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A felsőoktatási intézmények
transzformációja
A hallgatók és a munkaerőpiac elvárásai, valamint az egész világ
működésmódja megváltozott. A technológia megújulása és az
innováció felgyorsították a kutatás iránti igényeket. A felsőoktatási
intézmények sem maradhatnak régi formájuknál: a technológia
példátlan lehetőségeket kínál a cél, a működési modellek és a
szolgáltatás minőségének újragondolására.
Elérkezett a felsőoktátás átalakításának ideje!

A hallgatói igények
megváltoztak
A hallgatók digitális
„bennszülöttekként” konkrét,
határozott elképzelésekkel
és igényekkel érkeznek a
felsőoktatásba.
A hallgatók a felsőoktatástól:

• Partnerséget,
• Preferált módon digitális
csatornákat,

• Személyre szabhatóságot,
• Felhasználóbarátságot,
• A gyors siker érzetét biztosító,
• A való életben is releváns

A COVID-19
megváltoztatta az oktatási
módot

A munkaerőpiac elvárásai
és a hallgatók készségei
között szakadék alakult ki

• A digitális oktatás vált a

• A munkavállalók készségei

normává a hagyományos
frontális oktatás helyett.

• Azonban jellemzően egy
elavult, frontális pedagógia
módszertan került
alkalmazásra a digitális
térben. A 20. századi tartalom
és módszertan alkalmazása
még a 21. század digitális térbe
történő kényszerítésével sem
fog 21. századi eredményeket
hozni.

tartalmat várnak el.

kulcsfontosságúak egy
szervezet növekedése
szempontjából, így a
vezérigazgatók egyik
legnagyobb kihívása a
magasan képzett dolgozók
vonzása, megtartása és a
már dolgozó munkavállalók
továbbképzése. (PwC,
Vezérigazgatói felmérés).

• Az automatizáció és a
MI várhatóan a globális
munkaerőpiac 20%-át fogja
érinteni 2030-ig.

• Fókuszban lévő készségek:
problémamegoldás, kritikai
gondolkodás, együttműködés,
innováció, társas- és érzelmi
intelligencia, digitális „írniolvasni tudás, programozói &
IT készségek és az élethosszig
tartó tanulás képessége.

A felsőoktatási piac teljes mértékben átalakult

A felsőoktatás transzformációja

Egy újfajta gondolkodásmód szükséges
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Csökkenő belföldi kereslet
• Elöregedő társadalom és demográfiai csökkenés figyelhető meg a
középfokú végzettséget szerzők körében.

• Gazdasági recesszió alakult ki, ami jelentős hatással van a
felsőoktatásba jelentkező hallgatói létszámra.

Csökkenő nemzetközi kereslet
• A COVID-19 csökkentette a nemzetközi oktatási mobilitást.
• A nemzetközi mobilitás feltehetően lassan fog csak helyreállni.
• A digitális mobilitás erősödése figyelhető meg.

Financiális nehézségek
• Csökkenő bevételek a hallgatói létszám csökkenése nyomán.
• A digitalizáció okán jelentkező többletköltségek.
• A kutatásra szánt forrásokért zajló, fokozódó küzdelem – a források
„gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű” vagy „vészhelyzetben”
lévő területekre (pl. egészségügy) történő összpontosítása.

• Gazdasági recesszió, amely a nemzeti/személyes költségvetés
felsőoktatásra allokált részét csökkenti (kivéve az EU-s támogatások)

Belépés új piacokra
•
Globális és
szolgáltatásorientált
kultúra fejlesztése
•
Digitális és agilis
működésmód kialakítása

Fokozódó verseny
• A felsőoktatásban emelkedő számú helyettesítő termék jelent meg
(MOOCs, nyílt egyetemek és az IT szektorban tipikusan releváns
„alkalmazotti tréningek”).

• Ha a távoktatás az új normalitás, miért járjanak a hallgatók a helyi
felsőoktatási intézményekbe?

• A nemzetközi munkaerőpiac megnyílt a felsőoktatási oktatók előtt.

A felsőoktatási piacon való
hosszútávú boldogulás, túlélés
és jólét érdekében a felsőoktatási
intézmények teljes átalakulása
szükséges.
(1) Konkrét értékvállalás a 21.
századi globális világban,
(2) proaktív, együttműködésre építő,
minőségi és szolgáltatásorientált
kultúra,

(3) digitális és agilis működésmód.
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A felsőoktatás transzformációja

Miért digitális?
… ez a preferált és az elvárt módja annak, hogy felkeltsék az
intézmények a fiatal generáció hallgatóinak figyelmét, elérjék őket és
képesek legyenek elkötelezettséget kialakítani
… ez az egyetlen módja annak, hogy a távol élő potenciális hallgatókat
elérhessék az intézmények
…A COVID-19 megmutatta, hogy a digitális működés legalább olyan
fontos, mint a hagyományos
…A digitális működésmód vált normává napjainkra. Bárki, aki ettől
lemarad, az kimarad a nemzetközi versenyből.

Mi a digitális transzformáció?
Digitális

Digitalizáció

Digitális transzformáció

Az eszköz/szolg.
digitális változata

„Újra feltalált” digitális eszköz/szolg.
A feltörekvő technológiák alkalmazása új
működési modell kialakításához, a felhasználói és
a munkavállalói élmény növeléséhez.

MECANIKUS

DIGITÁLIS

OKOSTELEFON

ÓRA

ÓRA

(OKOSÓRA)

Az analóg jelek
digitális jellé történő
átalakítása.

A meglévő üzleti folyamatok
fejlesztése a feltörekvő technológiák
segítségével (pl. API, adat, felhő, stb.).

Nem az óra egyszerű digitalizálása volt
a fontos, hanem az, hogy az embereknek
megmutassák az időt egy olyan
eszközön, amelyet mindenki szeretne.

A felsőoktatás transzformációja

Az oktatás egyszerű digitalizálása nem
olyan fontos, mint az olyan digitális
tanulási tapasztalat biztosítása a hallatók
számára, amit mindenki szeretne!

