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Bevezető
A bolognai folyamat, azaz az európai felsőoktatás megújításának kulcsfontosságú
eseményei azok a kétévente szervezett miniszteri találkozók, amelyeken stratégiai
döntések és vállalások születnek a felsőoktatással kapcsolatban. A 2015 tavaszán Jerevánban tartott összejövetelen a miniszterek – többek között – jóváhagyták az Európai Kreditgyűjtési és -átviteli Rendszer (European Credit Transfer and Accumulation
System, angol rövidítése ECTS) megújított Útmutatóját (Users’ Guide). Az előző ilyen
dokumentum 2009-ben jelent meg, ám a felsőoktatásban bekövetkezett jelentős változások alapján, a bukaresti miniszteri találkozó indokoltnak látta felülvizsgálatát.
Az eredeti és megújított változat között igen jelentős a különbség. Ez egészen általánosan úgy összegezhető, hogy míg az előző kötet a képzéseket tervező és ellenőrző
szervezeti, szakértői szinteknek szólt, a mostani voltaképpen már az egyes oktatók
számára is meghatározó szakmai forrás. Az ECTS1 köré építve, az új Útmutató meghatározza mindazokat az elveket, leírja mindazon folyamatokat, amelyek a tanterv
készítésében, egy adott szak felépítésében, a sillabuszok megfogalmazásában és a
konkrét tanulási folyamatok alakításában fontosak lehetnek. A tantervek, programok
kialakítása, a mobilitás transzferhátterének leírása mellett, ezeknél jóval nagyobb
hangsúllyal, magának a teljes tanulási folyamatnak a tervezését és támogatását célozza meg, illetve összefoglalja, talán kikerekíti mindazt az átalakulást, fejlődést, amely
az európai felsőoktatásban az elmúlt húsz évben történt. További jellemzője, hogy
nemcsak (vagy nem elsősorban) azt bontja le, ami a különböző európai képesítési
keretrendszerekből következik, hanem igen határozottan beépíti az európai felsőoktatási megújulás egy másik folyamatát, a Tuning mozgalom eredményeit is. A Tuning
nem az Európai Felsőoktatási Térség szintjéről, hanem az egyes tanulási események,
folyamatok újjászervezésének szándékából épített rendszert (egyes szakok, sőt tantár1

Bár a megújított rendszert továbbra is ECTS-nek nevezzük, a hagyományos megnevezés mögött egy
kibővült funkció áll: már nemcsak az eredeti szándékok szerinti átviteli funkciót tölti be a hallgatói kreditgyűjtő mobilitást segítendő, hanem a kreditgyűjtést (akkumulálást) is, amelynek révén az
ECTS a tantervek kialakításának, a tanulás tervezésének és támogatásának eszközévé is válhatott.
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gyak leírásait készítette el), és innen jutott el az átfogóbb képesítési keretrendszerek
szintjére.
Az Útmutató nézőpontja, szóhasználata is megváltozott, egyértelműen követi,
közvetíti a tanulási eredmények alkalmazásának elterjedéséhez, a nemzetközi
és nemzeti képesítési keretrendszerek kialakulásához vezető kimenet felőli, tanulásorientált szemléletmódot, amely az utóbbi évtizedben vált dominánssá az európai felsőoktatásban. Fontos tematikai centruma a hallgatóközpontú tanulás elvének hangsúlyozása és végigvitele a rendszer egészén. Mindez a képzési folyamat olyan átfogó és
új felfogása, amelyben a tanulási aktivitás és nem a tanítási szándék a meghatározó,
amely alapvető célként a hallgatók által választott társadalmi aktivitás és tudás várakozásaival adekvát képesség és tudás komplex kialakítását célozza meg. E szemléletet képviselve az Útmutató hozzájárul az eredményesebb tanításról és jobb tanulásról
szóló gondolkodáshoz, így egyben a minőség javulásához is.
Az ECTS-ről szólva, talán érdemes egy rövid történeti kitekintést tenni a rövidítés
kulcsszava kapcsán. A kredit gondolata, az igény a kreditrendszer kiépítésére az amerikai közoktatásból indult el, majd onnan a felsőoktatásba átkerülő és ott a második
világháborút követő években megerősödő kreditrendszer a nyolcvanas években kezd
elterjedni Európában, először nemzeti keretek között (Skandinávia, Hollandia, Anglia
[CATS]),2 majd közösségi szinten az Európai Bizottság (EB) egy 1988-ban elindított
kezdeményezése révén. Ez volt az ECTS-keret3, amelynek kísérleti, bevezető szakasza
1995-ig tartott. A kredit fő funkciója ekkor a tagországok, intézmények közötti hallgatói mobilitás elősegítése volt, az elvégzett tanulmányok kölcsönös elismerésének előmozdítása (transzferkredit) révén. A kísérleti szakaszt az ECTS használati útmutató
1998-as megjelentetése zárta le (European Commission, 19984). A felsőoktatásért felelős miniszterek sorbonne-i szándéknyilatkozata5 1998-ban, egy évvel később pedig
a Bolognai nyilatkozat6 is kiemelt célként jelöli meg a hallgatói mobilitás elősegítése
érdekében a kreditrendszer fejlesztését, majd az ezt kétévente követő miniszteri deklarációk7 is rendszeresen megerősítették. Ekkortájt indult a különböző európai orszá2
3

4

5

6

7
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A kreditrendszer kialakulása a világban http://www.kreditlap.hu/kredit/vilag.asp
European Credit Transfer Scheme (majd később: System). Az ECTS az ERASMUS Programon belül
indult kísérleti projektként (European Community Action Scheme for the Mobility of University
Students), öt szakterületen az EU tagállamai és az EFTA-országok 145 felsőoktatási intézménye egyegy karának vagy tanszékének bevonásával http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/
ects/index_en.html
European Commission (1998): European Credit Transfer System ECTS Users’ Guide. Brussels, European Commission (DG Education and Culture).
Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system.
Párizs, Sorbonne, 1998. május 25.
Az Európai Felsőoktatási Térség oktatási minisztereinek közös nyilatkozata. Bologna, 1999. június
19. http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/tudastar/bolognai-nyilatkozat
Mindez követhető a Bologna-folyamat, majd az Európai Felsőoktatási Térség hivatalos honlapján
(www.ehea.info). A nyilatkozatok magyarul elérhetők: http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/bolognai-folyamat/bolognai-folyamat

gok felsőoktatásának képzési törzsanyagát egyeztető, összehangoló Tuning program,
amely 2002-ben javaslatot tesz az ECTS kumulatív rendszerré fejlesztésére (González–
Wagenaar, 20038), hogy a tanulmányokat össze lehessen vetni egymással. Az európai
kreditrendszer elterjedéséhez jelentős lépés volt az European University Association
2002-es zürichi konferenciája,9 ahol az európai felsőoktatási intézmények adoptálták az addig az EB kísérleti modelljének státusában lévő ECTS-t. Egyes tagországok
nemzeti kreditrendszerként vették át az ECTS-t (például Ausztria, Olaszország, Magyarország), az EB pedig 2005-ben új ECTS használati útmutatót adott ki (European
Commission 200510), amely már a kredit kumulatív jellemzőit is rögzítette;11 egyben
bevezette az ECTS minőségi díjat (ECTS Label) és az Oklevélmelléklet minőségi díjat
(DS Label), amelyekkel az ezen eszközöket a gyakorlatban legjobban alkalmazó intézményeket kívánta elismerni és ösztönözni.12 Az ECTS használati útmutató 2009-ben
újabb frissítésen esett át (European Commission, 200913), amit a mostani új verzió
követett. E folyamat során az ECTS általánosan elfogadott elismerési és tantervépítési
eszközzé vált a felsőoktatásában, jelentősen hozzájárulva a hallgatói mobilitás sikeréhez. Az utóbbi néhány évben észak-amerikai egyetemek is kísérleteznek az ECTS
adaptálásával, a Tuning program pedig Dél-Amerikában (Tuning, 2013; 2014a14) és
Afrikában (Tuning, 2014b15) segíti a felsőoktatás megújítását úgy, hogy összekapcsolja
a tanulási eredményeket a kreditrendszerrel.
Az ECTS egyik korábbi Útmutatója sem jelent meg magyar nyelven. Talán ez is
hozzájárulhatott ahhoz, hogy – a nemzetközi gyakorlattal ellentétben – a magyar felsőoktatásban még mindig komoly akadályokba és ellenérzésekbe ütközik a hallgatók
máshol szerzett kreditjeinek elismerése (az átviteli funkció működtetése), illetve az
egyéni hallgatói tanulási munkateher figyelembevétele, kalkulálása a kreditek tantervi elemekhez (tantárgyakhoz, modulokhoz) történő kiosztása során. Ahogy tantervei többségének szerkezete is megmaradt extenzív jellegűnek, míg a legtöbb európai
felsőoktatási intézmény lassan áttért a tanulásintenzív tantervekre, a nagy kreditér8

9

10
11
12

13
14

15

González, J.–Wagenaar R. (Eds) (2003): Tuning Education Structures in Europe. Final Report. Pilot
Project – Phase 1. Bilbao, University of Deusto.
Credit Transfer and Accumulation – the Challenge for Institutions and Students. EUA/Swiss Confederation Conference, ETH Zürich, 2002. október 11–12.
European Commission (2005): ECTS User’s Guide. Brussels, European Commission.
Az ECTS rövidítés feloldása azóta European Credit Transfer and Accumulation System.
E kezdeményezések néhány év működést követően leálltak, majd később újraindultak, és most ismételten leálltak. A felfüggesztések vélhető oka, hogy nem sikerült az intézmények érdeklődését
kellőképp felkelteni a díjak iránt.
European Commission (2009): ECTS User’s Guide. Brussels, European Commission.
Tuning (2013): CLAR – Latin American Reference Credit. Tuning Latin America Project. Bilbao,
University of Deusto. Tuning (2014a): Meta-profiles and profiles. A new approach to qualifications in
Latin America. Bilbao, University of Deusto.
Tuning (2014b): Tuning and Harmonisation of Higher Education: The African Experience. Bilbao,
University of Deusto.
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tékű modulokból építkező programokra, ahol a hallgatóktól jelentős tanulási munkamennyiséget várnak el, ám egyben el is ismerik azokat. Az Útmutató magyarra
fordításával és közreadásával ezért egyik célunk éppen az volt, hogy ösztönözzük a
továbbvivő gondolkodást a hallgatók tanulásáról, a jobb, a megfelelőbb tanításról.
Az Útmutató magyar verziójának közzététele mellett, hasznosnak véltük néhány
értelmező, tágabb kontextusba helyező, egyes dimenzióit részletesebben is megvilágító tanulmány együttes megjelentetését, így különböző nézőpontokból alaposabban
megismerhetjük a kreditrendszer jellemzőit, működését, illetve segítséget kaphatunk
az alkalmazáshoz.
A kötet első tanulmányának szerzője az Útmutatót átdolgozó, megújító nemzetközi
szakértői csoport magyar résztvevője, Hidasi Judit, aki a munka céljáról, a felmerült
főbb megfontolásokról és nehézségekről ad számot. Ezt követi Bajzáth Angéla és Pálvölgyi Krisztián közös írása a tanulási eredmények alkalmazásáról: arról az elemről,
amely kulcsszerepet tölt be az európai felsőoktatás tanulástámogató és átláthatósági
eszközei, így a kreditrendszer használatában, valamint a tanulás és a tanítás minősége
javításában.
A kreditrendszer tantervépítő szerepének két kiemelkedően fontos elemére, a rendelkezésre álló kreditek tantervbeli elosztásával és az egyes tantervi elemek (tantárgyak, modulok stb.) kreditértéke meghatározásával kapcsolatos kérdésekre Bókay
Antal, Derényi András, Temesi József egy korábbi, nagyobb terjedelmű közös munkája16 egyes részeinek rövidített és egybeszerkesztett változata keresi a választ. Mindkét
mozzanat alapvetően befolyásolja, milyen tanítási, tanulási folyamatokat tesz lehetővé
egy adott tanterv, ehhez kapcsolódva az írásból több alternatív megoldási lehetőséget
ismerhet meg az olvasó.
A két utolsó tanulmány a nemzetköziesítés nézőpontjából tárgyalja a kreditrendszer alkalmazását. Veres Erzsébet – az intézményi Erasmus mobilitási programok
koordinálásában szerzett alapos tapasztalatai mentén – a kreditátvitel kérdéseit tárgyalja, míg Kovács István Vilmos a kreditrendszer további kiaknázható lehetőségeit
taglalja az intézmények nemzetköziesítési folyamatában.
A kötetet záró, magyar nyelvű ECTS-útmutató előtt közreadunk egy, a témakörre
vonatkozó hazai és nemzetközi irodalmat egyaránt tartalmazó válogatott bibliográfiát (néhány tétel annotálásával) azok számára, akik jobban el kívánnak merülni a kreditrendszerről szóló szakirodalomban, illetve külön is közöljük a tanulmányokban
szereplő rövidítések, mozaikszavak feloldását.
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Bókay Antal – Derényi András – Temesi József (2014): Minőségfejlesztés a felsőoktatásban az ECTS
alkalmazásával. Szakmai háttéranyag. Budapest, Tempus Közalapítvány. (Kézirat)

