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A legsikeresebb felsőoktatási képzési cselekmények során a hallgatókra, 
mint szakmai partnerekre érdemes tekintenünk, különösen igaz ez a 
szakmai továbbképzések területére. Magas szakmai elköteleződéssel, 
tanulási motivációval rendelkeznek az ilyen kurzusok résztvevői, ebbe a 
körbe tartoznak a szakképzési tanárképzés, továbbképzés hallgatói is. 
Egyaránt jelentős idő, pénz és humántőke ráfordítás mérhető a képzők és 
a képzésben résztvevők oldalán, ez a magas elköteleződési szint 
különösen alkalmas környezetet biztosít a felsőoktatási módszertani 
innovációk számára. A pedagógiai innováció magában foglalja az egyes 
hallgatók tanulási folyamatának, előrehaladásának dokumentálását. 
Ugyanakkor a tanulási feladatok megoldása minden esetben értékeléssel 
kell záruljon, mely előre lefektetett szempontok alapján – értékelést, 
minősítést jelent. 

A hallgatói partnerség gondolatából fakadó felsőoktatási megújulás az 
értékelési módszerek változását is eredményezi, melyek közül ígéretes 
előzetes eredményeket tapasztalunk a portfólió alapú értékelések 
bevezetése során. 

A portfóliók használatát hagyományosan a képzőművészeti képzések 
során alkalmazzák, mint olyan eszközt, amely segítségével az egyén 
bemutathatja eddigi munkáját. A portfóliót az utóbbi években pedagógiai 
és értékelő eszközként is alkalmazzuk az oktatás és képzés rendszerének 
minden szintjén (Bryant & Chittum, 2013; Jafari & Kaufmann, 2006; 
Lombardi, 2008; Struyven, Blieck & DeRoeck, 2014). A szakirodalomban a 
„portfólió” kifejezésnek az oktatási gyakorlatban használt különféle 
meghatározásai ismertek az egyik legátfogóbb (Cooper & Love, 2007) 
megfogalmazása: 

„A portfólió egy szervezett összeállítás, amely bemutatja a tudást, 
készségeket, értékeket és/vagy eredményeket, és magában foglalja 
azokat a reflexiókat, amelyek megmutatják a bemutatott tárgyak 
relevanciáját, hitelességét és jelentőségét.” (Cooper & Love, 2007) 

 
A portfóliók elterjedése nem értékelési szándékú volt, sokkal inkább 

vezethető vissza az elektronikus eszközök elterjedésére, melynek 
következtében új megnevezéssel utalunk a portfólió technikai formájára - 
hasonlóan mint ahogy a „tanulás” elektronikusan támogatott formáját „e-
tanulásnak”, ”e-learning”-nek neveztük el néhány évtizede. Az e-portfóliók 
népszerűsége abból fakad, hogy széles közönség számára azonnal 
elérhetővé tehetők az eredmények, nem korlátozódnak egy lineáris vagy 
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hierarchikus struktúrára, könnyebben módosíthatók javíthatók, és 
bemutatják az alkotó technológiai kompetenciáit is (Butler, 2010).  

A szakirodalom az e-portfóliókra különféle kulcsszavakkal hivatkozik: e-
fólió, digitális portfólió, web alapú portfólió, online portfólió. 
Megnevezéstől és alkalmazott technológiai támogatástól függetlenük a 
portfólió elsődleges célja, hogy példákat mutat be az elvégzett munkák 
és/vagy az elért eredmények tekintetében.  

A Budapesti Corvinus Egyetemen a szakmai tanárképzésben 3. éve 
alkalmazunk portfólió alapú értékelést és azt tapasztaltuk, hogy a portfólió 
kifejezetten alkalmas összefoglaló és értékelési célra. Kezdeti sikereinkre 
alapozva megkezdtük a tanulási portfólió bevezetését. Ennek keretében a 
portfólió elemeire nem végső, kész munkák gyűjteményeként tekintünk, 
hanem a hangsúly a portfólió összeállítási folyamatára helyeződik. A 
reflexiók, a folyamatos formáló értékelés és a visszajelzés a tanulási 
folyamat szerves részévé vált (Klenowski, Askew & Carnell, 2006).  

