



AJÁNLÁS


A magyar felsőoktatás a rendszerváltás óta óriási változáson ment át. Az átalakulást jellemző mutatók két fontos kulcseleme a képzési kínálat megnövekedése és jelenleg is folyó gyors bővülése és a hallgatói létszámok dinamikus és örvendetes növekedése. Így azzal együtt, hogy az 1993. évi Felsőoktatási törvény a felsőoktatási intézmények autonómiájának elismerése mellett a képesítési követelmények meghatározásával a magyar felsőoktatást kimenet-szabályozottá tette, a minőségbiztosítás kérdése a felsőoktatás-politika kulcskérdésévé vált.

Az állami szabályozás részéről ezt egyrészt a Magyar Akkreditációs Bizottság létrehozása és immáron közel évtizedes sikeres működése, másrészt a Felsőoktatási törvény minőségre vonatkozó rendelkezései igazolják. A törvény 2000. évi módosításakor a törvényhozó a felsőoktatási intézmények kötelezettségévé tette, hogy minőségbiztosítási rendszerüket ennek az évnek a végéig bevezessék. 

Az Oktatási Minisztérium a jelen ajánlásként átadott Útmutatóval segítséget kíván nyújtani a felsőoktatási intézményeknek minőségbiztosítási rendszerük kiépítéséhez. A minőség megőrzése és fejlesztése természetesen intézményi részről kívánja a fő erőfeszítéseket. Az intézményeknek sajátosságaik, hagyományaik, kitűzött céljaik figyelembevételével maguknak kell meghatározniuk azt, hogy mily úton és miként kívánják ezt megvalósítani.

Az Oktatási Minisztérium 2001. januárjában vitaanyagként felsőoktatási minőségpolitikai koncepciót küldött ki a felsőoktatási közösségnek véleményezésre. Erre az anyagra sok intézménytől érkeztek értékes válaszok, amelyek beépítésre kerültek az Önök előtt fekvő anyagba. Örvendetes, hogy a legtöbb intézményben már folyik minőségbiztosítási tevékenység és működnek minőségbiztosítási rendszerek és alrendszerek. 

A jelenlegi Útmutatóval az Oktatási Minisztérium segítséget kíván adni a felsőoktatási intézményeknek, azoknak is, amelyek még nem jutottak döntésre minőségbiztosítási rendszerük kiépítését illetően és azoknak is, amelyek ezen az úton már korábban elindultak és eredményeik vannak. Az Útmutatóban szereplő iránymutatás semmiképpen sem kötelező érvényű a felsőoktatási intézmények számára, azt az intézmények elhatározásuk szerint bővíthetik, átalakíthatják.
A jelen anyag általános útmutatást ad a minőségfejlesztés elveiről és gyakorlatáról valamint az intézményi minőségbiztosítás megvalósításának lehetséges útjáról. 
·	Az 1. melléklet az akkreditációs eljáráshoz kapcsolódóan nyújt segítséget a szakfelelősök éves jelentéseinek elkészítéséhez. 
·	A 2. melléklet egy önértékelésen alapuló rendszermodellt ismertet. 
·	A 3. melléklet az önértékelés részét képező hallgatói véleményezéshez ad példákat, mintákat.

Az Útmutatóban ismertetett felsőoktatási modell három, egymásra épülő szintből áll. Ezek a szintek csak az utat jelölik ki, az intézményeknek saját maguknak kell eldönteniük, hogy ezen az úton akarnak-e végigmenni - az idei év feladata, hogy minden intézmény elinduljon a tudatos minőségfejlesztés útján és ezt Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítse. Erre vonatkozóan az Útmutató Cselekvési terve ad bővebb tájékoztatást.

Az Oktatási Minisztérium a továbbiakban a intézményi minőségbiztosítás ügyét elsősorban az intézmények minőségfejlesztési kezdeményezéseinek támogatásával kívánja segíteni. A kezdeményezés tehát az intézmények kezében van. Elsősorban azokra az intézményekre kívánunk támaszkodni, amelyek már komoly tapasztalatokkal rendelkeznek az intézményi minőségbiztosítás bevezetésében és készek eredményeiket más egyetemekkel és főiskolákkal megosztani. 

Ehhez a felsőoktatás egészét érdemben javító és előrevivő munkához sok sikert kívánok!



									Kiss Ádám
							felsőoktatási helyettes államtitkár


2001. október 31.
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ÖSSZEFOGLALÁS



	A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2000. nyarán jóváhagyott módosítása kijelöli a hazai felsőoktatás minőségbiztosításának legfontosabb elemeit. E szerint a felsőoktatási minőségpolitikát az Oktatási Minisztérium határozza meg, míg a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése intézményi feladat.
2001. december 31-ig minden felsőoktatási intézménynek meg kell kezdenie tudatos minőségfejlesztését. Jelen anyag célja, hogy segítséget és útmutatást adjon a felsőoktatási intézményeknek ehhez a tevékenységhez.
	Az anyag foglalkozik a felsőoktatási minőségpolitikával és az intézményi minőségbiztosítás bevezetésének elvi hátterével, céljaival, területeivel, szintjeivel. Ismerteti egy általánosan használható modell legfontosabb elemeit, javaslatot tesz a megvalósítás főbb lépéseire és feladataira, valamint cselekvési tervére. 
Kihangsúlyozza, hogy míg az elkötelezettség kinyilvánítása, a szervezeti feltételek megteremtése  és a modell bevezetésének megkezdése a  közeljövő feladata, addig az adott intézmény sajátosságaihoz jól alkalmazkodó, partnerközpontú működést kialakító, folyamatos fejlesztést biztosító, és az intézmény működésének minden területére kiterjedő rendszer megvalósítása hosszú távú projekt. Azt is világossá teszi, hogy az alkalmazandó módszereket és eszközöket az intézményeknek kell megválasztaniuk, és az adottságaikhoz, lehetőségeikhez, szervezeti kultúrájukhoz kell igazítaniuk.
Az anyag ezért a mellékletekben segítséget ad és példákat mutat be egyes módszerek alkalmazásához.


BEVEZETÉS

Jelen anyag célja tájékoztatás és útmutatás adása az intézményeknek minőségbiztosításuk kialakításához és fejlesztéséhez, az oktatás minőségbiztosításával kapcsolatos eddig felhalmozott gondolatok, ismeretek és tapasztalatok összegyűjtésével - amihez az intézmények tevékenyen hozzájárultak -  és egységes rendszerbe foglalásával, nem pedig központi elképzelések kinyilatkoztatása.
Az anyag kifejti azokat a nemzetközi és hazai felsőoktatási folyamatokat, amelyek tétlenség esetén a hagyományos felsőoktatási értékek felmorzsolódásához vezetnek. Megállapítható, hogy a felsőoktatásnak abban az értelemben megvalósuló nemzetközivé válása, hogy a szakemberképzés nagyobb térségekre - pl. Európára – történjen, nem az oktatási tartalmak egységesítésén, hanem a minőségbiztosítás eljárásainak egyeztetésén keresztül valósul majd meg. 
A hazai felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók létszámának az elmúlt évtizedben bekövetkezett gyors növekedését felsőoktatásunk egyik legfontosabb eredményének tartjuk. Hazánk felemelkedésének biztosítékát látjuk abban, hogy terveink szerint 2010-ig elérjük, hogy minden második 18-22 éves honfitársunknak lehetőséget adjunk a felsőoktatásba való belépésre. Ugyanakkor a felsőoktatás tömegesedése új kihívások elé állítja felsőoktatásunkat. Többen szembeállítják a tömegoktatást és a minőségi oktatást és felmerül a minőség romlásának veszélye. Ráadásul a hallgatói létszámok dinamikus emelkedésének korszakában mindezek a minőségre vonatkozó kérdések párosulnak a felsőoktatási rendszer finanszírozásának, a tanulmányok rugalmasságának, a képzési kínálat szakmai bővítésének és regionális eloszlásának problémáival is.
A minőségbiztosítás területén a hazai felsőoktatás már számos értékes kezdeményezéssel rendelkezik. Az elmúlt évtizedben több sikeres hazai és nemzetközi programban vettek részt intézményeink és figyelemre méltó a felhalmozott tapasztalat is. A magyar felsőoktatás fejlesztésének jelenlegi szintjén elengedhetetlen, hogy céljainkat és lehetőségeinket áttekintsük, meghatározzuk az előttünk álló feladatokat és elinduljunk a kijelölt irányba. 
Az anyag kifejti az intézményi minőségbiztosítás megvalósításának elveit és a   teljes körű minőségirányítás megvalósításáig vezető út szintjeit: a partnerközpontú intézményi működés és a minőségközpontú intézményvezetés kialakítását, valamint az  egyes szintek fő jellemzőit, továbbá  foglalkozik a tennivalókkal. 
 