Bízunk abban, hogy e könyv nemcsak a kreditrendszerrel szakmai munkájuk részeként foglalkozó intézményi szakemberek számára nyújt segítséget, hanem a képzési programok tervezéséért, működtetéséért felelős vagy épp a tanítás, tanulás minőségének javításával kapcsolatos lehetőségeket kereső oktatók számára is hasznos
gondolatokat, javaslatokat, megoldásokat kínál.
A szerkesztők
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HIDASI JUDIT

Az ECTS-útmutató megújulási folyamata: célok,
szempontok, hangsúlyok
Az Európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (European Credit Transfer System)
használati útmutatóját (Users’ Guide) felülvizsgáló ad hoc bizottságot a 2012-es bukaresti oktatási miniszteri konferencia kérésére és javaslatára állították fel. A munkacsoport az Európai Bizottság felügyelete alatt szerveződött az Európai Felsőoktatási Térség 14 országa (betűrendben: Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország,
Hollandia, Litvánia, Magyarország, Moldova, Németország, Norvégia, Olaszország,
Örményország, Svédország, Ukrajna), valamint négy nemzetközi szervezet (ENQA,
ESU, EUA, EURASHE) képviselőiből.
Az új Útmutató iránymutatásokat tartalmaz az európai kreditátviteli és -gyűjtési
rendszer alkalmazására vonatkozóan, valamint bemutatja az ECTS főbb dokumentumait is, úgymint képzési katalógus, tanulmányi megállapodás, leckekönyv és oklevélmelléklet. A korábbi változatokhoz képest (1989, 2005), amelyek az Erasmus tanulmányi mobilitást könnyítendő és elősegítendő elsősorban a kreditátvitel feltételei
kidolgozására, majd azt kiszélesítve a kreditakkumuláció és -beszámítás lehetőségei
bemutatására irányultak, a 2009-es verzió törekedett a bolognai folyamat égisze alatt
szerzett addigi felsőoktatási tapasztalatok beépítésére, kiemelt hangsúlyt fektetve a
tanulási eredmények megjelenésére, valamint érvényt szerezve az élethosszig tanulás
elvének. Ezen Útmutató legutóbbi (2009) felülvizsgálata óta a használat és az alkalmazás során az egyes országok gyakorlatában számos kérdés és tisztázásra váró probléma merült föl, melyek egyértelművé tételére és egy nyomatékosabban felhasználóbarát verzió kidolgozására fogalmazódott meg az igény. Az Európai Bizottság honlapján
az Oktatás és képzés fejezet alatt található a megújítás és felülvizsgálat előtti, azaz

15

2015-ig érvényes Útmutató17 néhány nyelven (angolul, franciául németül stb.), ám közöttük a magyar nem szerepel.
A bizottság 2013 januárjában kezdte meg a munkát, s ebben az évben hét alkalommal ült össze egy-egy napon eszmét cserélni, egyeztetett gondolatokat megfogalmazni. Egy egész napos, kibővített konzultáción 2014. január 31-én találkoztak
újra Brüsszelben, ahová a közös gondolkozásra és szöveges javaslattételre meghívást
kaptak mindazok az egyetemek, szervezetek és felhasználói csoportok (Key European
Stakeholders – mintegy 100 fő), akik ténylegesen dolgoznak a megújított Útmutatóval.
Az itt született javaslatok beépítésére 2014 februárjában a végleges előtti verzió kialakításakor került sor, két napon át. A dokumentumot 2014. április 7-én hagyták jóvá
és zárták le. Ezt követte még három forduló, amelyek során az időközben felmerült
aggályok, aránytalanságok és félreérthetőségek kezelése érdekében a szöveg tovább
csiszolódott. Az ECTS megújult Útmutatóját – amint azt már a Bevezetőben is jeleztük – végül az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) felsőoktatásért felelős minisztereinek 2015. tavaszi, jereváni találkozóján hagyták jóvá.
A felülvizsgálat és az átdolgozás igényét azon tapasztalatok és visszajelzések támasztották alá, amelyek az alkalmazásban érintett szereplőktől érkeztek. Kik is ők?
Egyrészt az EFT felsőoktatási intézményei, az oktatásszervezéssel foglalkozó munkatársak, a mobilitási referensek, a nemzetközi együttműködések kidolgozásán munkálkodó oktatók és kollegák, illetve nem utolsósorban maguk a hallgatók. Hiába létezett ugyanis egy közös keret, egy aránylag jól olvasható és érthető ECTS használati
segédeszköz, az alkalmazás és a megvalósítás során jelentékeny számú olvasatverzió,
értelmezési variáció és gyakorlati megoldásváltozat született. Ez azonban távol állt az
egész rendszer szellemiségétől, abban az értelemben, hogy túlságosan nagy teret hagyott és engedett meg az egyéni és alkalmi variációk érvényesítésének, felrúgva ezzel
az átláthatóság és összevethetőség elvét, egyszersmind megkeserítve és megnehezítve
az intézmények és végső soron a hallgatók életét. Kiderült, hogy ami egyik ország
adott intézményében kreditbeszámításra került, az másutt, más intézményében nem;
hogy amit egyik ország gyakorlata öt kredittel honorál, azt egy másik helyen csak
három kredittel; hogy hatalmasak az eltérések és a gyakorlatok közötti különbségek a
diplomák, a diplomakiegészítők és a tanulmányokat lezáró kritériumok tekintetében,
vagyis az összevethetőség és az átjárhatóság messze nem volt egyértelmű és zökkenőmentes. Továbbá számos intézményt ért támadás hallgatói oldalról amiatt, hogy
ugyanaz a teljesítmény más-más megítélés alá esik attól függően, ki hol végzi vagy
teljesíti tanulmányait. Ez indokolta, hogy a munkacsoport a lehető legnagyobb körültekintéssel igyekezett eljárni annak érdekében, hogy az átláthatóság, az érthetőség,
az egyértelműség, a beszámíthatóság és a kölcsönös elismerés minél jobban érvénye17
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süljön az egyes országok oktatási és oktatásszervezési gyakorlatában, elősegítve és támogatva a mobilitást. Miután azonban az egyes országok oktatási hagyományai és
gyakorlata jelentősen eltérhet, a mégoly tökéletesnek gondolt Útmutató sem pótolhatja az értelmezési és alkalmazási rugalmasságot, így hasznosabb a megújítás céljaira,
szempontjaira és a benne kijelölt hangsúlyokra koncentrálni, azokat végiggondolni.

