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KUTATÁSI TERÜLETEINK




Felsőoktatás-kutatások
a

tanulás és tanítás területe

a

szervezeti-vezetési folyamatok területe

Az oktatási ágazati innovációs rendszer
folyamatainak kutatása
a

mikro- és a makroszintű folyamatokra
egyaránt kiterjedően

Felsőoktatási kutatások


Felsőoktatás-menedzsment kutatások




A tanári tanulás kutatása (Horizon 2020) /EDiTE/




„The Learning Teacher” kutatási program - a „tanári tanulás innovatív tanulási
környezetekben” című kutatás

Tanulástámogatás a felsőoktatásban




az ágazati irányításra, a felsőoktatási intézmények vezetésére, a vezetői felelősségre,
általában az intézményi működésre, mindennek külső és belső szabályozási hátterére,
valamint az ezekkel összefüggő legjobb gyakorlatok feltárására fókuszálva

a felsőoktatás hallgatóinak, oktatóinak és csoportjaiknak tanulása, azon innovatív
gyakorlatok vizsgálata, amelyek elősegítik a tanulási eredmények alapú és
tanulásközpontú szemlélet megvalósulását a felsőoktatásban

Felsőoktatás Menedzsment Műhely


2008 óta zajló rendezvénysorozat a felsőoktatás szervezeti és vezetési kérdései iránt
érdeklődő szakemberek részére az eltérő intézményi gyakorlatok megismerése,
nemzetközi példák tanulmányozása, a felsőoktatás-menedzsment aktuális elméleti és
gyakorlati kihívásainak elemzése, vonatkozó kompetenciák, szakmai kapcsolatrendszerek
fejlesztése érdekében

Innovációval összefüggő kutatások


Helyi-intézményi oktatási innovációk keletkezése, terjedése és
rendszerformáló hatása (Innova – OTKA kutatás)




Innováció és vállalkozás a felsőoktatásban




a mikro-szintű (helyi/intézményi) innovációk keletkezése, terjedése, az általuk gyakorolt
hatások az oktatási rendszerek makro-szintű (rendszerszintű) változásaira, különös
tekintettel a tanulási környezetet érintő innovációkra

Az Európai Bizottság és az OECD közreműködésével kidolgozott a HEInnovate felsőoktatási
kutatási és fejlesztési program részeként, amelynek középpontjában álló, egy
felsőoktatási intézmény innovativitását, a rá jellemző kezdeményező- és
vállalkozóképesség mértékét 7 dimenzió mentén megítélő önértékelési eszköz révén 5
magyar felsőoktatási intézményben tapasztaltakról készül átfogó jelentés

Vezetőképzés és vezetésfejlesztés


A Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet képzési, kutatási és fejlesztési
programjaiban, így többek között például az iskolák, mint tanulószervezetek témájáról
szóló kutatásban való közreműködés, és annak révén a kutatócsoportunkban keletkező
tudás gyakorlati hasznosítása, az elmélet és a gyakorlat közötti intenzív párbeszéd,
valamint az oktatási innovációs folyamatok gyakorlati terepen történő vizsgálata

Korábbi kutatásokra épülő jelenleg is
folyó tudományos tevékenység


Közoktatási fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusa – ImpAla kutatás
(OTKA)



Tanulószervezetek az oktatásban



Tudásmenedzsment a közoktatásban



Oktatási ágazati innovációs stratégia (NOIR, NOIR+)

ALAPELVEINK


Kutatásaink perspektívájában a szervezet, a menedzsment és vezetés áll



Innováció-központúság



Módszertani eklekticizmus



Folyamatos interakciók az akadémiai világon kívüli partnerekkel



Nemzetközi beágyazottság, nemzetközi kommunikáció, oktatásunk
nemzetköziesítése



A kutatás és az oktatás összekapcsolása a tudásmenedzsmentben – a hallgatók
széleskörű bevonása



Külső források bevonására törekvés – aktív pályázati tevékenység



Együttműködés és tudásmegosztás a kutatócsoportokkal, a PPK intézeteivel,
társintézményekkel

JÖVŐBENI TERVEINK




Tervezett pályázatok


MARIHE: Master in Research and Innovation in Higher Education (tervezett beadás: 2018. febr.
15.)



Visegrad cooperation on Innovative practices of teaching and learning in higher education
(tervezett beadás Visegrádi Alaphoz: 2018. febr. 1.)



A pedagógusok komplexen értelmezett folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata
(Munkatársaink részvétele a több szervezeti egység együttműködésében megvalósuló OTKA
pályázatban.)

Oktatási projektek






Educational Science MA (törzsképzés, Education Management)

Egyéni kutatási tervek


Iskola-egyetem partnerség



Felsőoktatás nemzetköziesítése



Felsőoktatási intézmények hallgatókkal kapcsolatos eljárásai

Középtávú tervek (ötletek)


Jogtudatosság és jogtudatosságra nevelés a pedagógusképzésben

Köszönöm a figyelmet!
http://www.ppk.elte.hu/nevtud/fi

