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Felsőoktatási minőségfejlesztési jó gyakorlatok az 

Egyesült Királyságban, különös tekintettel az 

„adattárakra” 

 

Általában a brit felsőoktatásról és felsőoktatási 

minőségbiztosításáról1 

A brit felsőoktatás minőségügyi rendszerének bemutatásához szükséges 

felvázolni, hogy miként is alakult a szigetország vonatkozó jogi 

szabályozása a szempontunkból releváns időszakban. Fontos megemlíteni, 

hogy a brit felsőoktatás az 1991-et megelőzően három felsőoktatási 

intézménytípussal bírt. Léteztek klasszikus értelemben vett egyetemek, 

főiskolák, valamint műszaki főiskolák.2 Jogi státusát tekintve mindhárom 

intézménytípus magántulajdont képezett, éppen ezért a felsőoktatási 

autonómia erőteljesebb érvényesülésével lehetett számolni, ami maga 

után vonta, hogy a minőségbiztosítás létjogosultsága nehezebben 

szilárdult meg a brit felsőoktatásban. 1992 előtt nem működött külső 

minőségbiztosítási rendszer az országban. 1983-ban az egyetemek hozták 

létre az Academic Standards Group nevű szervezet, ami 1986-publikálta 

első jelentését az ország felsőoktatásának és intézményeinek 

működéséről. Ebben a jelentésben olyan szempontok is bemutatásra 

kerültek, amelynek értelmében az egyetemek komparatív módszert 

alkalmazva élhettek annak lehetőségével, hogy egymáshoz hasonlítsák 

magukat. Ezt követően több jelentés is született arról, hogy ezek a 

szempontok mennyire sikeresen kerültek alkalmazásra a gyakorlatban. 

1989-ben létrejött az Academic Audit Unit, melynek fő feladata volt 

megvizsgálni az egyetemek önellenőrző rendszereinek működését.  

Ezen időszakra esik az új, felsőoktatást strukturálisan érintő jogszabályok 

megalkotása, mely során erőteljes központosítási szándék artikulálódik a 

felsőoktatás rendszerében. Az állam súlya növekedett, aminek priori 

következményét jelentette, hogy nőtt annak igénye is, hogy az egyes 

intézmények minél nagyobb mértékben legyenek „elszámoltathatóak” és 

kontrollálhatók. Ebből a szükségszerűségből jelent meg a 
                                                             
1 Roger Brown: Quality Assurance in Higher Education. The UK Experience since 1992. London& New York, 

RoutledgeFalmer 
2 Említést érdemel, hogy a brit rendszerben a college és polytechnikum megjelölés eltérő funkciójú és profilú 

intézménytípusokat jelöl. Polytechnikumon műszaki főiskolát értünk. 
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minőségbiztosítás egységesítésének szándéka. A legnagyobb polémiát az 

generálta, hogy milyen relációban álljon egymással a belső illetve külső 

minőségértékelések alkalmazott mértéke. Hosszas előkészítés után 1992-

ben került felállításra a Higher Education Quality Council (HEQC) nevet 

viselő szervezet. Ennek plénumába az egyetemek és a műszaki főiskolák 

egyenlő arányban delegálhattak tagokat, kiegészülve a főiskolai és 

független küldöttekkel is. A szervezettel párhuzamosan a finanszírozásért 

felelős szervezet3 is végzett értékelési feladatokat. A HEQC feladatainak 

részét képezte annak ellenőrzése is, hogy belső szabályozási folyamatait 

mennyire tette átláthatóvá egy adott intézmény - elősegítve ezzel más 

intézmények számára is a „megismerést”. A szervezet vizsgálta a belső 

értékelési metódusokat, folyamatszabályozó eszközöket, intézményi 

fejlesztéseket, kommunikációs stratégiát, stb. Kompetenciájába került 

ugyanakkor az akkreditációs feladatok elvégzése is. Itt jelent meg az a 

kidolgozott rendszer, melynek értelmében egy intézmény az általa 

létrehozott és már akkreditált programot lényegében ugyanolyan 

formában közvetíthette más felsőoktatási intézmény számára is.  

