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1. A kutatás előzményei, célkitűzései 

Globalizált világunkban nemzetközi csoportok oktatása elkerülhetetlen. Külföldi 

hallgatók jönnek Európa minden tájáról az Erasmus ösztöndíj keretében, hogy egy-egy 

félévet nálunk töltsenek. Valószínűleg nem sokáig maradnak távol más kontinens 

diákjai sem. Érdemes őket fogadni, hiszen az iskola nemzetközi ismertsége ezzel nő, a 

külföldi diákoktól az itthoni hallgatók nagyfokú kulturális toleranciát tanulhatnak, és 

másféle szakmai gondolkodást leshetnek el. Nem utolsó sorban pedig több lehet az 

intézményünkből külföldre utazó hallgatók létszáma is, ha viszonozzuk a befogadást, 

vagyis mi is nyújtunk megfelelő programokat a külföldieknek. 

Doktori kutatásom egyik fő motivációja az volt, hogy megvizsgáljam, milyen 

nehézségek támadnak az oktatásban, ha a hallgatók nem azonos kultúrából érkeztek, 

valamint, hogy módszereket dolgozzak ki a fellépő nehézségek leküzdésére. 

2007-ben az akkor még Budapesti Műszaki Főiskola, ma Óbudai Egyetem Neumann 

János Informatikai Karán több nagy szoftvergyártó és bank támogatásával elkezdtük az 

informatikai szolgáltatásmenedzsment (Information Technology Service Management – 

ITSM) tudományának megismerését és oktatását. Ekkor irányult a figyelmem az ITSM 

felé, amely az iparban egyre inkább Magyarországon is tért hódít. Oktatását hasznosnak 

és szükségesnek éreztem, ezért elmélyedtem a részterületeiben, és tanulmányoztam 

tanításának lehetőségeit. 

Az informatikai szolgáltatásmenedzsment egyes részeit először választható tárgyak 

keretében oktattuk. Ekkor általános monitorozással, speciálisan elosztott rendszerek 

tranzakciói válaszidejének monitorozásával, konfigurációmenedzsmenttel kapcsolatos 

tárgyakat tanítottam. Később szakirányt is indítottunk, ahol szintén a fenti témákkal 

vettem részt két tárgyban is. 

1.1. Az értekezés célja 

Az elmúlt évtized második felétől tanítok külföldi diákokat, akik Erasmus ösztöndíjjal 

érkeztek egy félévre iskolánkba. 2008-ban lehetőségem adódott egy választható kurzus 

meghirdetésére, amelyre fele-fele arányban jelentkezhetnek magyar és francia hallgatók, 

esetleg más nemzetiségűek. A témát is magam választhattam meg, így az érdeklődési 

területemnek, és az addigra felhalmozódott tapasztalataimnak megfelelően az 

informatikai szolgáltatásmenedzsmentet választottam. 



Erdélyi Krisztina 
Doktori értekezés tézisei (2011) 

 2 

Doktori kutatásaimhoz így a következő célokat fogalmaztam meg: 

 Egy új terület, az ITSM minél mélyebb megismerése. 

 Ennek oktatási bevezetése. 

 Ehhez tananyag kidolgozása, amely választható tárgyként oktatható úgy, 

hogy különféle kultúrájú hallgatók járnak az órára. 

 A nemzetközi csoportok oktatásához kapcsolódó nehézségek felkutatása. 

 Oktatás módszertani modell kidolgozása, amely megoldásokat nyújt a 

nehézségekre. 

2. Kutatási módszerek 

Kutatási módszereim a következők voltak: 

 Szakirodalom tanulmányozása az ITSM-re, annak oktatására és a 

nemzetközi csoportok oktatására vonatkozóan, eredményeik elemzése. 

 Vizsgálat a hallgatók ITSM ismereteiről. Kérdőív felvétele és elemzése. 

 Kísérlet a kialakított tárgy oktatásában. 

