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Tudomány a 21. században
• A jelenlegi egyetemi modell 10-15 éven 

belül életképtelennek bizonyul
(E&Y, 2012)

• a tudás és hozzáférés demokratizálódik
• digitális technológiák
• globális mobilitás
• verseny az erőforrásokért, finanszírozásért
• integráció az iparral



Rendszerszintű változás a kutatás módszertanában 
és a tudományszervezésben



Érintettek
• Kutatók
• Kutatóintézetek
• Kutatásfinanszírozók
• Gazdasági szereplők 
• Társadalom
• Kiadók
• Könyvtárak
• Infrastruktúra szolgáltatók

Hogyan tesszük 
a dolgunkat?



Hogyan tesszük a dolgunkat? 
Hitek, értékek, magatartás, célok, nézetek, tudat, szemlélet, vezetési 
elvek, szervezet működése, munka-környezet, technika, technológia, 
alkalmazkodó képesség

Előfeltevés, hiedelmek, ismeretek, értékek, rituálék, szimbólum, tárgyak

Szervezet, stratégia, munkaerő, vezetési stílus, rendszerek, eljárások, 
koncepciók, értékrendszer

A vállalaton belül gyakorolt vezetési stílus és a vállalati élet szokásainak 
összessége



Kultúra – szervezeti kultúra

„… olyan alapfeltevéseknek az összessége, melyet egy adott 
csoport talált ki, fedezett fel vagy fejlesztett ki, hogy 
megtanuljon megbirkózni a külső alkalmazkodási és a belső 
integrálási problémákkal, melyek elég jól működnek ahhoz, 
hogy érvényesnek legyenek tekinthetőek, és hogy az új 
tagoknak tanítható legyen, mint a problémákkal kapcsolatos 
érzés, észlelés és gondolkodás korrekt módja.” 

Edgar H. Schein: Organizational Culture and Leadership. Wiley, 2010.



McKinsey 7S modell

az összvállalat különleges erősségei



Stratégia

• Vízió
• Cselekvési tervek
• Támogatási programok
• Pályázati kiírások
• Projekt-finanszírozás
• Eredmények monitorozása
• Fenntarthatóság



Intézmény/projekt vezetés

• A kutatást végző intézmények 
menedzsmentje

• A fejlesztési programok, intézményi 
célok, kutatási feladatok láthatósága, 
monitorozása

• Informált döntések, forrásszerzés, 
lobbizás, stratégia-alkotás



Kommunikáció

• Érintettek közötti folyamatos 
kommunikáció (csatornák, fórumok) 

• Fenntartható fejlesztések, fejleszthető 
rendszerek és szervezetek



Infrastruktúra

• Nagy kapacitású infrastruktúrák 
megosztása (átlátható, 
rendelkezésre áll, elérhető)

• European Open Science Cloud



Készségek, kompetenciák

• A 21. századi tudományos 
karrierben és a kutatás során 
nélkülözhetetlen ismeretek 
(eszközök, módszerek, 
erőforrások)



Open science ökoszisztéma
• A kutatási folyamatot támogató, 

rendszerszintre emelő szolgáltatások, 
eszközök, módszerek, ismeretek.

• A kutatói ismeretek és eszközpark, 
valamint a felhő-infrastruktúra 
közötti réteg

• Intézményhez/tudományterülethez 
köthető szolgáltatások



Értékrend

• A tudomány értékteremtő 
erejének üzenetei

• Társadalmi szinten
• Jövő kutató-generáció számára
• Döntéshozók, fenntartók felé



World Café
• 7 témakör
• 7 asztal
• 7 asztalgazda
• 7 csoport
• színkódok
• 3x20 perc
• 7x5 perc
• 2 segítő



World Café

• Stratégia – Nagy Zsuzsanna
• Vezetés – Marton József
• Kommunikáció – Petschner Anna
• Infrastruktúra – Sipos Gergely 
• Készségek – Nemes László
• OS ökoszisztéma – Bán Miklós
• Értékek – Karácsony Gyöngyi



Köszönöm a figyelmet!
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