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Dél-Afrika jó gyakorlat 

 

1. Dél-Afrika felsőoktatása napjainkban 

Dél-Afrika népességének megoszlása egyenetlen, számos náció keveredik 

és él egymás mellett, éppen ezért az oktatás nehezebb feladat, mint más 

országban. Az analfabetizmus és a tanulatlanság itt is erőteljesen 

jelentkezik. Magas a szegények aránya is, a lakosság 18%-a írástudatlan. 

Éppen ezért az oktatásnak ebben az országban is nagy szerepe van. Az 

alapfokú oktatás kötelező és ingyenes 16 éves korig, ez kilenc osztály 

elvégzését jelenti. Ezt a szintet követi a középfokú oktatás, amelyben -

attól függően, hogy milyen típusú az oktatási intézmény- tanúsítvány, 

vagy diploma (ez nem egyezik meg a magyar egyetemi diplomával) 

szerezhető.  

A felsőoktatás irányítási oldalát a Department of Education, vagyis az 

Oktatási Minisztérium szakosztályai, amely két területre oszlik, az 

alapfokú oktatási területre, és a felsőoktatási és képzési területre. Az 

alapfokú oktatással foglalkozó szakosztály látja el a felnőttek alapfokú, 

felzárkóztató képzésével kapcsolatos ügyeket is. A felsőoktatás és képzési 

szakosztály átfogja az egész felsőoktatási rendszert a doktori képzésig 

bezáróan, de az ő irányítása alá tartozik a szakmai és technikai oktatás is. 

Dél-Afrika felsőoktatását harmadfokú oktatásnak is nevezik, mert 

úgynevezett háromsávos oktatási rendszer jellemzi az országot; az 

alapfokú oktatást követi a középfokú oktatás, majd a felső/harmadfokú 

oktatás. A háromsávos oktatási rendszer hátterét a Dél-afrikai Nemzeti 

Képesítési Keretrendszer adja. Az 1996-os oktatási törvénynek 

köszönhetően az oktatás Dél-Afrikában mindenki számára elérhető. Az 

oktatási rendszert 11 egyetem, 5 műszaki egyetem és 6 más jellegű 

intézmény alkotja. Ezen felül 87 regisztrált és 27 ideiglenesen regisztrált 

magán intézmény létezik. A magán intézményeket az Oktatási 

Minisztérium regisztrálja. A dél-afrikai egyetemek világszínvonalú oktatási 

intézmények, a kutatási területet illetően pedig élvonalbeli létesítmények. 

Az egyetemek, és más felsőoktatási intézmények autonóm működésűek 

az állam anyagi támogatása mellett, jelentést az állam helyett a saját 

kialakított tanácsaiknak tesznek. 
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A felsőfokú oktatás magába foglalja az egyetemi, illetve a tudományos 

végzettséget, amelyek során tanúsítványt, vagy diplomát szerezhet a 

résztvevő, egészen a doktori képzésig. Az intézmények széles skálán 

kínálnak képzéseket az ország állampolgárainak és külföldről érkezőknek 

is. Az ország felsőoktatási rendszerét a közelmúltban reformálták meg, 

amelynek segítségével az egyetemi rendszer átláthatóbb és könnyebben 

átjárható. Az átalakítás eredményeként létrejött egy új típusú oktatási 

intézmény, az úgynevezett „technikon”-ok, amelyek különböző 

végzettséget nyújtanak, és segítik a bekerülést a felsőoktatás 

rendszerébe. 

2. Minőségbiztosítás a dél-afrikai felsőoktatásban 

Dél-Afrika oktatási rendszerének minőséggel kapcsolatos feladatait a 

Council of Higher Education, vagyis a Felsőoktatási Tanács látja el. A 

szervezet egy független szerv, amely az 1997-ben megalkotott 101-es 

számú felsőoktatási törvény alapján jött létre. A CHE, mint a felsőoktatás 

minőségügyi tanácsa a minőséggel kapcsolatos problémák ügyében 

tanácsot ad a felsőoktatási miniszternek, valamint felelős a felsőoktatási 

intézmények minőségbiztosítási rendszereinek ellenőrzéséért is. 