 Általánosítások megfogalmazása nemzetközi csoportok oktatására 

vonatkozóan. 

A szakirodalom tanulmányozását az informatikai szolgáltatásmenedzsmenttel 

kezdtem, és ennek oktatására vonatkozó publikációkkal folytattam. Ezután ismerkedtem 

meg a kulturális különbségek irodalmával. Az előbbi alapján állítottam fel az első, az 

utóbbi alapján a második tézisem. A harmadik és negyedik tézisem megfogalmazásához 

már a tárgy oktatásának tapasztalatai is hozzájárultak. 

Az alakuló anyag oktatását több helyen is kipróbálhattam. A munkahelyemen tanított 

választható és szakirányos tárgyak a téma alapos megválasztását segítették. A 

franciaországi Groupe Esaip főiskolával kialakult jó viszonynak köszönhetően a 

különböző kultúrákból származó hallgatók oktatásánál fellépő nehézségeket náluk 

Angers-ban (Franciaország, Anjou) is tanulmányozhattam. 2009 tavaszán két hetet 

töltöttem iskolájukban, ahol megismertem az oktatási rendszerüket, valamint 

meglátogattam ipari kapcsolataikat. Ezután 2010 januárjában és novemberében a már 

meglévő tananyagom egy részét oktattam egyetemükön. Januárban náluk még 

egyáltalán nem volt ITSM-mel kapcsolatos kurzus, így én lehettem az első, aki a 

hallgatókat ezzel megismertethette. Mind a háromszor az Erasmus tanári mobilitás 

programban vettem részt. 
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A kurzusokon részt vevő hallgatókkal a tárgy elején és végén rövid kérdőívet 

töltettem ki. Az első kérdőív kiértékelése a tananyag tematikájának kidolgozásában 

segített, a félév végi kérdőívből az oktatási módszerek hatékonyságára tudtam 

következtetni. A kiértékeléseket nem-paraméteres statisztikai próbákkal végeztem. 

3. Eredmények, tézisek 

Doktori értekezésem első részében az informatikai szolgáltatásmenedzsmenttel és annak 

oktatásával foglalkoztam. A második részben a kulturális különbségekből eredő oktatási 

problémákat vettem számba, amelyekre aztán megoldási módszereket is leírtam. Végül 

az ITSM-et tanító választható tárgyam tematikáját és oktatási módszerét írtam le, 

amelyben felhasználtam az előtte megszerzett ismereteimet. 

3.1. Az informatikai szolgáltatásmenedzsment oktatásának 

jelentősége 

Az informatikai szolgáltatásmenedzsment és az arra alapuló ISO/IEC 20000 

szabványcsalád részletes leírásával megállapítottam, hogy az ITSM mára fontos 

tényezővé vált a vállalkozások életében. Ennek segítésével tudják megérteni az üzleti 

folyamatokat, és minél hatékonyabban kielégíteni annak informatikai igényeit. Az 

ehhez szükséges bevált gyakorlatokat többek között az Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL) írja le, amely a nemzetközi szolgáltatásmenedzsment 

szabványnak is az alapja. A bevált gyakorlatok közül a vállaltok körében leginkább 

alkalmazottak az ügyfélszolgálatra, az incidens- és problémamenedzsmentre, az eszköz- 

és konfigurációmenedzsmentre, valamint a szolgáltatás mérésére vonatkozó folyamatok.  

Az ITIL magyarországi alkalmazásának körképéből kiderült, hogy a magyar 

szabványok ugyanolyan lehetőségeket biztosítanak, mint a külföldi megfelelőik, és 

ezzel a magyar vállalkozások egyre inkább élnek is. Ezek alapján fogalmaztam meg 

első tézisem: 

1. TÉZIS: SZÜKSÉG VAN INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT OKTATÁSÁRA 

AZ INFORMATIKAI VÉGZETTSÉGET NYÚJTÓ FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN. 

