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Minőségfejlesztési jó gyakorlatok a finn felsőoktatásban, 

különös tekintettel a FINHEEC által létrehozott „jó 

gyakorlatok adattárról” 

 

Általában a finn felsőoktatásról és a felsőoktatási 

minőségbiztosításról 

A Finnországban működő húsz egyetem és huszonhat szakfőiskola 

esetében a felsőoktatás minőségügye három fázison keresztül fogható 

meg. Legmagasabb szinten realizálódik a nemzeti felsőoktatási 

szakmapolitika, ezt követi az országos értékelések lebonyolítása, a 

rendszer végpontjaként az egyes felsőoktatási intézmények 

minőségbiztosítási eljárásai értelmezhetők. A felsőoktatási törvény 

megfogalmazza azon szükségszerűséget, hogy minden felsőoktatási 

intézmény saját belső folyamatainak kontrollálásaként belső 

minőségértékelési rendszert működtessen. Ezen belő értékelést a 

jogszabályi rendelkezések értelmében szükséges alávetni további külső 

minőségértékelési procedúrának, aminek eredményeit kötelezően 

nyilvánosságra kell hozni. Ösztönző tényezőt jelent az értékelésekre való 

felkészüléshez és a belső intézményi eljárási folyamatok 

tökéletesítéséhez, hogy a finn oktatási szaktárca a felsőoktatási 

intézmények finanszírozásának egy részét a kiválóság különböző 

területein és aspektusaiban elért teljesítményhez mérten állapítja meg. A 

felsőoktatási értékelési eljárásokkal és akkreditációs folyamatokkal 

foglalkozó FINHEEC1 jogi szabályozottságát később részletesebben is 

ismertetem ugyanakkor megállapításra szorul, hogy ezen szervezet felelős 

az értékelési szempontok nemzetközi eljárásokkal és metódusokkal való 

szinkronitásának megteremtéséért. Éppen ezért a FINHEEC által használt 

minősítési és értékelési gyakorlatok teljes mértékben megfelelnek a 

bergeni nyilatkozat2 előírásainak és ajánlásainak.  

                                                             
1 Finnish Higher Education Evaluation Council 
2 http://www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/bergeni_kommunike.pdf (A tartalom elérésének dátuma: 2011. 
szeptember 19.)  

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/bergeni_kommunike.pdf
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Jó gyakorlat adattár  

„Országos” adattár vagy intézményi adattárak 

Finnország esetében megfogalmazható, hogy az intézményi jó gyakorlatok 

az intézményi adatokból, a később részletesen bemutatott módszernek 

megfelelően kerülnek be egyfajta jó gyakorlatok adattárba.  

Az adattár kezelője, fejlesztője 

A finn felsőoktatás minőségügyét az ENQA szervezetének teljes jogú 

tagjaként a FINHEEC - Finnish Higher Education Evaluation Council 

képviseli. A szervezet tisztségviselőjével folytatott párbeszéd értelmében3 

megfogalmazható, hogy az intézményi jó gyakorlatok adattárának 

gondozói feladatait kizárólag ezen szervezet látja el. Az adatbázis 

tulajdonosa és fejlesztője szintén a FINHEEC. 

Az adattár kapcsolata a felsőoktatási intézményekkel 

Minden egyes jó gyakorlat, annak módszertana közvetlenül a felsőoktatási 

intézményekből érkezik be a FINHEEC-hez. 

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 FINHEEC a finnországi oktatási minisztérium által 1996-ban alapított, de 

a közigazgatás szervezetrendszerén kívül működő szervként végzi 

feladatit. A szervezet 2010 óta teljes jogú tagsági viszonnyal bír az ENQA-

                                                             
3 A finnországi felsőoktatási minőségbiztosítási jó gyakorlatok adattár feltérképezése kapcsán jelen anyag 
szerzője elektronikus levelezést folytatott a FINHEEC szervezet elnökével. Az adatbázis működési elveinek 
részletei ugyanis nem kerülnek bemutatásra a szervezet weblapján. 
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ban4. Tagjai legfeljebb négy évre nyerik el megbízatásukat. A tizenkét 