1. A MINŐSÉG KÖZÉPPONTBA KERÜLÉSE

A jövő magyar felsőoktatásának  hozzá kell járulnia az egyének és az egész társadalom felemelkedéséhez, az ország nemzetközi versenyképességéhez. Ennek a kihívásnak  akkor tud megfelelni, ha az intézmények vonzóvá tudják tenni az oktatói pályát és megbecsülik a kiváló oktatókat, ki  és  tovább  tudják fejleszteni  a hallgatókban a képességet és motiváltságot a tanulásra, versenyképes tudást tudnak átadni és értékeket képesek közvetíteni, továbbá mindezt az erőforrások hatékony felhasználásával teszik. Hogy ezeket a feladatokat  meg tudják valósítani egész  tevékenységükkel a minőségi képzést kell szolgálniuk. 
A kormányzati oktatáspolitika alapvető célkitűzései közé emelte a minőségfejlesztés kérdését. Segítő, támogató, ösztönző környezetet kíván megteremteni az oktatási intézmények számára a  minőségfejlesztés megvalósításához. Az Oktatási Minisztérium ezen célkitűzések megvalósítására az oktatás ágazati sajátosságainak megfelelő minőségfejlesztési modellt dolgozott ki. A felsőoktatás számára  ajánlott  modell tervezetét  az intézmények véleményezték. A vélemények figyelembevételével átdolgozott modell ismertetését jelen anyag tartalmazza. 
Felsőoktatásunkból sohasem hiányzott a minőségre való törekvés, hiszen ez része minden tanár gondolkodásmódjának és munkájának. A magasan képzett oktatók, a nemzetközi összehasonlításban jó felkészültségű felvettek, a szemináriumi rendszer, a vizsgarend, a konzultációk, a tankönyvkiadás pályázati rendszere, a kutatási gyakorlat, az akkreditáció és a doktori képzés állomásai egyaránt a minőség megvalósítását szolgálják. A kilencvenes évtized végére mind több visszajelzésünk van arról, hogy egyes diplomáink értékállóak, bírják a nemzetközi megmérettetést. A németek által már a 80-as években elismert orvosképzés, a nyugati befektetők által magasra értékelt mérnökképzés, és a mostanában felfedezett műszaki kutatóképzés, valamint a TEMPUS-programok során megméretett és sikeresnek találtatott magyar diákok egyaránt felsőoktatásunk minőségéről szólnak. A 80-as években felfedezett legkirívóbb hiányosságok (nyelvtudás, számítógép-használat, önálló tanulásra való képesség, gazdasági és menedzsment-ismeretek stb.) területén pedig sikerült a legnagyobb elmaradásokat behozni.
Az ezredfordulóra azonban gyökeresen átalakult a hazai felsőoktatás: az érettségi és a felsőfokú képzés tömegessé válása, a programok sokfélesége, a hallgatói elvárások növekedése, a nemzetközi piacon való megjelenés és ennek fokozódó igénye, az oktatás piaccá válása és a felsőoktatás bekapcsolódása a piaci képzésekbe a minőség megvalósításának új módszereit igényli.
A középiskola általánossá válása, a belépő hallgatók szintjének “vegyessé” válása, az oktatói jövedelmek és a gazdaságban elérhető jövedelmek közötti különbség növekedése, és ennek eredményeképpen az oktatók jelentős mértékűvé vált intézményen kívüli elfoglaltsága, a hallgató-oktató kapcsolatnak a megnövekedett hallgatói létszám következtében létrejövő meglazulása, ami alól többnyire csak a művészeti és egyházi intézmények kivételek, a hallgatók értékelésének felszínessé válása a folyamatos minőségromlás veszélyére hívják fel a figyelmet. 
A 60-70-es évek nyugat-európai tapasztalatai figyelmeztetőek: a felsőoktatás tömegessé és személytelenné válása veszélyeztetheti a minőséget. Az 1968-as nyugat-európai diákmegmozdulások egyik oka éppen az volt, hogy a hallgatók már nem voltak képesek személyesen találkozni professzoraikkal. A lelketlen “tudásgyár” elsősorban azon hallgatók számára teheti tönkre a felsőoktatásba kerülés értelmét, akik a tömegegyetem vagy főiskola falai között nem találják meg a személyes kapcsolatok segítő hálóját. Különösen aktuális ez most, amikor a széttagolódott, otthonosan kicsiny intézmények többségének helyén integrált, nagy felsőoktatási központok jönnek létre. A minőség védelmét szolgáló hagyományos eljárásaink néhány száz, esetleg néhány ezer hallgatót befogadó intézményekre méretezettek, ám az integráció során egyes egyetemi központokban tízezret meghaladó hallgatólétszámok jönnek létre. A főiskolák esetében pedig – az integráció mellett – a gazdaság irányában folytatódó nyitás és a képzési kínálat folyamatos korszerűsítése feszíti szét a minőség őrzésének hagyományos kereteit. A sokszor szakmailag és földrajzilag is egymástól távol levő karokból álló integrált intézmények működtetése, az integráció által nyújtott előnyök kihasználása, professzionális menedzsereknek is komoly kihívást jelentő feladatok megoldását követeli meg az intézmények vezetőitől. 
A kreditrendszer kidolgozása új feladatok elé állította az oktatókat, a rendszer működtetése pedig a hallgatók új tanulásvezetését és új tanulási kultúrák elterjesztését igényli, ami  az oktatók számára komoly kihívást jelent.
Az egy hallgatóra jutó költségvetési ráfordítás csökkenése új források feltárását és bevonását teszi szükségessé az intézmények számára: részvételt a piaci képzésekben, pályázást, a gazdaság szereplőivel való aktívabb kapcsolattartást, az alkalmazott és fejlesztő jellegű kutatások, gazdasági és ipari problémák megoldásában való közreműködés előtérbe hozását. Ehhez szükséges az oktatók/kutatók  tevékenységének és szemléletének minőség- és versenyelvűvé válása.
Ugyancsak egy aktív minőségfejlesztési politika elindítása mellett szól hazánk európai integrációja. Az európai államok által 1999. június 19-én elfogadott Bolognai Nyilatkozat a “minőségbiztosítás területén az összehasonlítható kritériumokon és módszereken alapuló európai együttműködés kialakításának támogatására” szólított fel. Ez azt jelenti, hogy a felsőoktatási rendszerek számára kidolgozott minőségbiztosítási modellek nemzeti keretekben születnek meg, de szerkezetük és tartalmuk az együttműködést és összehasonlíthatóságot szolgálja majd. 
Az előző évtized harmonizációs tapasztalatainak fényében nagy biztonsággal előre jelezhető, hogy az európai felsőoktatási rendszerek közeledése, és általában a felsőoktatás nemzetközivé válása nem a tantervi vagy tankönyvi részletek egységesítésén, hanem a képzés és tanulás minőségét biztosító eljárások egyeztetésén keresztül valósul majd meg. Ez egy stratégiai fontosságú európai dimenziót is ad a minőségbiztosításnak.
Kiindulópontként elfogadhatjuk, hogy felsőoktatásunk tömegessé válásának időszakában fellelhetők és alkalmazhatók olyan módszerek és eszközök, melyekkel növekvő hallgatólétszám és teljesítményirányult új finanszírozási rendszer mellett is megőrizhető az egyetemeink és főiskoláink által kiadott oklevelek minősége. Európában korábban szokás volt kibékíthetetlen ellentétet feltételezni a képzés eltömegesedése és minősége között. Mára ez a vélekedés jóval árnyaltabbávált. A felsőoktatás tömegessé válása a használható tudás és az oklevelek értékének és megítélésének differenciálódását is jelenteni fogja. 
Jelenleg felsőoktatásunk nélkülözi a nemzetközi tudományos közösség és a “laikusok” által is átlátható értékeléseket: azonos szakmacsoporthoz tartozó, azonos típusú intézmények közötti összehasonlítást lehetővé tevő specifikus illetve a különböző intézmények összehasonlítására alkalmas általános mutatókat.  Az értékelés kényes feladat: a központi értékelési szempontok helyett az adott szakmához tartozó intézmény csoportoknak, azonos típusú intézményeknek kell meghatározniuk saját specifikus mutatóikat, esetleg szakmai szervezetek bevonásával. A további, általános mutatók (például kollégiumi férőhelyek, könyvtári munkahelyek, sportolási lehetőségek hallgatói létszámra vetített mutatói), a továbbtanulni vágyó fiatalok és felnőttek intézményválasztását segíthetik. Ez utóbbi értékelési tevékenységet a piaci és non-profit szervezetek végezhetnék, versengve a felsőoktatásban érdekeltek jobb tájékoztatásáért.
A fentiekben részletezett kihívások tudatosítása és az első válaszok megfogalmazása már megtörtént felsőoktatásunkban. E válaszkísérletek különösen értékesek, ha tudjuk, hogy a válaszkeresésben legtöbbször maguk a felsőoktatási intézmények jártak elől az 1990-1998-as időszakban.
A doktori fokozat, az egyetemi, főiskolai oklevél és a felsőfokú szakképzés (AIFSZ) hazai kialakítása olyan rendszert hozott létre Magyarországon, amely az érdeklődők igényeinek megfelelő, tagolt választékot képes nyújtani. A nappali képzés mellé – remélhetően minél előbb – felzárkózó modern távoktatás a nem hagyományos (pl. dolgozó) tanulók igényeit is képes lesz kielégíteni. A magyar felsőoktatási rendszer szerkezete megfelel a mai gazdasági-társadalmi igényeknek. A Bolognai Nyilatkozat ajánlásaival megegyező módon, nem egy merev elitképzésbe engedtük be a demokratizálódással szükségszerűen megérkező hallgatótömegeket. Differenciált szerkezetű felsőoktatást hoztunk létre, amely sokféle igényt képes kielégíteni és eközben őrzi korábbi hagyományait.
A felsőoktatás önszerveződése hozta létre és az 1993. évi felsőoktatási törvény intézményesítette az akkreditáció gyakorlatát. Az akkreditáció hazai története egy működőképes akkreditációs modellt, és egy folyamatos, színvonalas működést felmutató testületet eredményezett. 
A felsőoktatási törvény által megteremtett keretek között fokozatosan épül ki a doktori képzés rendszere. Ez – a kezdeti útkeresést követően – a tudományos minőség védelmének egyik kiemelt területe lesz a közeljövőben.
A továbbiakban tehát nemcsak egy minőség-megtartó stratégiára lesz szükség, hanem a meglévő gyakorlat folyamatos fejlesztésére. Aktív, fejlesztő eszközökre, melyek közül néhány feltétlenül kifejtésre érdemes. 


2. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ELVEI ÉS GYAKORLATA A FELSŐOKTATÁSBAN


2.1. A minőségfejlesztés célja,  szereplői és folyamatai 

A minőségfejlesztő program célja a partnerek változó igényeinek megfelelő, a környezet kihívásaira válaszolni képes versenyképes felsőoktatási intézmények létrehozása, továbbá a kiválóság és  az előnyös különbözés lehetőségének, valamint a tanuló szervezetek kialakulásának a segítése.
A minőségfejlesztés szereplőit  és folyamatait az 1. ábra mutatja be. A fogalmakat a felsőoktatási törvény meghatározásainak megfelelően használjuk. Az akkreditációs eljárás, és a minőségbiztosítás kapcsolatát világítja meg az 1. melléklet.
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1. ábra
A felsőoktatási minőségfejlesztés  szereplői és folyamatai 


2.2. Az intézményi minőségbiztosítás  elvi alapjai

A felsőoktatás ismerkedése a minőségbiztosítással – nem utolsósorban az OM és a PHARE támogatása nyomán – már a 90-es években megindult. Minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének igénye és kezdeményezése a 90-es évek végétől figyelhető meg néhány, a nemzetközi felsőoktatással leginkább érintkező intézmények és intézményrészek esetében. A hagyományos működésű egyetemek és főiskolák gyakorlatában is fel-feltűnnek minőségbiztosítási eszközök (pl. hallgatói értékelő lapok használata) – ma még sokszor tudatos és rendszerszerű építkezés nélkül.
A minőségbiztosítás megvalósítása a felsőoktatásban intézményi szinten értelmezhető feladat. Elterjedésének legfőbb akadályai: 
	a rendszerek felsőoktatásra való értelmezésének hiánya, 
	a vonzó példák hiánya,

az intézményi érdekeltség hiánya,
	tájékozatlanság a minőségbiztosítás szükségességéről és hatásairól, módszereiről és eszközeiről.


A minőség megvalósításának általánosan ismert és használt modelljei, a szabványos minőségirányítási rendszer és a teljes körű minőségirányítás, ágazattól függetlenek és azt szolgálják, hogy a termékek és szolgáltatások használóinak elégedettségét elérjék  illetve fokozzák, növeljék az előállító és  szolgáltató szervezetek versenyképességét működésük tudatos fejlesztésével. Ezeknek a modelleknek a felsőoktatásra való adaptálása a felsőoktatás sajátosságainak figyelembe vételével lehetséges csak. Az alapelv azonban az kell maradjon, hogy a felsőoktatási intézmények működése “partnerközpontú”, azaz a partnerek megelégedettségének elérésére törekedő legyen.
A felsőoktatás intézményi szintű minőségbiztosítását az adott intézmény sajátosságaihoz, szervezeti kultúrájához legjobban megfelelő megközelítés, módszerek és eszközök alkalmazásával lehet megvalósítani. 
A felsőoktatás intézményi minőségbiztosításának alapja egy olyan ágazati modell, melyet minden felsőoktatási intézmény a sajátosságainak és adottságainak megfelelően valósíthat meg.  Célszerű, ha a többkarú intézményt alkotó karok konszenzusra jutnak a karok által elfogadható megközelítés alkalmazásáról, mert így a munka egyszerűbbé válik. 
A modell fontos jellemzője egyrészt a megközelítések szabadsága a megvalósítás módját illetően, ami az intézmény sajátosságaihoz, adottságaihoz, szervezeti kultúrájához legmegfelelőbb megközelítés alkalmazását és az uniformizálásra való törekvés  mellőzését jelenti. Másrészt a fokozatosság a bevezetést illetően, amit a modell három egymásra épülő szintje tesz lehetővé, illetve az intézmény adottságaihoz és szervezeti kultúrájához  megfelelő sebesség és ütemezés.
A három egymásra épülő szintből álló modell a teljes körű minőségirányítás kialakítását célozza. (2. ábra).

I. szint : Partnerközpontú intézményi működés
A minőségfejlesztés alapeleme a partnerközpontúság. Ez olyan szemlélet, amely segíti az intézmény és partneri köre közötti együttműködés kialakítását. 
A felsőoktatási intézmények partnereinek köre igen nagy, hiszen idetartoznak a hallgatók,  az intézmény oktató és oktatást segítő munkatársai, a szülők, a finanszírozó, a munkaerőpiac, az előző és  a következő oktatási intézmény, az intézmény által készített tananyagok, tankönyvek kutatások és egyéb szolgáltatások  megrendelői és használói, az intézményt segítő és támogató szervezetek, pl. szakkollégiumok, civil szervezetek, szociális és kulturális szervezetek, szponzoráló cégek, egyházak, stb. továbbá az oktatás eredményeivel szemben igényeket megfogalmazók, pl. szakmai szervezetek, kamarák, munkaadói szervezetek.
A partnerközpontú működés a különböző partneri csoportok elvárásainak folyamatos megismerését,  szakmai célokká emelését és megvalósítását jelenti, az intézmény lehetőségeit és érdekeit is figyelembe véve. A partnerközpontúság megvalósítása elősegíti a hallgatók boldogulását, a külső források bevonását az intézménybe, beleértve a szakemberek tudását és kapcsolatrendszerét is, és mindezek az intézmény és a munkatársak boldogulását is jelentik, ami az intézmények  alapvető érdeke.
Ezért a felsőoktatási intézményeknek alaposan meg kell érteniük ezeket az igényeket, gyorsan kell reagálniuk rájuk és erőforrásaikat ezeknek az  igényeknek  a kielégítésére kell fordítaniuk.

II. szint: Minőségközpontú intézményvezetés
A minőségfejlesztés támogatása újfajta vezetői szemléletet igényel: a minőség mint vezetési filozófia alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézmény vezetése képes arra, hogy olyan módon irányítsa a folyamatokat és az erőforrásokat - különös tekintettel az emberekre - hogy az oktatás minősége feleljen meg a partnerek igényeinek illetve  folyamatosan fejlődjön és haladja meg ezeket az igényeket.
Ennek megvalósításához kitörés szükséges a hagyományos vezetői szerepkörből, és fő vezetői feladatnak kell tekinteni a következőket: jövőkép és stratégia kialakítása, változások kezdeményezése és menedzselése, kommunikálás a munkatársakkal, (információk adása és nyerése),  a rendelkezésre álló tudás összefogása, az elvégzendő munka előfeltételeinek  és az ideális környezetnek a megteremtése ahhoz, hogy a munkatársak elvégezhessék feladataikat, képzés és ösztönzés. Ugyancsak fontos a feladatok delegálása, hiszen a vezető nem tud mindent egyedül megvalósítani vagy ellenőrizni. 