I
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Főbb szempontok a mai felsőoktatási intézmények számára
Hosszútávú - Vízió és stratégia a
transzformációra

Azonnali
1. A bevételek védelme és bővítése

• Az ügyfelek/hallgatók és kutatási partnerek diverzifikálása
• A már létező pozíciók megerősítése
• Alternatív bevételi lehetőségek azonosítása (digitális,
globális)
2. Költségek optimalizációja

• Munka- és háttérfolyamatok automatizálása
• A különböző igényekre rugalmasan reagáló IT rendszerek

1. Hallgatókra és hallgatói sikerességre való
fókuszálás,
2. A tanítás és tanulás újbóli feltalálása
holisztikus, digitális módon,
3. Okos, biztonságos és agilis működésmód
kialakítása

implementálása (pl. felhő-alapú megoldások)

Oktatási transzformációs keretrendszer (OTK)
Strukturált támogatást nyújt a
felsőoktatási intézményeknek,
hogy azok holisztikus módon
legyenek képesek megtervezni
digitális transzformációjukat,
4 kulcsfontosságú pillér mentén.
A következő oldalakon minden
pillérre vonatkozóan gyakorlati
javaslatokat és fejlesztési
projekteket javasolunk.

Hallgatói sikeresség

Hallgatók
toborzása

Hallgatók
megtartása

Alumni hallgatók
menedzsmentje

Létesítmények
működtetése

Tanulási
menedzsment

Hallgatók
önmegvalósítása

Biztonságos
és összekapcsolt
campus
Biztonsági
menedzsment

Tanítás & Tanulás

„Jövőálló”
készségek

Kollaboratív
tanulás

Tanulási
terek

Kutatás

Adatmegosztás

Intézményirányítás

Kutatási
engedélyezés
Nagy
teljesítményű
számítástechnika
és MI

Kollaboratív
kutatás

Research
Deployment
„Blueprints”

Hallgatói sikeresség
Fókuszáljunk a hallgatókra! – 7. oldal
Tanítás és tanulás
Kiváló oktatók és kutató munkatársak vonzása, megtartása és támogatása – 11. oldal
Az oktatásmódszertan transzformációja – 15. oldal
Kutatás
Kutatás, fejlesztés és innováció támmogatása – 19. oldal
Biztonságos és összekapcsolt campus
Szolgáltatásorientált és agilis működés – 25. oldal
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A felsőoktatás transzformációja

Fókuszáljunk a hallgatókra!
A felsőoktatás egyik elsődleges feladata,
hogy támogassa a hallgatókat abban, hogy
kiaknázzák lehetőségeiket, és élethosszig tartó
tanulóvá váljanak egy változékony, bizonytalan,
összetett és kétértelmű (VUCA) világban.

Hallgatói sikeresség

I
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Hallgatói út

Mit tanuljak?
Hova menjek?
Egyszerűsített jelentkezés

Minőségi
bemutatkozás
és tudományos
orientáció

Oktatói támogatás
Hallgatói jólét és
útmutatás

Adatokba való
betekintés és
támogatás

Végzettség utáni
kutatási támogatás

Hallgatói élet iránti
elkötelezettség
Foglalkoztathatóság
és további tanulmányi
lehetőségek
Forrás: PwC UK – Transforming Higher Education – The Digital University
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A felsőoktatás transzformációja

Milyennek látják és érzik az egyetemet a
(jövendőbeli) hallgatók?
Mitől különleges az intézménye?

A hallgatói út újragondolása révén integrált,
személyre szabott, támogató digitális élményt
biztosíthat az intézmény a hallgatók számára.

Mik legyenek az első lépések?
• Hallgatók elkötelezettségének növelése és az intézmény működésének újragondolása
• Adatok használata a hallgatói sikeresség elsődleges tényezőinek megértése, erősítése
és a lemorzsolódás csökkentése érdekében
• Barátságos, könnyen használható hallgatói asszisztens platform biztosítása, ahol az
összes hallgatók számára fenntartott szolgáltatás elérhető

A leendő és már felvett hallgatók, öregdiákok számára
nyújtott szolgáltatások újratervezése és összehangolása egy
zökkenőmentes, integrált és személyre szabott digitális utazássá

A szükség…

Potenciális hasznok

• Hallgatók heterogén igényekkel

A hallgatók számára:

és háttérrel rendelkeznek

• Modern, digitálisan írni-olvasni
tudó hallgatók érkeznek a
felsőoktatásba – határozott
elképzelésekkel

• Hallgatók vonzása és a hallgatói
elköteleződés hatékonyabb
menedzsmentje

• Aktív, ingergazdag tanulási
terek, lehetőségek és
platformok

• Rugalmas tanulás(i platformok)
• Digitális, technológia-vezérelt
infrastruktúra

• Magasabb fokú hallgatói elköteleződés
• Magasabb fokú hallgatói elégedettség
• Jobb tanulási eredmények
A felsőoktatási intézmények
számára:

• További fejlesztési
potenciál a jól működő és
fejlesztendő területekről
szerzett tapasztalatok
alapján

Hallgatói sikeresség &
Életcikus Menedzsment

Hallgatók
toborzása

Hallgatók
megtartása

Alumni hallgatók
menedzsmentje

Hallgatók
önbeteljesítése

• Tanulási támogatás lehetőleg
személyre szabottan

• Kérdések és válaszok
támogatás

• Tanulási közösségek,
kapcsolatok és partnerségek

Hallgatói sikeresség

I
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Termékportfólió – fejlesztési javaslatok
Intelligens hallgatói asszisztens applikáció fejlesztése
Projekt
mérete &
időtartama

Fejlesztési projektek

Leírás

A középiskolás diákok
korai elköteleződését
támogató funkció

Felhasználóbarát oldal, amely a középiskolások számára nyújtott intézményi ajánlatok teljes
portfólióját tartalmazza (pl. tehetséggondozó programok, érettségi előkészítő tanfolyamok, tanórán
kívüli tevékenységek, nyílt napok, tudományos vonzerő projektek). A projekt a középiskolások
számára nyújtott, már meglévő kínálat újragondolására és bővítésére is. A funkció tartalmazza
a program kínálatot, az ingyenes rendezvényekre történő regisztrációt, a fizetős programok
webáruházát, a hallgató személyes menetrendjét az egyetemi térképpel, figyelmeztetéseket,
motivációs üzeneteket, híreket és a felsőoktatási programokba való felvétel ütemezését. (Az
ütemezéskezelő funkció is beletartozhat ebbe a funkcióba.)