A brit ország-tanulmány szempontjából különösen is említést érdemel a 

Tanácson belül létrehozott Minőségfejlesztési Csoport.4 Ez az alszervezet 

kezdett el foglalkozni a felsőoktatási intézményekben működő gyakorlatok 

olyan szemmel való feltérképezésével, aminek értelmében 

problémaköröket és jó gyakorlatokat azonosított. Ezen feladatkör 

hatékonyságának növelése érdekében olyan országos kommunikációs 

hálózatot alakítottak ki, melynek célja volt, hogy lehetségessé váljon a 

bevált gyakorlatokról illetve kiküszöbölendő problémákról és 

nehézségekről való állandó eszmecsere az ország valamennyi felsőoktatási 

intézménye számára.  

Ennek termékeként jelent meg 1994-ben a Minőségbiztosítási Alapelvek 

című kiadvány, aminek sok más mellett egyik legfőbb erénye volt a 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézmények részletes bemutatása -

számos olyan eszközt leírva, melyek érdemben képesek hozzájárulni az 

intézményi teljesítmény növeléséhez. 

Az Egyesült Királyságban 1992 előtt lényegében csakis a CNAA végzett 

külső értékelést - a műszaki főiskolák esetében -, de ez is csak az 

akkreditációs eljáráshoz kötődött. A felsőoktatási intézmények azt 

                                                             
3 Higher Education Funding Council for England, (HEFCE) 
4 Quality Enhancement Group 
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javasolták, hogy olyan testület jöjjön létre, amiben jelentős súllyal bírnak 

maguk az intézmények is. Ennek megfelelően hozták létre a Quality 

Assurance Agency for Higher Education – QAA nevű szervezetet, ami 

szervezetén belül integrálta az összes elődszervezetet és formációt. Az 

intézmények reprezentánsai ugyanakkor a gyakorlatban kiszorultak a QAA 

döntéshozatalából. 1998-tól elterjedt az a gyakorlat, aminek értelmében 

minden intézmény kijelölhette ún. Registered External Examiner 

szakértőjét adott témának, szakterületnek megfelelően, akik 

közreműködtek a QAA munkájában is. Az intézmények kérésének 

megfelelően meghonosodott az a gyakorlat is, miszerint a külső és belső 

értékelések egy időszakban realizálódtak. Továbbá a külső jelentések 

nagymértékben támaszkodtak az intézmény által elkészített 

önértékelésekre. A 2000-es évek elejétől az auditok – lévén, hogy a külső 

értékelések kormányzati döntésnek megfelelően nagy számban 

csökkentésre kerültek – lényegében kizárólag a belső jelentésekre 

épülnek.  

Jó gyakorlat adattár  

 

„Országos” adattár vagy intézményi adattárak 

Fenti történeti összefoglaló és a jogi környezet alakulásának bemutatása 

értelmében megfogalmazható tehát, hogy a brit felsőoktatási autonómia 

tipológiája okán a minőségbiztosítás meglehetősen nehézkesen került 

bevezetésre. Különösen nagy vita övezte a külső és belső minőség-

ellenőrzés alkalmazásának kérdését. Mindez megvilágítja azt is, hogy 

milyen összefüggésben értelmezhetők a minőségfejlesztéssel kapcsolatos 

adattár-típusok.  

Az aktuális szabályozás értelmében ugyanis a külső minőségértékelési 

eljárás az intézmények által már elkészített önértékelésekből indulnak ki. 

Az így elkészített riportok a QAA honlapján kerülnek disszeminálásra, 

éppen ezért jelen írás későbbi pontjaiban ennek adatbázis/adattár 

karakterét részletesen is bemutatom. 

Az adattár kezelője, fejlesztője, az adattár kapcsolata a 

felsőoktatási intézményekkel 

A jó gyakorlatokat nyilvántartó, azokat megállapító szervezetként 

egyértelműen a QAA határozható meg. A 125 munkatárssal és több, mint 
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550 értékelő szakértővel működő szervezet éves költsége meghaladja a 

11 millió angol fontot. A szervezet alapszabálya szerint felelősséggel 

tartozik az alábbi feladatok ellátásáért: 

 Egyetemekről és főiskolákról készített jelentések 

 Felsőoktatási intézmények menedzsment tevékenységének és 

minőségirányításának támogatása és vonatkozó tartalmú tanácsadás 

működtetése 

 Kormányzat számára tanácsadás akkreditációval és elismerésekkel 

kapcsolatban 

 Nemzetközi fejlesztésekben való közreműködés és aktivitás 

A QAA olyan „külső” (ágazaton kívüli) szervezet, aminek anyagi működése 

a területi alapon illetékes felsőoktatás-finanszírozási tanácsok és a 

felsőoktatási intézmények által kerül finanszírozásra.  