III.  szint
Teljes körű minőségirányítás
 


II. szint
Minőségközpontú intézményvezetés







I.  szint
Partnerközpontú        működés





2. ábra
Az intézményi minőségbiztosítás elvi felépítése

III. szint: Teljes körű minőségirányítás
Ez alatt az intézmény olyan képességeinek kialakítását és működtetését kell érteni, amelyek lehetővé teszik a partnerek változó igényeinek kielégítését, továbbá olyan vezetési szemlélet és gyakorlat kialakítását, amely összefogja a szervezeti potenciált a folyamatos fejlesztés irányába, és végül egy minőségkultúra megvalósítását és folyamatos fejlesztését. 
A teljes körű minőségirányítás megvalósítása  tartalmazza a partnerközpontú működés kialakítását, a vezetési és egyéb  folyamatok folyamatos fejlesztését, aminek eredménye a jobb minőségű oktatás. A partnerek  visszajelzései alapján, valamint a folyamatokban talált hibák megszüntetésével fejlesztik a folyamatokat. Nem az emberi hibák,  hanem a folyamatok hibáinak  megtalálása és kiküszöbölése a cél!
A teljes körű minőségirányítás megvalósításához szükséges a munkatársak  teljes körű részvétele, képességeinek és tudásának felhasználása a partnerek igényeinek kielégítése céljából,  amit motiválással lehet elérni. Nem szabad elfelejteni, hogy az intézmény munkatársait is  partnereknek kell tekinteni, akiknek  szintén vannak elvárásaik. 
A teljes körű minőségirányítás megvalósítása azt is jelenti, hogy az intézményeknek mérniük kell eredményeiket, új módszereket  és eszközöket kell keresniük és megvalósítaniuk, tanulniuk kell saját és mások tapasztalataiból, valamint meg kell osztaniuk  másokkal a megszerzett tudásukat,  tapasztalataikat és  terjeszteniük kell eredményeiket. Ez utóbbi azért fontos, hogy  ne kelljen újra mindent kitalálni  és a minőségfejlesztést is gyorsabban tudják megvalósítani.

2.3. A modell ismertetése

Az intézményi működés teljes körű szabályozása és fejlesztése középtávú célkitűzés lehet csupán. Ezért a felsőoktatási intézmények minőségbiztosításának többszintűnek kell lennie, lehetővé téve a folyamatos építkezést. Az első szint elérése már rövidtávon is reális fejlesztési célkitűzés lehet az intézmények többsége számára. 

I. szint. Partnerközpontú intézményi működés 

Elérendő cél: Az intézmény rendszeresen gyűjti a partnerek igényeit és  méri elégedettségüket, értékeli és elemzi  a kapott adatokat és az elemzések  eredményét képes fejlesztések formájában beépíteni saját működésébe. Ezáltal a partnerek igényeinek és elégedettségének mérései hasznosulnak az intézmény működésében. 
·	az intézmény meghatározza legfontosabb partnercsoportjait,
·	az intézmény a partneri igényeket és elégedettséget rendszeresen értékeli és  elemzi, 
·	a megalapozott és teljesíthető igényeket  beépíti a fejlesztési tervébe,
·	az intézmény a partneri visszajelzések alapján  fejleszti működését.

A felsőoktatási intézmények eddigi tapasztalatai alapján a számos partner közül három partnercsoport megszólítása látszik fontosnak:
·	A hallgatók megszólítása, a jogszabály által is előírt hallgatói véleményezés – valamilyen formában – szinte minden intézményben megtalálható. Különösen hasznosak a képzéssel, az oktatók teljesítményével és a tanulási/infrastrukturális feltételekkel kapcsolatos hallgatói visszajelzések.
·	A felsőoktatási intézményekben végzetteket alkalmazó munkáltatókkal való kommunikáció, kiváló visszajelzésekkel gazdagíthatja az intézmény tervező és minőségfejlesztő munkáját. Néhány intézményben vannak tapasztalatok a munkáltatókkal való kommunikációra. Emlékeztetni kell arra is, hogy az Oktatási Minisztérium megrendelésére és vezetésével évek óta folyik a FIDÉV (Fiatal Diplomások Életpálya Vizsgálata) program. Ennek a programnak - a módszertani tapasztalatok átvételével - az egyes felsőoktatási intézményekre való kiterjesztése információt szolgáltatna ahhoz, hogy minden intézmény megítélhesse képzései eredményességét.
·	Az intézmény legfontosabb belső partnercsoportja az oktató és nem oktató dolgozók. Az ő megszólításuk erőteljesen növelheti az intézményi stratégiák megalapozottságát és végrehajthatóságát, valamint fokozhatja bevonhatóságukat  a minőségfejlesztő programba.
További  partnercsoportok megszólítása válhat szükségessé az intézmény sajátosságaitól függően. Például az integrált intézményekben javasolható az intézmény vezetése és a karok közötti partneri kapcsolatok figyelembevétele, az elvárások és a megelégedettség felmérése, ami az intézmény működésének fejlesztését célozhatja meg. De a művészeti és egyházi intézmények is minden bizonnyal saját partnercsoportokat fognak meghatározni.
A partnerközpontú intézményi működés megvalósításához  ajánlható lépések az intézmény helyzetének felmérése önértékeléssel, a  partnercsoportok meghatározása, megszólítása, észrevételeik feldolgozása és hasznosítása, valamint a részletes önértékelés. A lépések közül az önértékelést ismertetjük röviden. 

Önértékelés

Az önértékelés szervezetfejlesztési és vezetési eszköz az intézmény vezetése számára a működés  eredményességének növelése érdekében valamint az intézmény működésének és  elért eredményeinek továbbá hiányosságainak önkritikus elemzése és értékelése egy adott időszakra vonatkozóan.
Bármilyen minőségfejlesztő tevékenység megkezdése előtt meg akarjuk tudni, hogy melyek az erősségeink és fejlesztendőink, milyen erőforrásokkal rendelkezünk, stb. illetve a  minőségfejlesztő program során meg kell vizsgálnunk, hogy elértük-e a kitűzött célokat, kell-e módosítanunk a módszereinket, stb. Ezt az önértékelést nevezzük helyzetfelmérésnek, állapotfelmérésnek.
Tanácsolható, hogy az intézmény a minőségfejlesztő tevékenysége indításaként végezzen önértékelést, melynek módszereit szabadon határozhatja meg. Ennek során lehetőleg minden fontos intézményi tevékenységet vizsgáljon, de ezek körét szabadon választhatja meg. Az önértékelés elvégzéséhez eszközök és  módszerek széles skálája használható. Alkalmazható eszköz lehet például a SWOT-elemzés, ami az erősségek, fejlesztendők, lehetőségek és veszélyek feltárásának eszköze.
Az önértékelést célszerű egységenként, (tanszékek, tanulmányi osztály, szolgáltató részlegek, stb.) elvégezni és intézményi, kari szinten elemezni. Elkészítésében a  munkatársak minél nagyobb számban vegyenek részt. 
Az önértékelés eredményeiről célszerű írásos összefoglalót készíteni, ami térjen ki az önértékelés eredményeinek és az intézmény stratégiájának, fejlesztési tervének kapcsolatára. Az összehasonlítás segítséget nyújt a stratégiai terv felülvizsgálatához az intézmények vezetői számára.  Az összefoglalót az intézmény vezetése ismertesse a munkatársakkal. 
A helyzetfelmérésen túlmenően önértékelés végezhető abból a célból, hogy az intézmény teljes körűen felmérje adottságait és elért eredményeit, majd  a mérésekre alapozva meg tudja határozni erősségeit és fejlesztendőit, kijelölje az intézményen belüli legfontosabb fejlesztési területeket, és ezek alapján tudja megtervezni a szükséges beavatkozásokat és fejlesztéseket. Legfontosabb eredménye, hogy mélyreható, alapos értékelés segítségével bemutatja a szervezet helyzetét a vizsgált területeken, lehetővé teszi a szervezet fejlődésének figyelemmel kisérését, és objektív alapokra helyezi az intézmény erősségeinek és fejlesztendőinek meghatározását.
Meghatározott  időközönként úgy kell elvégezni, hogy az ismételt önértékelések során kapott adatok összehasonlíthatók legyenek, és megvalósulhasson a módszeres, tudatos, folyamatos fejlesztés. Az önértékelés alapján célszerű a hosszú távú tervezési dokumentumokban meghatározott stratégiai célokat áttekinteni, szükség esetén módosítani vagy újakat fogalmazni. A célok megvalósítására intézkedések következzenek.
Az önértékelés megvalósítására többféle módszer lehetséges. Ajánlható a Nemzeti Minőségi Díj (amelynek  alapja az Európai Minőségdíj modell)  kritériumrendszerének alkalmazása, de az intézmény kidolgozhat  olyan módszert, amely a továbbiakban egy állandó és megfelelő eszköz lehet számára annak megítélésében, hogy hol tart a minőségfejlesztési munkában.
A Nemzeti Minőségi Díj modell két nagy területet határoz meg: adottságokat és eredményeket. Az adottságok arra keresnek választ, hogy a szervezet hogyan éri el az eredményeit. Az intézmény mérje fel, hogy milyen adottságokkal rendelkezik, milyen lehetőségei vannak a megadott területeken. Az eredményeknél azt kell felmérni, hogy az adottságok felhasználásával milyen eredményeket értek el, ezek mennyire felelnek meg a partnerek elvárásainak (a munkatársak és a többi partner véleménye alapján), és ezek alapján meghatározható, hogy hol van szükség fejlesztésre.
Célszerű, ha az intézmény meghatározza az önértékelésre vonatkozó eljárásrendjét, amely tartalmazza az önértékelés területeit, az önértékelés gyakoriságát, az önértékelés módszerét, valamint a résztvevők személyét és a szükséges erőforrásokat.
Fontos, hogy az önértékelés módszere feleljen meg az intézmény igényeinek, specialitásainak, alkalmas legyen az erősségek, és a fejlesztendők meghatározására, tegye lehetővé a tényszerűséget. Az önértékelés megvalósítása során alkalmazott eszközöket és módszereket is fejleszteni kell.
Mivel a  részletes  önértékelés a  minőségfejlesztési tevékenység értékelésére  is szolgál, célszerűen a MAB akkreditáció ciklusainak megfelelő időközökben végzendő, például nyolc évente.  Egy részletes,  az intézmény működésének minden területére kiterjedő  önértékelés elvégzése akár egy-két tanéves folyamat is lehet. Célszerű a különböző területek vizsgálatára alakult munkacsoportokban végezni, és az eredményeket kari, intézményi  szinten összegezni. 
Az önértékelés része az intézmény fejlesztési tervének, ezért az IFT kézikönyv tartalmaz egy alkalmazható  módszert, amelynek alapja a Nemzeti Minőségi Díj modell. 
Jelen anyag 2. melléklete a Nemzeti Minőségi Díj oktatási értelmezéséhez ad segítséget.


