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Tudásmenedzsment lehetőségei a felsőoktatásban 

– az egyetem, mint tanulószervezet – 

A felsőoktatási intézményeknek – hasonlóan a versenyszféra gyakorlatához –, ha eredményesen 

akarnak működni napjaink folyamatosan és gyorsan változó világban, akkor képesnek kell lenniük 

az adaptációra. A politikai és jogi környezet meghatározó jellege, valamint az erős munkaerőpiaci 

és társadalmi elvárások nyomása közé ékelődött egyetemek számára olyan új megoldási módok 

állnak rendelkezésre, amelyek a magánszféra intézményeiben is hatékonyan működnek.  A 

szervezetek életében nem újkeletű a tudásmenedzsment fogalma, amelyet a szervezeti tanulás és 

tanulószervezetek jelenségével definiál a szakirodalom és a gyakorlat. Kulcsszavak: felsőoktatás, 

tudásmenedzsment, tanulószervezet, jó gyakorlatok 
 

Bevezetés 

A felsőoktatási intézmények csak akkor lehetnek „hatékonyak” a gyorsan alakuló gazda-

sági és társadalmi környezetben, ha képesek a megújulásra. Az egyetemek a tudásalapú 

gazdaság és társadalom fontos szereplői. Egyrészt a magasan kvalifikált (kompetens) mun-

kaerő kibocsátói, másrészt az innovációhoz és versenyképességhez nélkülözhetetlen tudás 

előállítói és terjesztői.1 Ha hazánk a régiós, és a nyugat-európai versenyhelyzetben hosszú 

távon is szeretné megállni a helyét, akkor olyan felsőoktatásra van szükség, amely széles 

körben, magas minőségben teszi elérhetővé mindazokat az ismereteket, amelyek megfelelő 

alapot jelentenek a tudásgazdaságban való érvényesüléshez.2 A hazai felsőoktatási piac fo-

lyamatosan átalakulóban van. A politikai és jogi környezet meghatározó jellege3, valamint 

a társadalmi és a piaci (munkaadói) elvárások nyomása közé ékelődött egyetemek számára 

olyan új megoldási módok és eszközök állnak rendelkezésre, amelyek a magánszféra in-

tézményeiben már hatékonyan működnek. Ez az eszköz nem más, mint a tudásmenedzs-

ment tudatos és tervszerű alkalmazása az egyetemi szervezeti kultúrában.4 

„Tudásmenedzsment nélkül nem létezik tanulószervezet és fordítva, eredményes tudás-

menedzsment tanulószervezet nélkül nem lehetséges”5 Halász Gábor szavai nyomán cik-

künkben definiáljuk az alapvető fogalmakat a tudásmenedzsment témaköréből, foglalko-

zunk annak jelentőségével az egyetemi kultúrában. Gyakorlati példáinkon keresztül rövid 

helyzetképet adunk arról, hogy milyen szinten tekinthető tanuló szervezetnek a felsőokta-

tás intézményrendszere. Bemutatjuk a közelmúlt kutatási időszakának jó gyakorlatait egy 

hazai magán felsőoktatási intézmény példáján keresztül. 

                                                      
1 Erdős Katalin: Felsőoktatás és innováció: spin-offok és vállalkozó egyetemek Magyarországon – Vannak 

vagy nincsenek? https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.2.5 p. 225, (letöltés ideje: 2019. 10.21)  
2Fokozatváltás a felsőoktatásban https://www.kormany.hu/download/d/90/30000/felsőoktatási%20koncep-

ció.pdf (letöltés ideje: 2019. 10. 21.) p. 10 – 13. 
3 pl.: 2020-tól kötelező feltétel lesz a nyelvvizsga és az emelet szintű érettségi a felsőoktatásba való belépéshez  
4 Zádori, (2017) pp. 80-93. 
5 Halász Gábor (2007): Tanulószervezet – eredményes oktatás, Új Pedagógiai Szemle, 2007, 7/3. p.43 

https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.2.5
https://www.kormany.hu/download/d/90/30000/felsőoktatási%20koncepció.pdf
https://www.kormany.hu/download/d/90/30000/felsőoktatási%20koncepció.pdf
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Alapfogalmak: tudásmenedzsment, szervezeti tanulás és tanulószervezet 

A szakirodalom szerint a tudásmenedzsment az intézményi szellemi tőke növelését célzó 

törekvések összessége, egyben a tudástőke létrehozásának, megtartásának, megosztásának 

és felhasználásának alapvető módja.6 Elsődleges célja, hogy keretet adjon egy szervezet 

szellemi javainak minél hatékonyabban történő kiaknázására és felhasználására.  

