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1. Az értékelés célja
A C-SWOT elemzés az intézményi (FOI, kar) önértékelés egyik hatékony módszere. A
SWOT betűszó: a strength (erősség), weakness (gyengeség), opportunity (lehetőség) és threat
(veszély) angol szavak kezdőbetűi. Ezek a szempontok adnak segítséget a megfelelő kategóriák szerinti tényfeltáráshoz, amelyek információk, vélemények az intézményről, a folyamatok
eredményességéről, a tennivalókról. A gondolatokat reális keretbe tereli, ha a problémák értékelésénél tisztában vagyunk azokkal a korlátokkal (c - „circumscription”), melyek az intézmény működéséből objektív módon, befolyásolhatatlanul adott.
A módszer célja, hogy az intézmény stratégiájának elemeit értékelje, a problémás pontokon új irányok és célok születhessenek, miközben a megvalósításban felelősséggel rendelkezők kölcsönösen megismerjék mások szempontjait és vélekedését is a megfelelő konszenzus
felé haladva. A módszer lényegi eleme, hogy egy kompetens csoport kellő mennyiségű tényszerű adat birtokában támogassa a döntéseket. Az értékelés írásos összefoglalója lehetőséget
teremt a későbbi megvalósítás támogatására, illetve a folyamatba, vagy az értékelésbe később
belépő szereplők (pl. akkreditációs látogató bizottság) számára az intézmény vezetési kultúrájának megismerésére.
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2. A folyamat főbb fázisai
A C-SWOT elemzés gyakorlati megvalósításának sok jó megoldása lehet. Az alábbi leírás
jól bevált módszer, ezért javasolható gyakorlatként kell tekintendő. Az elemzési folyamat
fázisokra, azok fázislépésekre bontható. Ezeket a fázisokat a benne lévő lépésekkel táblázatosan foglaltuk össze.
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Az adatgyűjtést az egyes adatfelelősök juttatják el a MV-nek. Az önértékelés közös formátumára javaslat
készül.
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kisebb csoportokra válva párhuzamosan folyjék!
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Lehetőség nyílik a közös sikerélményre!

A megvalósulás feltételeinek kereteit
kell kijelölni, felmérve az erőforrásokat és az egymásra épülést
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