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Jó gyakorlatok helyzete Írországban 

 

1. Az ír felsőoktatás rendszere 

Írország az oktatási lehetőségek széles skáláját kínálja. Oktatási és 

képzési rendszere szempontjából élenjáró ország. Az alap-, közép-, és 

felsőfokú oktatási szint egyaránt fejlett terület. Folyamatos fejlesztések és 

újítások jellemzik az képzési tanterveket. A felsőoktatási rendszer a 

következőképpen szerveződik:  

 University sector, vagyis az egyetemi szektor, melybe természetesen 

az ír egyetemek köre tartozik 

 Technological szektor, vagyis a szakképzési szektor, melyben a neve 

ellenére nemcsak technikai oktatásban részesülhetnek a hallgatók, 

hanem műszaki, művészeti, természettudományi és nyelvészeti 

ismeretek szerezhetők 

 Colleges of education, vagyis a tanárképző főiskolák, melyekben 

nemcsak általános iskolai tanár végzettség érhető el, hanem az alap- 

és középfokú ismereteket átadó tanárokat is itt készítik fel 

 ezen felül léteznek magán, illetve privát intézmények 

A képesítési rendszer modernizálása a National Framework Qualifications, 

vagyis a Nemzeti Képesítése Keretrendszer segítségével történt. A 

Keretrendszer 2003 óta működik és az oktatás minden szintjére kiterjed. 

Arra bíztatják a tanulókat, hogy ezt a rendszert használják azzal a céllal, 

hogy azonosíthassák, milyen képesítési szinten tanulnak jelenleg, illetve a 

jelentkezés előtt álló tanulók egyszerűbben átlátják, hogy melyik az a 

szint, amelyet el akarnak érni és ehhez, hol kell belépniük a rendszerbe. 

Ezt a lépést tehát még a jelentkezés előtt érdemes megtenni. A rendszer 

10 szintből áll, a nagyon alapvető oktatási szinttől kezdve, a 

legmagasabbig, vagyis a doktori képzésig bezáróan. A skála segítségével 

a jelentkezők előre megtervezhetik felsőfokú tanulmányaikat, oktatási 

karrierjüket. Továbbá a rendszer átláthatósága segít a munkaadóknak is, 

hogy egyszerűbben tudják azonosítni leendő munkavállalóik képzettségi 

szintjét.  

Az ír felsőoktatási rendszerben a Bologna folyamatnak megfelelően az 

egyetemeken BA fokozat szerezhető, melynek időtartama 3 és négy év 
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között mozog. Majd utána Ma fokozatra léphet a hallgató, ami 2 és 3 év 

közötti időtartamot jelent, majd a doktorátusi fokozat szerezhető meg. 

Ezen kívül a technikumokban üzleti, mérnöki, technológia és tudományos 

ismereteket oktatnak.  

Alapképzés, vagyis a Bachelor’s Degree 

Írországban az alapképzés hasonló formában működik, mint 

Magyarországon. A felvételi eljárásban az vehet részt, aki a Leaving 

Certificate Examination, vagyis a magyar érettségivel szinte azonos 

vizsgáin megfelelő eredményt ér el. Az alapfokozat megszerzése 3 vagy 

4 éves időtartamra tehető. Az úgynevezett ordinary fokozat 3 teljes év, 

a honours fokozat pedig akár négy évet is igénybe vehet. Ezek a 

szintek az ISCED különböző fokozatait jelölik. 

Mesterképzés, vagyis a Master’s Degree 

Az alapképzést követő szinten ugyancsak számos lehetőségük van a 

jelentkezőknek. A képzés időtartama alatt, vagyis 1, 2, vagy 3 év alatt 

a hallgatót órai munkai teljesítménye illetve kutatásai alapján értékelik. 

A jelentkezéshez alapfeltétel az alapképzésben megszerzett végzettség, 

vagy a szakoktatási rendszerben megszerezhető Graduate Diploma. 

Doktori képzési szint, vagyis a Doctoral Degree 

Ezen a szinten a képzési időtartam minimum 3 év és kiemelkedő 

kutatási eredményekért jár a végzettség. 