A szervezet és intézményi tudáskezelés alapvető feladata ezáltal, hogy:  

− részletesen feltárja és megszüntesse a szervezeten belül fellelhető információs héza-

gokat, 

− a szervezet valamennyi tagját bevonja az információgyűjtési tevékenységbe, így egy 

kifinomult és etikus információgyűjtő rendszert építsen ki, 

− megtervezze és kiépítse a szervezet kommunikációs csatornáit, 

− olyan szervezeti kultúrát igyekezzen kialakítani, ahol a tudás megosztása, a folya-

matos tanulás és ismeretszerzés, a szervezet tudásbázisának állandó építése a napi 

munkafolyamatok szerves részét képezik. 

A tudásmenedzsment rendszerek feladata három összetevő (jelleg) mentén értelmezhető: 

3.) elsődleges feladata, hogy a megfelelő információt nyújtsa az érintetteknek; 

4.) ebből következik a másodlagos jelleg, miszerint ezzel a folyamattal segíti az új tu-

dás létrehozását és megosztását a szervezetben; 

5.) az első kettő folyománya a harmadlagos jelleg, azaz a sikeres folyamat eredménye-

ként mérhetően javul az egész szervezet és benne az egyénnek teljesítménye, haté-

konysága. 

Peter Senge7 szerint a tanulószervezet olyan szervezetet jelent, amely jövőjének kialakí-

tása érdekében folyamatosan növeli, erősíti alkotókedvét és tehetségét, azaz a benne érin-

tett közreműködők megújuló formában képesek tekinteni magukra és a környezetükre. En-

nek megfelelően a tanuló szervezeteket az alábbi kompetenciákkal jellemezhetjük:  

− képesség a világban zajló folyamatokat egy rendszerben látni és eszerint cselekedni,  

− képesség az alkotásra, megújulásra, innovációra és szervezettségre,  

− elsősorban az érzelmi kompetenciák mentén vezérelt szervezeti kultúra jellemzi.  

A szervezeti tanulás maga a folyamat, ahol a szervezetek feltárják, elemzik, és korrigál-

ják az esetleges nehézségeket, hibákat. A szervezeti tanulás elsődleges meghatározója a 

szervezeti kultúra jellege. 

Tanulószervezet és tudástranszfer a gyakorlatban 

A bevezető gondolatokban már említett szervezeti rugalmasság és adaptáció elsősorban azt 

jelenti a gyakorlatban, hogy maga a szervezet képes definiálni azon folyamatait, amelyek 

a technológia változása miatt kevésbé hatékonyak, valamint ennek folytatásaként képes 

megteremteni a szükséges új tudásanyagot, amely a változást  indukálja.8 

Ennek megvalósításához megfelelő eszközök állnak rendelkezésre a szervezetben, csak 

tudni kell alkalmazni őket a cél érdekében. Cikkünk témája igen népszerű, és széleskörű 

                                                      
6 Bencsik Andrea: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015. 

ISBN: 9789630595896 pp. 320 
7 Senge, Peter M. (1998): Az Ötödik alapelv, HVG kiadó, Budapest, ISBN: 963 -7525-15-7 pp. 5., 17 (eredeti 

mű: The fifth discipline 1990-ben jelent meg, majd 2006-ban)  
8 Zádori, Iván – Nemeskéri, Zsolt. (2016): ) pp. 17-35. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3
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publicitással rendelkezik, melyek közül a már idézett Peter M. Senge munkásságát emel-

hetjük ki. Az ötödik alapelv című művében  amely a téma alap szakirodalmának számít – 

részletesen foglalkozik a tanulószervezetek jelenségével. A szerző definíciója szerint a ta-

nulószervezet olyan közösséget jelent, ahol az egyének képességeik folyamatos kiterjesz-

tésére törekszenek, az új gondolkodásmódok táptalajra találnak, támogatásban részesülnek, 

a kollektív elképzeléseknek tág teret biztosítanak, és az emberek a közös tanulás képessé-

gének elsajátításában is motiváltak.9 Ennek megfelelően tehát a tanulószervezet azt jeleni, 

hogy a szervezet törekszik saját fenntarthatóságára, amely érdekében jellemző rá az alábbi  

„öt alapelv”: 

1.) a rendszergondolkodás, 

2.) a gondolati minták, 

3.) a személyes kiválóság, 

4.) a közös jövőkép kialakítása, 

5.) a csoportos tanulás. 