FOGALOMÉRTELMEZÉSEK – NYELVI KIHÍVÁSOK
A legnagyobb és a munkaüléseken szinte folyamatosan jelentkező gondot az egyes fogalmak, kifejezések értelmezésének tisztázása és egyértelműsítése jelentette. A megnevezések, a szavak jelentés- és értelmezési tartománya ugyanis nyelvenként, illetve
kultúránként eltérő. Miután a közös munkához kellett egy minden résztvevő által
ismert nyelvi alap, mind az eredeti, mind a folyamatosan korrigált munkapéldányok
angolul készültek, amint az ún. mesterpéldány is. Az egyes fejezetek és tételek megvitatása, majd megfogalmazása tehát az angol nyelvet alkalmazta annak tudatában,
hogy az új dokumentum mindazon nyelveken elérhető lesz majd, amelyet a sorvezetőként használni tervezők értenek. Fontos szempont volt, hogy bár az Útmutatót
lefordítják egy-egy ország nyelvére, vitás esetben az angol nyelvű eredeti változat,
ami a jogi értelmezések tekintetében egyben döntő érvényű alapdokumentumként
is szolgál, kiemelt jelentőséggel bír. Ennélfogva világossá vált, hogy a szavak szótári
ekvivalenciáinál sokkal többre van szükség: azt a jelentéstartományt is meg kellett
határozni, amelynek szellemében az anyag fogalmazódott. Noha az angol a mindenki
által használt és beszélt közös munkanyelv volt, a bizottság elnökét is beleszámítva,
a 18 főből csak háromnak volt az anyanyelve. Ez egyben a nemzetközi bizottságok
közismert problémája: a legegyszerűbbnek vélt fogalmak tartalmát is tisztázni kellett,
ha pedig konszenzus alakult ki, a végső szöveg megformálása és koherens narratívába
öntése mindig az angol anyanyelvű kollegák gondos és kritikus közreműködésével
készült. Lássunk egy egyszerű példát a vitákat kiváltó fogalmi értelmezésekre!
Noha az anyag egyik vezérgondolata a tanárközpontú szemléletről a tanulóközpontúra (ebben az anyagban Student-Centred Learning=SCL) való áttérés, szinte a
legutolsó ülésfordulókig ádáz viták és értelmezési eszmefuttatások folytak a tanuló,
úgymint tanuló személy (learner) és a tanuló, aki egyetemi/főiskola hallgató (student)
megnevezések körül. Van olyan ország, ahol a diák szó nem egyszerűen tanulót jelent,
hanem nappali tagozatos hallgatót, azaz olyan személyt, akinek a munkaviszonya:
diák. Másutt a diák jelenthet bárkit, aki bármely intézményben, bármely oktatási formában tanul. Sokan érveltek a learner megnevezés mellett, mondván: elkerülhetjük
a diák szóhoz kapcsolódó értelmezési konvenciók érvényesülését. Vitákat váltott ki
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az is, hogy nemcsak tanulásról, hanem a szakmai gyakorlatról és az ahhoz kapcsolódó kredit-hozzárendelési gyakorlatról is szó van. Kérdés, hogy ilyen esetekben minek
minősül a program érintettje: student vagy learner? Végül is – amint az az Útmutató
Bevezetőjében is megfogalmazódik – „a diák fogalom minden felsőoktatásban (akár
teljes, akár részképzéses, akár távoktatásos, akár kontaktórás, akár munkaalapú tanulási formában) részt vevő tanulóra vonatkozik, törekedjen bár végzettség megszerzésére vagy csak valamiféle önálló oktatási egység, program teljesítésére.” „[…] the
term ’student’ is used to refer to all learners in higher education institutions (whether
full-time or part-time, engaged in distance, on-campus or work-based learning, pursuing a qualification or following stand-alone educational units or courses.”
Említhetnék más, az oktatási szaknyelvben magabiztosan használt, közérthetőnek
vélt alapvető fogalmakat is (kurzus, program stb.), amelyek értelmezése nyelvenként
és országonként más és más lehet, sokszor egymásnak akár ellentmondó is. Nyilvánvaló, hogy ezek egyértelműsítése meghatározó igényként jelentkezett, hiszen ennek
hiányában hatalmas értelmezésbeli csúsztatások következhetnének be. Ennek elkerülésére a 2015-ös Útmutatóban az első számú Mellékletként szereplő Fogalomtár (Glossary) minden korábbinál körültekintőbb szó- és kifejezésjegyzéket ad, ami számszaki
értelemben is (65 tétel), de különösen tartalmilag sokkal gazdagabb az előzőeknél.
Gyakorlatilag minden egyes fogalmat vagy kifejezést, amellyel mint terminussal az
anyag dolgozik, alapos körüljárással határoz meg. Ez minden bizonnyal sokat segít
majd a szöveg helyes értelmezésében (legalábbis az angoléban), noha a nemzeti nyelvekre történő átültetésnél feltételezhetően hatalmas feladatot és felelősséget ró majd
a fordítókra.
További értelmezési és egyértelműsítési célokat szolgálnak az anyagban kis keretes
betétekként megjelenő „Nota bene” kommentárok, amelyek finomítják és pontosítják
magában a szövegben kifejtett tartalmakat: például, ilyen magyarázó kommentet kap
az SCL, az önálló tanuló (independent learner) vagy az EQF-LLL, és még számtalan
más fogalom. Ezekre nagy szükség van, és ténylegesen segítik az értelmezést, mert
számos kifejezés, amire az oktatásfejlesztés vagy -menedzsment területén jártas szakemberek magától értetődő természetességgel hivatkoznak, komoly fejtörést okozhat a
felhasználóknak, legyenek azok oktatók vagy diákok. Ezzel a szerkesztési innovációval jelentékenyen javult az egész Útmutató fogyaszthatósága, azaz a korábbinál jobban érvényesült a felhasználóbarát elvárás.
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ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
Kiemelten az alábbi, világosan kijelölt elvekre és elvárásokra koncentrálva indult meg
az Útmutató átdolgozása és átfogalmazása:
1. hallgatóközpontú tanulás (SCL=student-centred learning);
2. az (elvárt) tanulási eredmények (ILO=intended learning outcomes) érvényesítése;
3. curriculumtervezés (curriculum design) – átláthatóság;
4. mobilitás – kreditelismerés, -beszámítás és -átvitel (recognition and transfer);
5. élethosszig tartó tanulás (LLL=lifelong learning) – kreditakkumuláció;
6. minőségbiztosítás.
Az átdolgozás során a munkabizottság abban a tudatban és szellemben járt el, hogy
az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer az európai felsőoktatás megújításának,
modernizációjának és átláthatóságának fontos eleme. Központi szerepet játszik abban a bolognai folyamatban, amely a nemzeti felsőoktatási rendszerek átjárhatóságát
és összehangolását célozza. Szándékunk szerint az európai kreditátviteli és -gyűjtési
rendszer (ECTS) egy olyan eszköz, amely annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegye
az oktatási programokat és képesítéseket, és hogy megkönnyítse a képesítések elismertetését, segíti és támogatja az
 oktatási programok megtervezését (design),
 az oktatási programok bemutatását (transparent description),
 az oktatási programok kivitelezését (a tanítást magát – delivery),
 az oktatási programok átjárhatóságát (mobilitás),
 a felsőoktatási végzettségek odaítélését (kvalifikációk átláthatósága/átjárhatósága).
A rendszer segítséget nyújt a tanterv összeállításához és a minőségbiztosításhoz, ezen
kívül lehetővé teszi az elvégzett tanulmányok más intézményben való elismerését,
így nagyobb hallgatói mobilitást és rugalmasabb tanmenetet biztosít. Újdonság az
anyagban a szakmai gyakorlat mint tanulási folyamat és eredmény beépítése az Útmutatóba, beleértve az ECTS bemutatását követő kiegészítő dokumentumok között
önállóan szereplő, A szakmai gyakorlatra vonatkozó tanulói megállapodás, illetve
A szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása című, Nota bene betéteket. A dokumentumok mindegyike „Ajánlott elemek a […]-hoz” formában listázza azokat a fontosnak
ítélt szempontokat és adatokat, amelyeknek szerepelniük kell egy érvényes és nemzetközileg átlátható dokumentumban.
Amint az ad hoc bizottság tagjai fogalmazási munka során elhangzott beszámolóiból is kiderült, ezek az elvek – amelyek létjogosultságával valamennyi érintett egyetért
– a valóságba átültetve rendkívül vegyes képet állítanak ki az európai felsőoktatási tér
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nemzetek és országok szerinti oktatási gyakorlatáról. A külföldi tapasztalatok helyett,
a magyar gyakorlat területéről említek olyan konkrét példákat, amelyek mielőbbi
megoldása elodázhatatlan feladat, és reményeink szerint az ECTS megújult Útmutatója ehhez némi segítséget adhat.
A gyakorlat feltérképezésekor kiderült, hogy a magyar felsőoktatásban – legalábbis
az intézmények többségében – a tantervek kreditalapúvá tétele, azaz kreditértékek
rendelése a tárgyakhoz, a 2002-es évtől kezdve indult el és vált általánossá. Addig is
hallottunk és tudtunk nemzetközi partnereinktől a kreditrendszer létéről, alkalmazásáról és érvényesítéséről, de valójában az alkalmazás a magyar környezetben általánosan csak a 2000-es évek első felétől vette kezdetét, kissé megelőzve a folyamat hazai
megvalósítását. Ez tehát megközelítően egybeesett a háromciklusú képzési szerkezet
kiépítésével és bevezetésével. Az átmenet és az alkalmazkodás az új rendszerekhez,
azaz az adaptáció nem volt ellentmondásoktól mentes.
1. Az alapképzési, azaz az első szinten indult meg a tantervek kidolgozása a legkülönfélébb szakokra vonatkozóan. Csakhogy a tantervekben a korábbiakhoz képest sem a kontaktórák számának redukciója, sem pedig a tantárgyak számának
lényeges csökkenése nem valósult meg a kívánatos mértékben. A későbbiekben
aztán ez a szint szolgált referenciaként, amihez mind az alsóbb, mind a felsőbb
szintek kidolgozása igazodott. Ez nem mindig bizonyult szerencsés sorrendnek,
számos kompromisszumot vindikált.
2. A tantárgyakhoz történő kreditallokáció (kredit-hozzárendelés) nem tükrözte
azt az elvárást, hogy a kontaktórákhoz képest jelentékeny legyen az önálló tanulást igénylő terhelés aránya. Tehát, például, a gazdasági szakokon egy olyan kötelező alaptárgy esetében mint a Gazdasági matematika, a heti 1+2 (egy előadás + 2
szeminárium) formációt mindössze 3 kredittel honorálta a magyar rendszer, ami
azt jelentette, hogy a 3 kredithez tartozó 3x30=90 munkaórát tulajdonképpen
teljes egészében tantermi foglalkozások töltik ki, és a kreditekben nincs elismerve az az önálló tanulói munka, amely ténylegesen szükséges a tárgy teljesítéséhez.
3. A tantervek felülvizsgálata során nem változott érdemben az egy-egy szemeszterben felveendő és teljesítendő tantárgyak száma sem. Gyakori, hogy a kötelező
7–9 tárgy mellett még egy-két választható tárgy felvétele esetén a diák ténylegesen heti 20–25 órát tölt tantermi foglalkozásokon. A fennmaradó idő egyszerűen
fizikailag sem elegendő a tanulásközpontú ismeretszerzés elve érvényesüléséhez.
A két dolog – az alacsony kreditértékek és a számos tantárgy – összefügg: ahhoz,
hogy valaki félévenként teljesíteni tudja a 30 kreditet, sok tárgyat kell felvennie.
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4. Ez a jelentékeny óratermi terhelés és a magas tantárgyszám bizonyult az évek
során a külföldi mobilitási cselekmények legnagyobb gátjának mind a külföldi
partnerek, mind pedig a magyar hallgatók vonatkozásában. A külföldi hallgató
ugyanis rápillantva a magyar tantervre, elképedve érzékelte, hogy a hazájában
megszokottnál kétszer több tanórát kell felvennie a mintatanterv szerint. Sokan
ezt nem vállalták, vállalják. A magyar hallgató pedig félt eltávozni a magyar oktatási programból akár fél évre is, mert oly sok tárgyat kellett volna neki pótolni
(hiszen külföldön ennyi tárgyat egy félévben nem is lehetséges felvenni), hogy az
megoldhatatlanná tette a félévvesztés elkerülését.
A fentiekhez hasonló, problémákkal terhelt helyzetek tucatjairól számoltak be az ad
hoc bizottság tagjai. Minden országnak megvoltak és megvannak az oktatási hagyományai, bejáratott gyakorlati útvonalai, amelyek késlekedő felülírása nem pusztán
adminisztratív elhatározáson vagy oktatáspolitikai akaraton múlik, hanem nagyon
gyakran szemléletbeli makacsságra, illetve szervezeti rugalmatlanságra vezethető
vissza. Ezek legyőzéséhez fontos eszköz az ECTS és a hozzá kapcsolódó felhasználóbarát Útmutató, amely a potenciális alkalmazót nem taszítja el követhetetlen szaknyelvi terminusokkal, hanem ellenkezőleg: meggyőző erővel tud hatni az oktatási folyamat érintettjeire, elsősorban érthető nyelvezettel, jól értelmezhető fogalmakkal és
könnyen átlátható szerkezettel.

A 2015-ÖS ÚTMUTATÓ SZERKEZETE
Az ECTS 2015-ös kiadású Útmutatója tartalmában és szerkezetében új minőséget
képvisel a korábbi verziókhoz képest. Tartalmát tekintve legnagyobb érdeme, hogy
igyekezett tekintettel lenni arra a kulturális, etnikai és nyelvi szempontból egyaránt
különböző, széles felhasználói körre, akik mindennapi munkájukban használni fogják, ezért szövegében, szóhasználatában kiemelten törekedett az érthetőségre és az
egyértelműségre. Struktúrájában minden korábbi verziónál feszesebb, átláthatóbb
szerkezetű kiadvány, amely tematikus arányait és a tárgyalt fejezetek beágyazottsága
mélységeit tekintve is, jól követhetővé teszi az anyagot. A grafi kai és műszaki szerkesztési megoldások sem öncélúak, hanem a befogadás könnyítését szolgálják.
A tartalmi információk hét alfejezetbe rendezve ismerhetőek meg, a hozzájuk
kapcsolódó dokumentálást támogató ajánlásokkal együtt. A Mellékletekben kapnak
helyet a már említett Fogalomtár; egy továbbgondolásra és tájékozódásra alkalmas
Ajánlott irodalom, források listája; továbbá három példatár. Ez utóbbiak különféle or-
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szágokra vonatkoztatva mutatják be, miként kell érteni és lehet alkalmazni az érdemjegyátváltást (konverziós táblázatszerűen); jó gyakorlatként mutatnak be szakleírásokat – beleértve a hozzájuk kapcsolódó tanulási eredményeket és kimeneti szakmai
kompetenciákat –; különféle kompetenciatípusokra vonatkozóan ismertetnek példaként egy tucat kimeneti eredményt. Mindezek hasznos sorvezetőül szolgálhatnak a
képzéstervezés és az eredményértékelés során.
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A tanulási eredmények alkalmazása a tanulási
folyamat megtervezésében
Az ECTS 2015-ös kiadású, megújult Útmutatója több dimenzió mentén hozott lényeges változást. Jelen írás a tanulási eredmény (learning outcomes) alapú logika megjelenésére, illetve a képzésfejlesztésben ennek nyomán megjelenő következményekre
fókuszál. Ahhoz, hogy ezt kellő mélységgel tehessük meg, röviden ki kell tekintenünk
arra a nemzetközi környezetre, amelyben az ECTS szakpolitikai eszközként megjelent, továbbá érintenünk kell a tanulási eredmények szerepét ezen kontextusban.

AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉG ÉS A TANULÁSI
EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA
Az ECTS, az 1999-ben kormányközi kezdeményezésként elindult Bologna-folyamat
eredményeként kialakuló, Európai Felsőoktatási Térség (EFT) által kidolgozott eszközök egyike. Maga a Bologna-folyamat a közös cselekvési irányvonalak egyre bővülő
rendszerét foglalta magába, így igényként jelent meg:
1. a könnyen érthető és átlátható képzési rendszer létrehozása,
2. a kétciklusú képzési szerkezet bevezetése,
3. a kreditrendszer létrehozása,
4. a mobilitás támogatása,
5. a minőségbiztosítási területen megvalósuló európai együttműködés,
6. a felsőoktatás európai dimenziójának támogatása,
7. az egész életen át tartó tanulás középpontba helyezése,
8. a felsőoktatási intézmények és hallgatók bevonása,
9. az Európai Felsőoktatási Térség vonzóvá tétele,
10. valamint a nyitás a doktori képzések felé.
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Jogosan merül fel a kérdés: hogyan kapcsolódik mindehhez a tanulási eredmény
alapú logika? A tanulási eredményeket legtöbbször úgy definiálják, mint „olyan állításokat, melyek arról szólnak, hogy a hallgatóknak mit kell tudniuk, mit kell átlátniuk,
mit kell elvégezniük egy sikeres tanulási szakasz teljesítése után.” (Kennedy, 2007: 22).
A meghatározás, sőt már maga az elnevezés is sokat elárul. Tanulási eredményekben
gondolkodni azt jelenti, hogy a hangsúlyt a tanulóra, a tanulási folyamatra és annak
eredményére helyezzük. Miután a hagyományos felsőoktatási képzési logika alapvetően bemenetközpontú, azaz tradicionálisan arra fókuszál, milyen tananyagelemeket
akar megtanítani az oktató a képzésben részt vevő hallgatóknak, a tanulási eredményekre figyelő megközelítés alapvető szemléletváltást tesz szükségessé a felsőoktatási
képzéseket tervezők és működtetők körében.
Bár napjainkban ezen gondolkodásmód szorosan kapcsolódik az Európai Felsőoktatási Térség célkitűzéseihez, ez nem mindig volt így. A tanulási eredmények szerepe
az 1999-es Bolognai nyilatkozatban még az említés szintjén sem került elő, és ez érvényes a 2001-es Prágai kommünikére is. A tanulási eredmények és a bolognai folyamat
kapcsolatát az elmúlt évtized során Stephen Adam vizsgálta szisztematikusan (Adam,
2008: 4–5.). A 2003-as Berlini kommünikében a tagországokat már arra bátorították,
hogy tanulási eredményekkel leírt kvalifikációkat dolgozzanak ki; majd a 2004-ben
megfogalmazott Dublini deszkriptorok a tanulási eredmények első európai szintű
alkalmazására nyújtottak példát,18 a 2005-ös Bergeni kommüniké egy átfogó képesítési keretrendszert fogadott el az Európai Felsőoktatási Térség számára, ami az azóta
széles körben ismertté vált és használt három képzési ciklust tartalmazza19, a 2007-es
Londoni kommünikében pedig a learning outcomes kérdésköre a felhasználási lehetőségek egész sorává nőtte ki magát.
E hangsúlynövekedés egyben azt is jelenti, hogy a tanulási eredmények alapú megközelítés a Bologna-folyamat kapcsán meghatározott cselekvési irányvonalak megvalósításában kulcsfontosságúvá vált. A térhódítás oka abban keresendő, hogy a tanulási
eredmények alkalmazása elmozdítja a képzésekről való hagyományos gondolkodás
tananyagközpontú fókuszát, és a képzésben zajló tanulási-tanítási folyamat struktúrájára irányítja a figyelmet. Ez lehetőséget ad annak részletes és rendszeres átgondolására, megtervezésére, mi is történik egy adott képzésben, azaz hogy mit tesznek
majd a hallgatók, illetve tanulási tevékenységüket hogyan és milyen környezetben támogatják majd az oktatók.20 Ha ez a struktúra ténylegesen átgondolásra kerül, akkor
nagyban segíti a képzések átláthatóvá tételét. Ez utóbbi direkt módon kapcsolódik a
mobilitás támogatásához, az előzetesen megszerzett tudás elismeréséhez, ami pedig
18
19
20

