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A XXI. századra jellemző radikális környezeti változások közepette a hazai 
és a nemzetközi felsőoktatási intézmények vezetői egyre több stratégiai 
döntést igénylő kihívással és lehetőséggel találják magukat szembe.  A 
kibontakozó adaptációs kényszer egyik fő kérdése, hogy a környezeti 
változások hogyan érintik az egyetemek tradicionális funkcióit, jelentik-e 
valamilyen irányú bővülésüket. Tanulmányomban Wissema (2009) 3GE 
modelljéből kiindulva vizsgálom meg azt, hogy három határon túli magyar 
tanítási nyelven is oktató egyetemeknek milyen jellemzői, működési 
sajátosságai vannak. 

 
Az egyetemek fejlődésének bemutatása 
 
Wissema (2009) által megalkotott modell alapján az egyetemek három 
generációját különböztethetjük meg. Az első klasszikus értelemben vett 
egyetem a XI. században alakult ki Itáliában, Bolognaban. A középkori 
egyetemeket tekintjük az első generációs egyetemnek.  

Az egyház erős befolyása miatt az oktatás jellemzően latinul folyt, és az 
intézmények legfontosabb célja a tudásátadás volt. A középkor vége a 
klasszikus egyetemi modell dominanciájának is véget vetett. A XV. 
századtól a XIX. századig a világ komoly átalakuláson ment keresztül. A 
könyvnyomtatás, a nagy földrajzi felfedezések, a reneszánsz, a 
humanizmus, a felvilágosodás és az ipari forradalom hívta életre az 
egyetemek új generációját.  

Az átmeneti időszakot követve a második generációs egyetemek a XIX. 
században jöttek létre. Az oktatás mellett egyre inkább nagy hangsúlyt 
fektettek a kutatás támogatására. A nacionalizmus elterjedésének 
köszönhetően az oktatás nyelve latinról nemzeti nyelvre változott. Míg az 
első generációs egyetemek finanszírozásában az egyházak töltötték be a 
vezető szerepet, addig a második generációs egyetemeknél ezt a funkciót 
a világi hatalmak, az állam látta el (Wissema, 2009). Más felsőoktatási 
intézményekkel partneri kapcsolatot ápoltak, de egyéb szervezetekkel 
pusztán formális kapcsolatot alakítottak ki (Kasza, 2009).  

Az 1960-as években egy új környezeti hatás jelent meg, ami az 
egyetemeket is változtatásra kényszerítette. A hallgatók száma 
robbanásszerűen megnőtt, ami az eddigi elitképzést háttérbe szorította 
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(Wissema, 2009). Az egyetemeknek át kellett állnia a „tömegtermelésre”. 
Az oktatásra is egyre inkább jellemzővé vált a globalizáció, amely életre 
hívta a gazdasági szervezetekkel való együttműködést és a specializált 
kutatóintézetek megszületését (Berecz, 2019).  

A társadalmi és gazdasági környezet változásának hatására az 
egyetemeknek a klasszikus szerepen túl új funkciót is el kell látniuk. A 
harmadik generációs egyetemek új funkcióval bővülnek, az oktatás és 
kutatás mellett fontossá válik a környezetre gyakorolt hatás, az adott 
régió versenyképességének növelése, és ezáltal generált tudás 
hasznosítása (Thorp & Goldstein, 2010). Az intézményeknek a nemzetközi 
piacon is versenyképessé kell, hogy váljanak. Az oktatás, kutatás 
jellemzően angol nyelven történik. Ezek az új típusú egyetemek szoros 
kapcsolatot alakítanak ki hazai és nemzetközi vállalatokkal és kormányzati 
szervezetekkel egyaránt, ezáltal egy-egy terület tudásközpontjává 
vállnak. Az intézményekben multi- és transzdiszciplináris kutatások 
kerülnek előtérbe. Egyaránt jelen van a tömeg- és elitképzés. Az állami 
finanszírozás már csak közvetett formában van jelen (Kasza, 2009). 

