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A gazdasági felsőoktatás BA/MA/MBA és szakirányú képzéseinek célja a 
különböző hazai és nemzetközi szervezetek számára a jövőbeni hatékony 
alsó-, közép- és felsővezetők képzése. A témával kapcsolatos nemzetközi 
kutatási eredmények megerősítik azt a pozitív korrelációt, amely a 
sikeres/hatékony vezetők és a szervezeti sikerek, sikeresség között 
feltételezünk (Whetton & Cameron, 2005). Az összefüggést vizsgálva 
megállapítható, hogy a releváns elméleti és empirikus kutatások többsége 
a sikeres hazai és globális vezetői tulajdonságok, illetve a sikerességhez 
szükséges kompetenciák azonosításával (Goleman, Boyatsis & McKee, 
2002; Stewart, Tubbs & Schulz, 2006) foglalkozik. Annak ellenére, hogy 
nincs egységes szakmai konszenzus, a már meglévő kutatási 
eredményekre fókuszálva egyre inkább két kérdés körvonalazódik a 
felsőoktatás számára. Ennek egyike, hogy az azonosított 
kompetenciaelemek közül melyek azok, amelyek intézményi környezetben 
taníthatók, fejleszthetők, illetve tanulhatók.  A másik, ezzel összefüggő 
kérdés, hogy hogyan illeszthetők be ezen kompetenciák a megszokott 
tantervi keretek, a meglehetősen lassan korszerűsödő tanulásszervezési 
eljárások, oktatási módszerek mellett az egyetemek képzési 
programjaiba. Tanulmányunkban Tubbs (2005) vezetői kompetenciákat 
összegző modelljéből kiindulva vetjük össze egy konkrét kurzus példáján 
keresztül a tradicionális és a blended learning tanulási környezetben folyó 
vezetői kompetenciafejlesztési lehetőségeket és az alkalmazott módszerek 
eredményességét. A tapasztalatok alapján fogalmazzuk meg általános 
javaslatainkat az egyetemi kurzusok tantárgyi programjainak 
korszerűsítésre, a vezetői soft skillek fejlesztési lehetőségeinek 
beépítésére. 

 
A sikeres vezetői kompetenciák változásának környezeti háttere 
 
A XXI. századra jellemző technikai fejlődés következménye a gyorsan és 
folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, amely jelentősen 
befolyásolja, alakítja a sikeres vállalatvezetéshez szükséges vezetői 
kompetenciákat.  A turbulens, egyre komplexebbé, bizonytalanabbá és 
ennek következményeként egyre kevésbé megjósolhatóvá váló 
környezetben a tradicionális szervezeti keretek, határok felbomlását 
figyelhetjük meg. Ez a folyamat együtt jár azzal, hogy a korábban 
megszokottá váló megoldások, döntési rutinok, sémák hatékonysága 
csökken. A dinamikusan változó agilis szervezetek gyorsan és hatékonyan 
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reagálva a környezeti változásokra a korábbiaktól részben eltérő 
igényeket, kompetencia elvárásokat támasztanak vezetőik iránt.   

Természetesen nemcsak a szervezeti keretek változnak, hanem a 
vállalatok közötti verseny intenzitásának növekedése mellett jellemzővé 
válik az is, hogy a verseny egyre inkább a globális térben zajlik. Ezek a 
hatások egyre inkább kikényszerítik a vezetői gondolkodásmód változását. 
A globális térben globális gondolkodásra van szükség. Kihívást jelent, 
hogy a vállalatvezetőknek különböző kulturális háttérrel rendelkező 
érintettekkel kell napi szinten együttműködni, gazdasági sikereket elérni. 

A kulturális különbségek sikeres kezelése mellett a vezetők felé kihívást 
generálnak a munkahelyre belépő újabb és újabb korosztályok (Y, Z 
generáció) is, amelyeknek a megelőző generációktól eltérő igényeit, 
értékrendjét ma már számos kutatás igazolja (Kópházi, Pétervári & 
Balassa, 2018). 