http://www.ehea.info/Uploads/QF/Bologna_Framework_and_Certification_revised_29_02_08.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/QF/050520_Framework_qualifications.pdf
A tanulási eredmény alapú szemlélet kulcsszerepéről a tanulási tevékenységek tervezésében, tanulmányunkban a későbbiekben még részletesen szó lesz.
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az egész életen át tartó tanulás rugalmas tanulási utakban gondolkodó rendszerének
alapvető feltétele. A tanulási folyamat tervezésének hangsúlynövekedése emellett kitágítja a felsőoktatási képzések minőségéhez kapcsolódó hagyományos gondolkodás
kereteit. Mindezek alapján állítható tehát, hogy a tanulási eredmény alapú megközelítés a Bologna-folyamathoz kapcsolódó cselekvési irányvonalak megvalósításának
kulcseszköze.
Mivel a kreditrendszer létrehozása maga is az egyik cselekvési irányvonal, ráadásul
természetéből adódóan több más célkitűzéshez is szorosan kapcsolódik, nem meglepő, hogy ezen a terülten is tetten érhető a tanulási eredmények hangsúlyosabbá és
alkalmazásuk tudatosabbá válásának folyamata.
Az ECTS kreditértelmezése kezdetben kizárólag hallgatói munkaórákból indult
ki. Ezek becslése azonban csak akkor oldható meg kellő alapossággal, ha pontosan
tisztában vagyunk azzal, milyen tanulási tevékenységeket végeznek el a hallgatók az
adott képzés során. Ennek hiánya gátat szab a Bologna-folyamathoz kapcsolódó szakpolitikai szándékok érvényesülésének. Ezt felismerve már az ECTS 2009-es használati
útmutatója beemelte a tanulási eredmény dimenziót az ECTS működésébe, a hallgatói munkaterhelés becslésének alapjává és az ECTS-kreditértelmezés meghatározó
elemévé tette. A legújabb, 2015-ös Útmutató – mely jelen kötetünk szűkebb fókusza
– tudatosan továbbhaladt ezen az úton. A következőkben a dokumentum azon újdonságait mutatjuk be és értelmezzük, melyek tovább erősítették, sőt ki is bővítették a
tanulási eredmény dimenzió ECTS-ben játszott szerepét.

A KÉPZÉSI PROGRAM TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ
FEJLESZTÉSE
A 2015-ös Útmutató egyik legszembetűnőbb változása 2009-es elődjéhez képest, hogy
külön fejezetet szentel a képzésiprogram-fejlesztés, a programműködtetés és a monitorozás – a korábbi dokumentumból teljesen hiányzó – kérdéseinek. Mindezt frekventált helyen, rögtön az ECTS kulcsfunkcióit és az Európai Felsőoktatási Térséggel
való kapcsolatát tisztázó két bevezető fejezet után teszi.
Hogyan is néz ki egy tanulási eredményekre építő programfejlesztés a gyakorlatban? Egy képzési program fejlesztésekor először értelemszerűen hoznunk kell néhány
alapvető döntést. Tudnunk kell, hogy a programot az adott nemzeti kvalifikációs
rendszer melyik szintjére szánjuk, hány félévre tervezzük és mekkora kreditmenynyiség áll rendelkezésünkre. Ezek ismeretében lehet meghatározni a program átfogó
céljait, illetve célcsoportját. Amennyiben az európai fejlesztések irányának, s így az
ECTS logikájának megfelelő képzési programot akarunk fejleszteni, a fenti döntések
mentén első lépésként meg kell határoznunk a képzés által elérendő tanulási eredmé25

nyeket. Mint korábban említettük, a tanulási eredmények arra vonatkozó állítások,
hogy a hallgatóknak mit kell tudniuk, mit kell átlátniuk, mit kell elvégezniük egy
sikeres tanulási szakasz teljesítése érdekében. Ezen állítások megfogamzásának mikéntje igen nagy jelentőséggel bír. Amint az új Útmutató is felhívja rá a figyelmet,
fontos a konkrétság, az egyértelműség, az igazodás a képzés szintjéhez – azaz a képesítési keretrendszer átfogóbb tanulásieredmény-leírásaihoz – és a rendelkezésre álló
időhöz. Ugyanakkor ez a konkrétság nem jelent merevséget. Az egyéni tanulási utak
támogatása csak akkor lehetséges, ha az egész képzési szerkezet – bizonyos határok
között – rugalmasan tud működni. A tervezéskor olyan egyensúlyt kell találni, ahol
a tanulási eredmények már érdemben orientálják a képzést, de ez nem fordul át egy
túlszabályozott, bürokratikus működésbe.
Ezen a ponton érdemes kitérni a tanulási eredmény és a kompetencia fogalmának értelmezésére és kapcsolatára. A 2015-ös Útmutató elkülöníti ezt a
két fogalmat. A kompetenciát úgy definiálja, mint bizonyított alkalmasságot
bizonyos tudás, készségek, illetve személyes/társas/módszertani képességek
munka- vagy tanulási szituációban való használatára; míg a tanulási eredmények a kompetencia fejlettségének tanuló által elért és értékelés által igazolt
szintjét fejezik ki, egyértelmű és konkrét állítások formájában. Itt tehát a tanulási eredmény az általánosabban megragadható kompetenciák adott képzésre
konkretizált és szintezett leírásaként értelmeződik. Ugyanakkor a képzési programok fejlesztése szempontjából fontos európai és hazai dokumentumok –
noha a különbségek nem alapvetőek – nem feltétlenül ugyanezt az értelmezést
hordozzák. Az Európai Felsőoktatási Térség mellett az Európai Unió is kidolgozta a saját Európai képesítési keretrendszerét (The European Qualifications
Framework for lifelong learning21), ahol a tudás, a képesség és a kompetencia
dimenziókban gondolkodtak. A kompetencia itt a tudás- és képességelemek
konkrét munkahelyi szituációban való alkalmazására vonatkozik. A Magyar
képesítési keretrendszer a tudás, a képesség és az attitűd hármasában gondolkodik – ezek cselekvőképes egységeként értelmezte a kompetenciát az EU az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák meghatározásakor
(Rychen, 2006) –, továbbá ezek mellé bevezeti az autonómia és felelősségvállalás dimenziót, ami az adott képesítési szint kompetenciafejlettségéről ad információt.
A tanulási eredmények megfogalmazásával kapcsolatban további lényeges kérdés,
hogy a tanulási eredmény leírásai az adott képzés meghatározott területén eléren21
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https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/fi les/leaflet_en.pdf

dő minimumszintet vagy az optimumot rögzítik-e. E problémakört már a 2009-es
Útmutató is tárgyalta, mindkét megoldást elfogadhatónak tartva. Ez tehát alapvetően fejlesztői döntés kérdése. Az is elképzelhető, hogy egy program kidolgozásakor a
minimumot és optimumot leíró tanulási eredményeket egyaránt meghatározzák. Ez
történhet akár úgy is, hogy a képzési dokumentáció tanulási eredményeket programszinten tárgyaló részei az optimumot határozzák meg, míg a modulok/tanegységek
leírásakor már a minimum kompetenciafejlettségi szint egyértelművé tétele a cél (a
kapcsolódó hazai kísérletekről lásd Kálmán–Rapos, 2012; Kopp, 2013; Lukács et al.,
2013).
Ha kialakult a képzéshez kapcsolódó tanulási eredmények rendszere, akkor a fejlesztési folyamat következő lépése a tervezett tanulási eredmények elérését lehetővé
tévő tanulási tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó értékelési rendszer meghatározása. Ez tulajdonképpen a tanulási folyamat részletes tervezését jelenti. A tanulásszervezés kérdésének súlyát az is jelzi, hogy az új Útmutató tudatosan beemeli a Biggs-féle
konstruktív összehangolás (constructive alignment) modellt, s ezzel az eddigieknél
konkrétabb és mélyebb iránymutatást ad az ECTS felhasználóinak a tanulási folyamat
értelmezésével és terezésével kapcsolatban.
A konstruktív összehangolás koncepciója 1994-re nyúlik vissza, amikor Biggs – az
ausztrál oktatáspszichológus – A tanítás és tanulás természete (The Nature of Teaching and Learning) címmel egy pszichológiai jellegű tárgyat kezdett tanítani a már
gyakorló pedagógusoknak. A tárgyat a korábbiakban tipikus akadémiai szemlélettel
tanították: átvették az oktatás és a pszichológia kapcsolatára vonatkozó elméletet, és
a záró értékelésnél ennek megértését ellenőrizték. A szerző azonban szakított a hagyománnyal, és a kanadai általános iskolákban megismert értékelési portfólió köré
építette a pedagógiai folyamatot (Biggs–Tang, 2007: 52.). A tanulási portfóliókban
a tanulók összegyűjtik és strukturálják, rendezik a tanulási folyamat során végzett
tanulási tevékenységek által létrejött produktumokat, illetve az ezekkel kapcsolatos
oktatói, társ-, illetve önreflexiókat.
A Biggs-féle megközelítés összehangolja a tanítás-tanulás tervezését, a tanulási folyamatot és az értékelési eljárásokat. A harmonizálás alapját a tervezett tanulási eredmények képezik, amelyek egy-egy ige köré szerveződnek. Ezeket az igék által jelzett
cselekvéseket a tanulás-tanítás során aktiválni kell – azaz át kell fordítani tanulási
tevékenységekbe –, az értékeléskor pedig tudatosan figyelembe kell venni. Ez persze
azt is jelenti, hogy a tervezéskor nem elég a témát, a tanítandó anyagot kijelölni, hanem elsősorban azt kell meghatározni, hogyan zajlik majd a tanulás konkrétan, azaz
mit tesz a tanuló.
Látható, hogy a konstruktív összehangolás megközelítésben kulcselem a tanulási
eredmények meghatározási módja. Alapvető fontosságú, hogy a tanulási eredmények
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kapcsán használt igék ne legyenek semmitmondóak, és jól írják le az adott eredmény
által meghatározott kompetencia fejlettségi szintjét is. Biggs erre a problémára reflektálva alkotta meg a SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) taxonómiát
(Biggs, 1999: 66–67.), melyet az 1. ábra szemléltet.22
1. ábra A SOLO taxonómia
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Forrás: Biggs, 1999. 67.