M
6 hónap

Felvételit és
beiratkozást támogató
funkció

A funkció egyszerű magyarázatokat tartalmaz a felvételi- és beiratkozási procedúrával kapcsolatban,
valamint a rendelkezésre álló adatok, határidők, szabályok, emlékeztetők, segítségével támogatja a
döntéshozatalt.

S
3 hónap

Mesterséges
intelligencia
által támogatott
kurzusfelvételi ajánlat

A felsőoktatási intézmények historikus adataira épülő mesterséges intelligencia alkalmazással
predikció készítése arra vonatkozóan, hogy a hallgató a kurzust milyen eséllyel teljesíti majd. Ez
alapján személyre szabott javaslatokat kínál a hallgató számára, hogy mely kurzusokat és milyen
sorrendben vegye fel a program során a sikeres hallgatói életút elvégzése, valamint a program időben
történő teljesítése érdekébe. (Kezdeti pilot futtatása javasolt.)

L
24 hónap

Hallgatói életút
tervező / „Képzési
GPS”

A funkció abban támogatja a hallgatókat, hogy a mintatanterv és a kurzuskínálat alapján különböző
szcenáriók mentén különböző saját tanulási utakat tudjanak tervezni és azokat összevetni idő- és
költségek tekintetében. Mindez segít a sodródás helyetti tudatos tanulási útra vonatkozó döntések
meghozatalában, az előfeltételek és a mintatanterv alapján vizualizálja a kurzus sorrendet, kiemeli a
kulcsfontosságú kurzusokat. A funkció összeköthető az MI támogatott kurzusfelvétel ajánlóval.

S
3 hónap

Kreditátlag és
ösztöndíj kalkulátor

A funkció automatizált kalkulációt és vizualizációt, valamint egyszerű és átlátható hozzáférést biztosít
a saját kreditátlagokhoz és azok alapján az elért ösztöndíj mértékéhez. Mindez segíti a hallgatót
abban, hogy a következő félévre tervezhessenek.

S
3 hónap

Hallgatói élet
menedzsment funkció
(campus térképpel
és értesítésekkel) Otthon az egyetemen
funkció

Hallgatói motivátor

Alumni aktivátor
funkció

A funkció fő célja, hogy a hallgatók otthon érezzék magukat az egyetemen. A funkció személyre
szabott segítséget nyújt azáltal, hogy emlékeztető üzeneteket küld eseményekről, programokról,
megjeleníti teszi ezek elérhetőségét, a campus térképét, a hallgatók szempontjából releváns
szolgáltatások, irodák nyitvatartási idejét, valamint figyelmeztet a közelgő határidőkre is.

A hallgatói motiváció és az elkötelezettség növelése érdekében személyre szabott motivációs
üzeneteket küldhetünk a hallgatóknak. A hallgatói támogatás különböző, testreszabható formái
(chatfelületek, üzenetek, e-mailek) biztosíthatók a TR-ben szereplő adatok alapján jelenléttel,
eredményekkel, vizsgákra való felkészüléssel, a vizsgák teljesítésével, szabadidős vagy speciális
programokban való részvétellel kapcsolatban is buzdíthatók a hallgatók.
Annak érdekében, hogy az öregdiákokat eredményesebben vonjuk be az egyetem életébe, és éljünk
az e csoportban rejlő lehetőségeket, ez a funkció egy barátságos felületet kínál, amely bemutatja
az LLL (upskilling, továbbképzési) portfóliót, az egyetemi híreket, a hálózati és karriereseményeket,
továbbá az egyetemi oktatásba való önkéntes mentori, óraadói, projekt feladattal való
bekapcsolódás, kutatási projekt kezdeményezési lehetőségekkel kapcsolatos lehetőségeket .(Az
ütemezéskezelő funkció szintén integrálható ebbe a funkcióba.)

M
6 hónap

S
3 hónap

M
6 hónap

A hallgatói sikeresség tényezőinek megértése MI segítségével
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Projekt
mérete &
időtartama

Fejlesztési projektek

Leírás

Hallgatói adatok
elemzése,
vizualizálása a
tanulási sikerességgel
kapcsolatban

A hatékony beavatkozások megtervezése és a támogatás biztosítása érdekében a projekt
mesterséges intelligenciát alkalmaz a tanulói adatok elemzésére, hogy mélyebb megértést nyerjen a
tanulók sikerét befolyásoló tényezőkről. Az eredmények alapján egyértelmű intézkedések tervezhetők
az intézmény kulturális változásának támogatására, és olyan tanulási környezetek létrehozására,
amelyek elősegítik a tanulók sikerességét.

M
6 hónap

A felsőoktatás transzformációja

Kiváló oktatók és kutató
munkatársak vonzása,
megtartása és támogatása
A felsőoktatási intézmény sikere az oktató
és kutató munkatársak kiválóságán
áll vagy bukik.

Tanítás & Tanulás
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Azok az oktatók, akiket bőséges szakmai fejlődési lehetőség és intézményi szolgáltatások
támogatnak, motiváltak a munkájukban. Ezáltal olyan kultúrát tudnak kialakítani, amely
képessé teszi a hallgatókat arra, hogy mindent megtegyenek céljaik elérése érdekében.

Integrált, személyre szabott,
támogató digitális oktatói életút
biztosítása
• Egyetemi karrier vonzóvá tétele a tehetséges kutatók
számára

• Rugalmas és reszponzív oktatói asszisztensi
platformot biztosítása, amelyen keresztül számos
támogatási funkció érhető el

• Egyetemi dolgozók bevonása az intézmény
működésének újragondolásba

Várható előnyök
• Az oktatói karrier vonzóbbá válik
• A dolgozók elégedettsége növekszik
• Az oktatók motiváltabbá válnak a hallgatók
támogatásában

• Az oktatók elkötelezettebbé válnak

• Egyetemi karrierrendszer újratervezése az oktatási és
a kutatási kiválóság közötti egyensúly megteremtése
érdekében

• Mesterséges intelligencia és adatelemzés alkalmazása
az oktatás és tanulás várható jövőbeli tématerületeinek
előrejelzésére

Tanítás & Tanulás

• Egyetemi dolgozók jövőképes
kompetenciafejlesztésének támogatása az oktatási
és tanulási tartalom korszerűsítésének elősegítése
érdekében

• Az oktatók továbbképzése a digitális térben a Digital
Fitness App támogatásával (egyetemek számára
ingyenes, a PwC biztosítja)

Tanulási
menedzsment

Kollaboratív
tanulás

„Jövőálló”
készségek

Tanulási
terek

• Hatékony, együttműködési terek biztosítása az oktatók
és a hallgatók számára
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A felsőoktatás transzformációja

Hallgatói életút

Oktatói életút

„Saját portál” szolgáltatás
Digitális platform biztosítása minden
oktató számára az adminisztratív,
támogató és oktatói feladatok
ellátásához

Mit tanuljak?