Sokak szerint a második és harmadik generáció közötti átmenet 
történik jelenleg a hazai és nemzetközi felsőoktatásban. Az egyetemek 
oktatási- és fejlesztési terveiben a 3GE modellnek megfelelő elvárások 
vannak megfogalmazva. Azonban a hazai egyetemek gyakorlatában még 
a második generációs jellemzők vannak többségében. Lukovics és Zuti 
(2014) azt mondja, hogy némely régióban az egyetemek a harmadik 
generációs funkción túlmutatnak, és az egyetemek egy új negyedik 
generációjának jellemzői kezdenek kirajzolódni, bár e kérdésben még 
nincsen szakmai konszenzus. Lukovics és Zuti (2014) Wissema modelljét 
kiegészíti, és az egyetemek egy új negyedik generációját alkotják meg. 
Azt mondják, hogy a negyedik generációs jelzőre nem úgy kell gondolni, 
mint a harmadik generációs egyetem továbbfejlesztésére, hanem úgy kell 
elképzelni, hogy a 3GE funkción túlmutató tevékenységet lát el a 
felsőoktatási intézmény, amely a korábbi funkciók közé nem illeszthető 
be. A 3GE funkción túlmutató tevékenység a helyi gazdaságra és 
társadalomra gyakorolt hatás. A negyedik generációs egyetemeknek 
nagyobb hatása van a helyi gazdaságra és társadalomra, a kevésbé fejlett 
régiókban ezeknek az intézményeknek azt lehet mondani, hogy 
„gazdasági- és térszervező ereje” van (Lukovics & Zuti, 2014). 

Az Lukovics és Zuti (2014) az alábbi táblázatban rendszerezte az első, 
második, harmadik és negyedik generációs egyetemek legfontosabb 
jellemzőit, amely jól szemlélteti a fejlődési szakaszokat. 
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1. sz. táblázat. Az első, második, harmadik és negyedik generációs egyetemek 
jellemzői 

Megnevezé
s 

Első 
generációs 
egyetemek 

Második 
generációs 
egyetemek 

Harmadik 
generációs 
egyetemek 

Negyedik generációs 
egyetemek 

Cél Oktatás 
Oktatás és 
kutatás Oktatás, kutatás Oktatás, kutatás 

tudáshasznosítás 
felelősségteljes 
K+F+I, 
tudáshasznosítás 

        
proaktív 
gazdaságfejlesztés 

Szerep 
Az igazság 
védelme A természet  Értékteremtés 

Helyi gazdasági 
motor 

megismerése szerepe 

        
stratégiai 
iránykijelölés 

Létrehoz 
Szakembereke
t 

Szakem-
bereket és 

Szakembereket, 
tudósokat 

Szakembereket, 
tudósokat, 

tudósokat és vállalkozókat 
vállalkozókat és 
versenyképes 

        helyi gazdaságot 
Nyelv Latin Nemzeti Angol Többnyelvű 
        (nemzeti és angol) 
Menedzs-
ment Kancellár 

Részmun-
kaidős  Professzionális Professzionális 

tudósok menedzsment 
menedzsment és 
helyi 

        szakemberek 
Forrás: Lukovics Miklós & Zuti Bence (2014). Egyetemek a régiók versenyképességének 

javításáért: „negyedik generációs” egyetemek? Tér és Társadalom 28. (4). 89. o. 
 

A táblázatból látható, hogy a negyedik generációs egyetemek az oktatás 
– kutatás – tudáshasznosítás hármasán kívül befolyásolja a környezet 
változását és proaktívan fejleszti a gazdaságot. Szakemberek, tudósok és 
vállakózók létrehozásán kívül a helyi gazdaság versenyképességében is 
részt vállalnak.  Az oktatási intézmény ebben a modellben már a helyi 
gazdaság motorjaként szerepel és részt vesz a stratégiai irányok 
kijelölésében. A stratégiai teendőkben, már a helyi gazdaságban jártas 
szakemberek is részt vesznek a professzionális menedzsment mellett 
(Lukovics & Zuti, 2014). 

