefoglalni: ex
panzió és ennek következményei, tandíj, minő

ségértékelés, kreditgyűjtés és átváltás, franchising,
oktatási utalványok.

A felsőoktatás expanziója

A felsőoktatás iránt egyre növekvő érdeklődés mu
tatkozik a fejlett országokban, Az érintett kormá
nyok és intézmények várakozásával ellentétben 
akik előzőleg a demográfiai fogyás következménye
képpen a felsőoktatás iránti kereslet csökkenésével
számoltak - hallgatók tömegei áramolnak folyama
tosan a felsőokratásba azon országokban - mint pL
Németország, Franciaország, vagy Olaszország -,
ahol a középiskolai végbizonyítvány egyben felsőok

tatási belépő is, vagy tömegesen maradnak csalódot
tan kívül ott, ahol- mint pL Ausztráliában - admi
nisztratív úton subályozzák a bej utást.
Ezen felsőoktatás iránti éhség már ma több he

lyen felmutatja a felsőoktatás eltömegesedésének
egyes jeleit és idővel magával hozza ennek követ
kezményeit: pL a képzési idő, a finanszírozás, a
követelmények, a végbizonyítványok standardiz:í.
lását, valamint az oktatás minőségének átalakulá
sát. A hallgatók számának növekedése az első ok
tatási szakasz rövidített változatának bevezetését
eredményezte máris néhány országban (Olaszor
szág, Franciaország és Németország), Érzékelhető

ugyanakkor néml közeledési törekvés is az egyes
felsőoktatási rendszerek közt: ma az angol model
len alapuló standardizált európai felsőoktatási

rendszer jelei kezdenek kirajzolódni - az EK or
szágok 3 éves tanulmányi igényei számára a lehet
séges követhető modellnek az angol bachelor fo
kozat tűnik,

Vannak azonban más figyelemreméltó következ
ményei is a folyamatnak: amennyiben a felsőoktatási

első fokozat lesz az európai népesség közel felének az
alapképzettsége, ez már nem 1= megfelelőa hagyo
mányos elit kisebbség tanulmányai számára, s a ku
tatás, oktatás, tanulás hagyományosan összefonódó
modellje a posztgraduális ~;zintre fog tolódni, A nem
zetközileg elfogadott első fokozat széles körű beveté
se és a posztgraduális tanulmányok növekedése a
hallgatók intézmények és országok közti mobilitásá
nak növekedésével jár, magával hozva a "sokszínű

ség", a nyilvános információk, intézményesült ta
nácsadás, irányítás kívánalmát.
Az igazi kockázata azonban e folyamatnak az

oktatógárda "deprofesszionalizálódása" lehet,
akik pL a kutatási lehetőségekből kiszorulva, a
nemzetközi tanterv-típusú kurzusok és nemzeti
standardizált tesztek gyártásába szorulhatnak,
Nyugat-Európában jelenleg elsősorban az ex

panzió közvetlen költségigénye jelent problémát.
Angliában, ahol a kormány 25%-os hallgatói lét
számemelkedést tervez a következő néhány év
folyamán, az ezzel járó költségek csökkentését
célozza több, a tandíj ra, az akadémiai évre, a
hallgatók lakhelyére stb, vonatkozó elképzelés,
A várható költségnövekedésnek próbál elébe

menni az az elképzelés is, amely a hagyományos
30 hetes, 3 szemeszteres akadémiai év átalakítására
törekszik max, 48 hetes, 4 szemeszteres akadémiai
évvé, A nyári időszak bevonása - 4, szemeszter
ként - megrövidíthetné a teljes képzési időt (ke
vesebb, mint 3 évre), s a meglevő épületállomány
jobb kihasználását tenné lehetővé, elkerülve az új
beruházások költségeit. Az elképzelés megvalósu
lása érinti az egész finanszírozási és ösztöndíjrend
szert, és szárnolni kell az oktatók, a hallgatók
ellenállásával is, Az elképzelés egyelőre több válto
zatban létezik, a végsőt 1993 őszén teszik közzé az
intézmények véleményének meghallgatása után,
Szintén a költségek csökkentését célozza az a törek

vés, amely a hallgatókat arra ösztönzi, hogy tanulja
nak lakóhelyük egyetemén, s tanulmányaik idején
lakjanak továbbra is szüleikkeL Ezzel a költségvetés
megtakarítharná az otthonától távol tanulók fejen
kénti 2845 font összegű támogatását és a lakóhelyü
kön tanulóknak járó 1795 font összegű támogatás