 
Portfólió, mint tanulási transzfer 
 
A portfólió elkészítése egy összetett folyamat mely önmagában új 
készségeket követel meg a hallgatóktól. Az információk gyűjtése és 
kiválasztása, véleményezése, formálása, súlyozás, a hibák el- és 
felismerése, részvétel a reflexió folyamatában a reflexió megírása, a 
jövőbeli tevékenységek megtervezése olyan készségeket alakít ki a 
hallgatókban mely segít az önmotivációjuk, önszabályozásuk 
megerősödésében. A korábbi években szerzett tapasztalataink rámutattak 
arra, hogy hiba lenne azt feltételezni, hogy ezek a tulajdonságok a 
hallgatókban - és ezen felül az oktatókban – teljes mértékben kifejlődtek, 
megvannak. Ezért az első és legfontosabb kritériumnak a tanulási portfólió 
bevezetésénél a folyamatos támogatás biztosítását kell tekinteni. Ennek 
elhagyása a hallgatók kudarcélményét eredményezheti, és végső soron a 
bevezetés sikertelenségét jelentheti. 

Tapasztalatunk szerint e támogató folyamat nélkül a hallgatók reflexiói 
legjobb esetben is néhány mondatból álltak és az is arra korlátozódott, 
hogy mi történt a tanórán. Vagyis a tanulók egyértelmű hiányt mutattak a 
reflexió folyamatának megértésében, és így nem érthették meg a tanulási 
portfólió lényegét, következésképpen azt későbbi munkájukban sem 
használhatták. Mindezeket egyetemi műhelyünkben kiértékeltük és az 
alábbi következtetésekre jutottunk: 

1. A portfólió bevezetéséhez új pedagógiai stratégiára van szükség.  
2. Tudatosítani kell a hallgatókban, hogy a portfólió elkészítése nem 
pedagógiai cél, hanem pedagógiai eszköz. 
3. Nem előírni kell a portfólió elkészítését, hanem azt egy oktató-
hallgató kooperációban a tanulási folyamat természetes eredményeként 
kell kialakítani. 
4. A portfólió tehát az egyetemi tanulmányok alatt a hallgató és az 
egyetemi pedagógiai műhely közös terméke, amit aztán a hallgató, mint 
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élő tudásgyűjtemény visz tovább és karrierje során már önállóan bővít, 
alakít.  

 
Mindezeket azokból a megállapításainkból szűrtük le, hogy a hallgatók a 

„reflexiót” gyakran tévesen alkalmazzák olyan módon, hogy egyszerűen 
dokumentálták vagy leírták a tanultakról alkotott véleményüket. 
Álláspontunk szerint azonban az igazi reflexió során azt is bizonyítaniuk 
kell, hogy milyen „tanulás mélységet” értek el.  

A hallgatónak fel kell ismernie a megtanult tartalmak mellett az új 
megszerzett készségeket is. Ezeket a szakirodalommal, saját 
tapasztalataival, környezetének tapasztalataival kell összevetnie. Ezt 
követően tanulási stratégiát kell kialakítania az ismeretek elmélyítéséhez, 
több szempontú kritikus megközelítéséhez. Esetenként saját empíriát, 
kutatást is kell végeznie. Ha mindez megtörtént, akkor egy sikeres 
reflexióban, akár nyitott kérdéseket megfogalmazva, összegeznie kell. Ez 
az összegzés azonban inkább egy vitaanyag semmint egy dokumentált 
eredmény. 

Elengedhetetlen, hogy az így kialakuló önálló alkotást ne értelmezze a 
hallgató egy jövőbeni feladatrendszer megfogalmazásának dimenziójában. 
Készségeinek elemzése, egy adott gyakorlat leírása helyett, más 
feladatokkal történő összekapcsolás formájában a legcélravezetőbb. 
Mindez mérhetően megerősíti az „egész életen át történő tanulás” étoszát, 
a személyes szakmai, és civil életében. Az étosz kifejezéssel itt arra 
utalunk, hogy az „egész életen át történő tanulás” egyfajta életstílus, 
olyan magatartásminta, viselkedési mód, cselekvés, amit az egyén, 
magára nézve irányadónak, másolandónak tekint. 

A portfólió tervezésének általunk alkalmazott megközelítése a tanulási 
transzferek elméleti megközelítésén alapul. A tanulási transzferek 
szakirodalma leginkább a kudarcokról, az elkerülendő hibákról szól. A 
tanulási transzferek kezdeti sikereiről fellelhető korai beszámolók alapján 
valamilyen hétköznapibb tevékenységgel mint a, darts (Judd,1908), vagy 
kártya-trükkök (Katona, 1940) sikeres tudástranszfer stratégiákat lehetett 
kialakítani. Ide tartoznak a kölcsönös tanulás felhasználásával (Palincsar & 
Brown, 1984) megvalósuló megértési stratégiák a különféle feladatok és 
megtervezett, beállított tanulási helyzetek, tanulási transzfer 
következményeinek eredményei. Mindezek ellenére a tanulási transzferek 
sikertelenségei objektív okokra voltak visszavezethetők.  

