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Németországi törekvések  
az európai tanulási kultúra  
megteremtésére 

Ha Európa a két gazdasági nagyhatalom, az USA és Japán mellett 
a világ harmadik szellemi hatalma akar lenni, akkor meg kell terem-
tenie az európai tanulási kultúrát. A Volkswagen AutoUni zászlajára 
tűzte, hogy ehhez innovatív ötleteket fejleszt és valósít meg. 
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Szükség van-e európai tanulási  
kultúrára? 

Európa megváltozott szerepe, valamint a politika, gazdaság, tudo-
mány és technológia mindenkori feladatának a kérdése szükségszerűen 
számos további kérdést vet fel. Nagyon fontos annak tisztázása is, hogy 
alapjában véve milyen jellegű tudásra van szükségünk. 

Európának eddig két nagy exportcikke volt:  
– az emberi jogok és  
– a tudomány és technika együttműködése.  
Ennek kialakulásához a minta a közép-európai, ezen belül is a né-

met tanulási kultúra volt mint oktatási és felsőoktatási ideál. Mivel az ex-
portcikkekre mindig érvényes a garanciális kötelezettség, eljött az ideje 
az európai tanulási kultúra továbbfejlesztésének is. 

A fejlesztésnek a gazdaságon keresztül kell végbemenni. A kép- 
zés a gazdaság feladata, így annak ösztönöznie kell. Hiszen a gazda- 
ság versenyelőnyének feltétele a sikeres képzés is. A siker azonban 
csak a tudás és a tudásközvetítés egy új formáján keresztül következ- 
het be.  

 



Pro és kontra bachelor* 

Németországban megosztja a főiskolákat az a kérdés, hogy éssze-
rű-e a bachelor végzettség általános bevezetése. A Fachhochschule 
München szenátusa 2003 decemberében a többsuintű képzési rendszer-
re való gyors és következetes áttérést tartotta szükségesnek. Ezzel  
a bajor tartományi főváros főiskolája Németország azon kevés főiskolái-
nak egyike lett, amelyik az oktatási kínálat következetes internaciona-
lizálódása mellett döntött. Az átállás lényege, hogy 14 szakterületen leg-
alább két végzettséget adnak: 3 év után a „bachelor” és további két év 
után a „master” (tudományos) fokozatot. A szenátus véleménye szerint 
az átállás csak akkor lesz sikeres, ha a tananyagkínálatot teljesen átala-
kítják és a nemzetközi követelményekhez igazítják, azaz a nemzetközi 
sztenderdekkel kompatibilis lesz, fokozzák a hallgatók mobilitását, javít-
ják a nemzetközi versenyképességet és vonzerőt jelent a külföldi hallga-
tók számára. 

A Münsteri 

                                                

Egyetem szenátusa ezzel szemben a bachelor fokozat 
általános, teljes körű bevezetése ellen foglalt állást. Szerintük egyes tan-
tárgyak esetén ésszerű lehet a bevezetés, de számos bölcsész és ter-
mészettudományi tárgy esetében veszélybe kerül a képzés minősége és 
ezáltal a nemzetközi versenyképesség. A szenátus természetesen 
egyetért a képzés moduláris felépítésével, mert ebben látja például a ok-
tatási teljesítmények nemzetközi kompatibilitásának és összehasonlítha-
tóságának a lehetőségét. 

A hallgatók számának gyors növekedése 

A többszintű képzésben részt vevő hallgatók száma Németország-
ban első alkalommal haladta meg a 2 milliós határt. A Szövetségi Sta-
tisztikai Hivatal adatai szerint a növekedés 1998-hoz viszonyítva majd-
nem 10%. Ezt azzal indokolják, hogy Németországnak egyre több jól 
képzett szakemberre van szüksége ahhoz, hogy a nemzetközi verseny-
ben lépést tudjon tartani. Az állam és a tartományok feladatává kell tenni 
a tanulmányi idő lerövidítését és a tanulmányaikat megszakítók arányá-
nak csökkentését. 

 
* A többszintű, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelően a Magyar 
Akkreditációs Bizottság 2004. július 2-i állásfoglalása alapján támogatott, …, a képzés első 
ciklusában induló, alapfokozatot (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) nyújtó alapszak. 
(www.OM.hu) – (A Szerk.) 