A CHE már említett feladatai mellett felügyeli és biztosítja a dél-afrikai 

felsőoktatás fejlődését, folyamatosan végzi a nemzetközi trendek 

vizsgálatát, valamint biztosítja és támogatja az intézményeket annak 

érdekében, hogy azok egy magasabb minőségi szinten működjenek.  

A Tanács tagjait a felsőoktatási miniszter jelöli ki, felsőoktatási területen 

dolgozó szakemberek közül. A felsőoktatási törvény rendelkezik arról, 

hogy a tanács elnökének milyen kritériumoknak kell megfelelnie, valamint 

arról, hogy az elnök mellett 13 rendes tag legyen, legfeljebb 3 választott 

tag, valamint 8 szavazati joggal nem rendelkező tag. A 13 rendes tagból 

legalább 3 tagnak nem a felsőoktatási szektorban kell dolgoznia. A Tanács 

elnökének kinevezése 5 évre, a tanács tagjainak kinevezése 4 évre szól. 

A CHE munkáját négy bizottság segíti: 

 Advice and Monitoring Standing Committee  

A tanácsadással és megfigyeléssel foglalkozó bizottság. Összegyűjti és a 

Tanács felé irányítja azokat az információkat, melyek az ő hatásköre alá 

tartoznak. 
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 Higher Education Funding and Infrastructure Standing Committee 

A felsőoktatás finanszírozásával és infrastruktúrájával foglalkozó 

bizottság. Feladataként azokkal az alapelvekkel, politikákkal és 

mechanizmusokkal foglalkozik, amelyek a közpénzek elosztását rendezik a 

felsőoktatási rendszerben. Továbbá a diákok támogatását is a bizottság 

intézi. 

 Finance and Investment Standing Committee  

A pénzügyi és befektetési feladatokat ellátó bizottság. Tanácsot és 

javaslatot tesz a Tanács számára a pénzügyi döntésekkel kapcsolatban. 

 Audit Standing Committee 

Az auditáló bizottság úgynevezett albizottságként működik. Feladata, 

hogy segítse a Tanács munkáját a pénzügyi beszámolók, a belső 

ellenőrzési rendszer, valamint a menedzsment működésével kapcsolatos 

feladatok törvényes és szabályos működésének érdekében. 

A CHE többek között olyan nemzetközi minőségügyi szervezetekkel tartja 

fenn a kapcsolatot, mint az Ausztráliában működő AUQA, vagyis az 

ausztrál egyetemek minőségügyi szervezete, vagy az indiai NAAC, vagyis 

a nemzeti értékelő és akkreditáló tanács, valamint az Egyesült Királyság 

minőségügyi szervezete (QAA). 

A Council of Higher Education létrehozta a Higher Education Quality 

Committee (HEQC), vagyis a Felsőoktatási Minőségügyi Bizottságot. A 

HEQC végrehajtó bizottság, elsődleges feladata a minőség támogatása és 

a minőségbiztosítás a felsőoktatásban. Az 1997-es felsőoktatási törvény 

jelöli meg, a HEQC főbb feladatait, vagyis, a felsőoktatási 

minőségfejlesztés ösztönzését, a felsőoktatási intézmények 

minőségbiztosítási mechanizmusainak ellenőrzését, a felsőoktatási 

programok akkreditációját. A HEQC működéséért 3 igazgatóság felel: 

Az intézményvizsgáló igazgatóság, amely a privát és állami intézmények 

vizsgálatáért felelős, különös tekintettel az infrastruktúrára, és ez alapján 

magas minőségi szintű ellátás biztosítási 3 fontos területen, vagyis a 

tanulás-tanítás a kutatás és az intézmények közötti kommunikáció 

területén. 
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A nemzeti felülvizsgálattal foglalkozó igazgatóság fő feladata nemzetközi 

programok és speciális képzési területek akkreditálása. 