A konstruktív összehangolás fogalom – melynek hátterében Biggs (Biggs, 1999:
59–61.) koncepciója áll – kibontásából nem kevésbé fontos az elnevezésben szereplő jelző értelmezése. A konstruktivizmus szerint a tudás konstruált: mindenki saját
22
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A taxonómikus rendszerekre támaszkodás más irodalmakban is gyakran tapasztalható. Például a
Kennedy-féle, a tanulási eredmények megfogalmazásával és használatával kapcsolatos, a jelen tanulmányban is idézett útmutató a Bloom-taxonómiára épít. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a
nagyon erősen taxonómikus logikára építő, s így merev megoldások, bürokratikus és rugalmatlan
működéshez vezethetnek.

maga hozza létre egyéni, szubjektív tudásrendszerét. Rendszerelméleti megközelítésben „a tanulás egy rendszerben vagy irányító részrendszerben a környezettel kialakult
kölcsönhatás eredményeként előálló tartós és adaptív változás” (Nahalka, 2003: 104.).
A tudást tehát nem elvont ismeretrendszerként ragadhatjuk meg, hanem a környezettel való aktív kapcsolatban fejlődő komplex struktúraként. Ha belegondolunk,
ebben az is benne van, hogy a tudás a használat, az alkalmazás közben fejlődik, hiszen a tanuló interakciója a környezetével valamilyen szinten mindenképpen előzetes
tudásrendszerének alkalmazását jelenti. Nem véletlen, hogy Biggs megközelítése is
a hallgatók aktív tanulási tevékenységét állítja a középpontba. Az értékelés kapcsán
érdemes hangsúlyozni, hogy a korábbi képzésfejlesztési logikában használt értékelési
eszközök – tudományos munkaként értelmezett szakdolgozat, szemináriumi dolgozatok, a tananyag visszakérdezésére fókuszáló szóbeli és írásbeli vizsgák) – egy kompetenciafejlesztést hangsúlyozó környezetben kevéssé adekvátak. Olyan értékelési
eszköz szükséges, ami láthatóvá teszi a tanulási folyamatot, az ennek során végzett
tevékenységek produktumait és a közben végbemenő fejlődést. A Biggs által alkalmazott portfólió tipikusan ilyen eszköz. Amint az a Biggs-féle megközelítés alapján
is érzékelhető, optimális esetben a tanulási eredmények alapvető hatással vannak a
tanulási-tanítási folyamat tervezésére és értékelésére.
Bár Biggs egyetlen egyetemi kurzussal kapcsolatban írta le tapasztalatait, ugyanez
a megközelítésmód használható programszinten is azzal a különbséggel, hogy utóbbi
esetében az egyes kurzusok, illetve modulok közötti kapcsolatokat, egymásra épüléseket kell alaposan átgondolni, valamint a konstruktív összehangolást a képzés szintjén kell megvalósítani. A hagyományosabb, oktató- és tananyagközpontú logikához
képest, a tanulási eredmény alapú képzések egyik újdonsága és erőssége a tudatos,
rendszerszerű felépítés.
A program- és a kurzusszint között megjelenő modulok szintén nagy jelentőséggel bírnak. Ezek a kurzusnál nagyobb, de a program egészéhez viszonyítva kisebb,
önmagukban egész tanulási egységek, melyek egyben a mobilitást is támogatják.
A képzés egésze szempontjából ugyanakkor, a modulok összefüggő rendszere biztosítja a koherenciát. A jól kidolgozott modulok és modulközi kapcsolatok révén a
képzési program egyszerre tud koherens és rugalmas lenni.
Érdemes megemlíteni, hogy az ECTS 2015-ös Útmutató mellékletében jól használható mintákat találunk a képzési program profi ljai, a kurzusok és a kapcsolódó
tanulási eredmények leírására, meghatározására.
Bár korábban áttételesen több helyen is érintettük, fontos külön is utalni rá, hogy
a tanulási eredmény alapú képzési programokban zajló tanulási-tanítási folyamatok
a korábbi modelltől eltérő szerepeket és funkciókat feltételeznek. A tanulási folyamat
két kulcsszereplője – a tanuló és az oktató – esetében egyértelmű szerepváltozást lá-
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tunk. Az oktató korábban egyfajta tudásforrás volt, a képzésben zajló tanítás-tanulás
kulcsfigurája. A tanulási eredmény alapú megközelítésben azonban inkább facilitátori, tanulásszervezői szerepben működik, akinek a feladata a megfelelő tanulási környezet megteremtése. A tanuló a hagyományos logikában inkább passzív befogadó,
visszatükröző aktorként működött, a tanulási eredmény alapú logikában azonban
aktív tudáskonstruálóvá lép elő, ő a folyamat főszereplője. Ezért érzi fontosnak az
Útmutató már az első oldalakon bevezetni és definiálni a tanulóközpontú tanulás
(Student-Centred Learning, SCL) fogalmát. A tanulás-tanítás harmadik fontos eleme,
a tananyag is komoly funkcióváltozáson megy keresztül. Korábban a tananyag elsajátítása a képzés legfontosabb céljaként jelent meg, egy tanulási eredmény alapú logikában azonban a tanulási eredmények elérésére, azaz a kompetenciafejlesztésre szolgáló
eszköz. Strukturálása már nem diszciplináris szempontok alapján történik, hanem a
tanulási eredmények elérését szolgáló tanulási folyamat logikájának rendelődik alá.
A tanulási eredmények felől közelítő szemlélet felértékelte a felsőoktatásban az
oktatás és a gyakorlat közötti kapcsolat jelentőségét is, így az oktatási folyamatok
alakításában kulcsdimenziónak tekinthető a munka világában megjelenő igényekhez történő igazodás. A képzés megtervezésénél egyre inkább figyelembe kell venni,
milyen tudásra van szüksége a tanulónak ahhoz, hogy eredményes lehessen a munkaerőpiacon. Maga a kompetenciákban gondolkodás is munka – a humánerőforrásmenedzsment és -fejlesztés – világából érkezett az oktatási szférába (Delamare le Deist–Winterton, 2005), így a két világ közötti kapocsként, kommunikációs hídként is
értelmezhető. Ez azt is jelenti, hogy a képzésfejlesztési folyamat során – különösen
a tanulási eredmények meghatározása kapcsán – nagy fontosságú a kommunikáció
és az együttműködés a munka világa szereplőivel. Ennek egyik konkrét, meghatározó elemeként került előtérbe a szakmai gyakorlatok megszervezésének kérdése is. A
gyakorlóhelyekkel történő tanulási megállapodások szerepéről, melyek a gyakorlatok
kapcsán végzendő tanulási tevékenységek pontos leírására adnak lehetőséget, már a
2005-ös Útmutató is hangsúlyosan szólt.

A FORMÁLIS KÉPZÉSEN KÍVÜLI TANULÁS ELISMERÉSE: ELVEK
ÉS GYAKORLAT
Az iskolán kívül szerzett tanulás elismerése hosszú ideje fontos helyet foglal el a felsőoktatás hatékonyabb szervezéséről gondolkodók körében. Az Európai Unióban és
az OECD-országokban is meghatározó szerepe van az élethosszig tartó tanulás támogatásának.
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A fogalmak tisztázása érdekében érdemes átgondolni a különböző tanulási formák
közötti különbséget. Az általánosan elfogadott értelmezés szerint (Colardyn–Bjornavold, 2004) a formális tanulást államilag elismert kvalifikációval mérik, az eljárásnak sajátos eszközei vannak. Az ilyen tanulás jogilag szabályozott működésű, kifejezetten tanulási céllal létrehozott környezetben történik, és meghatározott bemeneti
feltételei vannak. Ez általában iskolai, egyetemi színtereket jelent, de ide számítanak a
gazdaság vagy a pénzügy világában szervezett képzések is.
A nem formális tanulás szintén szervezett környezetben zajlik, amelyet azonban
nem elsősorban tanulási céllal hoztak létre, de ezt is szolgálja. Itt nincs hallgatói jogviszony, ám van megállapodás a felek között. Jellegzetesen ilyenek a gyakorlóhelyek,
a munka közbeni tanulás. Az informális tanulás környezete ugyancsak nem tanulási
céllal jött létre, és már nem is strukturált, az elsődleges cél nem a tanulás sem a szervező, sem a résztvevő oldaláról, de a tanulás azonosíthatóvá válik (incidental). Ide
sorolhatjuk a kulturális, szabadidős és családi eseményeket, a munkavégzést.
A formális tanulás és a szervezett munkahelyi gyakorlat közben szerzett tudás kapcsolatainak összehasonlítása már a kilencvenes évek elején elkezdődött. Ezt a folyamatot mutatják be Gibbons és munkatársai A tudás újfajta termelése című munkájukban
(Gibbons et al., 1994). A tudás létrehozásának korábbi módját Mode 1-nek nevezték: tiszta, diszciplináris, homogén, szakértő által vezetett, peer-reviewed, egyetemi
fókuszú, hierarchikus. A tudományos kíváncsiság, az akadémiai közösségek érdekei
vezérelték a tudományágak szerinti hierarchikus tagozódást. A Mode 2: alkalmazott,
problémafókuszú, transzdiszciplináris, heterogén, hibrid, szükségletvezérelte, befektetői, megbízhatósági szempontból tesztelt, hálózatokba beágyazott. A tudás többé
nem elszigetelten jön létre, hanem a gyakorlati problémamegoldók változatos hálózataiban (Fuller–Unwin, 2014). A változások egyik legfontosabb attribútuma a Gibbons
által is felvázolt folyamat. A tudás már nem egyéni, önálló tevékenység, hanem több
szereplő, szervezet együttműködését feltételezi. Ebből az átalakulásból az egyetemek
sem maradhatnak ki, kérdés, milyen válaszokat tud adni az oktatási szektor. Hargreaves szerint a munka világa (éppúgy a szociális élet) megváltozott elvárásai miatt,
egészen újfajta tudás és képességek birtoklására van szüksége a végzősősöknek, ami
alapvetően fogja megváltoztatni a felsőoktatást. Többek között:
 metakognitív készségek és képességek: az arról való gondolkodás képessége, hogyan tanulnak;
 a formális és informális tanulás integrálásának képessége, deklaratív (tudni, mit)
és procedurális (tudni, hogyan) tudás;
 a tudás elérésének, szelektálásának és értékelésének képessége az információk által
elárasztott világban;
 a Howard Gardner által felvázolt intelligenciaformák fejlesztése és alkalmazása;
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 hatékonyan dolgozni és tanulni csoportban;
 a tudás megalkotásának, átültetésének és átvitelének képessége;
 képesség megbirkózni a nem egyértelmű helyzetekkel, a megjósolhatatlan problémákkal és az előre nem látható körülményekkel;
 képesség megbirkózni többféle karrierrel, önmaga újratervezésével, munkaerő-piaci helyzete meghatározásával, a számára legmegfelelőbb oktatás és képzés kiválasztásával.
Az oktatás a tanulásra épülő szektorként hagyományosan a tanulás azon tartalmával
foglalkozik, ami tankönyvekből elsajátítható, majd a befogadás mértéke tesztelhető.
Viszont tagadhatatlan, hogy a tanulás nemcsak annak leírható részéből áll, hanem
abból a kulturálisan átadható és eltanulható tudásból is, mely túl vagy kívül van a
tankönyveken, melyet a szervezet vagy a személy ad át, szándékosan vagy sem. A
tanulásra épülő gazdaságban egyre inkább elvárás, hogy olyan alkalmazható tudást fejlesszünk a tanulókban, mely közvetlenül növeli a munkahelyi hatékonyságot,
ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy az oktatás ennél jóval többre készít fel,
társadalmi és egyéni célokat szolgálva. Ezen kívül egyre inkább elvárás, hogy az egyetemen kívüli informális tanulás is hangsúlyosabb szerepet kapjon, és beilleszthető
legyen a formális tanulás keretei közé. Az oktatási intézménynek még olyan tudással
is fel kellene vérteznie hallgatóit, ami képessé teszi őket saját tanulásuk irányítására.
Különbséget kell tenni ugyanakkor a korábban szerzett munkatapasztalat validációjának lehetőségei és a szakmai gyakorlat formális oktatásban játszott szerepe között.
Az előzetesen megszerzett tudás azon túl, hogy lehetnek formális elemei, az informális és nem formális tanulás részét képezik, és a szakmai gyakorlat a formális képzés
része (Hargreaves, 2000).
A felsőoktatásban tanulásnak rugalmasan kell alkalmazkodnia a gyorsan változó tanulási, oktatási környezetekhez (Massive Online Courses, MOOCS, Open Educational Resources, OER, munkahelyi tanulás, egyéni tanulás, egyéni tanulási utak,
folyamatos szakmai fejlődés). Egyre több olyan hallgató jelenik meg a felsőoktatásban,
akik változatos igényeit az intézmények színes kínálatával, egyéni tanulási utakkal és
a tanulási haladás változatos módjainak kínálatával szükséges kielégíteni. Az ECTS
előnye, hogy a formális tanuláson kívüli, az élethosszig tartó tanulást inkább támogató tanulási környezetekben ugyanúgy használhatóak a kreditelismerések, hiszen a
ráfordított tanulói munkát mérik a meghatározott tanulási eredmények fényében. Az
Útmutatóban bátorítják az intézményeket a nyitott tanulási környezetekben haladók
teljesítményének mérésére, hiszen ugyanazon transzparens mechanizmus használata
összehasonlíthatóvá teszi a ráfordított hallgatói munkát. Ez az elismerési folyamat
nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy átjárhatóbbá tegye a különböző tanulási módok
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közötti határokat, így ösztönözve egyrészt az intézményeket a változatosabb tanulásszervezésre, tágítva ezzel a képzésbe bevonható potenciális hallgatók körét, másrészt
pedig a hallgatók számára biztosítva a színesebb tanulási, továbbtanulási lehetőségeket. Az Útmutató részletesen tárgyalja az egyéni hallgatói ráfordítás mérésének lehetőségeit.
Az informális és nem formális tanulás elismertetésének folyamata nem változott az
előző Útmutatóban jelzetthez képest.
A különböző tanulási színtereken szerzett tudás elemzése, még kevésbé elismerése
azonban, látszólagos nyilvánvalósága ellenére, nem egyszerű. Egy OECD-kutatás23 a
tanulás öt különböző elemzési szintjét különbözteti meg: 1. a tanulás szervezettsége, 2. a tanulási célok meghatározottsága, 3. a tanulási szándék jelenléte, 4. a tanulás
időtartama, 5. diplomához, kvalifikációhoz vezet-e (Werquin, 2010). A tanulás ezen
szintjeinek vizsgálata és elemzése már közelebb vihet bennünket a különböző színtereken történő tanulás megértéséhez és elfogadásához (Derényi–Tót, 2011).