A hallgatók nagy része valamilyen módon találkozni fog az informatikai 

szolgáltatásmenedzsmenttel a munkája során. Ha saját céget alapít, akkor hasznát veszi, 

hogy az informatikára, mint szolgáltatásra tud tekinteni. Ha nagyvállalatnál helyezkedik 
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el, akkor nagy valószínűséggel részt vesz az informatikai szolgáltatások bevett 

gyakorlatainak alkalmazásában. 

Az informatikai szolgáltatásmenedzsment oktatásának fontosságát és jelentőségét az 

amerikai egyesült államokbeli és ausztráliai egyetemek oktatói írták le. Hangsúlyozzák, 

hogy az iparban elterjedt és mára de facto szabványról van szó, de ennek ellenére az 

egyetemi oktatásban még nem jelentek meg az ilyen kurzusok. 

Az ITSM-oktatás hasznosságának alátámasztására összegyűjtöttem, hogy milyen 

általános kompetenciák fejleszthetők a téma tanítása közben, és megvizsgáltam a 

munkaerőpiaci igényeket az ITSM-ismeretekre vonatkozóan. A nagy szolgáltatói 

rendszerek megértésével a hallgatók a mindennapi életben hasznosítható gyakorlati 

ismeretekhez jutnak. A monitorozás témakörének tanulásával pedig javul a 

problémamegoldó készségük. Az álláshirdetéseket tanulmányozva elmondható, hogy 

Magyarországon az informatikai állások kb. 40%-ánál előnyt jelent, vagy kifejezett 

igény az informatikai szolgáltatások tudományának ismerete. Világméretekben az ITIL-

lel kapcsolatos munkakörök jelentős számot tesznek ki. Tehát a hallgatók 

elhelyezkedési esélyei javulnak, ha tanulmányaik befejezésekor rendelkeznek az 

informatikai szolgáltatásmenedzsment alapfogalmainak ismeretével, esetleg bizonyos 

részeiben gyakorlatot is szereztek. 

A hallgatókkal kérdőívet töltettem ki, annak érdekében, hogy megismerjem az 

ITSM-re vonatkozó ismereteiket. A kérdőívek kiértékeléséből levontam azt a 

következtetés, hogy a hallgatók általában nincsenek tisztában az informatikai 

szolgáltatásmenedzsment alapjaival, sőt vannak olyanok, akik még egyáltalán nem is 

hallottak a témáról. Azonban fontosnak tartják az elméletnek és a gyakorlatnak a 

megismerését. A kurzus végén a tanultakat hasznosnak találták. 

Mára a legtöbb felsőfokú informatikai képzést nyújtó oktatási intézményben 

elkezdték oktatni az informatikai szolgáltatásmenedzsmentet valamilyen formában, 

ezzel is igazolva feltételezésem. 

Az ITSM tanfolyamokat és vizsgákat elemezve állapítom meg a második tézisemet: 

2.A TÉZIS: AZ IPARI TANFOLYAMOKNAK ÉS AZ OKTATÁSI KÖZPONTOK VIZSGÁRA 

FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMAINAK ANYAGA NEM VEHETŐ ÁT EGY AZ EGYBEN A 

FELSŐOKTATÁSBELI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT OKTATÁSÁHOZ. 
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A vizsgafelkészítő kurzusok nagyon specifikusak, csak a vizsga anyagát veszik 

figyelembe. A felsőoktatás feladata viszont, hogy a hallgatóknak olyan tudást adjon, 

amelyet minél tovább és minél több helyen tud használni. Tehát leginkább általános 

megközelítéséket kell nyújtania. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a konkrét, jól 

bevált gyakorlatok átadása hiányozhat a felsőfokú képzésből. De ellentétben az ipari 

tanfolyamokkal, ahol csak egy adott cég termékét tanítják, az egyetemeken és 

főiskolákon ezek szélesebb áttekintése szükséges. 