A QAA külső értékelési folyamata 

Az értékelési folyamatban a szervezet a tényalapú peer review folyamatot 

alkalmazza. Ennek értelmében az intézményekbe látogató szakértői 

csoportok a felsőoktatási intézmények nagy tapasztalattal rendelkező 

delegáltjaiból és egyéb szervezetek külsős szakértőiből épülnek fel. 

Említést érdemel, hogy a szigetország történeti fejlődésével 

összefüggésben más és más szempontok árnyalhatják az Egyesült 

Királyság különböző országrészeiben alkalmazott eljárásokat.  

Példának okáért megemlíthető, hogy Skócia esetében ezen értékelő 

csoportok összetétele nemzetközi meghívott szakértővel és a hallgatói 

szervezetek delegáltjával is kiegészül. A többi országrészben nemzetközi 

szakértőt nem „alkalmaznak”, de a 2009/2010-es tanévtől szintén 

számítanak a hallgatók közreműködésére.  

Értékelési módszerek, típusok és esetek 

Anglia és Észak-Írország esetében valamennyi egyetem és főiskola 

(college) értékelése megtörténik hat éves periódusokban. A legfőbb 

értékelési szempontot az képezi, hogy a kurzusokat nagy számban indító 

intézmények milyen eszközöket alkalmaznak az akadémiai és intézményi 

minőség fenntartása érdekében. /institutional audit/ 

Anglia esetében azon főiskolák, melyek a felsőoktatás keretei között 

továbbképzéseket is indítanak, két részből álló értékelést kapnak. Az első 



 

 

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

a fejlődési elkötelezettség vizsgálata, melynek értelmében azt vizsgálják, 

hogy a képzések mennyire felelnek meg a felsőoktatás támasztotta 

követelményeknek, elvárásoknak. A másik aspektus egy általános értékelő 

jelentés, ami a főiskola belső folyamatait hivatott megvilágítani. Ez utóbbi 

jelentés kerül fel a QAA honlapjára. /integrated quality and enhancement 

review/ 

Skócia esetében olyan vizsgálati formulát alkalmaznak, ami minden 

egyes intézmény esetében az intézményi megközelítéseket vizsgálja a 

hallgatói tanulási élmény és teljesítmény növelését szolgáló, alkalmazott 

eszközök vonatkozásában. Minden intézményről jelentés készül, ami 

megvilágítja, hogy az intézményi struktúra mennyiben szolgálja a 

sztenderdek fenntarthatóságát és a minőségfejlesztést. /enhancement-led 

institutional review/  

Wales esetében a minőségellenőrzés szokásos formája érvényesül, 

amelynek értelmében azt vizsgálják, hogy a felsőoktatási intézmények 

megfelelő színvonalon látják-e el feladataikat. Külön értékelési eljárás 

vonatkozik azonban a központilag finanszírozott felsőoktatási 

intézményekre, melyek esetében az alkalmazott belső folyamatok 

auditálása történik. Valamennyi riport walesi-i nyelven és angolul is 

közzétételre kerül a QAA honlapján.  