Mindez azonban nem működhet anélkül, hogy ne lenne támogató a szervezeti kultúra. A 

tanulószervezet alapja a tudás és az információ megosztása annak érdekében, hogy mind 

az egyén, mind pedig az egész szervezeti egység folyamatosan fejlődni tudjon. Ha a tanu-

lószervezetek a már említett öt alapelv szerint működnek, akkor az alábbi értékekkel is 

jellemzőek rájuk: 

− rendszerben való gondolkodás, 

− önfejlesztés-önirányítás, 

− közös jövőkép megalkotása, 

− belső meggyőződés, 

− attitűdváltozás, 

− csoportos tanulás és team munka. 

Mindegyik fenti jellemző alapvetően szükséges ahhoz, hogy meg lehessen valósítani a 

szervezeti célok fokozatos elérését, az eredményesség fokozását. 

Senge az általa definiált alapelveket három alapvető képességbe ágyazta bele, amelyek 

nélkül nem működhet a rendszer: 

1.) a komplexitás-kezelés, 

2.) az aspiráció és 

3.) a párbeszéd.10 

Az egyetem, mint tanulószervezet 

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a tanuló szervezeti modell alapja egy támogató szerve-

zeti kultúra megléte. A felsőoktatás vonatkozásában, ha történetiségében nézzük a szerve-

zetértelmezéseket, akkor a 21. század egyeteme nem más, mint a „vállalkozó egyetem” 

modelljének megtestesítője.11 Jellemzően a 90-es évek végétől – köszönhetően a már em-

lített adaptációs képességnek – a felsőoktatásban is hangsúlyossá vált a külső tényezők 

szerepének felértékelődése, a munkaerőpiaci szereplők és a társadalom elvárása inak figye-

lembe vétele, stratégiai menedzsment szemlélet fókuszba kerülése és a minőség kérdése.12 

                                                      
9 Senge, Peter M. (1998): Az Ötödik alapelv, HVG kiadó, Budapest, ISBN: 963 -7525-15-7 p. 214233. 
10Stocker M. (2004): Tanuló szervezetek a fenntartható fejlődésért, Menedzsmentfórum, http://www.mfor.hu/ 

cikkek/cikk.php?article=14289 (2004.05.27) p. 56 - 67 
11 Horváth László: A felsőoktatási intézmény, mint tanulószervezet (PhD disszertáció, témavezető: prof. dr. 

Halász Gábor), https://ppk.elte.hu/dstore/document/111/Horvath_Laszlo_disszertacio.pdf  (letöltés ideje: 

2019. 10.21.) p. 59. 
12 Zadori, Ivan (2017): pp. 13-24. 

http://www.mfor.hu/%20cikkek/cikk.php?article=14289
http://www.mfor.hu/%20cikkek/cikk.php?article=14289
https://ppk.elte.hu/dstore/document/111/Horvath_Laszlo_disszertacio.pdf
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Ezt az időszakot megelőzően nagyon hosszú időn keresztül tudtak a felsőoktatási intézmé-

nyek hasonló (majdnem azonos) struktúrákkal és működési funkciókkal fennmaradni. Nap-

jainkban mindez átalakulóban van, hiszen a jelen gyorsan változik, és összetett kihívásokat 

támaszt az egyetemek számára. E külső hatások igénylik a tanulószervezeti modell műkö-

dését, elsősorban nem a divatos menedzsment irányzat megléte, hanem a változások támo-

gatása érdekében. A felsőoktatási intézmények szükségszerűen egyre inkább tudásuk me-

nedzselése felé kell, hogy forduljanak, hiszen a tudás a szervezetek legfontosabb erőfor-

rása. A tanuló szervezetek általános jellemzője, hogy felhalmozott tapasztalatai alapján 

képes önálló, új tudást létrehozni, azokat a szervezeten belül minden érintett számára hoz-

záférhetővé tenni. 

