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A tantárgy oktatásának célja:  

A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az oktatáspolitika és oktatás-gazdaságtan 

legfontosabb összefüggéseivel és szakkifejezéseivel. A kurzus bemutatja az oktatáspolitikák történeti, társadalmi 

és gazdasági meghatározottságait, az eltérő és hasonló koncepciókat, törekvéseket, és azokat az érvrendszereket, 

amelyekre ezek hivatkoznak. Felkészíti a hallgatókat arra, hogy megértsék mai nemzetközi és hazai 

oktatáspolitikai és oktatásgazdasági vitáinkat, és saját álláspontjukat is ki tudják ezekről alakítani.  

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Oktatáspolitikai és oktatásgazdasági alapfogalmak, elméletek, érvrendszerek ismerete, értelmezésének készsége, 

áttekintő készség, érveléstechnikai és értelmezési kompetenciák, összefüggések átlátása, nézőpontok váltása, 

folyamatszemlélet, kritikai/elemző megközelítésmód.  
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Kurzustematika:  

1. Az oktatáspolitika és az oktatás-gazdaságtan. Hatalom, politika, érdekek, értékek, gazdaság - és az oktatás. 

Az oktatáspolitika alakítói.  

2. Oktatásirányítás, állam és oktatás. Iskolaszerkezeti, szelekciós, tantervi, tankönyv-, és módszertani 

politikák, tartalmi szabályozás.  

3. Mérési, értékelési politikák. Hatékonyság, eredményesség, minőség, méltányosság. 

4. Emberi tőke elmélet, emberi erőforrás-tervezési elmélet, szűrőelmélet, státuszverseny elmélet, az oktatás 

fogyasztásként való megközelítése.  

5. Napjaink oktatáspolitikai, oktatásgazdasági vitái. Az OECD és az EU oktatáspolitikai törekvései 

 

Követelmények, értékelés: 

A kötelező irodalom és az előadások anyagának ismerete a szóbeli vizsgán. A vizsgára bocsátás feltétele az órák 

legalább 80 százalékán való jelenlét, és a félév során egy egyeztetett témájú házi dolgozat, ill. kiselőadás 

elkészítése. A dolgozat, kiselőadás minősége beszámít a vizsgajegybe. 
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