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Anthony Radev, a BCE Elnöke: “Mi valóban be tudjuk hozni a valóságot”
Az immáron alapítványi fenntartásban működő Budapesti Corvinus Egyetem jelentős
átalakuláson megy keresztül Corvinus Megújulási Programja keretében, amely érinti az
egyetem szervezeti felépítését, az oktatók körének bővítését, az oktatási portfólió
fejlesztését és a képzés nemzetközivé, illetve gyakorlatiassá tételét. Az egyetem teljeskörű
megreformálása mögött egyetlen cél lebeg, az intézmény nemzetközi szinten is
versenyképessé tétele, a tervek szerint 2030-ra.
A Budapesti Corvinus Egyetem elnökével, Anthony Radevvel készített interjút az InfoRádió
Aréna című műsora, amely során részletes képet kaphattunk a Corvinus Megújulási
Programjáról.
A már csak Corvinus-modellként emlegetett átalakulás kezdeti lépéseként a Magyar Állam
átruházta az egyetem fenntartói jogát a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványnak,
amelynek rendelkezésére bocsátotta a MOL Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényeinek
10-10 százalékát. Ezentúl az említett vállalatok osztaléka adja majd a Corvinus költségvetését,
amely a tervek szerint a jövőben akár a 30 milliárd forintot is elérheti. Mindez azt a kitűzött
célt szolgálja, hogy az egyetem nemzetközi szinten is versenyképessé válhasson; pontosabban
meghatározva a jelenlegi tervek szerint 2030-ra bekerülhessen Európa 100, és a világ 200
legjobb felsőoktatási intézménye közé, maga mögött hagyva jelenlegi kelet-közép-európai
versenytársait,
és
felzárkózva
a
Bécsi
Közgazdaságtudományi
Egyetemhez
(Wirtschaftsuniversität Wien).
A Corvinus az elmúlt évtizedekben végig a működésének megreformálására törekedett,
azonban hosszú próbálkozás után nyilvánvalóvá vált, hogy pusztán belső önerőből nem jár
sikerrel. Ezen okból született meg a döntés, hogy a megújulás megvalósításához külső
segítségre van szükség, aminek keretében került a két évtizedes mckinsey-s múlttal
rendelkező, és a Közgázt az almamáterének tudható Anthony Radev az egyetem újonnan
létrehozott elnöki pozíciójába.
Egy ilyen volumenű reform megvalósításához természetesen szükség volt az egyetem
szervezeti átalakítására, aminek eredményeképpen megszűntek a karok, és az egyetem egy
nagy egyszintű irányítás alatt lévő egységgé vált. Az akadémiai oldalt irányító rektor és a
pénzügyekkel foglalkozó kancellária mellett létrehozásra került az Elnöki Szervezet, az élén
Anthony Radev Elnök Úrral, amely többek között az olyan központi funkciókat felügyeli, mint
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az Emberi Erőforrás, a Vállalati és Intézményi Kapcsolatok, a Nemzetközi Kapcsolatok és a
Hallgatói Szolgáltatások.
Mivel egy felsőoktatási intézmény kvalitását az intézmény vezetősége szerint legfőképpen a
végzett hallgatók minősége és az egyetem tudományos világban való elismertsége határozza
meg, a jövőben a Corvinus számos nemzetközileg jegyzett, rangos oktatóval és kutatóval köt
majd szerződést. Jelenleg 5-10 neves külföldi professzorral van születőben megegyezés, de az
elkövetkezendő pár évben ezt a számot szeretnék 30 körülire emelni. Anthony Radev
szavaival élve a kutatás az oktatás szerves része, ugyanis ez biztosítja, hogy az oktatók ne
ugyanazt azt órát tartsák meg minden hallgatónak harminc éven keresztül, hanem az általuk
átadott tudás naprakész és releváns maradhasson. A kutatók folyamatos önfejlesztésének
támogatására az egyetem olyan életpálya modellt alakít majd ki, ami biztosítja, hogy az
oktatóinak ne kelljen további munkalehetőségeket keresniük az egyetemen kívül.
Ami a végzett hallgatók minőségét illeti, az egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy
minél magasabbra emelje a képzés színvonalát és értékét. Jelenleg a hazai vezető
gimnáziumok diákjainak jelentős része külföldön folytatja a tanulmányait, arra alapozva, hogy
ezáltal magasabb minőségű oktatásban részesülhet. A tehetséges fiatalok számára egy
egyetem versenyképessége nagyrészt azon múlik, hogy elvégzése után milyen cégektől
kaphatnak állásajánlatot. Ugyan a Corvinus diploma hazai viszonylatban értékesnek számít, a
világvezető, globális színtéren működő vállalatok számára egyelőre nem bizonyul elég
színvonalasnak. Ezt jól demonstrálja, hogy ha egy világvezető céghez jelentkezik egy oxfordi
diplomás és egy corvinusos diplomás, utóbbit csak akkor veszik számításba, ha az előbbi nem
felelt meg az elvárásoknak. A Corvinus vezetősége szerint a magyar diákok e tekintetbeli
hátránya több okból is eredeztethető.