578 SZEMLE o

A felsőoktatási tandíjat [Higher Education
Charge - HECS] 1989-ben vezenék be, a hallga
tók tiltakozása és a hallgatólétszám csökkenésétől

tartó óvatos figyelmeztetések ellenére - sikerrel. A
beiskolázások azóta megnövekedtek, 1989 és
1992 közt a hallgatók száma 120.000-rel, közel
30%-kal nőtt.

A tandíj bevezetése azonban nem volt könnyű:

74-ben a Munkáspárt még megtiltotta a tandíj
szedését, 76-ban az 1. éves hallgatók 20%-a véle
kedett úgy, hogy nem rudna egyetemre jámi, ha
fizetnie kellene érte. 1985-ben a munkáspárti kor
mány által eufemisztikusan "beiratkozási díjnak"
nevezett 250 dolláros díjat vezettek be. Mikor
1988-ban az oktatásirányítás jelenlegi vezetése
célul ttÍzre a felsőoktatási hallgatók létszámnöve
lésér, bizottság alakult a hallgatói hozzájárulás
lehetőségeinek kivizsgálására, ennek etedménye
lett az 1989-ben bevezetett tandíj. Az inflációval
együtt mozgó tandíj az eredeti 1800 dollárró!
feljebb ment idővel, ehhez a múlt évben a kor
mány 144 dollárral járult hozzá, ami együttesen a
várakozások szerint 23 millió dollár extra bevételt
fog jelenteni az egyetemeknek 1994-95-re.
Az előre fizetések érdekében a kormánya felaján

lott etedeti 15%-05 csökkentést 25%-ra emelte
93-ban. A hallgatók kb. negyede fizeti a csökken
tett összeget szemeszterenként. Beiratkozáskor
kell jelezniük, melyik fizetési módot választj:ík A
hallgatók, akik a tandíjat nem előre fizetik, mun
kába :ílIásukkor fizetnek, adó formáj:íban, az adó
zó jövedelmük 2,3 és 4%-át. Külföldi hallgatók
nak 1993-tól előre kell tandíjat fizetni - miután
számos külföldi hallgató távozott haza fizetetlen
adósságot hagyva mögött. Ezzel együtt a
becslések szerint a tartozás kb. 30%-a
beJ~ajtatl!anmarad.

A növekedés dérte fclsőoktatis

is. /\z Okt2cói lérszáol terén
való félelnlc vezetre afra a

és ~r~lrsJ.dal.1Tli }(utaLísok 'Tanács:ic
[Econ.orrtic and Social Research C.:ounciI -
ESRe], előtt új utakat

elsó alkalolnnl;'ll
haHgat(íkllL Ök kevesebbe

idősök, mivel
nem kell fizetni. A részidéís
hosszabb idejű, 5 éves támogatást kapnak, s
évet a disszertáció - szemben a
idős hallgatók 3 Az ESRe 272 kihocs,ító

haUg:ltók várható

különbözetét. E tendencia azonban éppen ellen
tétes lenne a jelenlegi trenddel: a felsőoktatás a
katonai szolgálathoz hasonlóan hasznos, otthon
ról való eltávolodással jár a 18 évesek számára.
Az elgondolás azonban nem egyedülálló: más

országok - mint pl. az USA is - ilyen irányú
szabályozást vezettek be, amelynek következtében
az ország távolabbi egyetemein az adott államon
kívülről érkező hallgató magasabb ösztöndíjat
kap, mint a "bennszülött". Néhány kivétel azon
ban Angliában is maradna, bizonyos diszciplínák
- pl. zene - esetében, Oxford és Cambridge to
vábbra is külön elbírálás alá esne.