tagú grémium között megtalálhatók az országban működő egyetemek, 

főiskolák képviselői, csak úgy, mint ezek hallgatói szervezeteinek 

delegáltjai illetve a „munka világának” küldöttjei. A döntések artikulálása 

a titkárságon keresztül történik. A szervezet fejeként a főtitkár 

reprezentálja a FINHEEC-et. A szervezet minden évben felülvizsgálja négy 

évre készített akciótervét, ami mellett minden egyes tárgyévhez külön 

célkitűzéseket is megfogalmaz. Jelen időszakban a 2010-2013 időszakra 

vonatkozó akcióterv van életben. A szervezet ezen terv értelmében 

valamennyi finn felsőoktatási intézmény minőségirányítási rendszerének 

auditálását elvégzi. Ennek ütemterve képzési típusonként és intézmény-

típusonként kerül meghatározásra. A különböző típusú intézményekhez a 

kvázi monitoring folyamat koordinátorai különböző metódusokat és 

eljárásrendeket terveztek és alakítottak ki. A FINHEEC az intézmények 

támogatása érdekében olyan szemináriumok szervezésével nyújt 

támogatást, melyek hozzájárulnak az intézményi jó gyakorlatok 

információinak megosztásához. Ezen szemináriumok és workshopok 

visszajelzést adnak azon intézmények számára, melyek minőségfejlesztési 

rendszerei ezt három évvel megelőzően kerültek értékelésre. Az audit 

folyamatnak érdemes bemutatni a legfontosabb részeit, melyek 

nagymértékben képesek megvilágítani a központi intézmény és az adatot 

szolgáltató felsőoktatási intézmény viszonyrendszerét. Ennek megfelelően 

a monitoring rendszer a következő lépésekből épül fel: 

o Felsőoktatási intézmény audit-eljárásra való regisztrálása 

o Audit nyilatkozat intézmény és FINHEEC által történő aláírása 

o Audithoz szükséges dokumentáció intézmény által történő 

összeállítása 

o Audit-látogatást előkészítő meeting 

o Audit csoport látogatása az intézménybe 

o Audit riport elkészítése 

o Eredmények publikálása és összegző (feedback) megbeszélés 

Az audit látogatások alapján készített riportok nyilvános adatot képeznek 

és szintén mindenki számára hozzáférhetőek. 

                                                             
4 European Association for Quality Assurance in Higher Education 
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Az adattár működésének folyamatai, automatizmusok 

Az adatbázis a szervezet audit csoportjai által kialakított audit riportokból 

épül fel. Amennyiben egy felsőoktatási intézmény megosztja valamely jó 

gyakorlatát, és ilyen módon ez belekerül a központi adatbázisba, úgy egy 

jó gyakorlat csak egyetlen alkalommal kerül nevesítésre - amennyiben 

esetleges, több intézmény esetében való előfordulással is lehet számolni. 

Az adatbázis riportjainak listázásán a stáb egy külön tagja dolgozik és 

évenkénti jelentésekben jeleníti meg a jó gyakorlatokról készült audit 

riportokat. Amennyiben egy adott best practice széles körben való 

elterjedése és alkalmazása kimutatható, úgy automatikusan kikerül az 

adatbázisból, hiszen az kizárólag innovatív és kurrens módszerekre 

fókuszál. Az egyes jó gyakorlatok általában igen rövid formában kerülnek 

bemutatásra, legtöbbször két-három mondat terjedelemben közölve 

annak lényegi elemeit. A hozzájuk kapcsolódó bővebb kifejtések és 

információk viszont szerepelnek az audit riportokban és természetesen 

érdeklődés esetén megkérhetők a gazdaként funkcionáló felsőoktatási 

intézménytől is. 

A jó gyakorlattá válás folyamata 

Egy adott eljárás jó gyakorlattá válásának előfeltétele, hogy azt a 

FINHEEC széles körben alkalmazásra érdemes innovatív megoldásként 

értékelje. 