A technológia fejlődése a kommunikáció új csatornáit, formáit 
megnyitva az együttműködés új lehetőségeit teremti meg különböző 
országok szakemberei között. Az együttműködő csoportok heterogenitása 
több szempont jellemző mentén (pl. életkor, kulturális háttér, szakmai 
ismeretek, stb.). 

 
A környezeti változások lenyomata a szükséges vezetői 
jellemzők, kompetenciák szakirodalmában 
 
A globális vezetői jellemzőkkel, kompetenciákkal kapcsolatos kutatások a 
90-es évek első felében jelentek meg. Kezdetben a vezetői 
tulajdonságokon alapuló megközelítés volt jellemző. Elsősorban arra 
keresték a választ, hogy melyek a sikeres globális vezetők tulajdonságai 
(pl. Lobel, 1990; Pucik, Tichy & Barnett, 1992). Goleman munkássága 
nyomán ekkor került az érdeklődés középpontjába az érzelmi intelligencia 
(Goleman, 2004). Az évtized második felére számos empirikus kutatás 
foglalkozott e témával, a korábbiaknál lényegesen nagyobb, több 
országból származó minta alapján. A kutatások eredményeként 
megszülettek meg azok a vezetői tulajdonságokat, kompetenciákat 
összegező listák, amelyek alapját képezték a következő időszakban 
létrejövő modelleknek (pl. Chin, Gu & Tubbs, 2001; Bird, Osland & Lane, 
2004; Jokinen, 2005). A XXI. század elején kerül előtérbe a kulturális 
intelligencia fogalma. A sikeres globális vezetői kompetencia elemeit a 
következő ábra alapján összegezhetjük. 
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1. sz. ábra. A globális vezetői kompetenciák elemei. 

 
Forrás: Alo & Higgins, 2005 

 
A globális térben a sikeres vállaltvezető magatartása intelligencia 

hányadosa mellett függ az érzelmi és a szervezeti kultúrához kapcsolódó 
intelligenciájának és motivációs tényezőinek milyenségétől, fejlettségétől. 
Sikerességének meghatározója a kulturális intelligenciának azon területe 
(például rugalmasság az interkulturális kapcsolatokban), amely 
hatékonnyá teszi a különböző országokból származó érintettek 
együttműködését, kommunikációját. 

A szakirodalmat összegezve kiemelhető, hogy a vezetővé válás komplex 
folyamat. Napjainkra már megfogalmazható, hogy a tradicionális 
kompetencia igényekhez képest hogyan változtak meg - a környezeti 
változások következtében - az elvárt vezetői kompetenciák. Ezek főbb 
jellemzőit az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze: 
 

1. sz. táblázat. Vezetői elvárások, kompetenciák változása 
Tradicionális elvárások Új vezetői elvárások 

Középpontban az egyéni vezető és 
teljesítménye áll 

A vezető egy vezetői csoport tagja, 
eredménye a csoport teljesítményében 

jelenik meg, az együttes 
problémamegoldás kerül fókuszba. 

Az üzleti sikeresség fő kritériuma a 
profit 

Az üzleti sikeresség szélesebb társadalmi 
kontextusban jelenik meg, amit az 

érintettek felé hatékonyan kommunikál 
stabil és konzisztens környezetben a 

hatékonyság, eredményesség, 
fenntartása, minőségbiztosítás 

működtetése, pénzügyi és 
befektetési döntések és 

végrehajtása, döntésképesség 

hatékony adaptációs készség a gyorsan 
változó környezetben, növekvő 

innovációs kényszer, bizonytalanság. A 
bizalom jelentősége nő. 

karrier és tehetséggondozás a változatos összetételű munkaerő 
motiválása, non-lineáris karrier utak 

kialakítása 
Forrás: saját szerkesztés a 2019. Deloitte Global Human Capital Trends alapján 
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Globális vezetői kompetenciák 
 
A sikeres globális vezetői kompetenciák összegzésekor Tubbs (2005) 
modelljét elfogadva azonosítjuk a szükséges meta- és 
alapkompetenciákat. 
 