További érvek hozható fel a tézis mellett a kulturális különbségek elemzésével, 

amely a disszertációm második nagy témakörét alkotja. 

3.2. Kulturális különbségek az ITSM nemzetközi csoportban való 

oktatásánál 

Dolgozatomban Edward Twitchell Hall, Geert Hofstede és Fons Trompenaars kutatásait 

összegeztem, és ismertettem a Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness kutatás (vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi 

vizsgálata – GLOBE) eredményeit, valamint leírtam a saját kérdőíves vizsgálatom 

eredményét. Számomra érdekes volt a magyar és az angol, valamint az amerikai 

kultúrák összehasonlítása, hiszen a tananyagok nagy része ebben a két kultúrában 

keletkezett. Ezen kívül a munkámból kifolyólag a francia kultúra összehasonlítása is 

szükséges volt mind a magyar, mind az angolszász kultúrákkal. 

Megállapítottam, hogy a tananyagok feldolgozásában három kulturális dimenzió 

játszik fontos szerepet: 

• alacsony-magas kontextusú kommunikáció, 

• belső-külső irányítottság, 

• bizonytalanságtűrés-bizonytalanságkerülés. 

Ezekben a magyar és az angol-amerikai kultúrák jelentősen eltérnek egymástól, így 

tehát nem vehető át egy az egyben tananyag az amerikai vagy angol kultúrából. Ha 

mégis erre van szükség, akkor a tanárnak fontos szerepe lesz abban, hogy a magyar 

diákok fel tudják dolgozni a tananyagot. Ehhez a tanárnak útmutatást kell adnia a 

tanulás menetére vonatkozóan, segíteni kell a hallgatókat eligazodni a segédletek 

szövegben, és motiválnia kell őket. 

A második tézis második verziója azt állítja, hogy nemcsak a tananyag, de az oktatás 

is lényegesen eltérő kell, hogy legyen különböző kultúrák esetén. 



Erdélyi Krisztina 
Doktori értekezés tézisei (2011) 

 6 

2.B TÉZIS: AZ INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT OKTATÁSÁNÁL 

FIGYELEMBE KELL VENNI A HALLGATÓK KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEIT. 

A választható tárgyamnál a hallgató fele francia, így leginkább a magyar és a francia 

kulturális különbségekre fókuszáltam. Összefoglalva a megélt kulturális különbségeket 

megállapítottam, hogy a francia hallgatók időorientáltsága teljesen más: sokkal 

lazábban kezelik az időt, igénylik a hosszabb szüneteket. Fontos nekik, hogy lássák: 

hasznos ismeretekre tesznek szert. A feladatokba bele akarnak mélyedni, mindennek 

utánanéznek, komplett megoldásokat készítenek. 

A gyakorlatban komoly problémát jelent, hogy a francia hallgatók feladatmegoldási 

sebessége jóval lassabb a magyar hallgatókénál. Ha egy feladat megoldására a magyar 

hallgatóknak öt perc elegendő, akkor arra a francia hallgatók legalább negyed órát 

fordítanak. A különbség egyrészt abból adódik, hogy francia hallgatók lassabban 

kezdenek neki a feladatnak, másrészt pedig körültekintőbben, több segítség 

felhasználásával dolgoznak. 

A többnemzetiségű csoportok helyes oktatási módszereinek megtalálására tovább 

vizsgáltam a témát. Megállapítottam, hogy ha magyar és külföldi hallgatók együtt 

vesznek részt egy kurzuson, akkor az oktatás során felmerülő nehézségeket a következő 

csoportokba sorolhatjuk: 

• kulturális, tanulásbeli különbségek, 

• nyelvi nehézségek, 

• tárgyi tudásban megmutatkozó különbségek. 