 

A jó gyakorlatok felépítése 

Adatok mélysége, tartalma 

Az adatbázisba tucatnyi téma köré csoportosítva kerülnek be jó 

gyakorlatok. Ezek a következők: 

 A felsőoktatási intézmény felé való visszajelzések és értékelések 

 Humánerőforrás-fejlesztés 

 Menedzsment rendszerek 

 Minőségkultúra erősítése 

 Mérési rendszerek 

 Hallgatói vélemények 

 Tutori gyakorlatok 

 Monitoring támogatási rendszerek 
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 Projekt-rendszerek 

 Folyamat leírások 

 Belső referencia adatok 

 Karrier lekérdezések 

A tizenhárom oldalas PDF dokumentum az egyes jó gyakorlatok 

kategóriákat külön szerepeltetve teszi elérhetővé az egyes témáknak 

megfelelő jelentéseket a felsőoktatási intézményekről. Az adatbázis tehát 

sokkal inkább egyfajta dokumentum-tárként üzemel semmint egzakt 

adatbázisként. Adatbázis-jellege annyiban fogható meg, hogy az egyes 

vizsgálati kategóriáknak megfelelően csoportosítva érhetők el az egyes 

jelentések, ugyanakkor listázásokra és több szempont szerinti 

kategorizálásokra nem ad lehetőséget. A riportok az intézmények 

önértékelésén alapszanak. Ezeket a jelentéseket értékelik a felkért 

szakértők a kidolgozott szempontrendszerek alapján. 

 

Az adattár hasznosulása 

 

Az adattár hozzáférhetősége – jogosultsági szintek, célcsoportok 

Az adatbázis sajnálatos módon kizárólag finn nyelven tekinthető meg a 

következő URL cím alatt: 

http://www.kka.fi/files/778/Auditoitujen_korkeakoulujen_hyvat_kaytante

et_2005-2010.pdf.  

Ennek oka, hogy az inputokat jelentő valamennyi riport természet-szerűen 

finn nyelven készült, hiszen alapvetően a nemzeti felsőoktatást kívánják 

instruálni a jó gyakorlatok adattár létrehozásának kialakításával. 

Az adatbázis teljesen nyilvános, lényegében bárki számára hozzáférhető. 

Az adatbázis tartalmaihoz nincsenek hozzáférési jogosultságok és szintek 

rendelve. Az adatbázishoz nem tartozik díj rendszer, mint a vonatkozó 

kiválóság indikátora és jutalmazási eljárása. A FINHEEC évenként frissíti a 

listát, amiről meglehetősen széles körhöz eljuttatott Hírlevelei adnak 

információt, természetesen a honlapon közvetlenül is elérhető tartalmak 

mellett. 

http://www.kka.fi/files/778/Auditoitujen_korkeakoulujen_hyvat_kaytanteet_2005-2010.pdf
http://www.kka.fi/files/778/Auditoitujen_korkeakoulujen_hyvat_kaytanteet_2005-2010.pdf
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Az adattár online megjelenésének bemutatása5 

A finn jó gyakorlatok adattár tehát nem egy keresőmotorral rendelkező 

on-line felület, melynek használatával tetszés szerint lennének szűrhetők 

és szűkíthetők az összegyűjtött adatok. A FINHEEC oldala alapértelmezés 

szerint finn nyelvű weboldal, ugyanakkor lényegében a teljes tartalom 

megtalálható rajta angol verzióban is. A honlap kiválóan áttekinthető 

formában informatív jelleggel szerepelteti az értékelési folyamat lényegét 

megvilágító összefoglalókat.  A kezdőoldalon leglényegesebb tartalmi 

egysége ’evaluation’ címszó alatt található. Ennek alkategóriájában 

megtalálhatók az egyes audit-jelentések. A FINHEEC alapvetően a 

minőség értékelés három fajtájával foglalkozik. Egyrészt a 

minőségbiztosítási rendszerek auditálásával, továbbá a kiválósági 

központok értékelésével, valamint a program és egyéb tematikus 

értékeléssel. Mindezek az on-line struktúrában is visszaköszönnek, mint 

jól elkülönített tematikus egységek.  