Mindezek alapján gondoltuk végig, hogy az egyetemi szervezeti kultúra és az érintett 

szereplők miként idomulhatnak – jellegüknél fogva  a Senge által megalkotott „öt alap-

elv”-hez: 

1.Rendszergondolkodás 

A rendszerekben való gondolkodás egy szemlélet a szervezet részéről , amelynek elsődle-

gesen az a célja, hogy a szervezet résztvevőinek gondolkodását a nagyobb összefüggések 

átlátására irányítsa. Ennek megfelelően a szervezet és tagjai a döntéseinknél a hosszabb 

távú, tovagyűrűző hatásokra koncentrálnak, cselekedeteinket pedig a mélyben húzódó ten-

denciák és összefüggések ismeretében határozzák meg. Az egyetemi szervezeti élet jellem-

zője, hogy nem pusztán lineáris ok-okozati kapcsolatok jellemzik, hanem hálózat-szerűen 

összefüggő kapcsolatok és folyamatok. A rendszergondolkodás elsajátításához mindenek-

előtt gondolkodásmód-váltásra van szükség a szervezet vezetői és a benne közreműködők-

nél (oktatók, menedzsment, adminisztratív állomány). Ez teszi lehetővé az új probléma-

megoldási módok, újszerű elképzelések létrejöttét. 

2.Gondolati minták 

Ide tartozik a belső meggyőződés és az attitűd, a gondolati minták, azaz  a feltételezések, 

előítéletek, történetek, melyeket magunkban hordozunk. Ez a mi észlelésünk a világról, a 

világról alkotott képünk formálása. Az egyetem, mint minden szervezet  az egyéni gondo-

lati minták gyűjtőhelye, amely a mi értelmezésünkben nem más, mint a szervezet belső 

kultúrája, értékteremtő képessége. A szervezetekben gyakran tapasztalható, hogy az új fel-

ismerésekből és ötletekből azért nem lesz valóság, mert azok nem illeszkednek a korábbi 

gondolkodásmódhoz és az uralkodó szemlélethez. A gondolati minták a szervezeti kultúra 

mélyebb rétegeit képezik, ha ezeket nem frissítjük, akkor a szervezet nem lesz képes a 

változó környezet kihívásainak megfelelni. 

3.Személyes kiválóság 

A felsőoktatási szervezetek életében nagyon hangsúlyos az abban közreműködők személyes 

kiválósága, azaz az önfejlesztésre és az önirányított személyes hatékonyság-fejlesztésre való 

törekvése. Az egyetem célja e tekintetben a szervezeti tagok tanuló- és fejlődőképességének 

kibontakoztatása, hiszen a tanuló szervezet egyéni alapját a személyes jövőképük elérése érde-

kében tevékenykedő alkalmazottak jelentik. A szervezeti innováció kulcsai a tanuló szervezet-

ben érett, önmegvalósító személyiségek, akik folyamatosan törekszenek személyes hatékony-

ságuk fejlesztésére. Ez jellemző rájuk a work-life balance mentén mind feladataik elvégzésé-

ben, mind társas kapcsolataikban, legyen szó munkáról vagy magánéletről. A tanuló szervezet-

ben a személyes irányítás, az önmegvalósítás nemcsak a felső vezetés privilégiuma, hanem az 

alkalmazottak lehető legszélesebb körének sajátja. A személyes kiválóság alapelve az emberrel 

foglalkozik, azzal, hogy ki-ki egyénileg miként érheti el magasabb rendű céljait, saját, önmeg-
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valósításon alapuló személyes boldogságát. Ahhoz, hogy a szervezeten belül jelentős változta-

tásra kerüljön sor, szükséges, hogy a szervezet tagjainak egy kritikus tömege részt vegyen eb-

ben a folyamatban, maga is változtasson mindennapi rutinjain. Ennek alapfeltétele, hogy a fo-

lyamatban érintett személyek értsék a változtatás lényegét, elfogadják annak szükségességét, 

és ennek alapján akarjanak is változtatni. A szervezet csak a tanulni akaró embereken keresztül 

fejlődhet, vagyis egyéni tanulás nélkül nem lehetséges szervezeti tanulás. 