Szakképzési szektor 

A szakmát kínáló intézményekben végzettség 2-4 év alatt szerezhető. Az 

itt megszerzett képesítéseket nemzetközi szinten is elismerik. A Higher 

Education and Training Awards Council (HETAC), vagyis a Felsőoktatási 

és Képzési Oklevélhatóság felügyeli és állítja ki a szakmai 

bizonyítványokat. A legtöbb főiskolán, egyetemen ingyenes az oktatás. 

Ebben a szektorban további háromféle végzettség szerezhető: 

 Ipari, illetve szakiskolában szerzett végzettség 

 Úgy nevezett Higher Certificate, vagyis egy a középfoknál magasabb 

szintű végzettség 

 Egyéves Graduate Diploma, ami a Ba szakot követően szerezhető 

végzettség 
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Természetesen Írországban is állami és magán finanszírozású 

intézmények léteznek. Az állami intézmények független szervezetek, az 

állam csupán a finanszírozás szintjén van jelen. Az állami oktatás a 

tanulók számára ingyenes, mindössze egyszeri alkalommal, beiratkozási 

díjat kell fizetniük. A magánintézmények tanulói értelemszerűen önmaguk 

számára finanszírozzák tanulmányaikat. 

2. Minőségbiztosítás az ír felsőoktatásban. 

Írországban is – csakúgy, mint a többi országban- egyre inkább előtérbe 

kerül az oktatási intézmények magas színvonalú működése, ennek 

biztosítása érdekében pedig a minőségfejlesztés minőségbiztosítás 

folyamata. Az ír minőségbiztosítási rendszerben több intézmény is jelen 

van. A Higher Education Authority (HEA), vagyis a Felsőoktatási Hatóság, 

a National Qualifications Authority of Ireland (NQAI), vagyis az Írországi 

Nemzeti Képesítési Hatóság, a Higher Education & Training Awards Council 

(HETAC), vagyis a Felsőoktatási és képzési Hatóság, a Dublin Institute of 

Technology (DIT), vagyis a Dublini Technológiai Intézet, a Irish 

Universities Quality Board (IUQB), vagyis az Ír Egyetemi Minőségi 

Testület, valamint a Irish Higher Educatin Quality Network (IHEQN), 

vagyis az  Ír Felsőoktatási Minőségügyi Hálózat végzi.  

A HETAC-ot az 1999-es képesítésekről szóló törvény részeként hozták 

létre. Irányításában nemzetközi tagok is részt vesznek, illetve a törvény 

előírja egy hallgató részvételét is. Feladatai közé tartozik a 

minőségbiztosítási folyamatok felügyelete, és hatékonyságának 

felülvizsgálata. Az intézmények kötelesek a HETAC felügyelete alatt 

minőségbiztosítási rendszert működtetni. A HETAC továbbá felelős az 

akkreditációért és az értékelő eljárások lefolytatásáért. Az akkreditációs 

folyamatban az intézmények önértékelési dokumentumot készítenek, 

majd egy szakértői csoport intézménylátogatással és felülvizsgálattal 

egybekötött felmérést végeznek, mely után az intézményt akkreditálják, 

vagy további lépésekre kötelezik. 

A DIT-et 1992-ben hozták létre, oklevél-kibocsátási jogosultsággal 

rendelkezik. Elsődleges feladata a minőségbiztosítási eljárások 

megvalósítása. Ezzel szemben az NQAI a DIT által megvalósított 

eljárásokkal szemben bír minőségbiztosítási felülvizsgálati szereppel. 
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Az IUQB egy egyetemközi testület, melynek célja, hogy az egyetemek 

minőségbiztosítási rendszerei szempontjából együtt működjenek.   

Témánk szempontjából azonban az IHEQN szervezete emelendő, ki, 

hiszen az Ír Felsőoktatási Minőségügyi Hálózat az a szervezet, mely a jó 

gyakorlattal, mint olyannal foglalkozik. A szervezet továbbá felügyeli, 

fejleszti és biztosítja a felsőfokú intézmények megfelelő szintű működését. 

