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Minőségfejlesztési jó gyakorlatok az indiai 

felsőoktatásban 

 

Jó gyakorlat adattár  

Az adattár kezelője, fejlesztője 

Az indiai felsőoktatás akkreditációval foglalkozó szervezete a National 

Assessment and Accreditation Council1 (NAAC), melynek igazgatásában a 

felsőoktatási intézmények delegáltjai csak úgy megjelennek, mint a 

közpolitikai szervezetek képviselői. A felsőoktatási intézmények felé való 

visszacsatolások nem új keletűek az országban, hiszen 1996-ban a 

Commonwealth Higher Education Management Service (CHEMS), mint a 

Association of Commonwealth Universities (ACU) egyik alszervezete 

University Management Benchmarking Club néven hozott létre kvázi 

szervezeti egységet a  Brit Nemzetközösségben. A CHEMS ennek 

megfelelően olyan folyamat-értékelési rendszert vezetett be, ami az 

adatalapú-döntéshozatal és szabályozási rendszer kiépítettségének 

vizsgálatán túl az intézmények egyes alkalmazott eljárásait és gyakorlatait 

az elért hatékonyság szempontjából is elemzés tárgyává tette. A 

klasszikus teljesítmény indikátorok mellett tehát megvizsgálta, hogy egy 

adott technika mely konkrét eredmény eléréséhez vezetett vagy nyújtott 

ehhez áttételesen segítséget.  

Az NAAC 1996-ban alakult meg. Legfőbb irányító szerve a General Council 

és az Executive Committee. Tagjai között helyet foglalnak az oktatási 

igazgatás, politikai döntéshozók és az egyetemi-tudományos élet 

reprezentánsai is. 

Érdemes részletesebben bemutatni a NAAC-nek, mint az ország 

felsőoktatási akkreditációval is foglalkozó szervezetének legfontosabb 

feladatait. 

Az NAAC alapszabályában foglalt adekvát kompetenciái: 

 Felsőoktatási intézmények periódusonként történő akkreditációja és 

értékelése 

 Felsőoktatási intézmények akadémia és szervezeti teljesítmények 

növeléséhez való hozzájárulás 

                                                             
1 http://naac.gov.in (A tartalom elérésének dátuma: 2011. szeptember 15,) 

http://naac.gov.in/
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 Intézményi önértékelések és a kontrollálhatóság fejlesztése 

 Felsőoktatási beruházások, fejlesztések támogatása 

 Stakeholderekkel való együttműködés a minőségértékelésben 

Az adattár kapcsolata a felsőoktatási intézményekkel 

Az adattárba kerülő valamennyi adat a felsőoktatási intézményektől 

származik. A bekerülés teljes mértékben adott egyetem vagy főiskola 

önkéntességén, saját elhatározásán múlik. Az adatok közvetlenül az 

intézményekből, legtöbb esetben az on-line felületen keresztül kerülnek 

be a jó gyakorlatok közé.  

Az adattárral kapcsolatos jogszabályi háttér 

Az adatbázis működése nem jelenik meg 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 NAAC vezető testületeinek összetétele az indiai felsőoktatást közelről 

ismerő, a felsőoktatás valamennyi dimenzióját reprezentáló, széles 

szakmai kompetenciákkal bíró személyi állománnyal bír. Megjegyzésre 

szorul ugyanakkor, hogy tagjai között nem képviselteti magát egyik 

hallgatói szervezet sem és a munkaadói szervezetek és érdekképviseleti 

szervezetek, testületek delegáltjai sem. 