A nehézségek feloldására szolgáló módszereket fogalmaztam meg a harmadik 

tézisemben: 

3. TÉZIS: AZ ALÁBBI MÓDSZEREK JÓL HASZNÁLHATÓK TÖBBNEMZETISÉGŰ 

CSOPORTOKNÁL A KULTURÁLIS ÉS EGYÉB NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSÉRE: 

 BRAINSTROMING – GONDOLKODTATÓ FELADATOK ÁTGONDOLÁSA, 

MEGBESZÉLÉSE, 

 EGYÉNI VAGY PÁROS MUNKA VÁLASZTHATÓSÁGA, 

 AZ ÖNÁLLÓ ÉS A CSOPORTOS MUNKA VÁLTOGATÁSA, 

 AZ ÉRTÉKELÉS OTTHON MEGOLDHATÓ FELADATOKON ALAPSZIK. 
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Az elméleti rész elmondásánál az előadás monotonitásának kizökkentésére bevezettem 

az úgynevezett brainstorming feladatokat. Ezek általában az előzőleg elhangzott 

anyagrészhez kapcsolódnak, megoldásuk kreativitást igényel. Végiggondolásukra a 

hallgatók néhány percet kapnak, amelyet utána a feladat megbeszélése, a megoldások 

elemzése követ. A módszer előnye, hogy felrázza a hallgatókat az előadás 

egyhangúságából, tisztázza az előző anyagrész kritikus részeit, így segíti a nyelvi 

megértést, valamint a kulturális különbségekből adódó időorientációs eltéréseket is 

enyhíti. 

A hallgatóknak lehetőséget adok arra, hogy saját maguk döntsék el, vajon egyedül 

vagy párban szeretnének dolgozni. Ezzel a hallgatók a saját igényeiknek megfelelően, 

eseteleges egymást segítve és a nyelvi nehézségeket is áthidalva a szakmai feladatra 

tudnak koncentrálni. 

Az órán a csoportos tevékenységek és az önálló munka váltogatja egymást. Mindig 

van a hallgatóknak lehetőségük egyedüli munkára, amikor a saját sebességükkel és a 

saját munkamódszereikkel dolgozhatnak, de a csoportos megbeszélésekkel, 

átgondolásokkal az egész, soknemzetiségű csoport haladása egyben tartható. 

A feladatmegoldás gyorsaságának különbözőségét enyhítem azzal, hogy otthon 

kidolgozandó feladatok alkotják az értékelést. A projektben való részvétel minden 

kultúrájú hallgatónak jól jöhet, hiszen a munka világában nagy valószínűséggel 

mindenkinek projektekben kell majd dolgozni. 

3.3. A választható tárgy 

Az Introduction to Information Technology Service Management című tárggyal 

kapcsolatban az alábbi követelményeket támasztottam: 

• Féléves tárgy heti egy óra elmélet és két óra gyakorlat. 

• Előismeretet nem feltételez. 

• Gyakorlatorientált, de átfogó képet is nyújt a témáról. 

• A 3. tézisben megfogalmazott módszerekkel oktatható, számonkérhető. 

• Kis módosításokkal más feltételek mellett is használható. 

Az anyagot (márcsak újdonsága miatt is) elmélettel kezdem. Bevezetésként áttekintem a 

szolgáltatás tudományát. Az informatikai szolgáltatások igényét gyakorlati példákkal 

mutatom be. Az ITIL bevált gyakorlatának áttekintésekor különös figyelmet fordítok az 

ügyfélszolgálatnál induló incidens és problémamenedzsmentre, valamint az 
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informatikai szemmel fontos rendszerüzemeltetői feladatokra. Ezeken kívül a 

konfigurációmenedzsment kap még nagy hangsúly a tananyagban, mivel a vállalatok 

elsők között vezetik be ezt a folyamatot. 