 
Három határon túli magyar tanítási nyelven is oktató egyetem 
példája 
 
Kutatásom során abból a feltételezésből indultam ki, hogy a különböző 
régiók fejlettségi szintje jelentősen befolyásolják azt, hogy az egyes 
felsőoktatási intézmények a második és a harmadik generációs egyetemek 
közötti átalakulási folyamat mely szakaszában tartanak. Elemzésemben 
bemutatom, hogy a határon túli magyar tanítási nyelven is oktató 
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egyetemek esetén sajátos helyzet figyelhető meg.  Kisebbségi helyzetből 
adódóan kiemelt funkciója ezeknek az egyetemeknek az anyanyelvi 
kultúra megtartása, és az anyanyelvi diplomaszerzési lehetőség 
megőrzése. Ezért az adott régiókban az egyetemek „gazdasági- és 
térszervező erőként” (Lukovics & Zuti, 2014) nem kizárólagosan a 
harmadik generációs működési jellemzők felé mozdulnak el, hanem ezt a 
fejlődési szakaszt kihagyva proaktívan befolyásolják régiójuk társadalmi, 
gazdasági folyamatait 

A korábban meghatározott és Lukovics és Zuti (2014) tanulmányában 
táblázatba rendezett jellemzők segítségével bemutatom  három határon 
túli magyar tanítási nyelven is oktató egyetemen keresztül, hogy ezen 
intézmények egyedi helyzetükből adódóan  rendelkeznek-e a harmadik 
generációs modellbe nem egyeztethető funkciókkal.  

Kutatásom első része a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és 
Digitális Tanulás Központ által 2019-ben (Csillik & Daruka, 2019) végzett 
vizsgálatán alapul. A Tanárképző Központ egy kérdőíves felmérést végzett 
a határon túli magyar tanítási nyelven is oktató felsőoktatási intézmények 
körében. Kilenc oktatói válasz érkezett az alábbi három intézményből: 
Selye János Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az 
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka.  

A kérdőívben intézményi célokra kérdeztek rá, amely egyaránt jellemző 
a második és harmadik generációs egyetemekre: magyar nyelvű képzés 
megtartása, kompetenciafejlesztés, szakmai ismeretek átadása, 
diplomához juttatni a hallgatókat, hazai versenypiacon való jelenlét, 
versenyképes tudás átadása a hallgatóknak, tudás létrehozása, kutatás, 
regionális versenypiacon való jelenlét, az akadémiai tudás átadása, 
korszerű módszerekkel való oktatás, tudás hasznosítása és terjesztése, 
nemzetközi versenypiacon való jelenlét, ipari üzleti partnerekkel való 
együttműködés, tömegképzés, elitképzés.  

Intézményeknek és az oktatóknak egyaránt nagyon fontos a magyar 
nyelven történő oktatás, a magyar nyelvű képzések megtartása. Az 
intézményi preferenciák tekintetében a hazai versenypiacon való jelenlét, 
a tudásátadás, a tudáslétrehozás és a kutatás (mind második generációs 
célok) megelőzik a tudás hasznosítást és terjesztést, a nemzetközi 
versenypiacon való jelenlétet, az ipari, üzleti partnerekkel való 
együttműködést (mind harmadik generációs célok). Az oktatók saját 
rangsorukban olyan célokat tartanak fontosnak, mint a 
kompetenciafejlesztés, korszerű módszerekkel való oktatás, szakmai 
ismeretek átadása, versenyképes és akadémiai tudás átadása, ezek a 
célok mind közvetlenül pedagógiai céloknak feleltethetők meg. Intézményi 
preferenciákkal ellentétben az oktatók sokkal fontosabbnak tartják az 
innovatív megoldások használatát az oktatásban. Az oktatók használják és 
törekednek az új módszerek megismerésére.  