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TEREK
A felsőoktatás tömegessé, a képzési programok sokszínűvé válásával egyre fontosabbá
vált a minőségbiztosítás dimenziója. Az ezt szolgáló eljárásokra az egyes országokban
eltérő rendszerek épültek ki (állami, ügynökségek által felügyelt), s ezzel párhuzamosan jól nyomon követhető a szektor minőségbiztosítási trendjeinek nemzetközivé válása is. Az európai felsőoktatási szervezetek folyamatos monitorozása eredményeként
se szeri se száma azon törekvéseknek, melyek a képzések monitorozásán keresztül
minőségi standardokat igyekeznek megfogalmazni. A jelenleg legszélesebb körben
elfogadott irányelveket a 2005-ös bergeni találkozón elfogadott, majd a 2015-ös jereváni találkozón jelentősen továbbfejlesztett dokumentum tartalmazza (Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG).
Az ESG alapján kiépülő rendszer nagyon sokféle, néhány országban ez mindössze
jó gyakorlatok gyűjteménye, más helyeken követendő irányelveknek tekintett forrásgyűjtemény vagy teljesítendő kritérium. Az ECTS-útmutatóban használt megközelítés szerint a minőségbiztosítás elsődleges felelőssége az intézményeké. Hangsúlyosan
nem tartalmaz minőségi standardokat, és nem írja elő, hogyan vezethető be a minőségbiztosítási folyamat. A kurzuskatalógus használata nagyban megkönnyíti egyrészt
a hallgatók tájékozódását a programok között mind a bekapcsolódáskor, mind a teljesítés során, és frissített, megbízható információkat tartalmaz valamennyi érintett szá23

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearninghome.htm
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mára. A 2015-ös Útmutató kurzuskatalógusa elemi részét képezi a tanulmányunkban
már korábban említett képzésiprogram-fejlesztés, programműködtetés és monitorozás. A programhatékonyság értékelésére (ami tartalmazza a tanulási eredményeket, a
hallgatói terhelést és az értékelési eljárásokat) többféle mérési eszköz is használandó.
Ilyen eszközök lehetnek a lemorzsolódási ráta vagy a hosszabb végzési idő vizsgálata.
A program akkor tekinthető eredményesnek, ha a hallgatók többségének időben sikerül elérni a tanulási eredményeket, összegyűjtik a szükséges krediteket, és megszerzik
a program által ajánlott képesítést.
Az eredményes ECTS-implementációt mutató indikátorok:
 az oktatási részek kifejezése megfelelő tanulási eredmények formájában történik,
az ehhez kapcsolódó információk a hallgató szintjének, kreditjeinek, teljesítésének
és értékelésének megfelelően érhetőek el;
 a hallgatók a tervezett idő alatt képesek végezni, terhelésük egyenletesen oszlik el
az év során, a szemeszterben, trimeszterben vagy akár csak egyes kurzusokon is;
 évente monitorozzák a teljesítési utakat és eredményeket;
 a hallgatók részletes információkat és tanácsokat kapnak lehetséges haladásukról,
a rugalmas teljesítési utakról annak érdekében, hogy képesek legyenek élni a számukra és szintjüknek megfelelő legoptimálisabb oktatási elemekkel;
 eredményeikről időben megkapják az értesítéseket.
A változatos terekben szerzett hallgatói tudás elismerése mindamellett, hogy gazdagíthatja az intézmény értékelési módszereit, elvezethet a hallgatói monitorozás
eredményesebb formáihoz, ezzel támogatva az intézmények minőségbiztosítási eljárásainak gyakorlatát. Fontos azonban megjegyezni, hogy a színes elismerési gyakorlat elsősorban azon intézményeknek előnyös, akik képesek a nem formális tanulás
validálására.
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Az ECTS szerepe a képzési programok tervezésében és
a minőségfejlesztésben
AZ ÚTMUTATÓ IRÁNYAI
A kreditrendszer a felsőoktatási folyamat mennyiségi elemeinek, formájának szervező rendszere, közös, európai szintű oktatásszervezési technika, a felsőoktatás egyfajta
közös valutája. Mint ilyen, kezdettől fogva kapcsolódott a felsőoktatási folyamatok
tartalmi kialakításának lépéseihez, és kötődött bizonyos dokumentációs háttér kialakításához is. A most megjelent Útmutató válasz az elmúlt évtized európai felsőoktatási fejlesztéseire. Legfontosabb komponensei a következők:
a) a képesítések tartalmának radikálisan új, a kimenet szempontjából, a tanulási
eredményeken keresztüli megfogalmazása;
b) a képzési ciklusok kimeneti jellemzőinek, követelményeinek összehangolása egy
felsőoktatási képesítési keretrendszer segítségével;
c) a közös kreditrendszerre épülő, kimeneti szempontú tantervfejlesztés és oktatásmódszertan hangsúlyozása;
d) mindehhez egy hatékony, európai elveken alapuló közös minőségkultúra kiépítése társul, a „tanulási kimenet” alapú tervezés újfajta minőségbiztosítási lépéseket kíván, és a teljes egyetemszervezési gondolkodást átalakítja.
A kreditrendszer kettős szerepe, a transzfer és kumulatív funkció közül a mostani
Útmutatóban tovább erősödött az utóbbi, a kreditrendszer a felsőoktatási folyamat
meghatározó szervező elve, megformálója. A kumulatív funkció – bár régóta ismert
– főként a tantervek dizájnja során szokott megjelenni abban a dilemmában, mekkora választásai szabadságot engedjenek a tervezők a hallgatóknak a diplomához vezető úton egyes elágazások, tantárgycsoportok, modulok, tantárgyak vagy kurzusok
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választása terén. Egyes szakterületeken az a hagyományos álláspont, hogy mérsékelt
helye van a hallgatói választásoknak, míg másutt ez a szabadság jelentős mértékű.
Az adott szabályozók és kapacitások között technikai kérdésnek tűnik a tanterv e
szempontok szerinti kialakítása. Ugyanakkor a képzési program tervezésében ma
már ennél jóval nagyobb szerepe van a kredit kumulatív funkciójának, és nem is annyira a tantervszerkezeti szempontok dominálnak, mint inkább a képzési programért
felelősök, a tervezők tanulással és tanítással kapcsolatos nézetei. A tanterv felépítése
és ezzel a kreditek megjelenése attól függ majd, mennyire sok, intenzív és önálló tanulást tekintenek szükségesnek, várnak el a programfejlesztők a hallgatóktól, illetve
milyen tanítási és tanulási módszereket vélnek szükségesnek, leginkább hatékonynak
a képzési célok elérése érdekében. Ennek megfelelően lesz extenzív vagy intenzív a
tanterv szerkezete, ennek megfelelően hagy teret, illetve ösztönzi a hallgatók önálló
vagy közös tanulását, továbbá ennek megfelelő tantárgyszervezési, tanítási módszereknek enged teret. Ezekhez alakítja ki, illeszti a krediteket is a kreditallokáció során.
A képzési, tanulási egységek kreditértékkel való ellátása a másik terület, amelyet a
tanulással, tanítással kapcsolatos nézetek jelentősen befolyásolnak.
A tanítással, tanulással kapcsolatos nézetek tantervi szerkezetre (a kreditértékek
meghatározására, a kreditallokációra és az értékelésre) gyakorolt hatása erőteljes
(még akkor is, ha különböző szabályozók szempontokat rendelnek és korlátokat emelnek a tervezési folyamat elé), ennek azonban hosszú távú hatása van mind a tanítás,
tanulás eredményességére, minőségére, mind a nemzetközi felsőoktatási térben való
megjelenésre. Egyes tantervek, tanulásszervezési eljárások jobban harmonizálnak a
nemzetközi felsőoktatási gyakorlattal, mások kevésbé, ami támogathatja vagy éppen
gátolhatja az intézményközi képzési kapcsolatok létrehozását, közös vagy egyeztetett
programok kidolgozását, a képzési programok sikeres promotálását.
Alapvető és a 2015-ös Útmutatóban meghatározó szerepű kontextuális változás,
az utóbbi évtized egyik legjelentősebb (következményekkel járó) fejleménye az oktatás terén, a képesítési keretrendszerek megjelenése, a különböző szintű, európai és
nemzeti képesítési keretrendszerek létrejötte. Ezek a képesítések új viszonyrendszerét
hozzák létre. Egy szektor (például sport), egy ágazat (például felsőoktatás) vagy egy
egész ország végzettségi szintjeit a kimenet felől, szintenként kompetenciastruktúrába
(tudás, képesség, attitűd) rendezve, tanulási eredmények segítségével írják le. Egy-egy
képesítési szint általános jellemzőit mint elvárásokat, standardokat minden egyes, az
adott szintet elérő, ott elhelyezkedő képesítésnek teljesítenie kell. Az egységesen kimeneti szempontú szintleíró jellemzők segítségével a képesítési keretrendszerek harmonizálják a képesítések kimenetét (Temesi, 2011; Falus–Imre–Kotschy, 2010), továbbá
a kimenetek szerint rendezik össze (sok helyen újjá) a képesítések egymáshoz való
viszonyait. Ma már szinte minden európai ország rendelkezik nemzeti képesítési ke-
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retrendszerrel,24 ami az adott ország képesítéseit rendezi szintekbe. Az Európai Felsőoktatási Térség 2005-ben hozott létre a maga számára egy, a felsőoktatás ciklusainak
kimeneti jellemzőit meghatározó keretrendszert, amely a kimeneti jellemzőkön túl
meghatározza az egyes ciklusokban a képesítésekhez megszerzendő kreditek tartományát is. Ez az összerendeződés nemcsak a hallgatói mobilitást, a különböző országokban és intézményekben szerzett kreditek átvitelét és beszámítását segítheti elő, hanem a képesítéseket igazoló oklevelek, tanúsítványok érthetővé, összehasonlíthatóvá
válását is, hiszen azt igazolják, hogy birtokosuk rendelkezik legalább az adott szinten
(minimumkövetelményként) meghatározott kompetenciákkal. Az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszere alapján Magyarországon is megfogalmazódott
egy általános, minden alap- (bachelor) és mesterfokozatra érvényes kimeneti követelményleírás,25 noha meglehetősen általános tartalommal. A kreditrendszer kapcsolatot teremt a tanulási eredmények, a képesítések és a képesítési keretrendszerek között,
ez a reláció a tantervek fejlesztésének, illetve a szakok tervezésének meghatározó eleme lett.
A kreditrendszer és a kredit fogalma, szerepe a felsőoktatási folyamatszervezésben
kettős: a kreditallokáció egy teljes tanterv folyamatát, struktúráját határozza meg, a
kreditérték meghatározás pedig a tanulási és tanítási folyamat elemei definícióját végzi
el. A 2015-ös Útmutató mindkét területen jelentős újdonságot, elmozdulást javasol.