4.Közös jövőkép 

Csak olyan szervezeti jövőképnek van mozgósító ereje, amely valóban közös, amely tehát 

a személyes jövőképre épül. A tanuló szervezetek jövőképének éppen ezért magába kell 

foglalnia az alkalmazottak személyes céljait, és elég nagy kihívásnak kell lennie ahhoz, 

hogy a munkavállalók csak közös erőfeszítéssel legyenek képesek megvalósítani azt. A  

közös jövőkép megalkotása azonban nem egyszeri tevékenység, hanem állandó feladat. A 

szervezet akkor működhet jól, ha van célja. Az azonosságtudat és a közös sors összeköti 

az alkalmazottakat. Ezért alapvető fontosságú a küldetés, jövőkép és a jövőbeni elvárások 

meghatározása az egyéni és a szervezeti célok összhangja mentén.  

5.Csoportos tanulás, team-munka 

A tanuló szervezetekben olyan tanulócsoportokra van szükség, amelyek képesek felgyorsí-

tani tagjaik egyéni fejlődését, és a közös jövőkép elérését is biztosítják. A jó tanuló csoportok 

egyik legfontosabb jellemzője a párbeszéd, a közös gondolkodás, közös építkezés képessége. 

A csoportos dialógus során a gondolatok áramlásából úgy alakul ki egy közös helyzetértel-

mezés és akcióprogram, hogy közben nem érzi magát senki sem feleslegesnek. A dialógus-

ban az egyének inkább gazdagodnak, hiszen rengeteg olyan inspiráló vélemény és megnyil-

vánulás éri őket, amely saját személyes fejlődésüket is elősegíti. A felsőoktatási intézmények 

eredendően alkalmasak a tanulószervezeti modell megteremtésére, csak nyitott – jövőbe mu-

tató – attitűddel szükséges a folyamatokat áttekinteni. Különös értéke lehet az egyetemeknek, 

hogy az a tudástőke, ami felhalmozódik a szervezeti keretek között, nem csak a hallgatók, 

hanem az egyetem, mint szervezet hasznára is válhat. 

Jó gyakorlatok dióhéjban az öt alapelv mentén 

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) – mint hazánk elsőszámú magánegyeteme – 

élen jár az innovációban, és ennek mentén a tanulószervezeti modell megvalósításában. A 

szervezetről alapvetően elmondható, hogy a Handy féle szervezeti kultúra modellek13 közül 

egyre inkább a „feladatkultúra” jellemzi. Az egyetem törekszik arra, hogy ereje elsősorban 

ne a pozícióból vagy a személyiség erejéből fakadjon, hanem leginkább a szaktudásból. 

A feladatkultúra legfőbb törekvése a magának a feladatnak az elvégzése. Ebben a célban 

fontosnak tartja a szervezet a belső erőforrások team-munkában és projektmunkában való 

hasznosítását, azaz a Senge alapelveinek való megfelelőséget. A csoportos tanulás és team-

munka (5) bevezetése alapvető feltétele a tanuló szervezeti modell megvalósulásának. A 

METU élen jár az oktatói mentorprogramok kialakításában, amelyek szakmailag segítik a 

szervezeti innovációt és a szervezetfejlesztési törekvéseket. E programok kapcsán mento-

roknak kijelölt oktatók foglalkoznak oktatói teamekkel, ahol innovatív oktatási formákkal, 

tanulásmódszertani fejlesztésekkel, és szakmai eszmecserével foglalkoznak. A feladatkul-

túra mellett éppen ezért megjelenik a „szerepkultúra” is, hiszen a felsőoktatásban is folya-

matos innovációra van szükség, és egyre inkább a szervezetekben a tudást birtokló egyének 

képviselik a legnagyobb hozzáadott értéket. 

                                                      
13 Bakacsi Gy. (2011): Szervezeti magatartás és vezetés, KJK kerszöv, Budapest, p. 238 
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1. ábra: Handy kultúratipológiája14 

A METU tanulószervezeti modell másik kiemelkedő értéke a közös jővőkép (4), vagyis 

a fejlődésfókuszú szemléletmód. A „growth mindset”15 a viselkedés szintjén realizálódik, 

hiszen azok az oktatók, akik növekedés szemlélettel rendelkeznek jobban bevonhatók a 

folyamatokba, ők az innováció motorjai. A METU, mint szervezeti kultúra pedig biztosítja 

a lehetőséget a fejlődésre, és azt hangsúlyozza, hogy a készségek megtanulhatók és elsajá-

títhatók. 