 
1. ábra Az Introduction to ITSM tantárgy anyaga 

A számonkérésnél módszertani okok miatt (lásd az előző fejezetben) a projektmunkát 

részesítem előnyben. A két kisebb beadandó feladat az ügyfélszolgálat és a monitorozás 

témaköréből kerül ki. A „nagyfeladat”, amelyből a hallgatók prezentációt is készítenek, 

egy szoftver bemutatását tartalmazza. A hallgatóknak egy általuk választott és általam 

jóváhagyott monitorozó vagy konfigurációmenedzsmentet, távoli telepítést segítő 

szoftvert kell kipróbálniuk, esettanulmányt készíteni a használatához, majd azt 

bemutatni. Minden hallgató, illetve együtt dolgozó páros különböző szoftvert választ. A 

bemutatók általában az utolsó két órán zajlanak. Így a kurzus végére a hallgatók 

nemcsak a tanórákon használt néhány szoftvert fogják ismerni, hanem jóval szélesebb 

rálátással fognak rendelkezni, hiszen hét-nyolc monitorozó és ugyanennyi 

konfigurációmenedzsmentet és távoli telepítést segítő szoftvert láttak a társaik 

bemutatójában. 

4. TÉZIS: A BEVEZETÉS AZ INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENTBE 

(INTRODUCTION TO ITSM) KURZUS TEMATIKÁJA MEGFELEL A TÉMÁBAN EGY 

BEVEZETŐ TANTÁRGY ANYAGÁNAK. NEMZETKÖZI CSOPORTBAN OKTATHATÓ. 

Sem a magyar sem a francia hallgatók nem találkoztak még a kötelező tárgyak 

hallgatásakor az informatikai szolgáltatásmenedzsment témájával, ezért a kurzus 

bevezető jellegű. A francia hallgatók informatikai háttérismerete hiányos, amely szintén 

csak egy bevezető szintű kurzust enged meg. Az ITSM téma olyan, hogy különböző 

előismeretekkel rendelkező hallgatók képesek egyszerre feldolgozni. 
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4. Az eredmény hasznosítása, tervek 

A kurzust már többször tanítottam sikerrel. A kérdőíves felmérés alapján kiderült, hogy 

a hallgatók a kurzus előtt még nem nagyon találkoztak az informatikai 

szolgáltatásmenedzsment témakörével, de a félév végén hasznosnak ítélték meg a 

tanultakat, úgy vélték, munkájuk során hasznosítani fogják azokat. 

Jövő félévben tudom kipróbálni azt az ötletet, hogy a hallgatók által feldolgozott 

anyagokat, szoftverbemutatókat, a következő csoportnak kiadjam. Ennek előnye lehet, 

hogy a hallgatók több szoftverrel találkoznak. 

Felmerült még kritikaként, hogy a hallgatók nem mindig aktívak, nagyobb részvételt 

kellene tőlük elvárni. Erre válaszul egyre több brainstorming feladatot vittem be az 

anyagba, próbáltam minél több életből vett példát összeszedni, azokat megbeszélni. Az 

utolsó két csoport hozzáállása már lényegesen jobb volt, mint az előzőké. 

Távlati céljaim között szerepel, hogy az órákon az egyéni és csoportmunkát úgy 

oldják meg a hallgatók, hogy a különböző nemzetiségek keveredjenek. Erre a félév 

elején szokott példa lenni, de aztán a párok homogenizálódnak a nemzetiség 

tekintetében. 

 

Tehát a fent leírt tematikával és módszerekkel olyan jól tanítható anyaghoz jutottam, 

amely mindenkinek hasznos, fejleszti a hallgatók ismereteit az informatikai 

szolgáltatásmenedzsment területén. Természetesen nem annyira hatékony, mint egy 

homogén kultúrájú csoportnak szóló anyag. A hallgatókat viszont kárpótolja az, hogy 

megtapasztalhatták, milyen interkulturális közegben dolgozni, amely egy 

multinacionális cégnél elhelyezkedve nagy előnyt jelent nekik. 
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