Fontos részét képezi az oldalnak a ’publikációk’ link. Ezen a webhelyen 

valamennyi finn vonatkozású, felsőoktatási minőséggel és akkreditációval 

foglalkozó tanulmány megtalálható - csak úgy, mint az intézményi 

riportok. Az on-line publikációk alfejezet különösen is példaértékűnek 

tekinthető abban az értelemben, hogy kereső funkciót rendeltek mellé, 

ami lehetővé teszi a cím, szerző, megjelenési év és nyelv szerinti 

szűkítést. A weblapon megtalálható valamennyi felsőoktatási intézmény 

weboldala, illetve közvetlen továbblépési lehetőséggel az egyes 

intézmények minőségügyi szervezeteinek oldalai is. Az oldalon két 

szervezet oldala található meg link formájában:  

o European Quality Assurance Register for Higher Education6 

o ENQA 

NOQA – Nordic Quality Assurance, a skandináv ernyőszervezet 

Finnország kapcsán mindenképpen érdemes megemlíteni a skandináv 

országok felsőoktatási minőségértékeléssel foglalkozó szervezeteinek 

szövetségét. A NOQA – Nordic Quality Assurance nevű ernyőszervezet 

legfőbb célkitűzése éppen abban mutatkozik meg, hogy az egy térségben 

elhelyezkedő államok felsőoktatási rendszereinek minőségbiztosítási 

                                                             
5 http://www.kka.fi/index.phtml?l=en&s=1 (A tartalom elérésének dátuma: 2011.szeptember 20.) 
6 http://eqar.eu A szervezet az európai minőségértékelő ügynökségek adatbázisa. 

http://www.kka.fi/index.phtml?l=en&s=1
http://eqar.eu/
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gyakorlatait ebben a körben ismertté tegye, feltérképezve ezzel a 

disszeminációra érdemes jó gyakorlatokat is. A szervezet tagjai között 

megtalálható a norvég, svéd, finn és dániai valamennyi felsőoktatási 

minőségértékelési szervezete és ügynöksége. Az 1992 óta szervezett 

rendszeres találkozókból 2003-ra alakult meg maga a NOQA, melynek 

célja, hogy az addigi informális megbeszéléseken túl szervezettebb 

keretek között biztosítsa a skandináv nemzeti szervezetek 

munkavégzésének tartalmi összehangolását. A hivatalos keretek 

megállapítása mellett az országok továbbra is megtartják évenkénti 

rendes találkozójukat, melyen rotálódó rendszerben mindig a soron 

következő nemzet szervezete elnököl és tartozik egyszersmind 

felelősséggel a szervezési feladatok ellátásáért. A megbeszéléseken túl a 

szervezet alapvetése értelmében a nemzeti ügynökségek úgynevezett 

joint projektekben is közösen indulnak, melynek célja, hogy a közös 

munkavégzés által is „finomhangolható” legyen egyfajta közös 

minőségstratégia. Ezen projektek a szervezet honlapján7 közzétételre is 

kerülnek.8 A törekvések mellett természetesen a NOQA tisztában van 

azzal, hogy az egyes skandináv országok felsőoktatási ágazatainak és 

ezek struktúráinak természet-szerű heterogenitása maga után vonja, 

hogy minden egyes ország minőségbiztosítási politikája sok esetben eltér 

egymástól, ezért a törekvések természetesen nem az egységesítésről 

sokkal inkább a módszertani megközelítések jó gyakorlatainak 

megosztásáról szólnak. 

A finn modellekhez és adattárakhoz kapcsolódó tudásbázis 

Finn Felsőoktatási Értékelési Tanács 

Szervezet angol neve: 

FINHEEC (Finnish Higher Education Evaluation Council) 

Szervezet weboldala:  

http://www.kka.fi/?l=en 

                                                             
7 www.nokut.no (A tartalom elérésének dátuma: 2011.szeptember 20.) 
8 Az ilyen vállalkozások között az elmúlt tíz évben az alábbi megvalósult vállalkozások és közös projektek 
kerülnek bemutatásra:  

NOQA Project 2009/2010 - Site visits as an evaluation method, Learning outcomes: Common framework - 
different approaches to evaluating learning outcomes in the Nordic countries, Quality Audit in the Nordic 

Countries, European Standards and Guidelines in a Nordic Perspective, Systematic Quality Work in Nordic 
Higher Education Institutions, Student involvement in Nordic Quality Assessments of Higher Education, A 