A hálózat 2003-ban alakult azzal a célzattal, hogy egyfajta kommunikációs 

fórumot hozzon létre, nemzetközi résztvevőkkel, melynek segítségével a 

felsőkatatás szintjén a minőségbiztosítással és minőségfejlesztéssel 

kapcsolatos problémákat, újításokat, felvetéseket az intézmények meg 

tudják tárgyalni. Maga a szervezet megalakításának igénye egy 2003-as 

nemzetközi konferencián merült fel, ahol is a Bologna folyamat volt a 

központi témakör. A konferenciát a Department of Education and Science, 

vagyis a Tudományos és Oktatási Minisztérium szervezte. A konferencia 

résztvevői kijelentették, hogy hasznos lenne, ha az ír felsőoktatási és 

képzési intézmények főbb szervezetei nagyobb figyelmet fordítanának a 

minőségre, valamint fontosnak tartotta, hogy azt nemzeti, illetve európai 

szinten kezeljék. A találkozó eredményeként jött létre az Ír Felsőoktatási 

Minőségügyi Hálózat 2003 októberében. A szervezet azokból a főbb 

intézményekből áll, amelyeknek Írországban jelentőségük, vagy szerepük 

van a felsőoktatási minőségbiztosításban. A hálózat továbbá lehetővé teszi 

a jó gyakorlatok terjesztését az ír felsőoktatási szakemberek és 

politikusok körében. 

A hálózat a következő pontokban határozta meg feladatait: 

 Fórum biztosítása annak érdekében, hogy a felsőoktatás 

minőségbiztosításának vitatott kérdéseit nemzetközi résztvevők 

bekapcsolódásával lehessen megtárgyalni. 

 Biztosítson fórumot a jó gyakorlatok terjesztése számára, leginkább a 

felsőoktatási és képzési szektorban dolgozó szakemberek és 

döntéshozók számára. 

 Közös nemzeti elvek és módszerek kidolgozása a felsőoktatás és 

képzés minőségének fejlesztése érdekében. 

A hálózat tagjai elsősorban a terület fő érdekeltjei, így a tanárok, 

politikusok és tanulók. A névleges tagok, azonban az alábbi 

intézményekből 2-2 képviselő: 
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 Az Institutes of Technology Ireland, amely 13 ír, egyetemi szintű, 

technológiai intézményt fog össze 

 A Department of Education and Skills. A szervezet feladata, és célja, 

hogy olyan magasabb minőségi szintet biztosítson a felsőfokú oktatási 

intézmények számára, mely lehetővé teszi Írország ipari, gazdasági és 

kulturális fejlődését. 

 A Dublin Institute of Technology a tudományos szintű oktatást a 

hagyományos egyetemi képzéssel keverve olyan oktatási rendszert 

biztosít melynek fókuszában a technológiai karrier áll. 

 A Higher Education Authority törvényes és politikai szervezet. Ez a 

szervezet felügyeli az egyetemek, technológiai intézmények és más 

felsőfokú oktatást biztosító intézetek finanszírozását. Tehát felelős a 

felsőoktatási állami befektetések továbbfejlesztéséért, 

koordinációjáért. 

 Higher Education Colleges Association, önfenntartó egyesület, amely 

az ír független főiskolákat gyűjti egybe, és ellátja érdekképviseletüket. 

 Higher Education and Training Awards Council, tanács az, amelyik 

biztosítja a felsőfokú intézmények akkreditációját, valamint a 

magasabb minőségi működésüket. 

 Az Irish Universities Association a 7 ír egyetem érdekvédelmi 

egyesülete, amely biztosítja az egyetemek közötti együttműködés és 

kommunikáció fenntartását. 

 Irish Universities Quality Board létrejöttének célja, hogy támogassa és 

fenntartsa a minőségi kultúrát az egyetemeken. 