Betekintés & elemzés
Hova menjek?

A tudományos munkatársak jobban
megértik hallgatóik teljesítménye
mögött álló tényezőket az
összegyűjtött adatok segítségével

Beiratkozás megkönnyítése

Intézményi
bevezetés és
tudományos
orientáció

Oktatói támogatás

Hallgatói jólét és
tájékoztatás

Adatalapú hallgatói
támogatás

Posztgraduális
akadémiai
támogatás

Hallgatói életút iránti
elköteleződés

Foglalkoztathatóság
és további akadémiai
lehetőségek

Akadémiai támogatás
Az oktatók támogatása az oktatási
feladatokban

Professzionális szolgáltatás
támogatás
Lehetővé teszi a dolgozók számára,
hogy hatékonyan irányítsák az
egyetemi „vállalkozást”

Kutatási támogatás
Az akadémikusok támogatása
publikációs lehetőségekkel és
kutatási tevékenységekkel

Finanszírozás & együttműködési
támogatás
A különböző tudományterületek
közötti együttműködés támogatása
kutatási a publikációs céllal

Közösségi elköteleződés
A szélesebb körben és a helyi
vállalkozások körében fenntartott
kapcsolatok támogatása

Forrás: PwC UK – Transforming Higher Education – The Digital University

Tanítás & Tanulás
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Termékportfólió – fejlesztési javaslatok
Egyetemi asszisztens kifejlesztése
Projekt
mérete &
időtartama

Fejlesztési projektek

Leírás

Ütemezéskezelő
funkció egyetemi
térkép támogatással
és riasztásokkal

A funkció személyre szabott segítséget nyújt az oktatók munkaszervezésének kezelésében
esemény emlékeztetőkkel, programhelyszínek jelzésével, campus térkép támogatással,
nyitvatartási idő információval és határidők figyelmeztetésekkel.

M
6 hónap

Karrierpálya-támogató
funkció (intézményi
értékelési kritériumok
alapján)

Felhasználóbarát funkció, amely segíti az oktatókat értékelési kritériumaik megértésében,
értelmezésében, a múltbeli teljesítményadatok alapján megmutatja a jelenlegi
teljesítménymutatókat, forgatókönyveket ad a fejlesztéshez, személyre szabott motivációs
támogatást nyújt, határidő emlékeztetőket tárol és adminisztratív támogatást ad intézmény
számára biztosítandó releváns adatokra vonatkozóan.

S
3 hónap

Nemzetközi mobilitás
támogatás

Az oktatói mobilitás fokozása érdekében ez a funkció kereshető információkat ad a már meglévő
mobilitási megállapodásokról, segítséget nyújt új szerződés megfogalmazásához, mobilitási
jelentkezéshez, elnyert ösztöndíjak ügyintézéséhez, utazásszervezéshez, jelentéskészítéshez.

M
6 hónap

Együttműködési felület

A funkció támogatja a munkatársak, hallgatók és külső partnerek csoportjainak online
létrehozását és aktív együttműködését. Támogatja az együttműködő partnerek keresését,
a megosztást és közös alkotást, dokumentum tárolást paraméterezett hozzáféréssel,
kommunikációt/csevegést, tudásbázis támogatást.

S
3 hónap

Tartalomfejlesztés
támogatása

Ez a funkció egy olyan támogató eszköz, ahol információk és adatok állnak rendelkezésre
a foglalkoztatás, a technológiai fejlődés, az innováció új trendjeiről adott tudományos/téma
területen, valamint módszertani támogatást is nyújtanak a különböző tanulási stílusban tanuló
hallgatók számára különféle tartalmak létrehozásához, tippek, jó gyakorlatok, gyakorlati
útmutatók és kiváló tartalomfejlesztők online közössége állnak rendelkezésre az oktatók
közötti tanulás elősegítésére. (Az adatelemzésből és a mesterséges intelligenciából származó
információk a feltörekvő munkaerőpiaci/technológiai változásokról beépíthetők ebbe a
funkcióba.)

M
6 hónap

Tudásmenedzsment
portál funkció,
melynek célja a
továbbképzés és az
anyagok keresésének
támogatása

Integrált tudásmenedzsment portál az intézmény számára, amely könnyen kezelhető és elérhető különböző forrásokból származó tartalmak, adatbázisok, gondolatvezér anyagok.

S
3 hónap

Távoktatást és vegyes
tanulást támogató
funkció

Az integrált videokonferencia rendszerrel rendelkező automatikusan skálázó távoktatási rendszer
(LMS, LCMS) támogatja a kevert, hibrid és távoktatást a felsőoktatási intézmények számára.

S
3 hónap

Adminisztratív
támogató funkció

A digitális háttérfolyamatokon (lásd szolgáltatás-orientált és agilis működés rész) alapulva ez
a funkció támogatja a dolgozókat a kérések és azok kimenetelének nyomon követésében, a
hallgatói kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatalában és az összes adminisztratív kérdés
kezelésében/tanulásában.

M
6 hónap

A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának feltárása a mesterséges intelligencia segítségével
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Projekt
mérete &
időtartama

Fejlesztési projektek

Leírás

Intézményi
tananyagtartalom
és munkaerőpiaci
kereslet elemzése

Már léteznek és fejlesztés alatt állnak olyan szolgáltatások, amelyek, mesterséges intelligencia
segítségével, programszintű tájékoztatást nyújtanak az oktatási program tartalmának a
munkaerőpiaci igényeknek (munkakereslet kompetencia leírása) való megfeleléséről.
A már meglévő szolgáltatásokra alapozva egy automatizált oktatói szolgáltatás alakítható ki,
amely rendszeres visszajelzést ad az oktatási program tartalma és a munkaerőpiaci igények
közötti eltérésről.