A következő részben az egyetemek honlapján fellelhető fejlesztési és 
stratégiai dokumentumokat vizsgáltam meg és elemeztem, kiemelve 
azokat, célokat, jellemzőket, amelyek az egyetemek második, harmadik 
és negyedik generációjára jellemző.  
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Két egyetem esetén találtam konkrét fejlesztési, illetve stratégiai tervet. 
Az egyik intézmény, amelyik elérhető fejlesztési tervvel rendelkezett az a 
Selye János Egyetem. A Selye János Egyetem Hosszú Távú Fejlesztési 
Tervben (2015) az egyetem legfontosabb céljai között szerepel a magyar 
állampolgársággal rendelkező fiatalok számára elérhető felsőoktatás 
megteremtése, a szlovákiai magyarok körében az egyetemi végzettséggel 
rendelkezők arányának növelése, a foglalkoztatottság növeléséhez 
szükséges tudás átadása, a magyar kisebbség oktatási struktúrájának 
fejlesztése. Továbbá fontos cél, hogy ezekben az intézményekben tanulók 
és oktatók részére megteremtse a nemzetközi oktatásban és kutatásban 
való részvételt. Ehhez kapcsolódóan nagy hangsúlyt fektetnek az 
idegennyelvtanulásra, illetve a többségi nyelv (szlovák) elsajátítására. 
Kiemeleten kezelik a szlovák és magyar egyetemek közötti 
együttműködést. Törekednek a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, amely 
ERASMUS programok keretében valósul meg.  

A megfogalmazott célok segítségével a régió oktatásának, kultúrájának 
és a gazdasági életének fejlesztését szeretnék elérni. Az oktatásfejlesztése 
magában foglalja a kreatív és vonzó tartervi programok kialakítását, 
amelyek alkalmazkodnak a munkaerő-piaci igényekhez, informatikai 
fejlesztést, e-tanulás bővítését, infrastrukturális fejlesztéseket, naprakész 
ismeretek átadását. Az egyetem folyamatos kapcsolatot tart fent a régió 
potenciális munkaadóival és szakmai gyakorlati lehetőségetek teremt 
belföldön és külföldön egyaránt.  

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a másik intézmény, 
amelynek honlapján elérhető fejlesztési stratégia (A Sapientia EMTE 
fejlesztési stratégia 20012-2016). Az egyetem számára fontos a 
versenyképes, minőségi oktatás és kutatás biztosítása, az erdélyi magyar 
oktatás hagyományainak megfelelően. Törekednek az egyetem átlátható, 
következetes működtetetésére és korszerű szervezet kialakítására. Az 
egyetem hatékonyabb működése érdekében fejlesztik az oktatás 
minőségét. A képzések szakmai tartalmának felülvizsgálata, 
gyakorlatiasabbá tétele, új hallgatói oktatási anyagok kialakítása, online 
képzési lehetőségek kialakítása, és a hallgatók lemorzsolódásának 
csökkentése mind olyan intézkedés, amely az oktatás minőségi 
fejlesztését és gazdaságossá tételét segíti elő. Fontos számukra az 
infrastruktúra folyamatos fejlesztése (technikai felszerelések bővítése, 
könyvtár modernizálása, épületek rehabilitációja).  

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem külön nemzetközi 
együttműködési stratégiával (A Sapientia EMTE nemzetközi 
együttműködési startégiája) is rendelkezik. Céljuk a nemzetközivé válás. 
Törekednek az átfogó együttműködési hálózat kiépítésére a magyar és 
közép-kelet-európai egyetemekkel, mellyel hozzájárulnak a közép-kelet-
európai egységes oktatási tér kialakulásában. A nemzetközivé válást 
hivatott elősegíteni a honlap háromnyelvűvé tétele (magyar, román, 
angol), a mobilitási programok kiterjesztése és növelése (ERASMUS, 
Campus Mundi, Makovecz program), egyetemi programok és oklevelek 
kompatibilissé tétele, nemzetközi rendezvények szervezése, nemzetközi 
publikációk számnak növelése, idegen nyelvek minőségi oktatása, 
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nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, külföldi szakemberek 
meghívása és közös képzési programok létrehozása.  