A jó gyakorlattá válás folyamata 

A jó gyakorlatok beazonosításának folyamata az indiai rendszerben 

úgynevezett „4I és D” modellben történik. Ennek megfelelően kialakításra 

került az a struktúra, ami segítséget nyújt egy folyamat értékeléséhez: 

 jó gyakorlatok indentifikálása 

 jó gyakorlatok implementációja 

 jó gyakorlatok intézményesítése 

 jó gyakorlatok lefordítása, meghonosítása 

 jó gyakorlatok disszeminációja 
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A jó gyakorlatok identifikálása értelmében szükséges minden egyes 

eljárást és gyakorlatot voltaképpen a saját környezetében és 

adottságaival, lényegi meghatározottságaival együtt értelmezni. A 

kontextustól való el nem vonatkoztatás tehát azt jelenti, hogy egy adott 

alkalmazott technika jó gyakorlatot jelenthet azon intézmények számára, 

melyek alapvető attribútumai egymáshoz túlnyomórészt hasonlatosak. 

Ebben az összefüggésben az indiai eljárás alapul veszi és hasznosítja az 

INQAAHE ajánlásait is.2 A best practice-ek implementációja lényegében 

azt jelenti, hogy egy-egy jó gyakorlat beazonosítása során szem előtt 

szükséges tartani annak gyakorlati szubsztantumát, azaz azon karakterét, 

ami elméleti megfogalmazottságán túl leírja, hogy miképpen is lehet a 

gyakorlatba átültetve a teljesítmény-növekedést realizálni, magvalósítani. 

A részletek felismerésének eszközeként alapvetően a TQM módszertan 

használható. Az intézményesítés fázis értelmében a jó gyakorlatokat 

szükséges az intézményi működés integratív részévé tenni.  

Ezen a ponton visszacsatolhatunk az előző pontokhoz, hiszen több 

gyakorlat kifejezetten egyedi és intézmény-specifikus. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az adatbázistól lényegében sajnos függetlenül 

létezik az indiai felsőoktatási intézmények minőségértékelése, ami sok 

más ismert példához önértékelésen nyugszik. Az önértékelési metódus 

tökéletesítéséhez az NAAC oldalán számos olyan dokumentum található, 

ami ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy az intézmények fel 

tudjanak készülni az úgynevezett peer review látogatásokra - 

egyszersmind sorvezetőt is biztosítva ezzel a belső intézményi folyamatok 

tényleges fejlesztéséhez. Említést érdemel, hogy az indiai modellben a 

külső értékelési eljárás anyagi ellenszolgáltatáshoz kötött. Ennek 

értelmében a különböző méretű (karok és szakok száma szerint) 

felsőoktatási intézményeknek eltérő mértékben kell megfizetniük az 

auditálás költségeit. Az önértékeléseket a peer review folyamatot a NAAC 

vezető testületeinek állásfoglalása zárja. 

Az adattár működésének folyamatai, automatizmusok 

Az eljárások sok esetben úgy jönnek létre, hogy egy felsőoktatási 

intézmény valamely szereplője kezdeményezi, használja, ugyanakkor nem 

válik a szabályozott intézményi működés alkotóelemévé. A működésbe 

                                                             
2 Az értékelések időközönkénti folyamatos felülvizsgálata szükséges módszertani elem. Fontos szem előtt 

tartanai a de genere különbözőségeket, így a történeti és kulturális diverzitásokat a gyakorlatok beazonosítási 
folyamatában. Az értékelésben ne domináljon erőteljesen egy konkrét nézet vagy megközelítés. Ösztönözni 

szükséges a minőségi intézményi teljesítményt. 
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való becsatornázottság eljárásrendi szabályozottsága nélkül tehát nem 

lehetséges a jó gyakorlat kvázi hivatalos értékelése. A jó gyakorlatok 

disszeminációjával összefüggésben a NAAC kezdeményezte minden egyes 

felsőoktatási intézmény esetében, hogy létrejöjjön az ún. Internal Quality 

Assurance Cell, ami az egyes intézményekben rögzített jó gyakorlatok 

központi adattáraként működne. A National Conference on Best Practices 

in Higher Education című konferencián a szervezet bemutatta azt a 

riportot, ami 60 jó gyakorlatot közölt az ország különböző felsőoktatási 

intézményeiből. A NAAC felé lehetséges egyes intézmények jó 

gyakorlatainak megküldése a nyilvántartás és tudásmegosztás céljából. A 

bejelentési lap az alábbi módon épül fel: 