L
24 hónap

Szabadalmak és
publikált innovációk,
kutatási eredmények
elemzése a releváns
tudományterületeken
megjelenő
technológiai trendek
meghatározása
érdekében

Már léteznek és fejlesztés alatt állnak olyan szolgáltatások, amelyek, mesterséges intelligencia és
NLP segítségével információt nyújtanak a közelgő technológiai és innovációs trendekről (kutatási
publikációk, szabadalmak alapján), hogy a felsőoktatási tartalom jobban igazodjon a közelgő
trendekhez.
A már meglévő szolgáltatásokra alapozva egy automatizált oktatói szolgáltatás alakítható ki,
amely segítségével rendszeres visszajelzést kaphatnak a közelgő technológiai trendekről.

L
24 hónap

A felsőoktatás transzformációja

A hallgatók tanulási
folyamatának újragondolása
– az oktatásmódszertan
átalakítása
A „tudástranszfer” helyett az egyetemeknek azon
kompetenciák erősítésére kell összpontosítaniuk, amelyek
elősegítik a hallgatók sikerét, kiteljesedését egy VUCA
(változékony, bizonytalan, összetett, kétértelmű) világban.

Tanítás & Tanulás
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Hallgatói igények:

Munkáltatói
igények:

• Személyre szabott tartalom és
tanulási lehetőségek,

• Problémamegoldókészség,
• Kritikai gondolkodás,
• Együttműködésre való

• Digitális megoldások,
• Egyéni igényeket figyelembe
vevő haladás biztosítása,

képesség,

• A jelen és a jövő munkaerőpiaci

• Innovációra való nyitottság,
• Társas- érzelmi intelligencia,
• Digitális írni- és olvasni tudás

igényeire való felkészítés.

– programozói és IT skillek

A felsőoktatásnak újra kell gondolnia
a tanítást és a tanulást

Tanítás & Tanulás
Tanulási
menedzsment

„Jövőálló”
készségek

A tanulás legyen…

• A való élet szempontjából

• Egyéni igényeket figyelembe

releváns,

Kollaboratív
tanulás

Tanulási
terek

vevő, személyre szabott,

• Tapasztalatra építő és motiváló,

• Együttműködésre építő, mégis
önállóságra tanító.

Értékelés

Elemzés

Alkalmazás

Megértés
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Alkotás

A hallgató képes egy funkcionális egységet képezni az elemekből, új produktumot vagy véleményt
tud formálni: összegyűjtés, létrehozás, szerkesztés, tervezés, fejlesztés, szövegezés,
újrarendezés, újraírás, szervezés, kidolgozás

Emlékezés

A hallgató képes megítélni és igazolni döntéseit: értékelés, érvelés, védelem, bírálat,
kiválasztás, támogatás, értékelés, vita, mérés, kiválasztás, tesztelés, megerősítés
A hallgató különbséget tud tenni részek, egységek között, képes felmérni, hogyan
kapcsolódnak egymáshoz, a teljes struktúrához és célhoz: összehasonlítás, összekapcsolás, kritizálás, elkülönítés, kérdezés, osztályozás, különbségtétel, kísérletezés
A hallgató új módon tudja használni az információt: demonstrálás, dramatizálás,
interpretáció, megoldás, használat, illusztrálás, átalakítás, megvitatás, előkészítés
A hallgató értelmet tud társítani a hallott, írott és grafikus üzenetekhez:
értelmezés, példázat, csoportosítás, összegzés, következtetés,
összehasonlítás, magyarázat, parafrázis, megvitatás
A hallgatók képesek felismerni és felidézni a releváns tudást
hosszútávú memóriájukból: definiálás, duplikálás, listázás,
memorizálás, megismétlés

Bloom Reversed Taxonomy, Forrás: https://mramusicplace.files.wordpress.com/2017/01/blooms-image-1.jpg

A hallgatók tanulási eredményeinek mélyítése, az egyszerű „megértés” szintjéről az
„alkotás” szintjére való eljutás érdekében az adaptív, molekuláris online tanulással
támogatott kooperatív, projekt alapú oktatásmódszertan bevezetése javasolt.
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A felsőoktatás transzformációja

Kooperatív, projekt alapú oktatás
Oktatási szervezet, amelyben „intenzív, kölcsönösen felelős, egymást ellenőrző, megerősítő
és támogató együttműködés alakul ki a tanulók között”
Az oktató kiadja a
projekt feladatot és
a rész-feladatokat a
csoporttagoknak

A projekt célja

Együtt
tanulás

k

Valamennyi csoporttag felelős egy részfeladatért, melyet csak ő végezhet el.
Minden csoporttagnak feladata a saját
részfeladatának a csoport többi tagjának
való megtanítása. Minden csoporttag felel
a projekt feladat megoldásáért.

A projekt végén a hallgatói csoportok prezentálnak,
a csapattagok egymás részfeladatairól (és nem
a sajátjukról) számolnak be az egymástól tanulás
elősegítése érdekében.

pe

Felelőssége
k

Visszajelzés

Sz
er
e

A hallgatók csoportokban
oldanak meg egy projekt
feladatot. A hallgatói
csoport ideális esetben
4-6 fős és heterogén
kompetenciaszintű
hallgatókból áll.

Ciklikus formatív értékelés történik
a projektek végén és 360 fokos
visszajelzés (feedback) történik a
projekt végén.

A kooperatív, projektalapú és
adaptív online tanulási módszerek
előnyben részesítik a fejlesztő
értékelést
A kooperatív, projekt alapú oktatás előnye,
hogy…

•

A molekuláris adaptív online
tanulásmódszertan előnye, hogy…

Molekuláris, adaptív online tanulás
A hallgató egyénileg sajátítja el a projektek
megvalósításához szükséges tudást kis tanulási
egységekben, adaptív online tanulás keretein belül
(molekulás/mikrotanulás).
A tanulási molekulák a projektek
megvalósításában nyújtanak segítséget

Segít a hallgatóknak kooperatív módon
együttműködni, amit a munkaerőpiac
alapvetően elvár.