Az adattárral kapcsolatos jogszabályi háttér 

Az QAA honlapján kizárólag nyilvános, közérdekű adatok kerülnek 

közzétételre, a felsőoktatási intézményekről készített riportok is kizárólag 

ilyen, az adatkezelés szempontjából meglehetősen egyszerűen 

szabályozott információkat tartalmaznak. A QAA oldalán ugyanakkor 

megtalálható minden olyan, jogi szabályozási eljárásokat megvilágító 

dokumentum, melyek a szervezet mozgásterét és környezetével való 

relációját határozzák meg. Ennek megfelelően az 1998-as adatvédelmi 

törvény értelmében köteles a QAA is kezelni a felhasznált köz-adatokat.5 

                                                             
5 http://www.qaa.ac.uk/AboutUs/corporate/Policies/Documents/data_protection.pdf (Az elérés dátuma: 
2011.szeptember 24.) 

http://www.qaa.ac.uk/AboutUs/corporate/Policies/Documents/data_protection.pdf
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A jó gyakorlat adattár alapjellemzőinek bemutatása 

 

Az adattár kezelőjének szakmai kompetenciái, közigazgatási 

beágyazottsága 

A QAA, mint említettem olyan független szervezet, amelyet az 

úgynevezett „Board” irányít. Ezen testület tagjaiból áll össze a QAA 

lényegi döntéshozó és irányítási jogkörrel rendelkező fóruma. A szervezet 

weboldalán bemutatásra kerül, hogy a testület tagjai milyen egyéb 

szakmai kompetenciákkal bírnak. Ennek értelmében megállapítható, hogy 

a QAA tizenöt tagja közül a legtöbb tudományos fokozattal bíró, a 

felsőoktatás-igazgatás területén már a taggá válását megelőzően nagy 

tapasztalatra szert tett, a legtöbb esetben a felsőoktatást oktatói oldalról 

is alaposan ismerő személyből áll. A board tagjai kollektív felelősséggel 

tartoznak a QAA alapszabályába foglalt feladatkörök ellátásért csak úgy, 

mint a pénzügyi és likviditási szempontokért. A board tizenöt tagja a 

következőképpen kerül megválasztásra: 

 Négy tagot a rektori konferencia jelöl a testületbe 

 Négy tagot a felsőoktatási finanszírozási tanácsok delegálnak 

 Hat független tag a „munka világából” érkezik, akik nagy vezetői 

tapasztalattal rendelkeznek az ipar, kereskedelem, pénzügy területein 

 Egy delegált a hallgatói szervezetek jelölése alapján kerül be a 

testületbe 

A jó gyakorlatok felépítése 

Az adattár működésének folyamatai 

A QAA adattár jellegét kétféleképpen lehet meghatározni. Egyfelől az 

intézményi riportok tartalmi vonatkozásán keresztül, másrészt pedig az 

elsőként bemutatandó Code of practice gyűjteményen keresztül. 

Code of practice 

A code of practice gyűjtemény a QAA Academic Infrastrucure nevet viselő 

kvázi ajánlásgyűjteményének egyik pillére, ami az adattár jelleg 

bemutatásának igénye okán jelen tanulmány szempontjából ennek 

legfontosabb elemét képezi. Az ajánlásgyűjtemény célja, hogy olyan 

dokumentumokkal segítse a brit felsőoktatási intézményeket, mely 

ismeretek birtokában azok a felsőoktatási minőség mindegyik területén 
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fejlődni képesek. A code of practice6 azon ajánlások gyűjteménye, melyek 

elsősorban az akadémiai karakterre vonatkozó minőség előállításában, 

megtartásában és továbbfejlesztésében nyújthatnak érdemi segítséget. A 

gyűjtemény szerkezetével összefüggésen említést érdemel, hogy az egyes 

tematikus blokkokat bemutató írásokban nem szerepelnek konkrét 

felsőoktatási intézmények vagy éppen pontosan meghivatkozott jó 

eljárások vagy gyakorlatok. Sokkal inkább olyan általános jellegű 

megállapításokat közöl, amelyek az egyes területeken az intézmények 

értékelése során tapasztalatként felhalmozódtak és alkalmasak arra, hogy 

egyfajta sorvezetőként szolgáljanak az intézmények számára. A code of 

practice jelenlegi formájában 10 részterület kezeléséhez ad segítséget, 

egyenként hozzávetőlegesen 30-40 oldalas dokumentumok formájában.  