A tanulási transzferek számos kudarcából nem azt a következtetést kell 
levonni, hogy az átadás lehetetlen. A kudarcok minden bizonnyal azt 
jelzik, hogy az átadást nem olyan könnyű elérni, mint azt remélnénk, 
továbbá az tanulási transzfer sok esetben nem automatikusan következik 
be. A tanulás átadását nem vehetjük magától értetődőnek. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az átadás megtörténjen, világosan meg kell 
értenünk a tanulási transzfer természetét, és gondosan kell 
megterveznünk az utasításokat, az egyes helyzeteket.  

Feldolgozásunkban hat különböző elmélettel foglalkoztunk, melyeket a 
kísérleti évek során alkalmaztunk. Tapasztalatunk szerint az úgynevezett 
„általánosító” elmélet minden portfólió folyamat tervezésénél egyszerűen 
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és evidensen alkalmazható. Ebben az elméletben a tudás átadása 
elsősorban az általánosításon keresztül történik, és az átadás mértéke 
attól függ, hogy a tanulási helyzetben a tapasztalatokat hogyan értelmezik 
és konszolidálják a hallgatók, mennyire képesek általánosító 
következtetéseket megfogalmazni. 

Jobb átadás lehetséges, ha megértjük az alapelvet. Portfóliónk 
bevezetésénél alkalmazott tanulási transzfer elméletünk folyamatát az 1. 
ábra mutatja. 
 

1. sz. ábra. 
 

 Tanulási 
transzfer 
folyamata 

(1.-4.) 

Új tapasztalat 
szerzés (1.) 

Tapasztalat 
szintetizálása (2.) 

Tapasztalat tudássá 
transzformálása 

(3.) 

Az új tudás 
alkalmazása (4.) 

Tudásszintek      
(I.-III.) 

 
Tudományos 
általánosítás 
szintje (I.) 

   A saját 
tapasztalaton 

alapuló helyzetek 
általános elméletbe 

ágyazása. 

 

      
Egyén 

általánosítási 
szintje (II.) 

  A megismert 
helyezt saját 
tapasztalaton 

alapuló 
általánosítása. 

  

      
Gyakorlat 

szintje 
(III.) 

 Adott 
megismert 
helyzet. 

  Az általános 
elmélet közvetlen 

alkalmazása, 
jelenlegi és 

jövőbeli 
helyzetekben. 

 
(Portfólió bevezetésénél alkalmazott tanulási transzfer, saját szerkesztés) 

 
Az ábrán függőlegesen találjuk a tudásszinteket, melyek alulról felfelé 

haladva a gyakorlati ismeretből az elméleti tudásig vezetnek. Az ábrán 
vízszintesen a tanulási transzfer folyamat egyes lépéseit láthatjuk, mely a 
gyakorlattól elvezet az elméletig, hogy aztán újra a gyakorlatba 
transzferált elemmé váljon. 

A hallgató igazi reflexiójának, tehát azt tekintjük, amikor képzése során 
„meg-,illetve felismer egy helyzetet” amit képes a saját tapasztalataival, 
ismereteivel összekötni, szintetizálni ezáltal lehetővé válik számára, hogy 
személyre szabott általánosítást vonjon le a helyzetből. Ezt követően 
kutató elemző munkával, illetve a képzés során tanult más új 
ismeretekkel feldolgozza azt és egy magasabb elméleti bázis szintjére 
emeli. Teszi mindezt annak érdekében, hogy a saját feladatkörében, 
későbbi munkája során közvetlenül alkalmazza azt. A portfólióban ennek a 
folyamatnak a leírását kérjük a hallgatótól, ez a reflexiójának vezérfonala, 
gerince. A megértés, feldolgozás, dokumentálás, alkalmazás folyamatának 
segítése természetesen más képzésszervezést és aktivitást, szolgáltatás 
jelent az képző részéről is. 
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A portfólió bevezetése a gyakorlatban 

Feladat megfogalmazása egy konkrét képzés keretében 
 
A Budapesti Corvinus Egyetemen 2016-tól képzési portfóliót vezettünk be 
a  Közgazdásztanár G modulos hallgatók képzése során. A portfólió 
tartalmi elemeit a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló’ 8/2013 (I.30.) 
EMMI rendelet mellékletében meghatározott kompetenciaterület alapján 
állítottuk össze. 