•

A hallgatók a kis tananyagegységeket
gyorsabban képesek elsajátítani,

•

A sok kis egység megszerzése és teljesítése
önbizalmat és motivációt ad,

•

Minél kisebb a tananyagegység, annál
egyszerűbb az értékelés.

A tanulási „molekula” három
kis egységből épül fel:

t1
Pro
jek

tn
jek
Pro

Cél: megadja a molekula
tanulási célját, terjedelmét

2
ekt

j

Pro

....
Kompetencia

Értékelés:
annak ellenőrzése,
hogy a tanulási célt a
hallgató elsajátította
e és ha nem, akkor
milyen területen van
az elakadás.

Tartalom: bármilyen anyag,
mely az adott tanulási cél
önálló elsajátítását lehetővé
teszi (pl. film, szöveg, kép,
játék stb.)

Proje

....

kt 3

....

....

Egy gráf/fa struktúra kerül a
molekulákból létrehozásra a szerint,
hogy melyik molekula melyik másik
molekula előtanulmányi feltétele.
Egy gráf/fa egy képzést vagy egy
kurzust fed le.

A hallgató itt
akad el

Az előtanulmányok
aktiválódnak

Tanítás & Tanulás
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Termékportfólió – fejlesztési javaslatok
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Projekt
mérete &
időtartama

Fejlesztési projektek

Leírás

Kurzus/modul/program
transzformáció
támogatása pilot
projekt keretében

Egy pilot projekt keretein belül két módszertan kerül együtt bevezetésre az oktatói csapat és az
adminisztratív munkatársak közös tanulásával. Módszertani képzési támogatást, kézikönyveket
és irányelveket, a várt tanulási eredmények, a tantervek, az oktatási és tananyag általános
átalakításának támogatását csapatunk biztosítja.

Upscaling/
Rendszerszintű
kiterjsztés támogatása

A kísérleti projekt eredményeinek kiterjesztése (az oktatói affinitásának megfelelő mértékben) további
évfolyamra, képzési részre, programra. Ez magában foglalhatja az adott kar működési modelljének
lassú átalakulását, az infrastruktúra és a HR-igények átalakulását, az értékelési szabályok, az oktatók
értékelésének transzformációját és az ehhez kapcsolódó adminisztráció változtatását. Lassú,
kultúraváltoztatási projekt.

M
3-6 hónap

L
18-24 hónap

A felsőoktatás transzformációja

Kutatás, fejlesztés
és innováció támogatása
A kutatás segíti felfedezést, az innováció és a fejlesztés
pedig az új ötletek megvalósítását. Az oktatási és tanulási
tartalomba beépülő új felfedezések és megoldások elősegítik
a felsőoktatási intézmények akadémiai kiválóságát.
Napjainkban az exponenciális technológiai fejlődés arra
kényszeríti az intézményeket, hogy digitálisan fejlesszék a
kutatókat, digitális kutatási módszereket alkalmazzanak
és találjanak ki minden területen, proaktívan irányítsák és
kövessék nyomon a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI)
tevékenységeket a stratégiai területeken.

Kutatás
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Közös kihívások
K-K-Európában

Már létező jó gyakorlatok
K-K-Európában

• Gyakran hiányzik az intézményi

• Valódi kiválósági

stratégia által vezérelt KFIfókusz.

• Gyenge KFI monitoring és
értékelési mechanizmusok
működnek.

• Az együttműködés kultúrája
fejletlen, alacsony részvétel az
EU kutatási hálózataiban.

• Kevesebb siker nemzetközi
kutatási konzorcium vezetésben
a Horizon keretében

• Nagyszabású nemzetközi KFI
projektek menedzseléséhez nem
biztosított projektmenedzsment
támogatás.

• Kevésbé intenzív publikációs
tevékenység vezető nemzetközi
folyóiratokban, mint az EU-ban
(kihívás továbbra is az idegen
nyelvek ismerete és a magas
szintű tudományos íráskészség).
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központok a tudományban.

• Számos inkubációs
központ, felsőoktatás és
ipar közötti együttműködési
platform indult.

• Kooperatív doktori
programok bevezetése –
egy magyarországi iparági
partner konkrét alkalmazott
kutatási projektjét célozzák
meg.

• A mesterséges intelligencia
használatával kapcsolatos
kutatások jelentős
eredményekkel kezdődtek.

A technológia és a
digitalizáció által kínált
lehetőségek
• Egyszerű, manuális és
időigényes feladatok
automatizálása a KFI projektek
felgyorsításához.

• A big data, az adatelemzés és
a vizualizáció új módszereket
nyit meg, és a tudomány minden
területén mélyebb megértést
kínál a meglévő adatokhoz.

• A mesterséges intelligencia
(deep learning, machine
learning, natural language
processing) használatával
használatával minden területen új
betekintést nyerhetünk.

• A projektmenedzsment és
együttműködési eszközök
alkalmazása növeli a kutatási
projektek hatékonyságát.

A felsőoktatás transzformációja

Kutatás, fejlesztés és innováció
fokozása a felsőoktatási intézményben

Kutatás

• A kutatók digitális
továbbképzése
– adatelemzés,
vizualizáció,
mesterséges
intelligencia
alkalmazások,
blokklánc.

Kutatási
engedélyezés

Kollaboratív
kutatás

Nagy
teljesítményű
számítástechnika
és MI

Research
Deployment
„Blueprints”

• A kutatók támogatása

biztosítása kutatók és
partnerek számára.

• Kutatás ösztönzése

• Biztonságos, megfelelő,
rugalmas és méretezhető
felhő alapú informatikai
infrastruktúra biztosítása
költséghatékony módon.

• Élvonalbeli mesterséges
intelligencia-specifikus hardver
és kognitív szolgáltatások
alkalmazása a hatékonyabb
KFI tevékenység érdekében.

Kutatás

hálózatokban, projektekben
való részvétel és aktív
szerepvállalás támogatása.

• Együttműködési platform

projektmenedzsment
„szolgáltatással”.
és motiválása az
intézményi stratégiának
megfelelő területeken
az erőforrások hatékony
felhasználására.