Egyes helyeken azonban a hallgatólétszám emel
kedése éppenséggel reményeket kelt: elmaradot
tabb térségekben, támogatásra szoruló régiókban
a magánberuházások csökkenésével a felsőoktatás

expanziója a településfejlődés irányába mutató vá
rakozásokat ébreszt. Eszerint az egyetemek szék
helyük számára a gazdasági fejlődés motorjai le
hetnek, ennéHogva a munkahelyteremtés, foglal
koztatás jelentős befolyásoló tényezői, mmr
Greenwich vagy Sheffield esetében.

Tandíj

lehetővé a hallg:ltók
szán1ára, j\
adónak két fóntos
benéznie: az nem szereti a "cúnké
:lett" adókat, aL a lnindenkori tisztában

A finanszírozás átalakítását, a hallgatók ebbe való
bevonását célozzák a - szintén a költségcsökkentés
irányába mutató - tandíj-elképzelések. A legutób-
bi, a Rektori és Konferencia [Com-
mittee of Vice and Principals] által
tárgyJ-lr értelmében mindel~
teljes ösztöndíjat értéke az
63-as évihez ösztöndíjrend-
szer első évéhez, értéke

lecsökkent), amelyet adó
TOíTnáJában nzethetnének vissza. Ez a növekedés

egyiitt csökkentené a
s7.(~gé·nysél~et és ugya110ilyan státust tenne Á

vele, az költs('gesec,b lesz míík()dé'séiiek
első 20 rnint a köIcsönrendszer.
Mindemellett számolni
dienáHásával is.
AusztráJiát idézik ahol siker-

rel történt meg a tandíj bevezetése, s ez egyenesen
az ausztrál pénzügyi győzelmének szá
mít. Itt ma a hallgatóknak költségeik 24% ·-át kell
:mni, ezt végzésük után évek alatt fizethetik vissza.
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hely - elősorban egyetemi tanszékek, ill. néhány
új egyetem - listáját hagyta jóvá, mint részidős

hallgatók fogadásáta is jogosultakat.

Minőségértékelés

Angliában a felsőoktatási expanzióval párhuzamo
san e1őtétbe kerül az oktatási minőség megőrzésé
nek terve is, a kormány szándékát képviselő mi
nőségellenőrzés mérésének, az e1számoltatható
ságnak a bevezetése a felsőoktatásban.

A Felsőoktatás-finanszírozási Tanács [Higher
Educational Funding Council] által kidolgozott
árvilágítási módszer nagy hangsúlyt helyez az ön
értékelésre: a tanszékek önkritikus elemzésen ala
puló oktarási minőségértékelést végeznek, majd
egy különlegesen kiképzett minőségértékelő cso
port 3 besorolási kategóriába helyezi el ezeket:
kiváló, megfelelő, nem megfelelő.Az első kategó
riába kerülők extra támogatást kapnak hallgató
létszámuk növelésére.
A minőségellenőrzésnek számos szintje, eleme,

módszere van. Az intézmények dolgozóit közelről

érinti ezek közül a kutatómunka értékelése, ill. az
újabban felmerüIt oktatási munka értékelése is.
A kutatói munka minőségértékelése [research