A KREDITEK ELOSZTÁSA A TANTERVI EGYSÉGEK KÖZÖTT
(ALLOKÁCIÓ)
A kreditek tantervi egységek közötti felosztása (szokásos nevén: allokáció) szintén
erősen függ a külső és belső szabályozáson túl az oktatói közösség tanulással, tanítással kapcsolatos nézeteitől. Két dolgot érdemes kiemelni: egyfelől azon szabály értő
követését, hogy a tanterv és a kreditek egyenletesen legyenek terítve annak érdekében,
hogy a hallgatók terhelése kiegyenlített, előre kalkulálható legyen. Másfelől annak az
elvnek a követését, hogy minden, tanulással teljesíthető, teljesítendő követelményhez
kredit van rendelve, azaz nem jön létre „árnyéktanterv”, a formális tanterven túl kreditekkel el nem ismert tanulmányi kötelezettség. Még ezen szabályok betartásával is
jelentősen ingadozhat a hallgatók tanulási időmérlege, terhelése egy-egy szemeszterben, például a számukra lehetővé tett választások, egyéni tanulmányiút-építés következtében.
24

25

A világon mindenfelé mintegy 150 országban van (vagy áll fejlesztés alatt) nemzeti képesítési keretrendszer, és egyre több szektorális és regionális keretrendszer is létrejön.
Lásd a képzési és kimeneti követelményeket (KKK-kat) tartalmazó 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az
alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről, 1. mellékletét.
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Az allokáció az egyik legérzékenyebb eljárás a képzési programok létrehozása során, hiszen annak eredménye alapvetően befolyásolja, hogy az oktatói közösségben
kinek mekkora kreditértékű tantárgya lesz. Sokan, sok helyen – különösen a kreditrendszer bevezetése korai szakaszában – ezt presztízsszempontként kezelték. Ezért
az allokáció sok helyen kemény viták és konfliktusok forrása. Másrészről a választott
allokációs eljárás alapvetően meghatározza a tanterv és az abban végezhető tanítás,
tanulás jellegét is: egészen másféle módon lehet megvalósítani egy extenzív, azaz sok,
kis kontaktórával és kreditértékkel bíró tantervi egységből felépülő tanterv esetében
(jellemzően ilyenek a hazai tantervek), mint egy intenzív, kevés, nagyobb kontaktóraszámmal és kreditértékkel bíró tantervi egységet (időnként ezt modulnak is nevezik) tartalmazó tanterv esetében. A tanterv felépítése és ezzel a kreditek megjelenése
tükrözi ugyanis, mennyire sok, intenzív és önálló tanulást tekintenek szükségesnek,
várnak el a program kialakítói a hallgatóktól, illetve milyen tanítási és tanulási módszereket vélnek szükségesnek, leginkább hatékonynak a képzési célok elérése érdekében; továbbá mekkora teret hagynak a hallgatók önálló vagy közös tanulásának
ösztönzésére, és ehhez milyen teret engednek a különböző tantárgyszervezési, tanítási
módszerek számára.
A nyugati világ felsőoktatási intézményeiben általában az ötkredites vagy annak
többszörösével rendelkező egységekből épülő tantervek jelentek meg. Az ilyen programokat tervező és folytató intézmények, oktatók szerint annyival jobb tanítást és tanulást lehet folytatni az intenzív tantervek segítségével, hogy sokan közülük már nem
is szándékoznak közös képzéseket kialakítani olyan intézményekkel, amelyekben öt
kreditnél kisebb értékű egységek mentén folyik a képzés. Ahogy egy, intézményében
képzési programokért felelős vezető külföldi oktató kijelentette: „ha egy programnak
5-6 kreditnél kisebb egységei vannak, akkor azzal nem kooperálok, mert az nem jó
minőségű.” Nemzetközi akkreditációs rendszerekben is megfigyelhető a minőség elvének összekapcsolása a tantervi egységek kreditértékével, hasonló álláspont mentén:
az öt kredit alatti értékű egységekből építkező programok nem vezetnek jó minőségű
tanulási eredményekhez. A tanterv szerkezetének előzetes megtervezése és a kreditallokáció megfelelő módszerének megválasztása tehát nem tét nélküli.
Alapvetően három allokációs eljárást ismertetnek az ezzel foglalkozó útmutatók,
kézikönyvek. Az egyik az értékelő módszer, amelynek során a képzési cél eléréséhez (a
tanulási eredményekhez) vezető tanulási tevékenységek feltételezett munkamennyisége alapján kiszámolt krediteket allokáljuk.
A második módszer az arányosítás, amelyet a Tuning projekt keretében teszteltek. Ennek során a programot több nagyobb egységre bontják (például kötelező, választandó és választható elemek; vagy alapozó, törzs- és általános kompetenciák – ez
utóbbit is fel lehet osztani támogató, kiegészítő és egyéb elemekre), majd meghatá-

40

rozzák a teljes programhoz viszonyított kívánatos arányukat, illetve ezen arányokat
kreditértékre váltják át (a képesítési keretrendszerben az egyes ciklusokhoz rendelt
összes kreditszám alapján, ahol egy hároméves alapképzés 180 kredit). A szükséges
kerekítések, kiegyenlítések után (például ne legyenek tört kreditek), az egyes egységeket hasonló arányosítási eljárással további kisebb egységekre bontják, amíg el nem
érik a program legkisebb egységeit (ami természetesen lehet akár nagyméretű is, mint
például egy modul). Magyarországon döntően ez a módszer valósult meg a kreditrendszerre átállás során, ám kialakítását sok más külső faktor (például helyi oktatói
érdekek) is befolyásolták.
A harmadik módszer az előre determinált megoldás, amely során előzetesen meghatároznak egy alapegységet (modult, tanulási komponenst, tanulási egységet) és rögzítik kreditértékét (általában 5-6 kreditben). Csak ezt az alapegységet és kreditértéket
(vagy ennek többszörösét) használják fel a program felépítéséhez. E folyamatban az
egyes alapegységek tanulási eredményeit az előzetesen meghatározott kreditértékben
kifejezett tanulási munkamennyiségre tekintettel alakítják ki.
A módszerek értékelhetők előnyeik, illetve hátrányaik szerint. Az első kettő esetében, amikor nincs előre rögzített kreditérték, előnyt jelent a programtervezés során
megvalósítható nyitott egyeztetés a tanulási eredményekről és a képzési tartalmakról. Hátrányuk, hogy általában az ECTS elveitől idegen, szubjektív elemek, érdekek
befolyásolják a kreditallokációt, továbbá valószínűsíthető a túl sok, kis kreditértékű
programelem megjelenése. Az előre rögzített kreditértékű programtervezés előnye,
hogy kivonja a folyamatból a különböző szubjektív szempontok által motivált vitákat és versengést, hátránya azonban, hogy szükségképpen felülről lefelé (top-down)
tervezett folyamatot eredményez. Az oktatóknak utólag kell az előzetesen rögzített
elemekhez és mérethez igazítaniuk a programegység tanulási eredményeit, ami nem
mindig történik alapos mérlegeléssel.
Miután mindegyik eljárás során többször is becslések, közelítések alapozzák meg
az allokált kreditek értékét vagy a programelemhez adott tanulási eredményeket, a
program tervezése és megvalósítása során érdemes visszatérően ellenőrizni az allokáció helyességét, valamint szükség esetén korrigálni azt. Optimális esetben ilyen értékelést előzetesen, menet közben támogató-fejlesztő jelleggel és utólagosan is végeznek.
A tanítással, tanulással kapcsolatos nézetek tantervi szerkezetre (a kreditértékek
meghatározására, a kreditallokációra és az értékelésre) gyakorolt hatása erőteljes, még
akkor is, ha különböző szabályozók szempontokat rendelnek, korlátokat emelnek a
tervezési folyamat elé. Az eredménynek viszont hosszú távú hatása van mind a tanítás, tanulás eredményességére és minőségére, mind a nemzetközi felsőoktatási térben való megjelenésre: egyes tantervek, tanulásszervezési eljárások harmonizálnak
a nemzetközi felsőoktatási gyakorlattal, mások kevésbé, ami támogathatja vagy ép-
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pen gátjává is válhat intézményközi képzési kapcsolatok létrehozásának, közös vagy
egyeztetett programok kidolgozásának, képzési programok sikeres promótálásának,
hallgatók számára vonzóvá tételének.
Számos további, a kreditrendszerhez is sok szállal kapcsolódó támogató eszköz fejlesztése is folyamatban van. Ilyenek, az utóbbi években megjelent eszköz az ECVET
szakképzési kreditrendszer, a szakképzés minőségbiztosítási standardjai, az Europass
dokumentumcsalád26 az oklevélmelléklettel, a pályaorientációs és -tanácsadó rendszerekkel, különböző információs portálokkal27 stb. kapcsolatos fejlesztések. Ezek
szorosan kapcsolódnak egymáshoz a mobilitás elősegítése, a képesítések nemzetközi
átláthatósága és összehasonlíthatósága javításának érdekében, egyben egyre inkább
összekapcsolódnak különböző foglalkoztatáspolitikai folyamatokkal és eszközökkel
is (vö. európai képességstratégia28 ESCO – készségek/kompetenciák, képesítések és
foglalkozások európai osztályozása). A különböző nemzetközi szervezetek és ügynökségek fontos feladatuknak tekintik ezen eszközök kapcsolódásának szorosabbá
tételét és működésük harmonizálását.

A TANULÁSI FOLYAMAT EGYSÉGEINEK KREDITÉRTÉKE
Az elmúlt egy-két évtizedben az európai színtéren radikális változás ment végbe a tanulási és tanítási folyamatokban, valamint azok menedzselésében is. Ez egyértelműen
tükröződik az új Útmutatóban. Végbement egy kurrikulumreform (amit a Tuningprojekt támogatott), és a tanítás-tanulás új megközelítése jelent meg (a módszerek és
értékelési technikák átalakulásával), a minőség új értelmezésével együtt. Az OECD a
Tanítás minőségének támogatása a felsőoktatásban projektje a minőségi oktatást segítő gyakorlatok megismertetését és elterjesztését célozta (Hénard–Roseveare, 2012), az
intézmény egészére vonatkozó, a vezetés által kezdeményezett és az oktatóktól eredő
kezdeményezéseket egyaránt vizsgálva. Az összegyűjtött példák között találhatóak:
oktatói továbbképzések; a pedagógia megerősítése; tanulótámogatás, például mentorálás és karriertanácsadás; a tanulók tanulásának segítése, fókuszálva a bemeneti
tényezőkre, mint például az új pedagógiai eszközök bevezetése, vagy fókuszálva a kimeneti tényezőkre, mint például a tanulók egy-egy konkrét képességének fejlesztése.
A projekt definíciója szerint a minőségi tanítás nem más, mint hatékony pedagógiai
technikák használata tanulási eredmények elérésére. Ebbe beletartozik a színvonalas
26

27

28
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Az Europass dokumentumcsalád kezelését tagállami központok segítik. A magyar Nemzeti Europass Központ honlapja: http://www.europass.hu/
Ploteus (http://ec.europa.eu/ploteus/home_hu.htm) Eurypedia (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php,
New Skills for New Jobs (European Commission, 2009)

program- és tananyagtervezés, a változatos tanulási kontextusok (önálló tanulás, projektalapú képzés, kísérletező oktatás stb.) megfelelő alkalmazása, a visszacsatolások
megtervezése és a tanulási eredmény elérésének hatékony ellenőrzése.
A képesítési keretrendszerek általában tanulási eredményekben írják le a szintjellemzőket, és a hatályuk alá tartozó képesítések is tanulási eredményekben mutatják
be azokat a kompetenciákat, amelyekkel a képesítést megszerzők rendelkezni fognak.
A tanítás, tanulás minőségének fejlesztését célzó kezdeményezések is a tanulási eredmények alkalmazására irányítják rá a figyelmet. Ez azzal jár, hogy a tanulási eredmények megjelennek a képzési programok, a tantervek és a tantervi egységek (például
modulok, tantárgyak) leírásaiban is. A kreditek alkalmazásának szempontjából az
egyik legfontosabb következmény, hogy azok már nemcsak önmagában a tanulmányi
munkaidőt mérik, hanem azt is jelzik, hogy az adott időráfordítással a meghatározott
tanulási eredmények elérhetők.
Az ECTS-ről való gondolkodás összekapcsolása a tanulási eredményekkel és középpontba helyezése azért lehet gyümölcsöző, mert a kimeneti célokhoz kötött képzési programok megvalósítása számos olyan elemet foglal rendszerbe, amelyben
meghatározó a kreditrendszer jellege, és amelyek egyben a napi tanítási, tanulási tapasztalatokhoz is köthetők.
A tantervek felépítése során két olyan tervezési fázis van, amelyben a kreditek kiemelt szerepet kapnak. Az egyik az egyes tantervi egységek kreditértékének meghatározása, a másik a kreditek kiosztása, allokálása a tantervben. A kettő szorosan összefügg, de eltérő szempontok és megfontolások mentén történik. A kreditek tanulási
eredményekkel való összekapcsolását és együttes alkalmazását alapvetően befolyásolják az oktatói kar tanulásról és a tanításról vallott nézetei. Azok a közösségek, amelyek elkötelezettek a tanítás minőségének fejlesztése irányában, egyre inkább átfogó
módon gondolkodnak mindazon pedagógiai technikákról, amelyek közé olyan elemek tartoznak, mint a hatékony program- és tananyagtervezés, a változatos tanulási
kontextusok (önálló tanulás, projektalapú képzés, kísérletező oktatás stb.) megfelelő
alkalmazása, a visszacsatolások megtervezése és a kitűzött tanulási eredmények elérésének hatékony ellenőrzése, értékelése (Hénard–Roseveare, 2012). A képesítés kimeneti standardjainak (amit Magyarországon a képzési és kimeneti követelmények,
azaz KKK-k határoznak meg) teljesülését szem előtt tartó programtervezés tapasztalatai ugyanakkor, nem adnak egységes és univerzális módszereket: az egyes tanulási eredmények elérésének eltérő útjai, különböző módszerei és támogató technikái
működhetnek egymással párhuzamosan. Egy nagy évfolyam-előadás és a kapcsolódó
szemináriumok vagy gyakorlatok ugyanolyan eredményesek lehetnek, mint a szeminarizálás vagy a hallgatói csoportos projektmunkák. Ezek azonban eltérő mértékű
idő- és munkaráfordítást igényelnek mind a tanulásban, mind a tanításban. Ez utóbbi
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pedig már szervezési és szervezeti szempontokat is behoz a tervezésbe (oktatói terhelés, előadó-helyiség kapacitás stb.).
Az eltérő tanítási és tanulási módszerek alkalmazási alternatívái fókuszba helyeznek egy harmadik kulcselemet, az értékelést.
Tanulási eredmények