A program akkreditációért felelős igazgatóság feladata a magán és állami 

intézmények által biztosított programok akkreditációja. 

3. Felsőoktatási programok akkreditációja 

Az 1997-es felsőoktatási törvény alapján Dél-Afrikában minden 

felsőoktatási programot akkreditálni szükséges. Az állami és 

magánintézmények a HEQC online akkreditációs rendszerén keresztül 

jelentkezhetnek. A jelenlegi nemzeti képzési keretrendszer szintén előírja, 

hogy mielőtt egy intézmény elindít egy programot, akkreditálni kell, a 

nélkül a program nem kezdhető el, illetve nem is hirdethető meg.  

Miután az intézmény online formában jelentkezett az akkreditációra, és 

amennyiben minden megadott adat megfelelő, úgy a program részt vehet 

egy teljes programértékelésen, amennyiben hiányos, vagy hibás adatot 

találnak a jelentkezésnél, úgy az intézmény köteles azt javítani, különben 

nem vehet részt a folyamat további lépéseiben. Következő lépésként egy 

szakértői csoport vizsgálj a program folyamatával kapcsolatos 

információkat, majd ajánlatot tesz az eredményt illetően, amely 3 

megjegyzést tehet: 

 ideiglenes akkreditáció (feltételek nélkül) 

 ideiglenes akkreditáció (feltételekkel) 

 nem akkreditálható az intézmény 

Az értékelésről a Felsőoktatási minisztérium és a Dél-Afrikai Minőségügyi 

Fennhatóság is kap egy másolatot. 

Amennyiben egy intézményi programot nem ajánlanak akkreditációra, úgy 

ismételten benyújthatja a kérelmet a kiírt kritériumok mellett: 

 írásban kell benyújtani 

 nem egyezhet az előző beadvány tartalma az új beadványéval 

 el kell fogadnia és végre kell hajtania az akkreditációs bizottság 

ajánlásait 

 összpontosítani kell az értékelési folyamatban feltárt hibákra, majd 

javítania kell azokat 
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21 munkanapon belül be kell nyújtania az újabb kérelmet, amennyiben 

ismét nem akkreditálható a program, úgy az intézmény 2 éven keresztül 

nem nyújthat be újabb akkreditációs kérelmet. 

Amennyiben a program ideiglenes akkreditációt kapott feltételekkel, úgy a 

HEQC bizonyos időtartamú időkeretet biztosít az intézmény számára. A 

határidő leteltével az intézménynek ismét be kell nyújtania egy jelentést, 

melyet ismét szakértők vizsgálnak. Amennyiben a feltételek nem 

teljesülnek, úgy a bizottság az ideiglenes akkreditációt visszavonhatja. 

Végül az akkreditáció fázisában az intézménynek készítenie kell egy 

program és minősítési mix dokumentumot, majd regisztráltatni kell magát 

a Felsőoktatási minisztériumnál. A program akkreditáció 3-6 évre szólhat. 

4. Jó gyakorlat a dél-afrikai felsőoktatásban 

Dél-Afrikában nem működik jó gyakorlat adattár, azonban itt is nagy 

figyelmet fordítanak a jó gyakorlatok publikálására. Úgynevezett jó 

gyakorlat ismertetőket adnak ki különböző felsőoktatási témákban. A jó 

gyakorlatismertetők egy projekt keretén belül jöttek létre, amely 2001-

2005 között valósult meg. A projekt olyan hasznos gyakorlatokat, 

metodológiákat gyűjtött össze az oktatás különböző területein, amelyeket 

hatékonyan fel lehet használni az oktatás minőségének javítása 

érdekében. 