selectivity excercise] a kutatói munka mennyiségi
mérésén - elsősorban a publikációk számán 
alapul. Beosztásonként, szaktárgyanként változó
an, de többnyire 3-4 évente 8-10 publikáció az
általános elvárás, és igen kívánatos ez idő alatt egy
tekintélyes - kb. 200 oldal terjedelmű - könyv
kiadatása is. A módszert leginkább emiatt érik
kritikák: sokak számára elfogadhatatlan a mennyi
ségi módszer a minőség mérésére. A módszer a1
kalmazói azonban úgy tudják, a minőség is tetten
érhető a tanulmány vagy könyv megjelenési helyé
ben (folyóiratok, könyvkiadók rangsora). A kuta
tók mellett a kutatói munka minőségértékelésea
könyvtárosoknak okoz még gondot: a publikációk,
az új folyóiratok száma rendkívüli mértékben meg
emelkedett az utóbbi időben, áruk 87 és 92 közt
60%-kal emelkedett, hasonlóképp a könyvárak, így
a könyvtárak költségvetése mára már neITÚgen tud
lépést tartani a hallgatók és a publikációk számának
és költségeinek egyidejű emelkedésével.
Az oktatói munka értékelése mindezideig nem

ment el az egyéni szintig, féltek az ellenőrzést

személyessé tenni. Pedig abból kiindulva, hogy "a
jó latitL tudós még nem biztos, hogy jó latin tanár
is", újabban felmerült a tanítási képességek köte
lező értékelése is minden felsőoktatásiintézmény
ben. A jó tanítási képességeket fizetésemeléssel, a

gyengét fizetésemelés vagy e1őrejutási lehetőség

megvonásával, esetleg képzési javaslattal, végső

esetben akár elbocsátással "honorálnák" .
Az elképzelés legkomolyabb ellenzői maguk az

oktatók, a felsőoktatási oktatói szervezetek: a
Szakképzési és Főiskolai Tanárszövetség [Na
tional Association of Teachers in Further and
Higher Education] és az Egyetemi Tanárszövetség
[Association of University Teachers]. A diákok
nak szélesebb jogkört biztosító Diákcharta [Gov
ernment's Student Charter] megszületése azon
ban feltehetőleg meggyőzi majd az egyetemeket
arról, hogy önmaguk megvédésének legjobb esz
köze, ha az oktatás színvonaláról dokumentált
bizonyítékkal szol~álhatnak. Ugyanakkor az e1
számoltathatóság az alkalmazottak számára is le
hetővé tesz bizonyos kívánalmakat fizetési arány,
e1őrejutási lehetőségek, továbbképzés tekinteté
ben. A politikai szempontok mellett szaktudomá
nyos szempontok is alátámasztják, hogy az egye
temek elfogadják az új személyzeti politika játék
szabályait: az orvosok elszámolással tartoznak az
Általános Orvosi Tanácsnak [General Medical
Council] a szakmai színvonal tekintetében; miért
ne lehetne hasonló szakmai ellenőrzést bevezetni
a tanárok esetében, a színvonaltartás érdekében?
Egy történelminek számító pillanatban Oxford

is - kelletlenül bár, de - megnyitotta kapuit az
oktatási minőségellenőrzés külső vizsgálata előtt:

fogadta a Felsőoktatási Minőség Tanácsától
[Higher Educational Quality Council- HEQC]
érkező négy tagú biZ(}ttságot. Az ellenőrzés ugyan
azon mechanizmusok működését vizsgálja, ame
lyeket az intézmény az általa kitűzött értékek el
érésére és megtartásának biztosítására működtet

csak, magukat a célokat és az oktatás tartalmát
nem érinti, mégis, az oxfordi egyetem a vizsgálatot
függetlenségük, szakmai színvonaluk és az általuk
vallott értékek megkérdőjelezésekéntértelmezi. A
cambridge-i egyetem hasonló vizsgálata már meg
történt: a jelentés kritizáIta Cambridge informális
kapcsolatait és belső minőségellenőrzésének gyen
ge szerkezetét. A cambridge-i hallgatók azonban
védelmükbe vették a jelentést, mondván: régi sé
relmeiket igazolja. Ha az oxfordi hallgatók hason
lóképpen éreznek, a vizsgálóbizottság morális
győzelmet arat.