 National Qualifications Authority of Ireland feladata a Nemzeti 

Képesítési Keretrendszer fejlesztése és fenntartása. 

 Union of Students in Ireland az írországi diákok érdekképviseletét látja 

el. Biztosítja a diákok tanuláshoz való alapvető jogát, valamint a 

hallgatók személyiségi jogait. 

 Royal College of Surgeons of Ireland az orvoslás és gyógyítás területén 

számos képzést biztosító intézmény. 

 Conference of Heads of Irish Collegeges of Education 5 alapfokú 

oktatást nyújtó tanárképző intézményt reprezentál. 

A hálózat működési elve alapján az elnökség a fenti intézmények 

képviselői között éves váltásban, rotációs rendszerben dől el. A 

megválasztott éves elnökség októberben kezdi meg működését és 

következő év szeptemberéig szól a megbízatása. Az elnök és a titkárság 

készíti el a napirendi jelentéseket és a szükséges dokumentációt a Hálózat 
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üléseire. A hálózat minden évben legalább négyszer ülésezik. Amennyiben 

szükséges a Hálózat kisebb csoportokat is összehívhat, például politikai 

dokumentáció elkészítésének céljából. 

3. Jó gyakorlat az Ír felsőoktatási Minőség Hálózat olvasatában 

Az eddig olvasottakból kiderül, hogy Írország számára igen fontos, hogy a 

felsőoktatást megfelelő minőségi szinten prezentálja a résztvevők 

számára. Éppen ezért az ország nagy szerepet vállal a jó gyakorlatok 

terjesztésében is. Ezt a feladatot főként az IHEQN látja el. Az IHEQN 

áttekintette a jogszabályi követelményeket és eljárásokat a 

minőségbiztosítás területén az ír felsőoktatási szektorban és azonosított 

egy sor, közös elvű jó gyakorlatot.  

Írország tekintetében nem beszélhetünk alapvető értelemben vett, 

országos jó gyakorlat adattárakról, hanem a felsőoktatás egy-egy 

területén kifejlesztett jó gyakorlatról, ilyen például a diákok támogatása, 

vagy érdekképviselete területén, vagy akár a PhD képzések területén 

megjelent jó gyakorlat alapelvek. 

2006 októberében a hálózat egy konferenciát szervezett abból a célból, 

hogy a résztvevő intézmények meghatározzák a főbb értékeket, 

feladatokat, melyek a felsőoktatás minőségbiztosítása szempontjából 

előtérbe kerülhetnek. E konferencia összefoglalásaként jött létre a 

dokumentum, melyben első ízben tesznek említést a jó gyakorlatokról. 

Ebben az értelmezésben a jó gyakorlatok azon elvek összessége, melyek 

bármilyen módon hozzájárulnak az adott intézmény minőségbitósításának, 

színvonalának fejlesztéséhez.  A konferencia résztvevői a következő 

alapelvet fogalmazták meg a minőségbiztosítási jó gyakorlatok 

szempontjából: 

 A minőségbiztosítás elsődleges célja a minőségi szint növelése, akár a 

tanulói vélemények, visszajelzések figyelembevételével, amelyre az 

adott minőségbiztosítási rendszernek reagálnia kell. 

 Minden fejlesztő köteles a minőségbiztosítási folyamat lépéseit 

támogatni, illetve ezekről a lépésekről informálni a felsőoktatásban 

résztvevőket, többek között a tanulókat, tanárokat. 

 A minőségbiztosítási folyamatoknak alkalmazkodniuk kell a nemzetközi 

jó gyakorlatokhoz, illtetve folyamatos felülvizsgálatot követelnek 

hozzáértő szakemberek bevonásával. 
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 Külön pontban ismét megemlítik, hogy a felsőoktatás résztvevőit, így a 

tanulókat és a munkatársakat szintén be kell vonni a minőségbiztosítás 

folyamatába. 

 A minőségbiztosítási eljárásnak a megfelelő intézkedéseket kell 

tartalmazniuk, hogy biztosítsák a folyamat feddhetetlenségét, 

törvényességét. 