A képzés célja, olyan közgazdásztanárok felkészítése, akik alkalmasak a 
közoktatásban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 
szakképzésben, a felnőttoktatásban a tanulók közgazdasági szemléletének 
és általános gazdasági, vállalkozási ismereteinek, üzleti szaktudásának 
megalapozására.  

A gazdasági üzleti szakképzésben az adott közgazdász-tanári 
szakképzettségüknek megfelelő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati 
oktatására, a tanórai és gyakorlóirodai, tanüzleti tanulás szervezésére, a 
pedagógiai kutatási feladatok ellátására, továbbá a tanulmányok doktori 
képzésben történő folytatására. 

A szaktudományi tudás és annak iskolai közvetítése, a különböző 
tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és 
egymásra hatások ismerete, az iskolában és iskolán kívül elsajátított tudás 
közötti ellentmondásokból származó problémák megértése és kezelése, a 
tanulás különböző színterei közötti kapcsolatok kialakítása. 
 
Definíció: 
Portfóliónak tekintjük a képzés alatt összeválogatott feladatoknak azon 
gyűjteményét, amely alapján képet kapunk arról, hogy a hallgató milyen 
szakmai tanulási és fejlődési utat járt be a képzés során és ezt miként 
tudja (fogja) alkalmazni munkájában. 
 

A tartalmi elemeket a jogszabályi előírások mellett a hallgatói 
igényekhez igazítjuk. A képzés elején a hallgatói motivációkat, 
célkitűzéseket felmérjük, elemezzük. Az 1. hallgatói példa egy a képzés 
elején megfogalmazott célkitűzést mutat be. 

„A tanulmányaim megkezdésekor a következő célokat tűztem ki: 
• Szilárd és korszerű általános és szakmai ismereteket sajátítsak el 
annak érdekében, hogy a tanulók szakmai képességeik, készségeik 
folyamatosan fejlődhessenek. 
• Közgazdasági ismereteim bővítésével tudjak segítséget nyújtani a 
tanulók megfelelő ön-és pályaismeretéhez, az érettségi utáni 
továbbtanulás, vagy munka lehetőségei közüli választáshoz. 
• Kollégáim tanítási gyakorlatát megismerve, bővítsem módszer-és 
eszköztáramat, integráljam a jó gyakorlatokat. 



354 

• A modern közgazdasági ismeretekkel tudjak részt venni iskolám 
szakmai képzésének sikerességében. 
Ezen megfogalmazott mesterképzési elvárásaim két célt szolgálnak 
pedagógusi pályafutásomban: a felsőfokú továbbtanulásra való 
felkészítést, valamint a tovább nem tanulók számára a munkaerő 
piacon való megfelelést.” (1. sz. hallgatói példa) 

1. hallgatói példa 

 
Minden hallgató három területtel kapcsolatos munkáját illeszti be 

portfóliójába. Ezek a területek a következők: 
(1) Szakterületi projekt 
• Kisvállalkozások indítása, működtetése – menedzsmentje 
• Vállalkozások regionális környezete – intézményi közgazdaságtan 
összekapcsolása 
• Piaci szerkezetek 
(2) Iskola társadalmi környezet projekt 
• Pedagógus pálya 
• Szakképzési rendszerek – intézményi közgazdaságtan 
összekapcsolása 
• Különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelése 
(3) Módszertani projekt 
• A korszerű tanítási módszerek és eszközök a közgazdasági tárgyak 
blokkjából 

 
A portfólió a következőket tartalmazza: 

a. célok meghatározása – Miért ezeket a tárgyakat választotta? 
b. Hogyan kapcsolódnak saját szakmai fejlődéséhez? 
c. projektenként: 
- annak összefoglalása, hogy az adott tantárgycsoport milyen 
mértékben, hogyan járult hozzá a hallgató kompetenciáinak 
fejlődéséhez; 
- a szerzett ismereteknek, tudásnak a sajátosságai, kapcsolódása 
más műveltségi területekhez; 
- annak bemutatása, hogy a hallgató, hogyan tudja a frissen 
megszerzett ismereteket hasznosítani saját tanári tevékenyégében; 
- a képzés során a hallgató által készített beadott munkák; 
- reflexió; 
- részterületek összekapcsolása, szintetizálása. 