Céljuk a kapcsolatfejlesztés erdélyi kulturális, tudományos 
szervezetekkel és az üzleti szférával, ezzel is előmozdítva a hallgatók 
egyéni fejlődését és a szakmai gyakorlatok bővítését. Nagy hangsúlyt 
fektetnek az erdélyi magyar vállalkozói szférával való együttműködésre.  

Úgynevezett Társadalmi Tanács létrehozását támogatják, amelynek 
feladata az oktatási kínálat javítása, a hallgatók munkahelyi 
elhelyezkedésének előmozdítása, és az oktatás és szakmai élet 
összehangolása lenne, a kari vezetés, a tanszéki képviselők, a helyi 
vállalkozói szféra és a magyar nyelvű középiskolák vezetőinek 
részvételével.  

Az Újvidéki Egyetem esetén a karoknak külön-külön honlapja van így 
fejlesztési/stratégiai dokumentumként a Magyar Nemzeti Tanács 
Oktatásfejlesztési Startégiáját 2016-2020 (2016) tekinthetjük közös 
stratégiai dokumentumnak. Az oktatásfejlesztési terv legfontosabb eleme 
a szülőföldön való továbbtanulás motiválása, és a vajdasági hallgatók 
készség- és tudásszintjének növelése. A stratégiai dokumentum kiemelten 
foglalkozik az oktatói és hallgatói mobilitás növelésével és a feltételek 
megteremtésével. Kiemelten kezelik a magyar-magyar hallgatói 
mobilitást, amelyet speciális anyaországból érkező ösztöndíjakkal is 
támogatnak. 

Szorgalmazzák a vajdasági magyar nyelvű képzések felülvizsgálat 
aszerint, hogy ne jöjjenek létre egymás mellett párhuzamosan ugyanolyan 
képzések. Azonban fontosnak tartják a képzési kínálat növelését, a 
meglévő szakok fejlesztését és fenntartását.  

A kérdőíves vizsgálat során az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karról érkezett válasz, ezért a Kar honlapját is megvizsgáltam 
és a fent leírtakon túl fellelhetők további célok, amelyek a harmadik és 
negyedik generációs egyetemekre jellemzők. A hallgatói mobilitás 
elősegítésére ERASMUS programon túl lehet jelentkezni a Makovecz 
ösztöndíj programra, illetve a CEEPUS-ra, amely a hallgatóknak és az 
oktatóknak is egyaránt közép-európai csereprogramot kínál. Továbbá az 
MTTK-nak számos külföldi és hazai egyetemmel, civil szervezettel van 
partnerkapcsolata, amely további lehetőséget biztosít a hallgatócserére. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a hallgatók tudományos életbe való 
beilleszkedésére, és kibontakozására ennek érdekében Tehetségpontot 
hoztak létre. 

 
Következtetések 
 
A vizsgált felsőoktatási intézményekben kiemelt szerepet kap a 
nemzetközivé válás, amelyet oktatók és hallgatók részre egyaránt 
biztosított különféle programokkal, nyelvtanulási lehetőségekkel, és 
ösztöndíjakkal támogatnak. Mindegyik egyetemi honlap nagy hangsúlyt 
fektet az anyaország felé történő mobilitási programok népszerűsítésre, 
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amelyet külön ösztöndíjprogrammal támogatnak. Azonban a kérdőíves 
vizsgálat során az intézményi preferenciák körében ez háttérbe szorult.  