A személyes kiválóság (3) mentén nagyra értékeli az önirányított tanulást (workshopok, 

egyéni fejlődési törekvések) és a kitartást a dolgozók (oktatók és egyéb munkatársak) kap-

csán, valamint támogatja, hogy beszélhessenek a szervezet tagjai nyíltan nem csak a pozitív 

sikerekről, hanem a kudarcokról és a hibákról, amikből a szervezet minden tagja tanul. Erre 

megfelelő fórumokat működtet az egyetem (vezetői meetingek, oktatók napja, menedzs-

ment fórum, vezetői fogadóóra, stb..) Az elmúlt évben a METU különös figyelmet fordított 

arra, hogy olyan módon adjon és kapjon visszajelzést az érintett szakmai kö r, hogy azzal 

is elősegítse a fejlődést és a jövőbeli sikert. Ez pedig a rendszergondolkodás (1) és a gon-

dolati minták (2) kacsolódása mentén valósulhat meg. Az egyetem törekszik arra, hogy 

egyfajta gondolkodásmód-váltás valósuljon meg, amely teret ad az újszerű elképzelések-

nek és jövőbemutató folyamatok kialakításának. Az egész alapja pedig az oktatói állomány 

(tudástőke hordozója) attitűdváltásában rejlik. Az, ahogy a „szervezet viselkedik” elsősor-

ban függ a benne közreműködők meggyőződésétől és attitűdjétől, vagyis az egyéni és szer-

vezeti célok együtt-állásától. 

Jól definiálható, hogy ezek az üzenetek a tanulószervezeti-kultúramodell alapvető jel-

lemzői, amelyeket a Budapesti Metropolitan Egyetem is fontosnak tart a jövőbeni sikeres-

ség és eredményesség kapcsán. Pozitív jövőkép lehet az egyetem számára, hogy a tanuló-

szervezeti modell alapvető jellemzője, hogy egy idő után a „szereplők” új módon képesek 

tekinteni magukra és a körülöttük lévő világra. Ennek elsősorban a jellemzője a ”jövőkép” 

– „alkotókedv” – „tehetség” hármasa, amely olyan kiemelt feladatok elé állítja az intéz-

ményt, ahol fontossá válik: 

− egy értékteremtő közösség kialakítása, „érzékenyítés” az érintettek számára; 

− a munkáltatói márka erősítése; 

− a különböző kultúrák és szubkultúrák összehangolása a szervezetben (vezetők; főállású és ven-

dégoktatók, magyar és nemzetközi, nappalis és levelezős hallgatók; egyéb munkatársak); 

                                                      
14 Bakacsi Gy. (2011): Szervezeti magatartás és vezetés, KJK kerszöv, Budapest, p. 238  
15 magyarul: fejlődő szemlélet 
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− egy erős rendszerszemlélet definiálása, miszerint  nem lehet önállóan kezelni az 

egyes folyamatokat; 

− közös vízió és irányelvek meghatározása a szervezeti és egyéni érdekek összehango-

lása mentén, 

− oktatói és hallgatói élményút definiálása; 

− a szerepek és a motivációk pontos meghatározása, úgy mint a tanár – diák brand, az 

oktatói hitvallás, és a diák attitűd, 

− munkavállalói nagykövetek – kulcsemberek definiálása, akik a változás motorjai. 

Konklúzió 

A tudásalapú társadalomban egyre inkább a szignifikáns tudásbázisú és hirtelen adaptációra 

képes szervezetek lesznek hatékonyak. Stratégiai jelentőségűvé válik a tudatos szervezeti 

tanulás.16 Szervezeti tanulásnak az a folyamatot tekinthetjük, mely során megváltozik a mun-

kavállalók viselkedése és gondolkodása majd később ez a változás beépül a szervezetbe. Ez 

a beépülés megtestesülhet a munkavégzéssel kapcsolatos napi rutinokban, a szervezet struk-

túrájában és kultúrájában. Ez a mindennapi gyakorlatra lefordítva azt jelenti, hogy a folya-

matos makroszintű tényezők változására gyorsabban reagál egy tanulószervezet. A felsőok-

tatásban ez hatványozottan fontos lehet elsősorban a munkaerőpiaci szereplők igényei és a 

társadalmi elvárásoknak való megfelelés miatt, de a politikai, jogi vagy a gazdasági környe-

zet megváltozása is jelentős következményekkel járhat az egyetemek számára. A cikkben 

bemutatott témakör elsősorban a tudásmenedzsment és szervezeti tanulás fontosságára hívja 

fel a figyelmet, elsősorban a felsőoktatás intézményei és szereplői számára. 
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