• A nemzetközi kutatási

• Az interdiszciplináris és
multidiszciplináris kutatási
projektek ösztönzése.

• Egyértelmű KFI értékelési
kritériumok meghatározása,
nyomonkövetése,
tevékenységek elemzése,
ösztönzők biztosítása.

• A felsőoktatási intézmény
és az ipar/munkaadó közötti
kollaboratív KFI projektek aktív
fejlesztése és támogatása

• Kapcsolódás az
egyetem helyi, regionális
közösségéhez, kutatási
lehetőségek aktív keresése.

• A kutatási eredmények
célzott és személyre szabott
kommunikálása a különböző
érdekeltek felé
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A sikeres kutatási ökoszisztéma felépítéséhez
elengedhetetlen, hogy az intézmény…
… azonosítsa, ismerje meg és kezelje a kutatók kihívásait
A kutatói életút támogatás és egy világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott értékelést lehetővé
tevő teljesítményértékelési rendszer kialakítása nagyobb mozgásteret és jobb eredményeket
biztosít a kutatási tevékenység során.

A kutatók megértése
és a számukra releváns
„kutatási perszóna”
kialakítása

Fejlesztendő területek
meghatározása és a
„to be” út feltérképezése

A kutatási életút
feltérképezése/
felvázolása az összes
érintett bevonásával

A kutatói életút digitális
megoldásokkal való
támogatása

A kutatói életút
intézményen belüli
újragondolása

… a kutatóknak end-to-end kutatói életutat biztosítson
Valamennyi érintett bevonása révén azonosíthatók a kutatókat érintő kihívások, melyek
orvoslása hozzájárulhat a kutatói életpálya népszerűsítéséhez, a pályára vonzáshoz és a
pályán maradásra ösztönzéséhez.

Tehetséges hallgatók
bevonzása és
megtartása

Finanszírozás, támogatási lehetőségek
biztosítása, átláthatóbbá tétele

„On-boarding”

Mentorálás és tovább-képzés

Adminisztratív támogatás

Kutatás utáni támogatás

Forrás: https://www.pwc.com/m1/en/publications/advancing-academic-research-in-gcc/advancing-academic-research-in-gcc.pdf
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… meghatározza a kutatási stratégiát, és egy jól felépített átfogó kutatóirodát hozzon létre
Az egyetemi kutatási szolgáltatások felépíthetők a kutatói út köré a tapasztalatok
javítása érdekében.

KFI
projektmenedzsment
támogatás

Kutatási
partnerkapcsolatok
előmozdítása

Szabadalmi,
szellemi termék
védelemmel
kapcsolatos
támogatás

Kutatás

Kutatási források
menedzsmentje

Kutatói iroda és
kutatói információs
rendszer

Etikus kutatásban
támogatás

Jelentések,
riportok a kutatási
tevékenységről

Új kutatási források
megszerzése

Egészség
& biztonság
kérdéseiben
támogatás
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Termékportfólió – fejlesztési javaslatok
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Projekt
mérete &
időtartama

Fejlesztési projektek

Leírás

Kutatási iroda és
kutatási információs
rendszer felállításának
támogatása

A Kutatási iroda felállításakor a tervezett támogató tevékenységek workflow-inak megtervezése,
tudásbázis kialakítása. Kutatási információs rendszer kialakítása, mely a teljes KFI projekt életutat
támogatja a lehetőségtől az eredmények publikációjáig. A rendszer adatai alapján célcsoportokra
adaptál BI támogatott monitoring felületek készülnek, melyek biztosítják a szerepkörök szerinti elvárt
célok teljesülésének monitorozását (kutató- projekt szinten, egységvezető- egység projektjei szintjén,
intézményvezetés intézményi szinten)

L
12 hónap

Projekt menedzsment
támogatás biztosítása
KFI projektekhez

Kapacitás építés, IT támogató eszközök biztosítása, a KFI projektek menedzsment támogatása
igénylése – biztosítása folyamatának workflow tervezése, tréning a PM támogatás igénybevételének
előnyeiről.

S
3 hónap

Együttműködési
tér biztosítása KFI
projektekhez

A KFI projektekhez allokálható digitális tér kialakítása, ahol ipari, társadalmi, kutatási külsős és eltérő
szervezeti egységhez tartozó belsős partnerek is együttműködhetnek. A funkcionalitásba beletartozik
a közös tárhely, a PM és IT támogatási szolgáltatások, a kommunikációs és chat csatornák, a
projekthez dedikált HPC/MI kapactások, tudományos adatbázisok és tudásbázisok.

L
12 hónap

Biztonságos és
méretezhető HPC
kapacitás biztosítása a
KFI projektekhez

Biztonságos, megfelelő méretű és rugalmasan méretezhető felhő alapú vagy hibrid IT infrastruktúra
kialakítása, amit az intézmény költséghatékony módon tud biztosítani a nagy számítási igénnyel
rendelkező KFI projektekhez.

S
3 hónap

Könnyen használható
MI szolgáltatások
hallgatóknak
oktatóknak és
kutatóknak

Az MI várhatóan megváltoztatja és ezáltal demokratizálja/tovább „laposítja” a világot. Hallgatók,
oktatók és kutatók számára is hozzáférhetővé, ismerté kell tenni a technológiát és biztosítani kell
számukra az MI-hez szükséges IT infrastruktúrát, valamint az MI kognitív szolgáltatásait.

S
3 hónap

A felsőoktatás transzformációja

Szolgáltatásorientált
és agilis működés
Ma a hallgatók és az oktatók magas színvonalú, gyors,
könnyen használható szolgáltatásokat várnak el a
felsőoktatási intézményektől rugalmas, barátságos és
biztonságos fizikai és digitális környezetben. Ahhoz, hogy
megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak, a felsőoktatási
intézményeknek újra kell gondolniuk munkafolyamataikat,
és át kell alakítaniuk fizikai és digitális munkakörnyezetüket.

Biztonságos és összekapcsolt campus
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Mi a kihívás?
• Az egyetemek a digitális stratégiák kidolgozására
koncentrálnak, informatikai megoldásokba
fektetnek be, anélkül, hogy tudnák, hogy ezek
ténylegesen hogyan hozzák meg a várt hasznot.