 A gyakorlat neve 

 A kezdeményezéshez szükséges kontextus rövid bemutatása 

 A gyakorlat tárgya 

 Gyakorlat bevezetésével leküzdött problémák 

 A gyakorlat által elért hatások 

 Gyakorlathoz szükséges erőforrások 

 Általános intézményi adatok 

Jó gyakorlatok gazdáinak köre 

Minden, a szubkontinensen működő felsőoktatási intézmény élhet 

alkalmazott eljárásainak jó gyakorlatra történő jelölésével. 

A jó gyakorlatok felépítése 

Adatok mélysége, tartalma, leírás érthetősége, felhasználhatósága 

Az intézmények a szervezet felé az alábbi témakörökben és területeken 

küldhetik meg „pályázott” eljárásaikat: 

 Az intézmény humánerőforrás-fejlesztése 

 Felvételi rendszer és eljárás 

 Menedzsment-technikák 

 Oktatási-tanulási technikák 

 ICT stratégiák 

 Erőforrás-mobilizáció 

 Hallgatói szolgáltatások 
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A beérkező „pályázatokat” szakértői csoport véleményezi. A jó 

gyakorlatként való megjelenítésre leginkább alkalmas gyakorlatok 

tematikus könyvben kerülnek publikálásra.  

Az adattár hasznosulása 

 

Az adattár hozzáférhetősége – jogosultsági szintek, célcsoportok 

Az adattárhoz bárki szabadon hozzáférhet, a jogosultsági szintek az 

olvashatóság tekintetében nem jelennek meg. 

Implementáló szervezet megjegyzést fűzhet-e rekordokhoz? 

A beküldést követően automatikus korrekció lehetőségével nem lehet élni 

– legalábbis az on-line felület nem tesz ilyen lehetőséget elérhetővé az 

„anyaintézmények” számára sem.  

Adattár ismertsége (linkek, cikkek, ismertetők) 

Létrehozás célja, szerepe 

A jó gyakorlatok összegyűjtésének célját alapvetően három szempontból 

lehet indokolni:  

 a sikeresség eléréséhez szükséges folyamatosan fejleszteni a megértés 

képességét az egyes intézményi alapvetésekre és eljárásokra 

vonatkozóan 

 fontos a folyamatos fejlesztések szükségességére koncentrálni 

 szükséges az általános változási folyamat menedzselése annak 

érdekében, hogy a jó gyakorlatokat használó intézmények száma 

folyamatosan növekedhessen 

Az adattár online megjelenésének bemutatása 

Az adattár kialakításának szűkebb értelemben vett módszertanáról 

jelenleg sajnos nem áll rendelkezésre elégséges információ. A NAAC 

weboldalának bemutatása kapcsán szükséges megjegyezni, hogy mind a 

riportok közzététele mind pedig a dokumentumok rendszerezettsége 

meglehetősen eklektikus képet mutat. Ugyanakkor elmondható, hogy 

nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő tartalommal bír, mind a 

feltöltött dokumentáció mennyisége, mind azok tartalmi vonatkozásai 

okán. 
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A felsőoktatási minőségfejlesztési jó gyakorlatokhoz kapcsolódó 

tudásbázis 

Nemzeti Értékelő és Akkreditáló Tanács 

A szervezet angol neve:  

National Assessment and Accreditation Council 

A szervezet weboldalának elérési helye:  

http://www.naac.gov.in 

Az adattára vonatkozó dokumentáció elérési helye: 

http://www.naac.gov.in/circulars/best_practices_in_HE-Qlty-Mgmt.pdf 

Az oldalon található szakirodalom-jegyzék közvetlen elérési helye:  

http://www.naac.gov.in/publications.asp 

http://www.naac.gov.in/
http://www.naac.gov.in/circulars/best_practices_in_HE-Qlty-Mgmt.pdf
http://www.naac.gov.in/publications.asp