Egy dolgot hangsúlyozl12.k az érintettek minde
nek felett: az elszámoltathatóság világában először

az alapszabályokat kell lefektetni!
Az Egyesült Allamokban a minőségellenőrzés

rendszere régóta bevett, jó! működő gyakorlat: 10
évente 3-4 napon keresztül vizsgálják az amerikai
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kításán, a "kimenet", a szimek és egységek meg
határozásán, és a minőségbiztosítás rendszerén
dolgozik. A most előterjesztett rendszert már aJ
kalmazza öt walesi college.
A FEU szoros együttműködésbenvan a Felsőok

tatási Minősé>!i Tanáccsal a felsőoktatás és a fél
felsőfokú szakképzés krediuendszereinek illeszke
dése érdekében,
lu egységes szintezés iránti igény dérte a

fokú oktatási rendszert is: a 16-19 éves koro:,z.t:iJy
számára is egyetlen értékelési rendszeren alapuló.
koherens srratégia kialakításár szeretnék megvaló
sítani, bevonva ebbe az alapszakmák értékelését is,
s iehetővé téve, hogy a tanu[ók krediteket gyÜJl
hessenek a vizsgán megfelelés vagyelbukás he
lyett. Mindez az eddig érinthetetlen érettségi
level] és a szakvizsga [General National Voca
tional Qualification - GNVQ] radikális átalakí
tását igényelné. A változás kulcseleme, a modulo
kon alapuló érettségi megengedné az átjárást az
érettségi és a szakvizsga szintje közl. Az érettségi
hátrányai mára szakmai körökben közismertek:
korai életkorban kényszeríti ki a szakosod6s kes-

útját, megakadályozn az 61t?János és
lati tárgyak ötvözését, és magas buldsi szime:
ef(~d!Tlé·n}'ez.Ma a fiatalok 60% -a marad az okta;ás!
rer,d;;zerb'cn 16 éves kora urán, njncs azonban
rens rendSLere ct és nincsenek hidak
2különböző PL felsőol{t<l(,is cxpal1-

a növekedéséveJ
Dan is változott: :rn~t az cl'.'vetenm:
kerulők 2-nél több
érettségi vizsgája. Számos, nem egyetem
nem kap elég információt hallgatóiról, így e vizsgák
má~,nem !~egt~lel~ szelekciós eszközök a mai tömeg
te1sooktatas szamara.

A franchise megállapodások ma egyre inkább
üzletnek számílanalc az oktatásban, s a köze!·

hatalmas növekedés várható e téren, h"
az oktads SZelTI ben merülnek is fel
időnként kétségek. A lianchise oktadsi
egyfajta Hnlárkabérlet" J azaz sikeres) bev~ilt

tási programokkihelyezése és gondozása pn}Jlj1vaJ
tássa] küszködő,
rendelkezó imézlnényekJ1Cz
eHenében.
A felsőoktatás iránt növckvéí helyi igényck és 2

"U""dU'Y kívonulása az egyetemek közvetlen iri
a helyi alkufolyamatok feler6södésc

irányába, a beiskolázási tendenciákat a helyi igé-

Franchising

ji, kreditgyűjrés és -dl",U1..d' re:ndlsz/:re

egyetemeket és főiskolákat a többnyire más egye
temeken oktatókból, az adminisztráció tagjaiból
álló átvilágító teamek: meginrerjúvoJva az admi
nisztrációt, az oktatókat és a hallgatókat, azt vizs
gálva, megfelelnek-e ezen intézmények saját célki
tűzéseiknek. Megvizsgálják az egyetemek vezetését,
képzési programjaikat és az oktatógárdát összetéte
lük, végzettségük szempontjábóL Al, akkreditációs
rendszerhez (amely jelenleg független a szövetségi
vagy állami ellenőrzéstől) szinte minden egyetem és
főiskola csatlakozik, hiszen ez hírnevet jelent és szö··
vetségi pénzt hoz (szöverségi ösztöndíjakat és hitele
ket csak azon hallgatóknak adnak, akik az akkre
ditációs eljárásban részt vesznek.), valamint távol
tartja az állami és szövetségi bürokráciát. Az eljárás
eredményét elküldik az iHetékes intézménynek,
amely - ha akarja - köuéteheti.
lu eljárás olcsó (az átvilágításban résztvevőknem