• Az egyetemek gyakran nem rendelkeznek a
képességgel, a hosszú távú elkötelezettséggel
és az erőforrásokkal a digitális stratégiák sikeres
megvalósításához.

Biztonságos
és összekapcsolt
campus
Biztonsági
Menedzsment

Adatmegosztás

Az intézménynek nincs szüksége digitális
stratégiára. Ehelyett olyan stratégiára
van szüksége, amely folyamatos digitális
átalakulást tartalmaz. A működés, az
informatika és a fizikai infrastruktúra
fontos eszközök a cél eléréséhez: az
intézményi sikerhez.

Mi az elképzelése az intézményi
stratégiáját legjobban szolgáló
működésről és infrastruktúráról?
Mik lehetnek az intézmény első lépései?

Létesítmények
működtetése

Intézményirányítás

1

Az intézményi szereplők bevonása: hallgatók, oktatók,
adminisztratív munkatársak és számítástechnikai (IT)
szakemberek.

2

Az adatok használata a jelenlegi működés és intézményi
szükségletek megértése érdekében.

3

Az intézmény átfogó stratégiájára alapozva, olyan, az intézmény
működésére és infrastruktúrájára vonatkozó vízió alkotása,
mely a jövő generációk igényeihez igazodik.

4

Útiterv készítése a stratégiai célok eléréséhez.

Szolgáltatásorientált és agilis működés,
biztonságos és rugalmas infrastruktúra
• Az adminisztratív folyamatok egyszerűsítése, standardizálása és szolgáltatásként való biztosítása mind az oktatók,
mind pedig a hallgatók részére – digitális, automatizált workflow folyamatok és IoT rendszerek alkalmazása.

• Tiszta és érthető elvárások felállítása, a célokhoz kapcsolódó mérés és értékelés (tudományos és adminisztratív
személyzet számára) a minőségi KPI meghatározása érdekében. A mérés módjának és adatköreinek meghatározása.

• Az adatigények megtervezése a hatékony és eredményes intézményi irányításhoz,
a monitoring rendszerek kiépítéséhez, az adatok elemzéséhez és
megjelenítéséhez. Az adatforrások, adatgyűjtés, adatfeldolgozás,
adatszolgáltatás teljeskörű, tudatos megtervezése, kialakítása.

• Adatelemzésen nyugvó monitoring rendszer és átláthatóság
biztosítása az intézmény működésébe a hatékonyság és
eredményesség, a szervezeti és folyamat agilitás és a minőség
növelése érdekében.

• A rendelkezésre álló fizikai terek újragondolása,
IoT rendszerek segítségével való fenntarthatóvá tétele,
hogy szolgálni tudja az együttműködésre épülő munkavégzést.

• Rugalmas, összekapcsolt és biztonságos IT infrastruktúra
kialakítása a fenti igények alapján (különös tekintettel
a BYOD - bring your own device felsőoktatási környezetre).
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Termékportfólió – fejlesztési javaslatok
Projekt
mérete &
időtartama

Fejlesztési projektek

Leírás

Intézményi koncepció
kialakítása a
workflow-k, adatok,
IoT rendszerek
együtteséről (IT
stratégia helyett)

Intézményi transzformációs átfogó stratégia alapján a háttértámogatási funkciók újratervezése oly
módon, hogy az adatok, a workflow-k és az IoT rendszerek az intézmény hallgatói, tanulás-tanítási,
kutatási céljainak elérését a legjobban szolgálják, a célra tartást monitorozzák és a hallgatók, oktatók
és dolgozók élményét javítsák.

L
12 hónap

Fizikai és IT
biztonsági/
kiberbiztonsági terv

A felsőoktatási intézményekben a hallgatók és oktatók rendszerint a saját eszközeiket használják,
miközben az intézmény számos adatvédelmi és szellemi tulajdon védelme alatt álló információt tárol.
Mindezért a fenti IT koncepció kiegészítéseként elengedhetetlen az infobiztonsági és kiberbiztonsági
terv elkészítése. Mindez olyan módon, amely a felhasználói élményt nem rontja és a legkevésbé
adminisztratív.

S
3 hónap

A professzionális tanulási környezet hallgatói, valamint munkakörnyezet oktatói és dolgozói
Egységes és kötelező
biztosításához tekintettel a kezelt személyes adatokra és szellemi termékekre elengedhetetlen a
címtár és autentikációs biztonság megteremtéséhez egy egységes intézményi mail cím regiszter és fejlett azonosítási és
rendszer
hozzáférés menedzsment rendszer létrehozása által, melyet valamennyi intézményi használatú
szoftver esetében alkalmazni szükséges.

S
3 hónap

Az intézményben
használt HR/pénzügyi/
tanulmányi admin.
folyamatok workflowjának egyszerűsítése,
digitalizálása

A végfelhasználó igényei és a jogszabályi környezet alapján a háttérfolyamatok újratervezése
a szolgáltatási minőség és felhasználói élmény, az idő és adminisztrációs igény csökkentése
érdekében, lehető legmagasabb fokú digitalizálás és automatizálás mellett. A dolgozók képzése az új
folyamatokról.

L
12 hónap

IoT rendszerek
tervezése az
intézményi
fenntarthatósági
szempontok
támogatására

IoT rendszerek létrehozatala annak érdekében, hogy automatizált rendszerek biztosítsák az optimális
energia felhasználást, fűtést, világítást, levegőztetést, hűtést. Prediktív karbantartási rendszerek
létrehozatala a karbantartási költségek csökkentésére.

L
12 hónap

Az intézmény adat
workflowjának
megtervezése és
megvalósítása

Az intézmény különböző létező és potenciális adatforrásainak feltérképezése, intézményi „adattárca”
megtervezése, adatvagyon menedzsment kialakítása, elsődleges és másodlagos adathasznosítási
utak és workflowk kialakítása, támogató szolgáltatások tervezése.

L
12 hónap

Az intézmény fizikai
tereinek, funkcióinak
és elhelyezkedésének
újratervezése

A fizikai környezet akár meglévő keretek közötti újratervezése annak érdekében, hogy az egyetem
átfogó céljainak tanítás-tanulási módszertani megújításának, új szolgáltatásainak back és front officeainak igényeit kielégítse.

L
12 hónap

Biztonságos és összekapcsolt campus
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