Ugyan a magyar felsőoktatás is folyamatosan fejlődött az elmúlt évtizedekben, ez más
dinamikával zajlott, mint a mára vezető egyetemekké váló külföldi intézmények esetében. A
hirtelen gyorsasággal bevezetett bolognai rendszer sem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, mivel a magyar felsőoktatásban ez jelenleg leginkább úgy működik, hogy az
alapképzésbe bezsúfolásra került minden tudás, a mesterképzés pedig egy részletesebb,
mélyebbre menő ismétléssé vált. Mindenképpen szükség van a rendszer finomhangolására,
hogy a hallgatók számára megérje a mesterképzések elvégzése, és tervezzék is tovább
folytatni tanulmányaikat. A lassabb fejlődési ütem olyan elmaradásokat okozott a hazai
egyetemeknél, amelyeknek következményeként a végzett hallgatók nem rendelkeznek olyan
képességekkel, amelyek manapság egy világvezető cégben betöltött pozícióhoz szükségesek.
Anthony Radev személyes tapasztalata is az mutatja, hogy a McKinsey & Company cég beugró
tesztjét a magyar diplomások jelentősen kisebb arányban tudják csak teljesíteni, mint
mondjuk a holland, német, angol diplomások. A vállalatok számára egyre fontosabbá válnak
az olyan képességek, mint a problémamegoldó készség, a teljesítménynyomás kezelése és a
top-down kommunikáció menedzselése. Ezeket a kvalitásokat azonban a magyar
egyetemeken végzett hallgatók, úgy tűnik, nem tudják megfelelően elsajátítani. Az alapítványi
fenntartásból működő Corvinus Egyetem számára immáron minden adott, hogy ezen
változtatni tudjon, és számos projekt el is indult ennek elérésére.
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Az oktatási portfólió komoly fejlesztés és bővülés előtt áll, több olyan képzéssel kiegészítve,
amelyekre manapság nagy kereslet mutatkozik, mint például a Data Science, a Behavioural
Science (Viselkedéstudomány) és a Philosophy, Politics and Economics (PPE). Jelenleg annyi
tudható, hogy a Behavioural Science szakon olyan viselkedéstudományi pszichológiai
ismereteket lehet majd elsajátítani, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók viselkedésének,
preferenciáinak megértését és befolyásolását; míg a PPE tökéletes választás lehet azok
számára, akik még nem tudják pontosan, milyen irányban szeretnének elhelyezkedni,
azonban szeretnének átfogó képet kapni a történelem, a gondolkodás, a logika és a politika
területeiről.
A nemzetközivé válás részeként változás előtt áll az idegen nyelvű oktatás is, ugyanis míg
jelenleg csak a képzés 20 százaléka folyik angol nyelven, ezt a következő években szeretnék
50 százalékra emelni, hogy biztosítsák, hogy a végzett hallgatók nyelvi képességei az
egyetemről kilépve máris megfelelnek a globális piac elvárásainak. Az angol nyelven elérhető
szakok bővítésétől természetesen a külföldi hallgatók arányának növekedését is remélik, a
mostani 10-15 százalékról 20-30 százalékra.
Különös fontossággal bír a hallgatók minőségének javítása érdekében a képzés gyakorlatiassá
tétele, ugyanis az egyetem célja, hogy olyan diplomásokat képezzen, akiket a vállalatok már a
legelső naptól fogva érdemben tudnak foglalkoztatni. Az elméleti tudás átadása mellett
ezentúl kiemelt figyelmet kap majd a hallgatók kritikus gondolkodásának, kreativitásának
fejlesztése, és több lehetőség nyílik majd konkrét esettanulmányok megoldására,
prezentálásra és csapatmunkára. Emellett, a Corvinus a jövőben együttműködik majd a
vállalati szektorral a végzett hallgatók nyomon követésében, ami lehetővé teszi a nyújtott
képzés folyamatos fejlesztését a vállalatok által a Corvinuson végzettekből hiányolt kvalitások
függvényében, ezáltal jelentősen versenyképesebbé téve a végzett hallgatókat a nemzetközi
piacon is. Összességében megfogalmazva, a Corvinus legfőképpen arra törekszik, hogy
behozza a valóságot az egyetemre, ezáltal biztosítva, hogy a corvinusos diplomások az
oxfordiakkal egyenlő esélyekkel induljanak.
A megújulás eredményeképpen a corvinusos diploma átlagos pénzértéke a jövőben elérheti
akár a 700.000 USD-t is. Ebből az is következik, hogy az önköltséges képzés ára
megemelkedhet, félévente 600.000 HUF. körülire, ami a nemzetközileg versenyképes
egyetemek körében közepes tandíjnak számít. Az oktatási tartalom minőségét és a képzés
magasfokú színvonalát figyelembe véve azonban az ár-érték arány azt mutatja, hogy a
hallgatók számára megéri a megnövekedett tandíj megfizetése. Az önköltséges finanszírozás
mellett természetesen lehetőség nyílik a Corvinus-ösztöndíj elnyerésére, amely az
alapképzésen tanulók 60 százalékának és a mesterképzést végzők 85 százalékának állja a
tandíját.
Anthony Radev igen bizakodó a kitűzött cél elérésével kapcsolatban, és hisz benne, hogy a
Budapesti Corvinus Egyetem valóban nemzetközileg is elismert felsőoktatási intézménnyé
válhat 2030-ra. Ugyan a Corvinus Megújulási Program még igencsak a kezdeteknél jár, idén
szeptemberre váratóan eléri azt a szintet, hogy az újonnan kezdő hallgatók már egy egészen
más valóságot tapasztalhassanak meg, mint amit eddig a hazai egyetemek nyújtani tudtak.
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