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A szervezéstudomány a szervezetekkel kapcsolatban jelentős elemnek tartja a szer-
vezeti önértékelés rendszerének kialakítását és fenntartását. Az EFQM modellen 
alapuló önértékelés számos vállalat tevékenységi körébe, kultúrájába épült be. Az 
önértékelési kultúra bevezetésében kulcsszerepet játszik a szervezetek vezetőinek és 
meghatározó munkatársainak felelőssége, tudatossága, a szervezet eredményessége 
érdekében teendő intézkedések megtétele. Mindehhez a felsőoktatási szervezet hu-
mánerőforrásai fejlesztése szükséges, hogy a bevezetendő és alkalmazandó eljárás 
alapjai megteremtődjenek. A Dunaújvárosi Főiskola konzorciuma 2005-ben magasra 
értékelt pályázatot nyert a HEFOP. 3. 3. 1. projektben a „Partnerközpontú önértékelési 
modell megalkotása és továbbképzések a felsőoktatási intézmények humánerőforrá-
sainak fejlesztése” tárgyában. A projektvezető dr. Koppány Imre (Dunaújvárosi 
Főiskola) volt. 

A pályázat három főterülete (A/ Korszerű vezetési módszerek a felsőoktatásban 
– dr. Czinkóczi Sándor szakterület vezető, B/ Felsőoktatási minőségmenedzsment – 
dr. Gremsperger Géza szakterület vezető és C/ Korszerű pedagógiai módszerek a 
felsőoktatásban – dr. Kadocsa László szakterület vezető) sokoldalúan feldolgozott 
formában elektronikus úton juttatja el a rendszerelvű ismereteket a négy felsőoktatá-
si intézmény célcsoportjához (Dunaújvárosi Főiskola, Kodolányi János Főiskola, 
Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem). 

Az egyes főterületeken belül szoros koncentrációval készült anyagok állnak ren-
delkezésre. A program vezetői és oktatói célcsoportokra irányul. Az egyes területek 
szerkezete és szerzőik:  

Az A. csoporton belül: A1. Adatokra épített stratégiai tervezés (dr. Czinkóczi 
Sándor, dr. Krisztián Béla), A2. Innováció menedzsment a felsőoktatásban (dr. 
Krisztián Béla, dr. Mlecsenkov András, Szedlárné Gáll Ibolya), A3. Változásme-
nedzsment a felsőoktatásban (dr. Krisztián Béla, dr. Lelkes Anna, dr. Noszkay Er-
zsébet), A4. Emberi Erőforrás Menedzsment a felsőoktatásban – humán kontrolling 
(dr. András István, dr. Nemeskéri Zsolt, Szedlárné Gáll Ibolya), A5. Projektme-
nedzsment (dr. Czinkóczi Sándor), A6. Csoportos kreatív technikák a problémameg-
oldásban (dr. Szakály Dezső), A. 7. Konfliktuskezelési technikák (Drimál István, 
Szedlárné Gáll Ibolya). A minőségüggyel foglalkozó területen a B1. TQM szemlélet a 
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felsőoktatásban (dr. Gremsperger Géza), B.2. Partnerközpontú szervezetek – szol-
gáltatások minőségirányítása (Monostori Endréné). Dr. Reuss Pál), B3. Minőségügyi 
eszközök – mutatószámok alkalmazása a felsőoktatásban (Krotos László, dr. 
Strauber Györgyi), B4. Önértékelés a felsőoktatásban, EFQM (Monostori Endréné, 
Szabó Kálmán), B5. Minőségköltségek a felsőoktatásban (dr. Bíró Zoltán). A felső-
oktatás oktatási, képzési területeit a C1. A felsőoktatás pedagógiai-pszichológiai 
alapjai (dr. Szegál Borisz), C2. Oktatási folyamat a felsőoktatásban (dr. Földes Zol-
tán, dr. Gubán Gyula, dr. Kadocsa László), C3. Korszerű pedagógiai módszerek a 
felsőoktatásban (dr. Kelemen Gyula, dr. Létrai Zoltán, dr. Nyéki Lajos), C4. A pe-
dagógiai értékelés (dr. Kadocsa László, Ludik Péter, dr. Nagy Tamás, C5. Life-long 
learning a felsőoktatásban (dr. Kadocsa László, dr. Nyéki Lajos) foglalta össze.  

Az oktatási versenyhelyzetbe került felsőoktatás szükségszerűen vizsgálja át ke-
retrendszere formáit és tartalmát, hogy minél sikeresebben vegyen részt a felsőokta-
tási térségben. A program sikerességéhez a vezetői irányultság, az eredményes önér-
tékelési csoportmunka, az ehhez szükséges adatgyűjtés, a RADAR-logika, konszenzu-
sos pontozás az önértékelés során olyan tények, amelyek a pályázat stratégiai irányát 
is jelzik.  A folyamatban az egymásra épülő modulokból álló és a stratégiai program 
megvalósításának támogatását célzó képzési program négy alkalommal teremt al-
kalmat a feladatok bemutatására. Ezeket a részvevők (a négy felsőoktatási intéz-
mény 16 vezető és 24 oktató részvevője) saját szervezetükre dolgozzák ki, majd 
konzultálják meg. 

A program túlmutat a csak EFQM céljain. A felsőoktatási szervezetek fontos tár-
sadalmi szerepet töltenek be, mert a legtágabb értelemben vett kultúra átadói a fiatal 
felnőttek (hallgatók), ezáltal a társadalom legdinamikusabb rétege számára.2 Ez a 
szervezeti kultúra állandó fejlesztését kívánja, amelyhez az önértékelési eszközök 
kellő segitséget nyújtanak. A felsőoktatásban meggyökeresedett hagyományok, a 
befolyásoló hierarchiák, viselkedési minták és értékek a szervezetek működésével 
kapcsolatban nem igen tarthatóak fenn hosszútávon. Amikor a felsőoktatási szerve-
zeti kultúrát vizsgáljuk, azt kettős jellegűnek tartjuk. Egyrészt, mint szervezeti kul-
túrát, folyamatot, amely az oktatás szereplőinek folyamatos interakcióiban fejlődésik 
és a kultúrát, mint terméket, amely egyszerre történet, tradíció, szervezeti struktúra, 
oktatói és hallgatói viselkedési minták eredője. Ebben a rendszervben az önértékelé-
si modell egyben a digitális demokrácia modellje is, amelyben érvényesül a közvet-
len részvételen alapuló  konszenzuális demokrácia modellje. 

A „Partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a fel-
sőoktatási intézmények humánerőforrásainak fejlesztéséért” HEFOP-projekt első 
munkaértekezlete 2005 október 6-7. volt. A megnyitót dr. Mang Béla, az OM helyet-
tes államtitkára tartotta. A jólszervezett konferencia a Dunaújváros Minőségbiztosí-
tási Iroda munkatársait és a multimédia feldolgozásban részvevőket dicséri, akik 
mindent megtettek a projekt sikeréért.   
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