kapnal< fizetséget munkájukért) és hatékony. A
finanszírozás és a minőség közvetlen összekapcso
lásától azonban óvakodnak; a rendszer tervezett
angol változatát ezért ezen pomján elfogadhatat
lannal< tartják: a minőségfcjlesztés véleményük
szerint nem érhetőel negatív külső nyomásra, csak
demotalizáló hatása lehet.

Londonban felsőoktaIási és intéz-
ményeket ösztönöznek és -átvál-
tási rendszer - ne\,én C~j\'TS rCredit
Accumulation and Transfer kísérleti be-
vezetésére. A rendszer olyan "valuta" ki-
alakítását jelentené, amely különböző végzettsé
gekhez szükséges elméleti tanulmányi idő figye-
lembevételén alapul. A Igazgatóság
[Further Education U nit - által körvonala-
zott kreditrendszer London-szerte rugalmas
kreditgyűjtési és -átváltási hálózathoz vezethet, a
faváros félfelsőfokú szal,képzési [Further Educa
tion] és felsőfokú képzési [Higher Education]
intézményeinek bekapcsolásával. A kés6bbiekben
a CATS rendszer kiterjesztéséve! új, :lZ egyetemre
jutást segítő hálózat kiépítésére van lehetőség. A
FEU modell a nemzeti kredit-keretrendszer két
versenyben lévő változatának egyike. A FEU meg
határozza a kreditszámot a képzés minden szintjén
és típusában a középiskolai záróvizsgától [General
Certification of Education - GCSE] a felsőokta
tásig, az elméleti tudás e1sajá.tításához és a kime
netelhez szükséges idő alapján. Ma a szervezet
nemzeti hálózat - a kreditrendszert támogató
ahhoz csatlakozó foiskolákból álló hálózat - kiala-
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nyek kielégítése irányába tolta el. Az oktatási in
tézmények egyensúlyoznak a kettő közt: a felső

oktatás iránt megnövekedett helyi igények, a fran
chising megállapodásokon alapuló oktatás és a
kormány által inkább szorgalmazott és t1mogatott
félszakképzési formák közt. A Félfelsőfokú Szak
képzést Támogató Tanács [Further Education
Funding Council] az idén célul tűzött 8%-os
hallgatói létszám növekedés elérése fejében anyagi
támogatást ígért a következő évre. Ugyanakkor a
helyi igények a felsőoktatási férőhelyek bővítésé

nek irányába hatnak - egyre szaporodnak a part
nerkapcsolatok, a franchising megállapodások,
növelve ezzel a franchise hallgatók számát. Az
ország észak-nyugati részén az idén 2000 franchise
hallgató tanul 20 partnerintézményben, ezek fele
részidős, esti tagozatos. Jellemző még, hogy a
franchise hallgatók összetétele valamivel eltér az
országos átlagtól: 65%-uk nő, s szintén több, mint
50%-uk hagyományosan alulreprezentált társa
dalmi csoportok köréből kerül ki. A lemorzsoló
dási arány ugyanakkor kisebb (35%), mint a rész
idős hallgatók esetében, átlagosan 50%.