2. sz. ábra. Vezetői kompetenciák és metakompetenciák taxonómiája 
 

 
Forrás: Stewart, Tubbs & Schultz (2006) 

 
A modellben a metakompetenciáknak hét területe (lásd az ábrát) kerül 

meghatározásra, amelyek további ötven alapvető vezetői kompetenciára 
bonthatók. (Ilyen alkompetencia  a modellben például: globális 
gondolkodás és érzékenység, kulturspecifikus tudás, a sokféleség 
tiszteletben tartása, jövőképpel való rendelkezés, mások inspirálása, a 
beosztottakra ható példakép és vízió kialakításának képessége, 
érzékenység és empátia, bizalom kiépítése és fenntartása, a feladatok 
delegálása, hatékony érvelés, mások fejlesztése és ösztönző értékelése, 
az alternatívák árnyalatainak észlelése, értékelése, aktív hallgatás, 
támogatás, innovatív szervezeti légkör kialakítása, kreatív alkalmazkodás 
és döntéshozatal, csapatorientáltság, valamint a metakompetenciákat 
tükröző szervezeti szemlélet és gyakorlat megvalósítása stb.) 

 
Kihívás a felsőoktatás számra 
 
A továbbiakban Tubbs modellje alapján -a bevezetőben megfogalmazott - 
két kérdésre keressük a választ. Vajon az azonosított kompetenciaelemek 
közül melyek azok, amelyek felsőoktatási környezetben fejleszthetők, 
illetve hogyan illeszthetők be ezen kompetenciák a megszokott tantervi 
keretek, a meglehetősen lassan korszerűsödő tanulásszervezési eljárások, 
oktatási módszerek mellett a felsőoktatás gyakorlatába. 

A modellben szereplő kompetencia elemek besorolhatók két csoportba: 
a tanítható/tanulható, valamint a fejleszthető elemek csoportjába. A 
tanítható kompetenciák között többek között a következők jelennek meg: 
kommunikációs készség, proaktív magatartás, alkalmazkodás, 
együttműködési készség, globális gondolkodás, jövőkép felállítása, 

személyiség

értékek

metakompetenciák

rendszerszemlélet 
a feladatokhoz és másokhoz való 
pozitív hozzáállás 
irányítás 
hatékony kommunikáció 
kreativitás, innovativitás 
változásokhoz való proaktív 
alkalmazkodás menedzselése 
csoporttal és vezetőjével eredményes 
együttműködési készség 
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rendszerszemlélet, kreatív döntéshozatal, aktív hallgatás, feladatok 
delegálása, innovatív megoldások keresése, támogató értékelés, 
csapatorientált problémamegoldás.  Véleményünk szerint ezen 
kompetenciák generális jellegüknél fogva valamennyi tantárgy/kurzus 
kompetenciái közé beépíthetők a szakmaspecifikus elemekkel integrálva. 
Ennek ellenére a felsőoktatás számára egyértelműen kihívásként 
definiálható ezen vezetői kompetenciák fejlesztése a tradicionális oktatási 
keretek között.  A rendelkezésre álló dokumentumok (képzési, kimeneti 
követelmények, valamint a képzési- és tantárgyi programok) elemzése 
alapján megállapítható, hogy a célkitűzések között domináns a tudás, 
ismeretkör meghatározása. Viszonylag szűk köre – az ún. 
magkompetenciák köre - jelenik csak meg egy-egy, a kompetencia terület 
képességeihez tartozó szakmaspecifikus és generikus vezetői elem.  
A gazdaságtudományi képzési területre meghatározott képzési, kimenti 
követelményeket áttekintve a következő, globális vezetői 
kompetenciákhoz kapcsolódó elemeket emelhetjük ki: 
 

2. sz. táblázat. Globális vezetői kompetencia elemek megjelenése a KKK-ban 
Ba/BsC MA/MsC 

A fogalmi és elméleti szempontból 
szakszerűen megfogalmazott 

szakmai javaslatot, álláspontot 
szóban és írásban, magyar és 

idegen nyelven, a szakmai 
kommunikáció szabályai szerint 

prezentálja. 