II. szint. Minőségközpontú intézményvezetés

Elérendő cél: A vezetés minőségközpontú szemléletet és menedzsmentet építsen be a hagyományos egyetemi típusú vezetői eszköztárba. 
·	az intézmény fejlesztési stratégiája partnerközpontú, 
·	az alapvető vezetési folyamatok (tervezés, ellenőrzés, értékelés) minőségközpontúan szabályozottak,
·	a vezetés folyamatosan méri és értékeli az intézmény, kar működését, 
·	az intézmény használ  néhány általános és  specifikus (például karonként, szakmacsoportonként, intézménytípusonként meghatározott) minőségmutatót, amelyek a vezetést informálják az éves munka minőségének változásáról, illetve összehasonlításokat tesznek lehetővé az azonos szakmacsoporthoz tartozó, azonos típusú  intézmények között a specifikus mutatók és általában az intézmények között az általános mutatók segítségével.

A minőségközpontú vezetés stratégiaalkotó és ellenőrző/értékelő munkájához elengedhetetlen az intézményi működés kulcsfontosságú információinak gyűjtése és figyelése. E területen az akkreditáció és a Felsőoktatási Fejlesztési Program keretén belül elkészített intézményfejlesztési tervek (IFT) már jelentősen javították az intézményi adatszolgáltatás minőségét. Az intézményi minőségbiztosítás tovább javíthatja az adatok megalapozottságát. 
Az intézmények minőségbiztosítása más szempontból is erősen összefügg az intézményfejlesztési tervvel. A minőségbiztosítás tényleges kidolgozásához a kiindulópontot az intézményi stratégia jelenti. Az intézmény vezetésének a célkitűzéseit össze kell hangolnia az oktatói előmeneteli rendszer perspektíváival, a kreditrendszer intézményi alkalmazásával, a felvételikkel kapcsolatos stratégiai döntésekkel, meg kell határozni az intézmény fejlesztésének céljait fejlesztendő területeit.
Akkor lehet jó és az intézményfejlesztési tervben kitűzött célokat szolgáló minőségbiztosítást megvalósítani, ha a mögötte álló feltételrendszer is világos. A fejlesztések eszköze a minőségbiztosítás megvalósítása, amihez a minőség iránt elkötelezett vezetés szükséges.
Az intézmények  vezetése számára egyaránt fontosak a működés alapadatai és az ezekből képzett ú.n. minőségmutatók. Ezek egyik része a felsőoktatási intézmények általános jellemzésére, összehasonlítására képzett  általános mutatók, pl.  kollégiumi, könyvtári, és számítógépes férőhelyek stb. lehetnek. Másik részét (a specifikus mutatókat) az egyes szakmacsoportokat képviselő, vagy az egyéb sajátosságokkal rendelkező (pl. művészeti, egyházi) intézmények, karok saját maguk határozzák meg, és a hasonló intézmények összehasonlítására, illetve az adott intézményt jellemző mutatók trendjének figyelemmel kísérésére használhatók. Ilyen specifikus mutatók  lehetnek az elnyert kutatási pályázatok, a rangos helyen publikált tudományos közlemények, a végzett és felvett hallgatók arányszámai, a szakmai gyakorlatok eredményességének, a hallgatók elhelyezkedésének,  és az erőforrások kihasználásának mutatói stb. Mindkét csoport mutatói fontos információkat jelentenek a vezetők számára az intézmény működéséről, és alapját képezhetik a fejlesztések meghatározásának. A különböző mutatók  intézményi értelmezésekor azonban tekintettel kell lenni az adott intézmény sajátosságaira.
A képzési kínálatról szóló információk a szakfelelősi rendszer intézményi megerősítését követelik meg.


III. szint. Teljes körű minőségirányítás

Elérendő cél: Az intézményi működés minden területén szabályozottak a legfontosabb folyamatok. A működést tudatosan és folyamatosan fejlesztik.

·	az intézmény meghatározta a legfontosabb működési folyamatait és a folyamatok közötti kapcsolatokat,
·	az intézmény legfontosabb folyamatait átlátható, ellenőrizhető, partnerközpontú módon szabályozza,
·	az intézmény a folyamatokat a szükséges mértékben dokumentálja,
·	az intézmény képes minőségirányítási rendszerének fenntartására és folyamatos fejlesztésére.

A teljes körű minőségirányítás a 2.4. pontban javasolt működési területeken valósulhat meg. E területeken az alapvető folyamatok meghatározása, szabályozása és fejlesztése szükséges. 
A folyamatok szabályozásának minden intézményben megtalálható bizonyos kialakult gyakorlata, amelynek példái az SZMSZ, a tanulmányi és vizsgaszabályzat, az érdekeltségi szabályzat, a munkaköri leírások stb. A minőségbiztosítás megvalósításával ezek egységes rendszerbe foglalhatók. Érdemes az oktatást segítő szolgáltatási folyamatok, pl. adminisztráció, oktatástechnika, épületfenntartás, működtetés, stb. szabályozásával is foglalkozni. Ennek igen nagy a hatása, mert mindenki észreveszi a nagyobb rendből származó előnyöket. Ugyancsak ajánlható például az egy tanszéken belül különböző tanárok által oktatott azonos tantárgyak számonkérésének szabályozása. Ez nemcsak a hallgatók érdeke, hiszen az azonos követelmények megfogalmazása és a hallgatók tudomására hozása, az azonos feladatok kiadása a tanárok munkáját is megkönnyíti, mivel nem kell mindenkinek saját feladatokat és értékelést kitalálnia. Itt nem a tanári munka uniformizálásáról, a tanári szabadság megsértéséről, hanem a tananyag számonkérhető részének és a tudás értékelésének egységesítéséről van szó. 
Ugyancsak könnyen és sikeresen megvalósítható a rendezvények, konferenciák, tanulmányi kirándulások, szakmai gyakorlatok, tanfolyami képzések szervezési folyamatának szabályozása. Itt a célok, a felelős és a jóváhagyó  meghatározásán kívül egy ellenőrző lista elkészítése a teendőkről  és a szükséges erőforrásokról, (azért, hogy semmit se felejtsünk el!) valamint a szükséges nyomtatványok elkészítése biztosítja a folyamat szabályozott működését. Célszerű meghatározni az adott folyamat eredményességének a mutatóit, majd megvizsgálni teljesülésüket, illetve  módosítani a folyamatot, ha szükséges. 
A következő lépés az, hogy meghatározzuk mindazon intézményi működési területeket, ahol a teljes körű minőségirányításhoz szükséges folyamatszabályozások elvégzendők.