Oktatási utalvány

Oktatási utalvány [Euro-voucher] -rendszer beve
zetése merült fel legújabban a London School of
Economics oktatáskutatási központjában, amely
lehetővé tenné a hallgatók számára, hogy az EK
országok bármelyikének felsőoktatási intézmé
nyeiben tanulhassanak. Az elképzelés minden Kö
zösség-beli egyetemnek és főiskolának lehetővé

tenné a tandíj kiszabását, a leendő hallgatók pedig
az EK költségvetésből tanulmányi ösztöndíjat
kapnának utalvány fotmájában, amellyel a 12 tag
állam bármely felsőoktatási intézményében tanul
hatnának. A várakozások szerint az egyetemek
piacivá tétele növelné a közöttük levő versenyt, s
ezáltal csökkentené az oktatás és a felsőoktatási

expanzió költségeit. A rendszer ugyanakkor előse

gítené a hallgatói mobilitást és megkönnyítené a
bejutást. Közelebb hozná egymáshoz a mai, igen
eltérő hallgatói támogatási rendszereket is. Jelen
leg a hallgatói megélhetési költségek 90%-át tá
mogatja Hollandia, 82%-át az Egyesült Királyság,
kevesebb, mint 40%-át Németország és csak
12%-át Franciaország. Az utalvány-rendszer a je
lenlegi, a tandíj tekintetében mutatkozó különb
ségeket is kiegyenlítené az egyes tagállamok kö
zött, de ösztönözné a külföldön tanul:í.st is a ta
nulmányi idő egy részében. (Az ERASMUS prog
ram mindeddig nem tudta hasonló célját, a Kö-

zösség-beli hallgatók 1O%-a külföldi tanulmánya
inak ösztönzését elérni.) A közösségi forrásból
származó ösztöndíjak fedeznék a hallgatók díjait,
megélhetési költségeiket pedig kölcsönökkel biz
tosíthatnák. Tanulmányi ösztöndíjat kaphatna az
elképzelés szerint mindenki, aki egy, a Közösség
által megállapított minimális felvételi szintet elér.
Az oktatási intézmények is kapnának meghatáro
zott számú ösztöndíjkeretet, amelyet maguk ítél
hetnek oda olyan tanulók számára, akiket formális
felvételi nélkül fel akarnak venni. A rendszer az
oktatási intézményeknek kisebb központi anyagi
támogatást jelentene, de eloldaná őket a központi
ellenőrzéstől is, megengedve, hogy saját igényeik
szerint rendezzék ügyeiket. Az egyes intézmények
fennmaradása ezzel mindenekelőtt a hallgatók szá
mán múlna, de más jellegű kiegészítő jövedelemfor
rást jelenthet még számukra a különböző külső meg
bízások, kutatási támogatások stb. elnyerése.
(The Times Higher Education Supplement, 1993.
tavasz.)

Imre Anna

A NÉMET FELSŐOKTATÁSVÁLSÁGA

A Der Spiegel 1993-as felmérésének tanulsága sze
rint "Tehetetlen és passzív tanárok oktatnak a
nagy hagyományokkal rendelkező német egyete
meken". A Spiegel munkatársai 57 egyetem 594
tanszékén 18 pontból álló kérdőívet osztottak ki a
hallgatók közt. A kérdések az oktatás színvonalára, a
tanárok felkészültségére, a hallgatók közérzetére, a
tananyag-kiválasztásra, a laboratóriumok, könyvtá
rak felszeteltségére irányultak. A hallgatói vélemé
nyeket pontozták, majd összehasonlító táblázatokba
foglalták, melynek alapján a német egyetemek kö
zött kialakult egyfajta rangsor.
;ürgen Mittelstrass konstanzi filozófus véleménye

szerint a német egyetemeken már nem folyik tény
leges oktatás, ezen intézetek a hallgatókat begyűj
tő úgynevezett "tömeg-egyetemekké" válnak.
A hallgatói létszám évről évre új rekordmagassá

gokat ér el annak ellenére, hogy egyre kétségbeej
tőbbek a német egyetemekről szóló jelentések. A
felsőoktatás a tömeg, frusztráció és a túlzsúfoltság
szinonimájává lett. A szükségállapot teljesen meg
szokotd vált, az egyetemeken a hanyatlás biztos
jelei mutatkoznak. A sokáig hirdetett "oktatást
mindenkinek" eszméje hagyta népféíiskolákká
zülleni a német egyetemeket.
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