Képes komplex problémák megoldására 
irányuló stratégiák kialakítására, a 

megoldás megtervezésére, döntések 
meghozatalára, gazdasági szereplők 

számára szakmai tanácsadásra 

Alapvető összefüggéseket tár fel, 
önálló következtetéseket, kritikai 
észrevételeket, döntés-előkészítő 

javaslatokat fogalmaz meg, 
hasonlít össze rutin- és részben 

ismeretlen környezetben is 

A szakterületén releváns gazdasági 
problémák feltárása, elemzése és 

megoldása során figyelembe veszi azok 
komplex társadalmi, szakpolitikai 

összefüggésrendszerét. 

Álláspontját, döntéseit, szakmai 
javaslatait munkahelyi 

környezetben és szakmai 
fórumokon anyanyelvén és idegen 

nyelven is megvédi. 

Saját elemzésen alapuló egyéni 
álláspontot alakít ki és azt vitában is 

megvédi 

Gazdasági tevékenysége során 
döntéseit és választásait, ezek 
feltételeit és következményeit, 

átfogóbb gazdasági és társadalmi, 
formális és informális intézményi 
kontextusában is értelmezi, illetve 

ezen aspektusokat érvényesíti. 

Önálló új következtetéseket, eredeti 
gondolatokat és megoldási módokat 

fogalmaz meg, multidiszciplináris 
kontextusban, új és eddig ismeretlen 

környezetben, nem teljes, illetve 
korlátozott információk mellett is 

Projektben, csoportos 
feladatmegoldásban vesz részt, 

vezetőként a tevékenységet 
vezeti, szervezi, értékeli, ellenőrzi. 

 

Nagyméretű és összetett projektben, 
csoportos feladatmegoldásban vesz részt, 

vezetőként a tevékenységet vezeti, 
szervezi, értékeli. Szakterületén szakmai 

összefoglalókat, elemzéseket készít, 
előadásokat tart, szakmai vitákban 



336 

aktívan részt vesz, az info-kommunikációs 
és a prezentációs eszközrendszer korszerű 

módszereinek felhasználásával, idegen 
nyelven is. 

Az élethosszig tartó tanulás révén 
az önfejlesztésre, az 

életpályaépítésre vonatkozóan 
önálló tervet, pályaképet dolgoz 
ki, ezt folyamatosan fejleszti, és 

szervezi a szükséges tudás 
megszerzését 

Az élethosszig tartó tanulás révén az 
önfejlesztésre, az életpálya-építésre 

vonatkozó egyéni stratégiát épít fel, azt 
szervezi és menedzseli. 

Munkaszervezetében, vezetőként a 
munkatársak, beosztottak szakmai 

fejlődését tervezi és szervezi. 
Forrás: saját szerkesztés a http://www.mrk.hu/wp-

content/uploads/2015/06/024_gazdasag_plakat_6szint_JAV.pdf és a 
http://www.mrk.hu/wp-content/uploads/2015/06/025_gazdasag_plakat_7szint_JAV.pdf 

alapján 
 

A Budapesti Corvinus Egyetemen a gazdaságtudományi képzéshez 
kapcsolódó – az intranet felületén elérhető - tantárgyi adatlapok 
alapvetően két részre oszthatók. Többségükre még az a jellemző, hogy a 
kompetenciafejlesztés csak a kurzus fő célkitűzéséinek alkotó elemeként 
jelenik meg, nem történik meg a központi KKK-k mélyebb lebontása. 
Ugyanakkor már egyre nagyobb számban jelennek meg a tényleges, 
tanulási eredmény alapú kurzusfejlesztések eredményeként elkészült 
adatlapok, amelyekben a kompetenciaelemek közötti szerves kapcsolatok 
fellelhetők és megjelennek a generikus és a vezetői készség jellegű 
kompetenciái. A további kurzusfejlesztések eredményeként jelentős 
elmozdulás várható ez utóbbi irányba.  A most zajló oktatási innovációk és 
fejlesztési, képzési folyamatok lehetővé teszik, hogy a vezetői soft skillek 
erőteljesebben jelenjenek meg a képzés minden szintjén. Mindez 
feltételezi az oktatók bevonódását, elköteleződését ebbe a folyamatba, a 
megfelelő oktatói soft skillek fejlesztését, a tanulásról vallott nézeteik 
felfrissítését, a hallgatói és oktatói szerepek változásának elfogadását.  