2.4. A teljes körű minőségirányítás területei

A teljes körű minőségirányításnak, a felsőoktatási intézmény teljes működésére ki kell terjednie. A területeket az intézmény határozza meg, itt most csupán a legfontosabbakra adunk ajánlást a teljesség igénye nélkül: 
·	Intézményvezetés: magában foglalja a küldetés megfogalmazását, a törvényes működés biztosítását, a stratégiai tervezést, az intézmény működésének ellenőrzését és értékelését, a szükséges érdekegyeztető mechanizmusok működtetését, és a partnerközpontú szemléletmód elsajátítását. Ugyancsak beletartozik az irányítási és döntéshozatali rendszer működése.
·	Kapcsolattartás az intézmény társadalmi partnereivel: kommunikáció a hallgatók, a gazdaság, a társadalmi élet, az önkormányzatok, a szakmai szervezetek képviselőivel, a partnerközpontú fejlesztések eredményeinek vizsgálata.
·	Emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése: oktatók kiválasztása, oktatói követelményrendszer, oktatói utánpótlás biztosítása, oktatók értékelése, továbbképzése, az oktatók szakmai-tudományos pályájának menedzselése, teljesítmény-központú ösztönzése.
·	Adminisztráció: felöleli az intézmény minden szervezeti szintjének sokcélú adminisztrációját.
·	Gazdálkodás: az intézménynek a rendelkezésére álló forrásokat tervezetten és  hatékonyan kell felhasználnia.
·	Az infrastruktúra működtetése: szabályozott és  hatékony legyen.
·	Képzés/tanulás: magában foglalja a felvételi rendszer működtetését, a képzési kínálat és programok kialakítását az intézményfejlesztési tervekkel összhangban, az értékelés rendjét különös tekintettel a képesítési követelményben meghatározottak teljesülésére.
·	Tehetséggondozás: a szakkollégiumi rendszer támogatása, a Tudományos Diákkörök intézményi segítése a fontos feladatok.
·	Doktori iskolák működése.
·	Tudományszervezés/kutatás: magában foglalja a kutatási tervek, pályázatok kialakítását, a kutatások értékelését és publikálását, a kutatói infrastruktúra (könyvtár, laboratóriumok) működtetését, tudományos műhelyek/iskolák kiépítését.
·	Hallgatói élet: magában foglalja a hallgatók elhelyezését, a kollégiumi és egyéb hallgatói lakhatás javításáért tett erőfeszítéseket, az oktató-hallgató kapcsolat beépített és szabályozható formáit (konzultációk), a hallgatói önszerveződések támogatását, a tanulásvezetést és pályaválasztási tanácsadást, a kulturális, szabadidős és sporttevékenységeket.
A fenti területek működéséről, jellegüknek megfelelően különböző önértékelési módszerekkel  és eszközökkel lehet ismeretekhez jutni. Vannak olyan területek, ahol szükséges a hallgatók, oktatók, szakmai partnerek közvetlen megkérdezése, tapasztalatuk kiértékelése. Sok területen eredményre vezet az intézményi, kari szintű, célszerűen összeállított szempontok szerinti, tényszerű adatok összeállítása. Elsősorban a képzést és a tudományos kutatást érintő bizonyos kérdésekben elkerülhetetlen az átgondolt jelentések rendszerének bizonyos időközönkénti elkészítése.
A felsorolt területek jó része ma is szabályozott az intézmény dokumentumaiban illetve a hatályos felsőoktatási jogszabályokban. Az intézményi minőségbiztosítás lényege az, hogy e szabályozások 
	egységes rendszert alkotnak és nem különálló szabályzatok,
	elősegítik a partnerközpontú  működést, beleértve  az oktató és nem oktató dolgozók munkájának segítését, 

támogatják az intézmény vezetőit a rendezettebb működés megvalósításával, például a feladatok, felelősségek és hatáskörök egyértelmű szabályozásával,
az intézmény működésének fejlődését tükrözik és segítik elő, ezért szükség szerint módosítandók és fejlesztendők.


3. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSA


3.1. A megvalósítás  feltételei

Ahhoz, hogy a minőségbiztosítás intézményi szinten megvalósítható legyen, szükséges 
·	a minőség iránt elkötelezett intézmény/kar  vezető, akit a munkatársak támogatnak és követnek,
·	a modell bevezetésének projektként való kezelése,
·	intézményi minőségügyi felelős megbízása - szükség esetén képzése - a munka koordinálására és irányítására, valamint intézményi - többkarú intézmény esetén  kari - projektcsoport létrehozása,
·	olyan munkatársak jelenléte, akik szeretik a kihívásokat, nem félnek a változásoktól,
·	a munkatársak tájékoztatása a minőségbiztosítás megvalósításának jelentőségéről, 
·	az erőforrások biztosítása. 

3.2. Intézményi, kari és vezetői célok

A modell akkor válik az intézmény működésének részévé, ha a program indulása előtt világosan megfogalmazódnak mind az intézmény céljai, mind a vezető céljai a programmal kapcsolatban. Az intézményi célokat a karok közösen tudják kialakítani. A karok megfogalmazhatnak sajátosságaikat tükröző célokat, amelyek  összhangban vannak az intézményi célokkal, és kiegészítik azokat.
A program célja a 2.1. pontban leírtakon túlmenően, a szervezeti kultúra fejlesztése és az intézmény tevékenységének rendezettebbé tétele. További fontos cél lehet az integrált intézmények működésének fejlesztése, hiszen az integrált intézményen belüli karoknak egymást partnerként kell tekinteniük. Az elvárások és a működéssel kapcsolatos elégedettség vagy elégedetlenség feltárása, okainak elemzése és a közös megoldás keresése a jobb működéshez vezet.
A programmal kapcsolatos vezetői célok megfogalmazása a vezető feladata, az intézményi célok kialakítása illetve a kari célokkal való kiegészítés a kollektíva egyetértésével lehetséges. Az intézményi célokat ismertetni kell, és el kell fogadtatni a programban érintettekkel. Az intézményi, kari és vezetői célok rögzítése illetve teljesítésük mérése elengedhetetlen az intézmény minőségfejlesztési tevékenységének megítéléséhez.

3.3. A vezetők feladatai

A minőségfejlesztés elindításában kulcsszerepet játszik az intézmény felső vezetőinek - rektor, dékán, főigazgató- elkötelezettsége. Célszerű végiggondolniuk, hogy miért tartják  fontosnak az intézményben elinduló minőségfejlesztési munkát. Ehhez szakmai segítséget nyújthat az intézmény minőségügyi felelőse. Ugyancsak fontos, hogy végiggondolják, számíthatnak-e a munkatársak aktív támogatására, különös tekintettel a vezető társakra, helyetteseikre, a gazdasági vezetőkre és a tanszékvezetőkre.
A vezetőkre fontos feladatok hárulnak:
·	a modell bevezetésének figyelemmel kísérése,
·	a bevezetési folyamat és a résztvevő munkatársak - különös tekintettel a kulcs feladatokat ellátókra – támogatása,
·	a munkához szükséges erőforrások biztosítása,
·	a munkatársak és a legfontosabb partnerek tájékoztatása a program haladásáról és eredményeiről,
·	a munkatársak motiválása.
A megvalósítás operatív teendői nem igényelnek vezetői részvételt. Azonban a program és a résztvevő munkatársak támogatása azt jelenti, hogy a vezető segíti és támogatja a munkatársak részvételét minőségügyi képzéseken, ő maga is fejleszti minőségügyi ismereteit, lehetőség szerint  részt vesz képzéseken és  felkészítéseken, meglátogatja a munkacsoportokat, rendszeresen megemlíti és dicséri a munkában élenjárókat, kedvezményeket biztosít a számukra, és minden megnyilvánulásával kimutatja, hogy nagyon fontosnak tartja ezt a programot. 
A projekt sikere nagymértékben az intézményi és kari vezetőkön valamint a tanszékvezetőkön áll vagy bukik. Azon, hogy mennyire tudják látványossá és meggyőzővé tenni elkötelezettségüket és támogatásukat a program és a megvalósításában élen járók, és különösen a minőségügyi felelős iránt. Ahol az intézmény vezetése csak formálisan bíz meg valakit ezzel a feladattal, tényleges támogatás, feladatok, felelősség és hatáskör nélkül, ahol a feltárt problémákat, a működés valós adatait és tényeit figyelmen kívül hagyja, többet árt, mint használ, mert azt az üzenetet közvetíti, hogy ez csak egy látszattevékenység a számára.

3.4. A bevezetés feladatainak tervezése

Minden tevékenységet gondosan meg kell tervezni. A tervezés fontos alapelve, hogy bármilyen  problémát és így a minőségfejlesztést is egyidejűleg három szinten kell megoldani: 
·	a gondolkodás szintjén, amit a tények megfigyelése, az okok és a következmények megértése és végiggondolása valamint a megoldás elképzelése jelent; 
·	az érzelmek szintjén, hogy felmérjük az adott  helyzet összes résztvevőjének érzéseit és várható reakcióit, és olyan megoldást tudjunk javasolni, amelyik mindenki számára elfogadható; 
·	a tevékenység szintjén, ami azt jelenti, hogy  az adott munkát el kell végezni, az adatokat össze kell gyűjteni, fel kell dolgozni stb., és mindezekhez az erőforrásokat biztosítani kell. 
A tervezésnél nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az emberek  minőségközpontú gondolkodásának kialakulása hosszú folyamat és még több idő szükséges ahhoz,  hogy  a  fejekben már kialakult minőségközpontú gondolkodás és szemlélet tettekbe menjen át, majd ezek a tettek napi gyakorlattá váljanak.  
A kiinduló lépéseket, az alkalmazandó módszereket és eszközöket minden intézményben az intézmény vagy kar szervezeti kultúrájának és adottságainak ismeretében célszerű megválasztani. 
A program indításának feltétele, hogy tervezhetővé tegyük a  munkatársak feladatait és a szükséges erőforrásokat. Ehhez rögzíteni kell az egyes tevékenységek időszükségletét, kezdésének időpontját, a haladás ütemét, a felelős és a résztvevők személyét, az alkalmazandó módszereket, és az erőforrás szükségletet. Ugyancsak tervezni kell a visszacsatolásokat, módosításokat.
A munkatársak számára világossá kell tenni a feladatokat és velük közösen kell meghatározni a megvalósításból rájuk eső részt. Fontos, hogy a vezető ne csak ráossza a dolgozóra az aktuális feladatot, hanem segítsen  a “testhezálló” feladat kiválasztásában, a dolgozók egyetértsenek a tőlük elvárt feladatokkal, és kapjanak felelősséget is.  A vezetőnek biztosítania kell a résztvevők egyénre szabott motiválását.
A projekt tevékenységeinek összehangolása az  intézményben illetve a karokon folyó egyéb tevékenységekkel vezetői feladat. 