 A minőségbiztosítási folyamat végeredményeit a nyilvánosság számára 

átláthatóan, követhetően publikálni kell. 

 A minőségbiztosítási folyamat felügyeli és biztosítja a felsőoktatási 

intézmények forrásainak megfelelő felhasználását is. 

 A minőségbiztosítási eljárás hatékonyságát és eredményeit, 

meghatározott ciklikus időközönként független szakértők segítségével 

vizsgálják felül, majd publikálják. 

A már említett hatékonysági vizsgálatok és eredményesség vizsgálatok 

ciklusai eltérőek lehetnek attól függően, hogy a minőségbiztosítási eljárás 

program alapú, vagy valamilyen ennél nagyobb egységen alapuló, vagy 

intézmény alapú. Azonban alapvető nemzetközi tendencia, hogy az 

eljárásokat ötévenkénti ciklusokban felül kell vizsgálni. 

Az intézmények kötelesek önértékelési vizsgálatokat is készíteni. Ezek a 

vizsgálgatok analitikusak, és reflektívek, illetve körbejárják a 

minőségbiztosítási rendszer működését a SWOT analízis lépéseinek 

megfelelően, tehát felmérik az erősségeiket, gyengeségeiket, ezáltal 

korlátaikat és lehetőségeiket is. Az önértékelési vizsgálat dokumentumait 

nem kell publikálni.  

Az önértékelésen kívül, úgynevezett Peer Review Groups, is végezhet 

felülvizsgálatot az intézményben. Ez a csoport olyan szakemberekből és 

hozzáértő személyekből áll, akik megfelelő kompetenciával rendelkeznek 

az adott területen az értékeléshez. Joguk van intézménylátogatásokat 

tenni, ahol kikérdezhetik a tanulókat, illetve egyéb résztvevőket, a 

minőségbiztosítási eljárás végrehajtóinak kivételével. 

Mindezen eljárás és a minőségbiztosítási rendszer törvényességi hátterét 

az ír 1997-es Egyetemi Törvény, illetve az 1999-es Képzési Törvény 

biztosítja. 

Az egyik ilyen megvalósult, konkrét projekt a 2006-os Jó gyakorlat a 

hallgatói támogató szervezetekben. A projekt célja volt, hogy nemzeti és 



 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Cím: 1363 Budapest, Pf.: 49. 

Tel.: +36 1 235-7200 

www.ofi.hu 

www.femip.hu 

nemzetközi gyakorlatokat terjesszen el, hogy azonosítsa a jó 

gyakorlatokat, hogy elkészítsen egy nemzeti egyezményt a jó gyakorlatok 

szempontjából. A projekt leírás tartalmazza, hogy melyek azok a lépések, 

melyeknek segítségével a tanulókat támogató szervezetek magasabb 

minőségi szinten működhetnek. 

4. Összegzés 

Bár Írországban nem találtunk példát felsőoktatási jó gyakorlat adattárra, 

mégis minőségbiztosítási rendszerük követendő példa. Az irányítási 

rendszer nemcsak egy, hanem több intézményre oszlik, így a feladatok 

nem egy szervezetre hárulnak. Van egy külön intézmény, amely hálózatba 

rendezi az intézményeket, tehát kapcsolatot tudnak tartani egymás 

között. Ebben a tekintetben a folyamatos kommunikáció természetesen 

nagyon fontos. Láthatjuk tehát, hogy adattár nélkül is megfelelően lehet 

működtetni a jó gyakorlatok megosztását. 
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5. Tudástár 

Ír felsőoktatási rendszer: 

http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/nemzetkozi_korkep/ir_felveteli 

http://www.educationireland.ie/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=22&Itemid=31 

Nemzeti Képzési Keretrendszerről: http://www.nfq.ie/nfq/en/ 

HEA: http://www.hea.ie/ 

NQA: http://www.nqai.ie/ 

HETAC: http://www.nqai.ie/ 

DIT: http://www.dit.ie/ 

IUQB: http://www.iuqb.ie/en/homepage.aspx 
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