Két publikációt lehet kiemelni erről a területről, mind a kettő jó gyakorlat 

ismertetőket tartalmaz, az egyik a munkatapasztalatra épülő oktatásban, 

illetve a valamint az úgynevezett service-learning területén. Az ismertetők 

egy sémára épülnek, más-más területen, így csak az egyiket mutatom be 

részletesebben. Ezek az ismertetők egyfajta eszközök, melyek segíthetik 

az intézményeket a megfelelő minőségi szint elérésében. 

A service-learning rokon a tapasztalati tanulással, melynek központjában 

a megfelelő állampolgári viselkedés, a közös érdekek képviselete és a 

közösségi szolgáltatások tisztelet áll. A jó gyakorlat ismertető feladata, 

hogy a felsőoktatás e területén –kihasználva a tapasztalatokat- fejlesztési 

ajánlásokat tegyen. Olyan már megvalósult procedúrákra és gyakorlatokra 

épül, melyek később más intézmények számára szintén felhasználhatók 

lesznek.  

A dokumentumban megtaláljuk azt a leírást is, hogy hogyan használjuk az 

ismertetőt. Azok az intézmények hasznosíthatják igazán, melyek service-



 

 

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

learning témában indítanak kurzusokat és azokat a megfelelő minőségi 

szinten biztosítják. Az ismertető nekik lehet egyfajta validációs eszköz, 

hogy felmérjék a rendszer hatékonyságát. Másrészt azok az intézmények 

használhatják az ismertetőt, amelyek első alkalommal szeretnének 

service-learning képzéseket indítani, számukra megfelelő alapot biztosít a 

jó gyakorlat útmutató. 

A folyamat 4 nagyobb lépésből áll: 

Input: az intézmény küldetése, politikái, szabályozása, struktúrája, 

erőforrása, küldetési és cselekvési stratégiái. 

Process: a folyamathoz kapcsolódó intézkedések; vezetési stratégiák, 

kapcsolatok, fejlesztések 

Output, impact: értékelési és visszacsatolási feladatok 

Review: service-learning kurzusok felülvizsgálata 

A vizsgálat különböző szintek és indikátorok alapján végezhető el. Négy 

szinten, minden szinten indikátorok, melyek azonosításával felmérhetjük 

az intézmény hiányosságait, hibáit.  

Intézményi 

Fakultás/iskolai szint 

Program/képzettségi szint 

Modul/kurzus szint 

Minden szinten végig halad az input, process, output/impact, review 

területeken, így példaként csak az első szintet emelném ki: 

Intézményi szint 

Indikátorok: 

1) az intézmény küldetése, céljai helyi, nemzeti és nemzetközi 

kontextusban 

2) az intézmény reflexiói politikai lépésekre, stratégiai tervekre 

3) az intézmény vezetősége, menedzsment struktúrája 

4) van-e elegendő erőforrása az intézménynek a megfelelő minőségi 

szint eléréséhez 

5) együttműködés, partnerség 
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Az önértékelési rendszerben az intézmény minden szinten készít egy 

táblázatot, melyben az intézményre vonatkozó információkat illeszti. 
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5. Összegzés 

Dél-Afrikában tehát nem adattár szempontjából beszélhetünk a jó 

gyakorlatokról, hanem egyfajta mintául szolgálnak az intézmények 

önvizsgálatához. Segítséget jelentenek abban, hogy az intézmény 

programjai megfelelő szinten működnek-e, oktatnak-e az intézmények, 

mennyire hatékony az oktatás, és melyek azok a területek, melyek 

fejlesztést igényelnek. 

6. Tudástár 

CHE honlap:  

http://www.che.ac.za/ 

Dél-Afrika oktatási rendszere: 

http://www.southafrica.info/about/education/education.htm#bands 

Dél-Afrikai Minőségügyi Fennhatóság: 

http://www.saqa.org.za/show.asp?include=about/about.htm 

Publikációk: 

http://www.che.ac.za/publications/ 

http://www.che.ac.za/
http://www.southafrica.info/about/education/education.htm#bands
http://www.saqa.org.za/show.asp?include=about/about.htm
http://www.che.ac.za/publications/