A fejlesztendő hazai és globális vezetői kompetenciák fejlesztése a 
tradicionális oktatási keretek között nehezen megvalósíthatók. Erősen 
tanárfüggő, hogy sikerül-e, illetve milyen mértékben sikerül. 
Tapasztalataink szerint olyan tanulási környezetre van szükség, amelyben 
a tradicionális oktatási kereteket felbontó megoldások, időbeosztás, 
értékelés megvalósítható. 

 
A blended learning tanulási környezet 
 
Egyetemünkön az EFOP 3.4.3. projekt keretében az elmúlt két évben 
kiemelt fejlesztési területté a tanulási eredmény alapú szemléletnek 
megfelelően tervezett tanulási-tanítási folyamat, valamint a blended 
learning/hibrid oktatás vált. Mindkét terület támogatja a 
kompetenciafejlesztést a felsőfokú képzésünk valamennyi szintjén. A 
hibrid tanulási környezet lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat 
egységének megvalósítást, a hallgatói tevékenységen alapuló 
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kompetenciafejlesztés során a generikus és szakmaspecifikus 
készségfejlesztést egységét. Már ötödik tanévben folyik oktatási 
kísérletünk. Egy első évfolyamos BA képzés elméleti közgazdasági 
kurzusán alkalmaztuk a tükrözött osztálytermi tanulásszervezési eljárást. 
Eddigi tapasztalataink, kutatási eredményeink igazolják, hogy az online és 
offline elemek hatékony kombinációi lehetővé teszik a hard és soft skillek, 
ezek révén a vezetői kompetenciák kölcsönhatásban történő fejlesztését, 
a tanítási-tanulási folyamatban a transzfer hatás érvényesülését, az 
egyéni tanulási utak révén az oktatás minőségének, hatékonyságának 
növekedését. Ezek igazolására méréseket, értékeléseket folytattunk. A 
kapott eredményeket összevetettünk a kísérleti kurzussal párhuzamosan, 
tradicionális keretek között oktatott kontrol csoport eredményeivel. 
Kutatási eredményeinket már korábbi tanulmányainkban részletesen 
bemutattuk, ezért jelen tanulmányunkban csak a következő ábrára 
hívnánk fel a figyelmet, ahol jól láthatók a kompetenciafejlesztésben elért 
különbségek. 
 

3. sz. ábra. Kompetenciafejlesztés eredményei a vizsgált tanulásszervezési 
eljárások keretében (hallgatói értékelések alapján) 

 

 
Összegezés 
 
A sikeres globális vezetői munkához szükséges kompetenciák Tubbs 
(2005) modellje alapján történő összegezését követően rámutattunk arra, 
hogy a gazdasági felsőoktatásban a tanulási eredmény alapú szemlélet 
érvényesülését biztosító fejlesztéseknek hatékony terepet a hibrid tanulási 
környezet biztosíthat. Eddigi tapasztalataink kedvezők. Fontosnak tartjuk 
felhívni a figyelmet arra, hogy a hibrid tananyagok elkészítése során nem 
elég a közgazdasági szakmai igényeknek megfelelni, hanem biztosítani 
kell a tanítással-tanulással kapcsolatos pedagógiai, módszertani 
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szempontok érvényesülését. A két szakmaterület sikeres integrációja 
kulcsa a vezetői kompetenciák hatékony fejlesztésének. 
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