Ezek a következők: 

 Posztgraduális kutatási programok 

 Új tanulási formák 

 Fogyatékos hallgatók 

 Külső értékelések 

 Akadémiai és hallgatói kifogások, panaszok 

 Hallgatók értékelése 

 Programok tervezése, fejlesztése és monitoringja 

 Karrier-szolgáltatások és tanácsadás 

 Gyakorlat orientált oktatás és tanulás 

 Felsőoktatási felvételi eljárások 

A másik, és sokkal inkább jelentős tartalma az oldalnak - ami adattárként 

is felfogható - az intézményi riportgyűjteményekkel áll szoros 

összefüggésben. 

A jó gyakorlattá válás folyamata, adatok mélysége és tartalma 

Intézményi riportok és jelentések 

Mint az a korábbi fejezetek között bemutatásra került a QAA 

országrészenként és hozzájuk rendelt intézménytípusonként eltérő 

módszertannal élve készíti el a jelentéseket a felsőoktatási 

intézményekről. Mindezzel összefüggésben a jelentések is többféleképpen 

csoportosítva és differenciálva találhatók meg a szervezet weboldalán. 

                                                             
6 A code of practice ajánlások kialakítása 1998 és 2001 között történt első ízben. A részegységek aktualizálása 
2004-ben vette kezdetét, erős összefüggésben az értékelési folyamatok szabályozásának ezen években 

eszközölt változtatásaival. 
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Lehetséges az intézmények alfabetikus sorrendben történő kiválasztása, 

csak úgy, mint a régió szerinti keresés opciója. Ezek mellett létezik egy 

időpont alapján történő keresési lehetőség, melynek értelmében időben 

visszafelé kerülnek az intézmények listázásra, annak megfelelően, hogy 

mikor készült az intézményről a riport, jelentés. A riportok felépítése és 

kezelése meglehetősen egyszerű. A riportokkal foglalkozó felület 

szerkezete a következőképpen írható le: 

Első ízben egy riport űrlap kerül közlésre, mely az alábbi adatokat 

tartalmazza: 

 Riport típusa (pld. „institutional audit”) 

 Intézmény megnevezése 

 Riporthoz tartozó bővebb anyagok, mellékletek megnevezése 

 Auditálási időpont és publikálási dátuma 

 Értékelési eredmény egy mondatos általános „summázata”, előre 

készített és direkt-linken keresztül elérhető tipológiának megfelelően 

(pld. „no confidence” v. „limited confidence”) 

 Felsőoktatási intézmény fontosabb statisztikai adatainak bemutatása7 

(pld. hallgatói gender megoszlás, részidős képzési arány, hallgatók 

létszáma, első alapképzésben részt vevő hallgatók aránya, stb.) 

 Intézmény típusa 

 Felsőoktatási intézmény weboldalának direkt-linkje 

 Jó gyakorlatok 5-10 pontban történő kiemelése 

 Értékelő csoport által megfogalmazott ajánlások 5-10 pontban történő 

kiemelése 

 Továbblépési lehetőség az intézményről készített riport teljes 

szövegére 

Az intézményi riportok teljes terjedelemben, PDF formátumban 

szerepelnek az oldalon. Szerkezetük hasonlatos a magyarországi FMD 

értékelések által készített jelentésekhez. A dokumentumok eltérő 

terjedelműek, de hozzávetőlegesen 20-50 oldal terjedelemben mutatják 

be az intézményeket. A riportok mindegyike valamennyi értékelési 

területen megfogalmaz jó gyakorlatként értelmezett tartalmakat és 

fejlesztendő területeket is.  
                                                             
7 A statisztikai számadatok közlésénél a riport-űrlapokról lehetséges a továbblépés a 
http://unistats.direct.gov.uk/ elérési helyen található Unistsats weblapjára. Ezen az oldalon részletes keresési 

opciókkal lehetséges a felsőoktatási tulajdonképpen valamennyi statisztikai mutatójának alapján történő 
adatkeresés. Az oldal a Higher Education Funding Council for England (HEFCE) által fejlesztett adatbázis és 

ezen finanszírozási tanács tulajdonát is képezi. Az Unistats oldalán található adatok az alábbi forrásokból 
származnak:Higher Education Statistics Agency, FE data service, National Student Survey (szintén az HEFCE 

által koordinálva 

http://unistats.direct.gov.uk/
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A teljes dokumentum értelem-szerűen sokkal több helyen és 

részletesebben állapít meg good practice-ként értelmezhető eljárásokat. 