 
A portfólió értékelésnek szempontjai: 

1. az egyes projektek helyének, szerepének bemutatása a képzési 
folyamatban; 
2. a portfólióba elhelyezett dokumentumok mennyire fedik le a képzés 
különböző területeit; 
3. az egyes dokumentumok szakmai tartalmának értékelése, 
alátámasztottsága; 
4. a hallgató reflexiója, a kevésbé sikeres feladatok kritikai elemzése; 
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5. a hallgató bemutatta – e, hogy az egyes projektek mennyiben 
járultak hozzá személyes fejlődéséhez; 
6. a beadott munka egészének külső megjelenése, áttekinthetősége, 
kezelhetősége. 

 
A képzést záró vizsgán a hallgatók a bemutatják portfóliójukat, és 

megvédik, vagy módosítják azt az oktatóktól a portfólió elkészítése során 
kapott visszajelzések, kérdések alapján. 

 
A portfólió tartalma 
 
Mint ahogy azt a bevezető részben leírtuk, fontosnak tartjuk, hogy a 
hallgatókat magas szakmai elköteleződés, tanulási motiváció jellemezze. 
Tapasztalatunk szerint ez a tudás szerzés, tanulási motiváció 
elengedhetetlen a portfólió alapú értékelés sikeres bevezetéséhez. 
Amennyiben ezt a komplexitás nem tapasztaljuk, erőfeszítéseket kell tenni 
a motiváció fejlesztésére, illetve tisztában kell azzal lenni, hogy a portfólió 
bevezetése nagyobb erőfeszítéseket igényel a képző részéről. Egy hallgató 
motivációs céljait a 2. példában küldetésnyilatkozat szerű fogalmazás 
formájában ismerhetjük meg. 

“Közgazdásztanár mesterszakra való jelentkezési elhatározásomat azon 
jövőbeli elérendő célom vezérelte, hogy a gyakorlati munkám – saját 
vállalkozásaim - mindennapjaiban használt módszertani ismereteimet 
tanulmányaimmal színesítsem és a legújabb szaktudományos 
eredményekkel kibővítsem és így szerzett tudásomat megfelelő 
színvonalon átadhassam a diákoknak.” (2. sz. hallgatói példa) 

 
A portfólió lehetőséget ad arra is, hogy a hallgatók motivációihoz, 

sikerkritériumaihoz igazítsuk a képzés egy részét és a portfólió 
szerkezetét is közösen alakítsuk ki. Egy összetett szakmai háttérrel érkező 
hallgató korábbi tapasztalatainak ismereteinek bázisán, tanulási 
transzferét kellett megtervezni a közgazdásztanár szakma irányába. Egy 
lehetséges komplex kihívást mutat a hallgató 3. példa szerinti hallgató 
bemutatkozása. 

„Pályafutásom kezdetén óvodapedagógusként saját vállalkozásokat 
indítottam és irányítottam évtizedeken keresztül. Ez idő alatt, 
széleskörű vállalkozásismereti és pedagógiai szakmai tapasztalatra 
tettem szert. Az évek folyamán egyre jobban erősödött bennem, hogy a 
több mint 25 éves vállalkozásvezetésben és alapításban szerzett 
szakmai tapasztalataimat továbbadjam a fiatalok számára. 2017-ben 
döntöttem úgy, hogy jelentkezem a Budapesti Corvinus Egyetem által 
indított közgazdásztanári képzésre...” (3. sz. hallgatói példa) 

 
A portfólió bevezetésének fontos eleme a tanulási transzfer folyamat 

tudatosítása. A hallgatókkal meg kell ismertetni a tanulási transzfer 
folyamat egyes lépéseit (Új tapasztalat szerzés, Tapasztalat szintetizálása, 
Tapasztalat tudássá transzformálása, Az új tudás alkalmazása). Ügyelni 
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kell azonban arra, hogy ne direkt módszerekkel vezessük be a folyamatot, 
mert ebben az esetben formális lesz a portfólió teljesítése. Olyan oktatási 
módszerekkel kell kísérletezni, mely a hallgatót önállóan vezeti végig a 
transzfer folyamaton. Szerencsés esetben ezt a hallgató maga is 
deklarálja, mint például a 4. példa szerinti idézetben. Kiemeléssel jeleztük 
a tanulási transzferhez kapcsolódó gondolatokat.  