 

http://www.om.hu/


Szakfőiskola: virtuálisan sikeres 

Egyértelműen emelkedik a virtuális szakfőiskolákra beiratkozottak 
száma. Amíg 2001/2002-ben számuk 170 fő volt, jelenleg már kereken 
600. Ezt a fajta képzést a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium 5 
év alatt 21,6 millió euróval támogatta. 

A virtuális szakfőiskola előnyei nyilvánvalóak: Az egész világon, a 
nap 24 órájában elérhető, mindössze számítógépre és internetcsat-
lakozásra van szükség, és otthon, rugalmasan és tetszés szerinti időbe-
osztásban lehet tanulni. Ezért olyan külföldi hallgatók is jelentkezhetnek, 
akik már dolgoznak.  

Eddig két teljes virtuális bachelor-képzés – médiainformatika és 
gazdasági mérnök – módszertani és didaktikai kifejlesztése, illetve in-
formációtechnikai megvalósítása történt meg.  

Hálózatbázisú tanulási környezet 

Mivel a főiskolák, és főleg a német főiskolák, eddig nem igazodtak a 
megváltozott feltételekhez, a Volkswagen úgy döntött, hogy AutoUni né-
ven saját egyetemet alapít. Itt olyan új utakat akarnak járni, amelyekre az 
európai tanulási kultúra értelmében vett innovatív tanulási stratégiák és 
technológiák a jellemzők, és ezzel kívánnak versenyelőnyt elérni. 

Példa: az oktatók és a tanulók nincsenek mindig azonos helyen. 
Ebből az következik, hogy egy globalizált tudástársadalomban mozgunk. 
Az elektronikus és a hagyományos tanulásnak egymást ki kell egészí- 
teni. 

A Volkswagen AutoUni létrehozott egy hálózaton alapuló tudás- és 
tanulási környezetet, az AutoUnique-ot (AutoUni Qualification Environ-
ment), amivel az ismereteket hatékonyan és tartósan lehet bejuttatni a 
folyamatokba és ebből a környezetből tudást is generálnak. Az Auto-
Unique a hatékony ismeretcsere, a tanulás és együttműködés transz-
diszciplináris formája, valamint a hátterek feltárásának céljából minden 
tevékenységhez, mint pl. események, szemináriumok és tanfolyamok, 
infrastruktúrát szolgáltat. Az összes rendezvény- és tartalomformátum 
integrált leképezésével az AutoUnique az AutoUni valós oktatási, tanulá-
si és kommunikációs folyamatainak virtuális mozgatórugója. Mivel a hol-
nap ismeretközvetítésének és generálásának szempontjaival foglalkozik, 
az AutoUni-ban a „Mobile Learning”, „Intelligent Agents” vagy „3D-
Simulation” egymáshoz közel álló címszavak. 

 



 

Az európai tanulási kultúra megújításához szükség van megfelelő 
innovatív ötletek kifejlesztésére és megvalósítására. Hiszen Európa csak 
így tud megfelelni a harmadik „szellemi nagyhatalom” szerepnek.  

Nemzetközi felépítményrendszer 

A kieli Világgazdasági Intézetben ebben az évben indították meg a 
posztgraduális „Advanced Studies in International Economic Policy 
Research” képzést. A tízhónapos „nemzetközi gazdasági kapcsolatok” 
továbbképzés olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező közgazdászok-
nak és üzemgazdászoknak szól, akik gazdasági intézményekben, nem-
zetközi szervezeteknél vagy multinacionális vállalatoknál akarnak dol-
gozni.  

Utánpótlásdíj a hallgatóknak 

A Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. és a Haufe mé-
diacsoport ebben az évben első alkalommal tünteti ki a legjobb diplo-
mamunkákat a „Personal-Nachwuchspreis” (Utánpótlás) díjjal. A ver-
seny létrehozásával az alapítóknak az a célja, hogy kapcsolatot teremt-
sen a tudomány és a gyakorlat között. A versenyben azok a német egye-
temeken és szakfőiskolákon tanulók vehetnek részt, akiknek diploma-
munkáját 2003-ban és 2004-ben „nagyon jó”-nak minősítették. A benyúj-
tott munkáknak a vállalati személyzeti munka aktuális kérdéseivel kell 
foglalkozni. 
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