Method for Mutual Recognition of Quality Assurance Agencies, Quality Assurance in the Nordic Higher Education 
– accreditation-like practices 

http://www.kka.fi/?l=en
http://www.nokut.no/
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/Site_visits_as_an_evaluation_method_NOQA_Project_2009-2010.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/NOQA%20report%202007-2008.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/NOQA%20report%202007-2008.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/Quality_Audit_in_the_Nordic_Countries.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/Quality_Audit_in_the_Nordic_Countries.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/European%20Standards%20and%20Guidelines%20in%20a%20Nordic%20Perspective.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/A%20Comparative%20Analysis%20of%20Systematic%20Quality%20Work%20in%20Nordic%20Higher%20Education%20Institutions.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/A%20Comparative%20Analysis%20of%20Systematic%20Quality%20Work%20in%20Nordic%20Higher%20Education%20Institutions.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/Student%20Involvement%20in%20Quality%20Assessments%20of%20Higher%20Education%20in%20the%20Nordic%20Countries.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/A%20method%20for%20mutual%20recognition.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/A%20method%20for%20mutual%20recognition.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/Quality%20assurance%20in%20the%20Nordic%20Higher%20Education.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/Quality%20assurance%20in%20the%20Nordic%20Higher%20Education.pdf
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A jó gyakorlatok „adattár” közvetlen elérési helye: 

http://www.kka.fi/files/778/Auditoitujen_korkeakoulujen_hyvat_kaytante

et_2005-2010.pdf 

Az oldalon található szakirodalmi jellegű anyagok elérési helye:  

http://www.kka.fi/index.phtml?l=en&s=4 

Elérhető publikációk mennyisége: 1997 és 2011 között megjelent 

valamennyi, a tárgykörrel foglalkozó írás, tanulmány, külön feltüntetve a 

megjelenés nyelve szerint 

 

Skandináv Felsőoktatási Minőségbiztosítók Szövetsége 

Szervezet angol neve: 

Nordic Quality Assurance Network in Higher Education (NOQA) 

Szervezet weboldala:  

http://www.nokut.no/noqa 

Jó gyakorlatok „adattár”: 

http://www.nokut.no/en/noqa/Reports/ 

 

A finn felsőoktatást szabályozó törvények9 és egyéb jogszabályok 

tára, felhasznált források 

Decree on the Higher Education Evaluation Council (1320/1995) and its 

amendment (465/1998) = Rendelet a Felsőoktatási Értékelési Tanácsról 

(1320/1995) és módosítása 

Universities Act (645/1997) (with amendments)= Egyetemi törvény 

(645/1997) (módosításokkal) 

 

Universities Decree (115/1998) (with amendments)= Egyetemi rendelet 

(115/1998) (módosításokkal) 

 

Polytechnics Act (351/2003) (with amendments)= Főiskolai törvény 

(351/2003) (modositasokkal) 

                                                             
9 www.tpf.hu 

 

http://www.kka.fi/files/778/Auditoitujen_korkeakoulujen_hyvat_kaytanteet_2005-2010.pdf
http://www.kka.fi/files/778/Auditoitujen_korkeakoulujen_hyvat_kaytanteet_2005-2010.pdf
http://www.kka.fi/index.phtml?l=en&s=4
http://www.nokut.no/noqa
http://www.nokut.no/en/noqa/Reports/
http://www.tpf.hu/


 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Cím: 1363 Budapest, Pf.: 49. 

Tel.: +36 1 235-7200 

www.ofi.hu 

www.femip.hu 

 

Government Decree on polytechnics (352/2003) (with amendments)= 

Kormányrendelet a főiskolákról (352/2003) (módosításokkal) 

 

Education and Research Development plan 2003 – 2008 = Oktatási es 

Kutatási Fejlesztési Terv 2003–2008 

 

Recommendation of the Ministry of Education on international joint and 

double degrees= Az Oktatási Minisztérium ajánlása a nemzetközi közös es 

kettős diplomákrol 

 

Government Decree on university degrees (794/2004) issued together 

with amendments to the 1997 Universities Act= Kormányrendelet az 

egyetemi oklevelekről (794/2004), az 1997-es egyetemi törvény 

módosításaival egyben kiadva 

 

Audits of Quality Assurance Systems of Finnish Higher Education 

Institutions. Audit Manual for 2005–2007=A finn felsőoktatási 

intézmények minőségbiztosítási rendszereinek auditja. Audit kézikönyv 

2005–2007-re 


