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A kormányzat célja a felsőoktatásban

• a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozícionált,

• a társadalmi kihívásokra válaszolni képes,

• hazánk gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó felsőoktatási
rendszer működtetése, melynek

• alapvetőmozgatórugója averseny.

„Fokozatváltás a felsőoktatásban”
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Az elvárt felsőoktatás képe 2030-ban

• Az intézmények viszonyrendszerét az együttműködés és a képzések közötti 
egészséges verseny jellemzi. 

• A kínált képzés minősége nagymértékben javul, az oktatók felkészültebbek, 
az oktatás élménye intenzívebb, a személyes foglalkozás tágabb teret kap.

• Természetesnek számít a hallgatók képességeinek megfelelő differenciálás
• Az egyetemek küldetésének középpontjában a tudományos kutatás, az új 

tudás teremtése áll, míg az alkalmazott tudományok egyetemein a hangsúly a 
tudás hasznosításán van

• A képzési struktúra differenciáltabb, ugyanakkor rugalmasabb a mostaninál
• Minden intézményben működnek tehetséggondozó programok
• Minden intézmény világszínvonalú abban az egy-két diszciplínában, amely a 

saját kiemelt területe, összességében pedig az ország felsőoktatási 
intézményei kollektíven, minden tudásterületet és tudásszintet lefednek

• Az intézményi kultúrát egyetlen szóval, a „minőséggel” jellemezhetjük
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A stratégia megvalósítása
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Nftv. és egyéb 
jogszabályok

•Általános keretek
•Rendszer felépítése
•Ágazatirányítási és 
fenntartói feladatok

Forrás

Feladat, 
határidők

„Fokozatváltás a 
felsőoktatásban”

Akciók

Munkaterv

Fenntartói iránymutatások, az 
intézmények feladatainak, 

szerepének rögzítése

EMMI 
FEÁT

Felelős

felsőoktatási 
intézmények

Jogszabályi elvárások Ágazatirányítási és fenntartói elvárások



A Debreceni Egyetem eredményei, szerepe

„Kiemelkedő egyetem” - „Kiemelt egyetem”

• 26 000 fős hallgatói összlétszám
• Több, mint 1000 tudományos fokozattal rendelkező oktató
• Több, mint 3700 külföldi hallgató 70 különböző országból, ezáltal a magyar

felsőoktatási intézmények között a legtöbb külföldi hallgatóval rendelkező
egyetem

• Kiemelkedő idegen nyelvű oktatói állomány, jelentős nemzetközi kapcsolatok
• Nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyezések
• A magyar felsőoktatás kutatási kapacitásának 15 %-át tudja magáénak

• Hatékony, eredményes, racionális, stabil működés:
• Saját bevételnövekedése a7 évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 14 Mrd forint
• Kiadásai nem változtaka 7 évvel ezelőtti szinthez viszonyítva
• Évi 17 millió eurós K+F bevétel
• 2010-től 27 Mrd forint EU-s támogatás (TÁMOP, TIOP)
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