A stratégiai dokumentumok kiemelten foglalkoznak a fiatal diplomások 
arányának növelésével a régióban, ezzel is növelve a helyi munkaerő-piaci 
esélyüket. Éppen ezért az oktatás átalakítása és fejlesztése során szem 
előtt tartják a munkaerőpiac igényeit. A korábbi kérdőíves vizsgálat során 
is kiemelt szerepet játszott a versenyképes tudás átadása, amely igazodik 
főleg a helyi munkaerő-piaci igényekhez. Két fejlesztési tervben is 
megjelenik, hogy együttműködnek a helyi magyar vállalkozói, munkaadói 
szférával, és kulturális, tudományos szervezetekkel. A Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemnél a helyi vállalkozói szférát egy úgynevezett 
Társadalmi Tanácsba is tervezik meghívni, amelynek feladata az oktatási 
kínálat javítása, a hallgatók munkahelyi elhelyezkedésének előmozdítása, 
és az oktatás és szakmai élet összehangolása lenne. Ki lehet jelenteni, 
hogy az egyetemek a határon túli többségében magyar lakta régiók 
oktatásának, kultúrájának és a gazdasági életének fejlesztését szeretnék 
elérni. Ezekben a célkitűzésekben a felsőoktatási intézmények már 
„gazdasági- és térszervező erő” (Lukovics & Zuti, 2014) szerepét töltik be. 
Az egyetemek a gazdasági- és térszervező funkcióval a harmadik 
generációs egyetemek célkitűzésein túlmutatnak.  

Mindhárom egyetemnél kulcsfontosságú szerepet játszik a 
hagyományok és a magyar nyelv megőrzése, a magyar nyelvű 
továbbtanulási lehetőségek bővítése és helyi a fiatalok képzettségének 
növelése. Az anyanyelv megtartása a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi 
kérdőíves vizsgálata során és a fejlesztési, stratégiai tervekben is kiemelt 
helyen szerepel. A vizsgált felsőoktatási intézményekben (és a többi 
határon túli magyar nyelven is oktató intézményben) az anyanyelvi 
oktatás a kisebbségi közösség hosszabb távú fennmaradását idézi elő, 
lassítja vagy megakadályozza a magyar közösség asszimilációját, illetve 
csökkenti a fiatalok anyaország felé történő elvándorlását.  

A magyar nyelvű oktatási intézmények a kisebbség összes tagjának az 
iskoláztatást is magára vállalja, mert nem szelektálhat nagy mértékben, 
tehát nem csak a legkiválóbb hallgatók felvételét engedhetik meg 
maguknak. Ha ezek az iskolák több diákot engednének el, akkor ezzel is 
növelnék a potenciális munkanélküliek arányát (Papp Z., 2012). 

Az felsőoktatási intézményekre jellemzően mindig az oktatás és a 
kutatás áll az első helyen a célkitűzésekben és csak ezután következnek a 
plusz funkciók (pl.: tudáshasznosítás). A határon túli magyar nyelven is 
oktató intézményeknél a magyar nyelv és a hagyományok megőrzése 
mintha az oktatási és a kutatási célokat is megelőzve az első helyen állna. 
Ezen állítást erősíti a kérdőíves vizsgálat során adott válaszok és a 
fejlesztési és stratégiai célokban meghatározottak is. Mindennek tükrében 
azt mondhatjuk, hogy a magyar nyelvű oktatás egy teljesen új funkciót 
tölt be.  

A három vizsgált felsőoktatási intézmény esetén azt lehet mondani, 
hogy második generációs egyetemi jellemzők még megvannak, de 
fejlesztési és stratégiai tervekben megjelenik az igény a harmadik 
generációs egyetemre. A harmadik generációs célkitűzésekre való 
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törekvés közben a hagyományok, a kultúra, az anyanyelv és a közösség 
megtartása érdekében, olyan funkciót is ellátnak, amellyel a harmadik 
generációs egyetem jellemzőin már túlmutatnak. 
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