3.5. A szervezeti kultúra vizsgálata

A szervezeti kultúra meghatározó szerepet játszik abban, hogy az intézményben, karon milyen módszerek és eszközök alkalmazásával, milyen munkatársi részvétellel és milyen eredményekkel valósítható meg a modell bevezetése. 
A szervezeti kultúra szükséges elemeinek meglétéről általános képet kaphatunk, ha megvizsgáljuk, hogy az intézményben, karon
·	milyen az együttdolgozás képessége és a hajlandóság a részvételre: közös munkával, tervezhető feladatmegosztással valósulnak-e meg a  pályázatok, kutatások, tantervfejlesztés, kredit rendszer kidolgozása stb., vagy az egyes emberek erőfeszítésének az eredményeként,
·	melyek a működés közösen meghatározott, elfogadott szabályai és milyen mértékű ezek betartása,
·	a fejlesztések, pályázatok, külső források bevonása közös és előre meghatározott intézményi célok megvalósítását szolgálják, vagy egyéni érdekeket elégítenek ki, és a pillanatnyi erőviszonyokat tükrözik,
·	milyen mértékű az együttműködés a tanszékek között, a felső vezetők és a tanszékvezetők között, milyen a kapcsolat a munkatársak és a vezetők, a nem oktató és oktató munkatársak között,
·	milyen a döntések meghozatalának módja, és az ezzel kapcsolatos felelősség megosztása,
·	milyen mértékű a munkatársak bevonása a döntéshozatalba, és a feladatok megoldásába,
·	hogyan történik a munkatársak munkájának elismerése: melyek az elismerés formái, milyen az odaítélés módja, stb.,
·	mennyire szabályozottak a felelősségek, a hatáskörök, a munkamegosztás, és a működés folyamatai, 
·	milyen az információáramlás és a munkatársak  közötti kapcsolattartás, 
·	milyen fejlettségű az önértékelő képesség: létezik e a működés egyes területeire vagy annak egészére kiterjedő önértékelési tevékenység,
·	milyen mértékű a munkatársak hajlandósága a tanulásra, az új dolgok kipróbálására és a  változtatásra.
A szervezeti kultúra vizsgálatára léteznek kérdőívek,  de végezhető interjúk segítségével is. A vizsgálat elvégzése fontos segítség lehet, mert a vezető képet kap azokról a szervezeti adottságokról amelyek elősegítik vagy hátráltatják, esetleg lehetetlenné teszik a program elindítását. A hozzáértéssel és körültekintéssel végzett szervezeti kultúra vizsgálatának általában pozitív a hatása, mert azt sugallja, hogy törődnek a munkatársakkal, érdeklődnek a véleményük iránt. A szervezeti kultúra vizsgálatának eredményéről tájékoztatni kell a munkatársakat. 
Amennyiben a következő felsorolt elemek nagyrészt megvannak, várhatóan sikeres lesz  a program: 
·	a munkatársak hajlandósága a részvételre,
·	egymással és a vezetéssel együttműködő munkatársak,
·	a munkatársak hajlandósága a tanulásra, az új dolgok kipróbálására és a változtatásra,
·	a munkatársak bevonása a döntésekbe és a megvalósításba,
·	partnerközpontú  de legalább hallgatóközpontú gondolkodás.
Figyelembe kell venni, hogy a szervezeti kultúra változtatása, fejlesztése hosszú távú folyamat, amit  az intézmény és a munkatársak előélete is befolyásol, valamint azt is, hogy az emberek szemléletének, gondolkodásának  és az emberi kapcsolatoknak a  megváltoztatása  sok türelmet és időt  igényel. Azonban egy minőségfejlesztő  program megvalósítása, a közös cél, a feladatok és a felelősség önmagukban is fejlesztik a szervezeti kultúra bizonyos elemeit. 
A program indítása előtt végzett vizsgálat lehetővé teszi a szervezeti kultúra változásának követését a program folyamán. A vizsgálatot karonként célszerű elvégezni.

3.6. A projektszervezet felállítása

A hatályos Felsőoktatási törvény 59. paragrafusa előírja egy intézményi szintű bizottság létrehozását és a bizottság feladatait. Nem integrált (kar nélküli) intézményeknél célszerű, ha ez a bizottság munkacsoportként, az itt ismertetett projektszervezet formájában működik, míg integrált, több karú intézmények esetén – attól függően, hogy az intézmény minőségbiztosítási tevékenységét le kívánja-e bontani kari szintre – ez a bizottság működhet projektszervezetként, illetve a kari szintű projektszervezetek munkájának összefogása és összegzése lehet a feladata.

