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Az elemzések eredményei 

A TOITOITOI projekt kvalitatív és kvantitatív 

tudományos elemzései sikeresen lezárultak és a 

belőlük készült jelentések összefoglalják a 

különböző szinteken lévő következtetéseket, 

jellegzetességeket és eredményket. A „Nemzeti TOI 

TOI TOI Jelentés” összegezi az LdV-ToI projektek 

helyzetét Ausztriában, Németországban és 

Magyarországon 2007-től 2012-ig. A jelentés célja, 

hogy egy hozzávetőleges képet adjon a 

tudományos eredményekről az egyes országok 

szintjein. 

A részben sztenderdizált Interjúk 

A “Nemzeti TOI TOI TOI Jelentés” és 

tudományos tervek véglegesítésének utolsó 

lépése “részben sztenderdizált interjúk” 

lefolytatása volt korábbi (2007-2012 közötti) 

osztrák, német és magyar LdV-ToI projektek 

vezetőivel. 

Részben sztenderdizált Interjúk (LdV-ToI 2007 - 2012): 

Ausztria Németország Magyarország 

4 9 4 

N=17 Konzorcium 

1. táblázat: A lefolytatott interjúk száma 

 

Az interjúknak két célkitűzése volt: 

a) A meghatározott klaszterek vizsgálata 

b) Azon kritériumok keresése amik segítik a 

fenntarthatóságot 

A hálózatelemzés során definiált két különböző 

klasztertípus: a “hagyományos/konzervatív” 

valamint az “innovatív”, a vizsgált konzorcium 

mérete alapján ellenőrizhető. A projektpartnerek 

földrajzi elhelyezkedése nem mutatott jellemző 

mintákat az interjúk során, így ilyen szempontból 

nem tudtuk alátámasztani a hálózatelemzés 

eredményeit. 

Európai TOI TOI TOI Jelentés 

Az “Európai TOI TOI TOI Jelentés” a végső 

tudományos dokumentum, amint a kremsi Danube 

Egyetem Kutatási és Oktatási Továbbképző 

Tanszéke készített. Ennek a célja, hogy egy átfogó 

“meta-analízis” szülessen az eddigi összes 

kvantitatív és kvalitatív nemzeti eredményből, 

európai szintre emelve azokat. 

 

1. ábra: Kvalitatív elemzés az MAXQDA ® szoftverrel 

 

A jelentés egyik fő fókusza a lefolytatott interjúk 

meta-értékelése és elemzése volt az MAXQDA® 11  

A kvalitatív kutatás alapja az MAXQDA® szoftverrel 

egy kód rendszer és alrendszer definiálása a 
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válaszokban található minták azonosítása 

érdekében. 

 

2. ábra: Kód-kapcsolati Diagram MAXQDA ® 

A 2. ábrán látható összesítő kódrendszer rámutat, 

hogy a projekt konzorcium felépítése szoros 

korrelációban van a projektpartnerek 

kompetenciáival. 

A leggyakrabban megnevezett, releváns 

kompetenciák az EU-s projektek 

fenntarthatóságának erősítése érdekében a 

következők: 

1) Európai projektek területén szerzett 

tapasztalatok (projektmenedzsment, 

marketing) 

2) Szakmai tapasztalatok a projekt 

témáját illetően 

3) Kompetenciák oktatás és tréningek 

területén  

4) Hálózatosodás és disszeminációs 

kompetenciák (nemzetközi hálózatok) 

Értékelő eszközök 

Végül a “Nemzeti TOI TOI TOI Jelentés” és az 

“Európai TOI TOI TOI Jelentés” projekt-

fenntarthatóságra vonatkozó eredményei és 

megállapításai alapján definiáltuk a TOI TOI TOI 

értékelő eszköz alapvető struktúráját.  

A Széchenyi István Egyetem IT szakértői már 

elkezdték az online szoftver programozását. A 

kétszintű struktúrának köszönhetően az eszköz 

alkalmas lesz egyes szervezetek vagy akár egész 

konzorciumok elemzésre egyaránt. 

Az eszköz egy kérdőívre alapozva fog működni és a 

lehető leginkább felhasználó barát lesz. A megadott 

válaszok alapján pók-diagramok készülnek, amikről  

Zárókonferencia 

A TOI TOI TOI csapata szeretettel meghívja Önt a 

projekt zárókonferenciájára. Az összes eredmény 

és a végső “TOI TOI TOI útmutató” is bemutatásra 

kerül. 

2016. szeptember 7. 9:00 – 11:00 

AUDIMAX - Danube University Krems / Austria 

www.toitoitoi.eu  

  

http://www.toitoitoi.eu/
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