“Jelen szakhoz kapcsolódó tanulmányaim alatt ismét tudatosult 
bennem, hogy számomra a hiteles oktatás megvalósításában mennyire 
fontos az elméleti tudás gyakorlati ismeretekkel való összekapcsolása. 
Véleményem szerint evvel a duális ismeretanyaggal valóban képes 
leszek felkészíteni a leendő tanulóimat azokra a kihívásokra, amelyekre 
egy vállalkozónak számítania kell, ha vállalkozást kíván indítani KKV -k 
szintjén.” (4. sz. hallgatói példa) 

 
Eredményesen alkalmazhatunk az egyes képzési szakaszokban is a 

portfólióban várt tanulási transzfert segítő módszereket. Ilyen például 
egy-egy tanulási egység esettanulmánnyal történő lezárása. Egy pozitív 
hallgatói visszajelzést mutat be az 5. példa. 

„A képzésem folyamán előnyként értékelem, hogy a szakmódszertani 
területekkel kapcsolatban nem csak elméleti tesztet követeltek meg 
tőlünk hallgatóktól, hanem esettanulmányokat is kellet készítenünk. 
Ezek álláspontom szerint önmagában megalapozzák a szakmai 
tanárképzés komolyságát, jövőbeni sikerességét, és segítenek abban is, 
hogy a megszerzett tudásomat a közgazdasági szakmai alapképzésében 
a szaktudomány terület alapképzési követelményeihez tudjam 
igazítani.” (5. sz. hallgatói példa) 

 
Ahogy a korábbi fejezetben jeleztük a portfólió egyik mérhető 

eredménye, hogy megerősíti az „egész életen át történő tanulás” iránti 
elköteleződést, a 6. példa egy hallagtónk portfóliójának mondata. 

„A portfóliómat a tanulmányaim és gyakorlataim alatt elkészített 
anyagok felhasználásával állítottam össze. Nem a mennyiség/idő a 
fontos ebben a munkában, hanem a minőség. Az igazi pedagógus 
hivatásának tekinti a tanulók nevelésével és oktatásával zajló 
életpályát. Fontosnak tartom, hogy a pedagógus állandó megújulási 
képességgel rendelkezzen, tudjuk kritikusan elemezni az elért 
eredményeket és az önreflexió segítségével tanulságokat levonva 
újraértékeljük a teendőket.” (6. sz. hallgatói példa) 

 
Egy másik hallgató az oktatás átfogó célja szempontjából a 7. példában 

található módon fogalmazta meg azt, hogy munkája során képes lesz 
alkalmazni a tanulási transzfer módszereket. 

„Vallom, hogy minden tanuló lelkéhez, személyiségéhez meg lehet és 
meg is kell találnunk azt az egyedi kulcsot, amivel a legsikeresebben 
tudjuk szívesen tanuló, boldog és a társadalom számára hasznos 
felnőtté formálni őket.” (7. sz. hallgatói példa) 
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Összegzés 
 
Tapasztalataink szerint a felsőoktatási tanulási rendszerekben a portfólió 
típusú értékelés és az ebből következő folyamat támogatás még nem érte 
el azt a szintet, hogy a legteljesebben segítse a képzések hatékony 
minőségi fejlesztését. Az általunk megvalósított, megvalósuló kísérlet a 
Budapesti Corvinus Egyetemen mint intézményen belül is elszigeteltnek 
tekinthető. Ez az úttörő munka egyes álláspontok szerint fel hígítja a 
számonkérés szigorú követelményeit, és így a végző hallgatók szakmai 
felkészültségének színvonalesését eredményezheti. Tapasztalatunk inkább 
azt mutatja, hogy a felsőoktatás pedagógiai felkészültségéhez mérten 
rendszer szinten még idő előtti a portfólió bevezetése, ezért egy átfogóbb 
módszertani megújulás részeként szabad csak megpróbálni a portfólió 
alapú innovációt. 

Mindezekből az következik, hogy a siker és a fenntarthatóság 
érdekében magas minőségű részletekbe menő tervezés, felkészülés és 
erős intézményi elköteleződés megléte szükséges. Ennek hiányában 
lehetnek kezdeti gyors sikerek, de a stabil fejlődés nem biztosítható és a 
bekövetkező kudarcok a kísérlet hosszú távú elutasításához vezethet. 
Bízunk benne, hogy az általunk bemutatott példák megerősítik azoknak az 
elköteleződését, akik a felsőoktatás pedagógiai megújulásán dolgoznak, 
mert igazolni tudtuk, hogy a portfólió: 

o hasznos az önmotiváció támogatásában; 
o a kognitív megfigyelés fejlesztésében; 
o az egész életen át tartó tanulás életstílussá válásában. 
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