Általában nem tanácsos, hogy egy intézményi vezetés egységesen, felülről vezesse be a háromszintű modellt. Az intézmények méretei, a karok sokfélesége és elhelyezkedése ezt a legtöbb esetben kizárják. Célszerű megoldás lehet, ha az intézmény minőségbiztosításának megvalósítása kari szintre lebontott tevékenységek összegzéseként jelenik meg, úgy, hogy a rendszer egységes alapelvei felett az intézményi vezetés őrködik. 
A projekt irányításának szervezetét minden intézmény saját hatáskörében, a legeredményesebb megvalósítást szem előtt tartva alakíthatja ki. Célszerű kari szintű projektcsoportot létrehozni. Ez sok helyen megvalósult, különféle elnevezésű csoportok, például  bizottságok, minőségtanácsok működnek. Egy lehetséges szervezeti felépítést mutat be a 3. ábra. Ugyancsak célszerű kinevezni a kar minőségügyi felelősét aki egyben a projektcsoport vezetője. A karok közötti koordinálást intézményi minőségfelelős végezheti, akit a rektor bíz meg. A minőségügyi felelősök a minőségügy területén jól felkészült, a munkatársak által elismert, tekintéllyel, vezetői képességekkel és gyakorlattal, jó kommunikációs képességgel rendelkező személyek legyenek. Célszerű, ha feladataikat, felelősségüket és hatáskörüket munkaköri leírás rögzíti. Az ajánlott munkaköri leírás mintáját a 4. melléklet tartalmazza.
Fontos szerepe van a minőségügyi felelősnek. Rajta múlik a minőséggel kapcsolatos tevékenység katalizálása, és neki kell megmondania a felső vezetőnek, hogyan kell az elkötelezettségét és támogatását nyilvánvalóvá, mindenki számára érzékelhetővé tennie.  Ő irányítja és koordinálja a munkát, tájékoztatja a munkatársakat. A minőséggel kapcsolatos szakmai tudásán és hozzáértésén kívül járatosnak kell lennie a projekt irányításban, csoportmunka vezetésében, valamint igen lényegesek az emberi képességei: a türelem és empátia, a konfliktustűrő és - kezelő képesség. Lelkesítenie és bátorítania kell tudnia az embereket a minőséggel kapcsolatos tevékenységre, jó meggyőzőképességgel valamint képzési tapasztalatokkal kell rendelkeznie. 
A minőségügyi felelős azonban egyedül nem tudja megvalósítani a minőségfejlesztést. Szüksége van a vezetés maximális támogatására és segítségére. Ugyancsak szüksége van olyan társakra, akik a munkát a segítségével, irányításával és koordinálásával végzik. Fontos, hogy ki tudja választani azokat a munkatársakat akik fogékonyak a minőségközpontú gondolkodásra és - esetleg némi meggyőzés, motiválás hatására - szívesen közreműködnek, és projektcsoport tagok lehetnek. Az emberek nagy részénél fontos motiválási lehetőség a tanulás, a kihívások, a felelősség és a részvétel az új feladatok teljesítésében. 
A projektcsoport létrehozása nem azt jelenti, hogy egy párhuzamos vezetési struktúra alakuljon ki az intézményben. A csoport feladata a minőségfejlesztési projekt irányítása. Ennek során az intézményi és kari vezetés tényekkel, adatokkal és információkkal való ellátásának is megteremtődnek a feltételei, ami nélkülözhetetlen a stratégiai döntések meghozatalához, az intézmény minőségközpontú irányításához és fejlesztéséhez. A projekt csoport és különösen a minőségügyi felelős a vezetést erősíti és segíti.
A projektcsoportot a kar vezetője kérje fel és bízza meg. Tanácsolható, hogy közvetlenül a kar vezetőjének irányítása alá tartozzon, rendszeres beszámolási kötelezettséggel. Célszerű a tagok kiválasztását a tanszékvezetők javaslata alapján végezni,  és megbízását hivatalos formában rögzíteni. A csoport tagjainak kiválasztásakor a következő szempontokat érdemes érvényesíteni:
·	legyenek elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt,
·	rendelkezzenek a feladatokhoz szükséges idővel,
·	lehetőleg rendelkeznek minőségügyi illetve legalább önértékelési ismeretekkel, vagy igyekezzenek ilyeneket szerezni, és a kar vagy az intézmény vezetése teremtse meg ennek a feltételeit,
·	legyenek elismert és elfogadott munkatársak, akiknek a  véleménye fontos a többiek számára, 
·	legyenek járatosak a csoportmunkában illetve rendelkezzenek ezzel a képességgel, 
·	rendelkezzenek a számítógép felhasználói szintű ismeretével, adatfeldolgozási, értékelési és alapszintű statisztikai módszerek ismeretével, elemzés és rendszerben gondolkodás képességével, 
·	legyenek megfelelő emberi tulajdonságaik: együttműködési képesség, konszenzusra való törekvés, jó kommunikációs készség, empátia, hajlandóság a tanulásra,
·	a csoportban lehetőleg legyen képviselve a kar minden nagyobb egysége: a tanszékek, és a nem oktató egységek, a tanulmányi osztály, a szolgáltatás stb. Javasolható, hogy a szakfelelősök legyenek tagjai a projektcsoportnak,
·	a csoport létszáma lehetőleg ne legyen kevesebb 5 és ne legyen több 10-15 főnél. A túl nagy létszámú csoportban nehéz az eredményes munkavégzés, a túl kis létszámnál sok feladat jut egy emberre.
A csoport tagjaiban feltétlenül tudatosítani kell, hogy a csoport nem a program megvalósítója, hanem a munka irányítója. Egyedül nem tudják megvalósítani a projektet, ez csak a munkatársakkal együttműködve sikerül. Ugyancsak elengedhetetlen a tanszékvezetők támogatása.
A projektcsoport fontos támogatói és a megvalósítást segítők lehetnek a  hallgatók, és a hallgatókat alkalmazó cégek képviselői, például azzal, hogy elmondják véleményüket. Ha a hallgatókat  alkalmazó cégektől indul el a változtatás iránti igény, könnyebb megvalósítani egy tanterv vagy tananyag  módosítását, mint belső kezdeményezésre.
A projektcsoport létrejötte után javasolható a csoport működési szabályzatának elkészítése a szervezeten belül elfoglalt helyének, feladatainak, hatáskörének, döntési kompetenciáinak, beszámolási kötelezettségének meghatározásával. A csoport létrehozásáról, tagjairól, feladatairól a munkatársakat tájékoztatni kell. Tevékenysége, a folyó és megvalósított feladatok, az elért eredmények, a nehézségek és az esetleges kudarcok kapjanak nagy nyilvánosságot, a minőségügyi felelős számoljon be rendszeresen ezekről az intézményi és kari tanácsok,  dolgozói értekezletek alkalmával. Valósuljon meg minél szélesebb körben a tapasztalatok átadása és az egymástól tanulás.
Javasolható, hogy a kari projektcsoport évente készítsen beszámolót a munkájáról, amit a kari tanács megvitat és elfogad. A kari szinten elfogadott beszámolót az intézményi tanács fogadja el. Az elfogadáshoz azt vizsgálják, hogy a munka mennyiben járult hozzá a kari, illetve az intézményi  minőségpolitika megvalósításához. 
A kari beszámoló tényeket és bizonyítékokat szolgáltat és felhasználható a MAB számára készítendő  éves jelentéshez. 
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3. ábra
A projekt irányítás ajánlott felépítése integrált intézmény és kar nélküli intézmény esetén
Megjegyzés: Kar nélküli intézmény 

3.7. Erőforrás szükséglet

A projekt indítása előtt fel kell mérni a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat:
·	Milyen erőforrások  szükségesek?
·	Mi az, ami ezekből rendelkezésre áll?
·	Melyek a fejlesztési szükségletek?
Az erőforrások vizsgálatát a következő területeken célszerű elvégezni:
·	Humánerőforrás: ki legyen az intézményi,   kari minőségügyi felelős (projekt vezető), kik a projektcsoport lehetséges tagjai és milyen minőségügyi képzettséggel rendelkeznek, hogyan lehet biztosítani a képzésüket, továbbképzésüket, kik azok a munkatársak esetleg  partnerek képviselői akik bevonhatók, vagy akiket szükséges bevonni az egyes feladatok elvégzésébe.
·	Idő: az intézményi, kari feladatok szétosztását, az órarendet célszerű  úgy tervezni, hogy  a csoport tagjainak legyen ideje az együttdolgozásra. A munkatársak bevonásának egyik feltétele, hogy rendelkezzenek a feladatra fordítható idővel. A csoportmunkák, adatfeldolgozások, elemzések időszükségletét tervezni kell. Az adatfeldolgozások tekintélyes munkaidő ráfordítást igényelnek.
·	Infrastruktúra, munkakörnyezet: tanácsolható, hogy legyen egy állandó helység a projektcsoport számára, megfelelő mennyiségű tároló hellyel, számítógéppel, E-mail lehetőséggel. Minél fejlettebb infrastruktúra áll rendelkezésre, annál könnyebb az adatgyűjtés, feldolgozás.
4. CSELEKVÉSI TERV AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSHEZ 

Az intézményi, kari és egyéni visszajelzéseket is hasznosítva történt meg a felsőoktatás ágazati minőségfejlesztési modelljének kidolgozása. Tisztázódott a bevezetés alapkérdése: az intézményi minőségbiztosítás három szintje milyen ütemben valósítható meg? A reálisan elérhető cél, hogy az elkötelezettség kinyilvánítása a minőségbiztosítás megvalósítására és a szervezet kialakítására 2001. december 31-ig történjen meg az intézményekben. Ennek deklarálása kerüljön bele az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatába. 
Javasolható, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat ellátó bizottság az intézményi tanács bizottságai között kerüljön feltüntetésre azzal, hogy a bizottság az intézményi tanács javaslattevő testülete, elnökét és tagjait az oktatók és kutatók köréből a tanács három évre választja, valamint annak rögzítésével, hogy a hallgatói önkormányzat delegálhat-e képviselőket a bizottságba. Javasolható továbbá, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként készítse el Minőségbiztosítási szabályzatát, amelyben rendelkezik a bizottság tagjainak megválasztásáról, a bizottság működéséről és feladatairól, valamint az intézmény minőségbiztosítási rendszeréről. A minőségügyi felelős tevékenységének szabályozása szintén a Minőségbiztosítási szabályzat részét képezheti.
Az intézményi minőségbiztosítás első szintjének bevezetése több intézményben folyik, van ahol már a második szintnél tartanak. Az első szint bevezetése intézményenként és karonként változó ütemű lehet, de a tevékenység dokumentált módon induljon el a 2001-2002-es tanévben. A tavaszi félév különösen alkalmas a hallgatói véleményezések, pályakövetések, cégekkel kapcsolatos feladatok megkezdésére illetve ismétlésére ott, ahol ez már intézményi gyakorlattá vált. 
A második szint megkezdésének javasolt időpontja a 2003-2004-es tanév. Ennek a szintnek a bevezetési ütemétől függ a harmadik szint megkezdése. A teljes körű minőségirányítás megvalósítása, a három egymásra épülő szint teljes működése, intézménytől függően, 3-5 évet vehet igénybe.  Külső tanácsadói segítséggel a bevezetés felgyorsítható. 
Lesznek olyan intézmények, ahol ezt az üzemezést lassúnak találják és gyorsabban tudnak haladni. Rájuk fontos szerep hárul. Tapasztalatuk, tudásuk  felhasználható lesz a modell fejlesztésére, a megvalósítás jó gyakorlatának terjesztésére.
A minőségbiztosítási modell megismertetése, megvalósításának támogatása, a jó gyakorlatok terjesztése párhuzamosan több eszközzel fog folyni:
1.	 Az OM az intézmények által kiválasztott minőségügyi felelősök, projektcsoport tagok és az érdeklődő munkatársak részére konzultációs lehetőséget biztosít.
2.	 Az OM pályázat alapján támogatni fogja a minőségbiztosítási modell minta jellegű bevezetését.
3.	 Az OM támogatja a jó intézményi gyakorlatok, módszerek és eszközök terjesztésére és a tapasztalatcserékre irányuló intézményi kezdeményezéseket.

Ennek a cselekvési tervnek a megvalósítását segíthetik elő a mellékletekben található anyagok.