A riport-űrlapok az intézményben azonosított jó gyakorlatok közül 

ugyanakkor kiemelve közlik azokat, amelyek a legnagyobb hozzáadott 

értékkel bírnak és hasznosságuk a legnagyobb mértékben járul hozzá az 

intézmény minőség-teljesítményéhez.   

Az adattár hasznosulása 

 

A QAA nem titkolt célja, hogy az adatok alapos összegyűjtésével és a 

riportok elérhetővé tételével érdemi és használható információkat 

nyújtson a szakmailag érdeklődő közönségen túl a felsőoktatásba belépni 

kívánó, majdani hallgatók számára is.  

az adattár hozzáférhetősége – jogosultsági szintek, célcsoportok 

A szervezet oldalán és a közölt dokumentációban található valamennyi 

információ bárki számára megtekinthető, a QAA nem különböztet meg 

hozzáférési szinteket. 

Az adattár online megjelenésének bemutatása 

Mivel az „adattár” nem egy külön weboldalon szerepel, hanem 

tulajdonképpen a QAA honlapjának jelentős tatalmi részét képezve 

értelmezhető, ezért ezen a helyen szükséges a hivatalos weboldal 

vonatkozó részeinek rövidebb bemutatása. A legfontosabb információk az 

institution reports menüpont alatt érhetők el, ahol már a részletesen 

bemutatott formában találhatók meg az egyes intézményekről készített 

jelentések. 

A minőségellenőrzési kompetenciák szempontjából hasznos információk 

találhatók a publications aloldal alatt. Ezen a helyen lényegében minden 

olyan dokumentum, eljárási szabály és szakirodalmi publikáció 

feltüntetésre kerül (linken ezeket elérhetővé téve), ami a brit felsőoktatási 

akkreditációval és a felsőoktatás minőségügyével foglalkozik. Külön 

érdekessé teszi a fejezetet, hogy hangtár és videótár is elérhető, 

vonatkozó tartalmú felvételekkel, előadásokkal, interjúkkal 

Assuring standards and quality kategóriába rendezve találhatók a már 

részben bemutatott Academic Infarstrucure elvrendszer tartalmai, 
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amelyek között a code of practice ajánlásgyűjteményen kívül ezen a 

helyen szerepel még qualifications pont alatt valamennyi, minősítéshez 

kapcsolódó információ; csak úgy, mint a különböző képzési szintek és 

típusok ismertetése illetve a program-specifikációk bemutatása. 

Az együttműködő szakmai partnerek vonatkozásában az oldalon 

elolvasható az együttműködési nyilatkozatok közül valamennyi, amelyek a 

QAA eddigi tevékenysége folytán keletkeztek. Szintén alapos lista 

található a QAA-t anyagi lehetőségeiben segítő, támogató szereplőkről. 

Általánosságban megállapítható, hogy az oldal struktúrája és tartalmi 

vonatkozásai is európai összehasonlításban talán a leginkább felkészült és 

minden részletre ügyelő szervezet képét festik a QAA-ról. 

Az adattár ismertsége és hivatkozottsága 

A QAA adattár publicitása és ismertsége, lévén, hogy hivatalos szervként 

működik lényegében teljes körű. 

Intézményi adattárak 

Ez a kategória lényegében olyan módon értelmezhető, hogy intézményi jó 

gyakorlatként tematizálható az, ami az egyetem és főiskola esetében 

ekként jelenik meg önértékelésében és azt a külső audit is megerősíti. 

Saját intézményi on-line adattárak nem jellemzőek, hiszen az Egyesült 

Királyság esetében minden egyes felsőoktatási intézmény értékelésre 

kerül. 
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A brit modellhez és adattárhoz kapcsolódó tudásbázis 

 

Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség 

Szervezet angol neve:  

Quality Assurance Agency for Higher Education  

Szervezet weboldala: 

http://www.qaa.ac.uk 

A jó gyakorlatok „adattár” közvetlen elérési helye: 

http://www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/Pages/default.aspx 

Az oldalon található szakirodalmi jellegű anyagok elérési helye:  

http://www.qaa.ac.uk/Publications/Pages/default.aspx 
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