Tanulás
és
tanítás

Értékelés

Tanulmányi munkaráfordítás

Minden tanulási folyamat végén ellenőrizni és értékelni kell, elérték-e a hallgatók
a célul tűzött tanulási eredményeket. Az eltérő tanítási és tanulási módok, módszerek hozzájuk igazított értékelési módszereket tesznek szükségessé, ezért megkerülhetetlen, hogy az értékelésről való gondolkodás már a tervezés fázisában be legyen
kapcsolva. A fenti ábra ezt a kapcsolatrendszert mutatja be. Bármely két elem közötti
összefüggést meghatározzák a választott tanítási és tanulásszervezési módok. Ennek
alapján a kreditek elsődlegesen a tanulás mennyiségéhez, azaz a tanulmányi munkaráfordításhoz kötődnek, a tanulási eredmények pedig a tanulás minőségét határozzák
meg. Ebben a kölcsönösen függő és képlékeny helyzetben az a megoldás követhető,
hogy egyik tényezőt rögzíteni kell, ez pedig a tanulási eredmény, hiszen a rendszer
egésze és az egyes szereplők szintjén is ez a képzés, a képesítés célja. A tanulmányi
időráfordítás ez alapján becsülhető, és annak alapján már megadható a kredit értéke.
A tanulási eredmények eléréséhez szükséges tanulási idő mennyisége még ezen
összefüggések tisztázásával sem adható meg egyszerűen. További faktorok játszanak
szerepet abban, hogyan alakul az időszükséglete egy-egy tanulási eredmény elérésének. Az erről egyeztető szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy nincs két egyforma diák, egyik könnyebben (gyorsabban) tanul, a másik nehezebben (lassabban).
Egyikhez közelebb áll egy tanár oktatási stílusa, módszerei és a kialakított tanulási
környezet, míg a másik nehezebben illeszkedik bele. Azaz a diákok felkészültsége és
egyéni tanulási stratégiái akár jelentős időkülönbséget is eredményezhetnek közöt-
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tük. Az oktatók felkészültsége és gondossága is befolyásolhatja a tanulási időt. Egy, a
tantárgyára alaposan felkészült, sokféle segédanyagot és -eszközt előkészítő és hozzáférhetővé tévő, szemléletesen előadó, többféle tanulási módot felkínáló oktató esetében valószínűleg kevesebb tanulási idő is elegendő a cél eléréséhez, mint egy fásult,
kevés segédeszközt ajánló, rosszul magyarázó tanár esetében. Azaz a tanítás egyedi
megvalósulása is hat a tanulásra.
Nincs egyértelmű módszer a tanulási idő előzetes pontos meghatározására.
Az adott oktatói közösség tanítási kultúrájának és gyakorlatának figyelembevételével,
egy tipikus oktató által tanított tipikus hallgató tanulását modellezve alakul ki a tanulási eredmény eléréséhez szükséges becsült tanulmányi munkaidő, ami meghatározza
a kreditértéket az ECTS keretében (és a hazai kreditrendszerben is) használt kredittarifa számítás mentén (30 óra = 1 kredit).
Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a tanárok és a hallgatók gondolkodása a
tanítási, tanulási folyamatról, alapvetően eltér. Míg a tanárok a célra figyelve a tanítási
folyamat (jobb esetben, elmélyülten gondolkodva a tanulási eredményekben: a tanulási folyamat) eredménye és a hozzá szükséges tanítási módszerek mentén tervezik
meg a célhoz vezető utat, addig a diákok elsősorban az értékelés módjaira és kritériumaira koncentrálnak, ahhoz igyekeznek igazítani tanulásukat; ez fogja meghatározni
tanulásuk eredményét. A két eltérő folyamat között fennálló feszültség dinamikus
párbeszédet eredményezhet tanár és diák között.
A tervezésben és kalkulációban szerepet játszó faktorok bizonytalansága azonban
oda vezet, hogy számos európai felsőoktatási intézmény tartja szükségesnek a tanulási idő általuk becsült értékének utólagos ellenőrzését, amellyel egy fontos minőségbiztosítási kört építettek ki a képzési programok megvalósításának ezen a szintjén. Ezek
az intézmények rendszeresen felmérik (megkérdezve egykori hallgatóikat az elvégzett
tantárgyakra ténylegesen ráfordított tanulási időről) becsléseik és a megvalósult tanulás közötti összefüggést, majd szükség esetén utólag korrigálják a tantervi egységek
kreditértékét. Hasonló felmérés az Országos kreditmonitor program keretében Magyarországon is történt, meglepő eredménnyel: az Országos Kredittanács, a Gallup
Intézet segítségével 2006-ban elvégzett reprezentatív vizsgálata azt mutatta, hogy a
hallgatók a tantárgyak harmada esetében kevesebb, másik harmada esetében pedig
jóval kevesebb időt (felét vagy még annyit sem) fordítottak tanulásra, mint amenynyit a tantárgyak kreditértéke jelzett (Derényi–Temesi, 2008; Derényi, 2008). A feltárt
eredmény dacára nem vált gyakorlattá a tanulásra irányuló reflexió a hazai intézményekben. A tanulást erőteljesebb figyelemmel követve azonban, minden bizonnyal
megjelennek majd ilyen vagy hasonló, a krediteket segítségül hívó minőségbiztosítási
tevékenységek.
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Az új Útmutatóban jól érzékelhető, erősödő hangsúlyt kapott a tényleges, a napi
munkában megjelenő tanulási-tanítási folyamat minőségbiztosítási kontrollja, azaz a
képesítési keretrendszerek tanulási eredmények fókusza a felsőoktatás értékelésének
új paradigmáját hozta létre. Az akkreditációs folyamatban megjelenő, tanulási eredményekre épülő, kimenetorientált tanulásszervezés minőségbiztosítási elveit, a minőségbiztosítás értékelési szempontjait már számos (sokszor egészen friss keletkezésű)
szakanyag is felvázolja. Az egyik ilyen az ENQA 17. műhelyének beszámolója, Quality Assurance and Learning Outcomes címmel (ENQA, 2010). Több dokumentumot
is publikált e témában a European Consortium for Accreditation (ECA), és kitűnő
programszintű minőségbiztosítási koncepciót tett közzé a Tuning is. Az ECA 2013ban egy hosszabb munkaanyagot publikált a tanulási eredmények érvényesítéséről
az akkreditációs folyamatban, kibővítette a korábbi (talán túlságosan is normatívnak
tűnő) „irányelveket”, kiegészítette gyakorlati javaslatokkal, példákkal, intézményi
elemzésekkel. Az irányelvek a következők voltak:
1. elv: Az akkreditációs szervezetek vegyék figyelembe a tanulási eredményeket az
értékelés (assessment) során, ezáltal is erősítve az akkreditációs döntések kölcsönös
elismerését.
2. elv: Az akkreditációs szervezetek értékeljék, hogy a tanulási eredmények összhangban vannak-e a nemzeti képesítési keretrendszerrel és/vagy az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszerével.
3. elv: A tanulási eredmények érintik a felsőoktatásban érdekelteket (stakeholders)
is, ezért az akkreditációs szervezetek értékeljék, hogy a felsőoktatási intézmények figyelembe veszik-e az érdekeltek véleményét a képzési programok és tanulási eredmények tervezése, illetve felülvizsgálata során.
4. elv: Az akkreditációs szervezetek értékeljék, hogy a tanulási eredmények és azok
felsőoktatási intézmények általi értékelése érthető-e és nyilvános-e.
5. elv: Az akkreditációs szervezetek értékeljék, hogy a tanterv kialakítása (curriculum design) és tartalma lehetővé teszi-e a hallgatóknak az elvárt/szándékolt (intended)
tanulási eredmények elérését; továbbá azt is, hogy a felsőoktatási intézmények megfelelő (proper) eljárásokat alkalmaznak-e ezen elvárt/szándékolt tanulási eredmények
értékelésére (assess).
6. elv: Programakkreditáció esetén az akkreditációs szervezetek jelentésükben egyértelműen utaljanak, hivatkozzanak (make explicit reference) a programok tanulási
eredményeire.
7. elv: Intézményi akkreditáció esetén az akkreditációs szervezetek értékeljék (evaluate) az intézménynek a tanulási eredmények megvalósítására (implementation) és
értékelésére (assessment) vonatkozó szabályzatait, rendelkezéseit (provisions).
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Egy másik, igen jelentős oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási projekt, a Tuning,
a belső, az oktatási folyamatra vonatkozó minőségfejlesztési feladatokat, kérdéseket
határozta meg. A Tuning centrális érdekeltsége a generikus és szakspecifikus elvárt
kompetenciákkal, tanulási eredményekkel leírt szakprogramok kidolgozása. Minőségbiztosítási alapelve a „célnak megfelelőség” meghatározása, azaz azt vizsgálja,
hogy egy oktatási-tanulási komplexum, működés mennyiben képes saját céljait elérni,
azoknak megfelelni. A Tuning érdekes, a megközelítés sajátos szemléletét jól tükröző fogalomhasználata, nem „minőségbiztosítást” mond, hanem, minőségfejlesztésről
(quality enhancement) beszél, olyan eszközt fejleszt ki, amely az azt alkalmazó intézményeknél, szakprogramoknál fejlesztő célú önkontrollt (vagy éppen külső kontrollt)
tesz lehetővé.
Halász Gábor (2010) egy, a tanulás minősége témát áttekintő átfogó tanulmányában ismerteti azt az elképzelést, amely több felsőoktatási rendszerben (ilyen az ír és az
angol) a tanulási folyamat minőségbiztosítása alapvető eszközévé vált. Négy meghatározó elemet említ:
 az elérni kívánt tanulási eredmények (intended learning outcomes) megfogalmazásából való kiindulás (outcome based education);
 a tanulási/tanítási aktusok, az értékelés és az elérni kívánt tanulási eredmények
közötti összhang tudatos létrehozása, figyelembe véve a tanulás kognitív tudományok által feltárt sajátosságait (constructive alignment);
 tanulóközpontú attitűd, azaz intenzív figyelés a tanulókra, annak elfogadása, hogy
mindenki másképpen tanul, minden hallgatóban egyedi módon fejlődik ki a tudás, vagyis az eltérő egyéni tanulói stílusok elfogadása és az azokhoz való alkalmazkodás;
 az okos implementáció, azaz a fentiek elérését szolgáló szervezeti, környezeti, vezetési feltételek kialakítását célzó változásmenedzsment annak érdekében, hogy a
fentiekre épülő megközelítés az ezt gyakran nehezen befogadó egyetemi szervezetben valóban érvényre juthasson (Halász, 2010 John Biggs nyomán).
Az ECTS 2015-ös, megújított Útmutatója kitűnő, a kreditrendszert támogató háttéranyagból, a felsőoktatás tanítási folyamatának európai útmutatója lett. A lényegi kérdés természetesen, milyen módon, milyen mértékben, mélységben fogadja el,
alkalmazza a magyar felsőoktatás. A kreditrendszer egykori bevezetése a felszínen
megtörtént, ám több, meghatározó komponens tekintetében sok intézményben ez
lényegében csak látszatintézkedés volt, gyakran mindössze a régi, kötött, bemeneti szempontú tantervek kreditszótárra fordítása zajlott. Ami kimaradt, az éppen az
ECTS kulcsjellemzője, a munkaterhelés (és ezzel együtt a tanulási eredmény) figyelembevétele volt. Ráadásul a tantervek lebontása, a kreditallokáció sem az adekvát
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tanulási-tanítási szükségletekből, hanem sokszor oktatói és szakterületi érdekekből
történt. A képzések így rendkívül fragmentáltak, számtalan párhuzamos tantárggyal
működnek, az egyes kurzusok nagyon kis kreditértéket kapnak. Az ECTS új Útmutatója és a párhuzamosan folyó KKK-átalakítás (hosszabb távon legalábbis) lehetővé
tenné, hogy a magyar felsőoktatás is egy hatékonyabb, európai szintű rendszert, módszert működtessen.
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KOVÁCS ISTVÁN VILMOS

Az ECTS és a nemzetközi kreditmobilitás
tudásmenedzsment célú felhasználása

BEVEZETŐ
A hazai kreditmobilitás rendszerszintű eredményei mellett jelentős kiaknázandó
tartalékokat azonosíthatunk. Ehhez szükség van a témáról szóló szakmai diskurzus
élénkebbé tételére. Mindehhez kitűnő alkalmat teremt, hogy egyre több felsőoktatási
intézményünk stratégiai területként tekint a nemzetköziesedésre.
A kreditrendszer a hazai felsőoktatási szakemberek számára olyan tervezési eszköz,
amely lehetővé teszi a képzési program kurzusai közötti hangsúly- és feladatmegosztást, egyben üzen a hallgatóknak arról is, hogy milyen fontosságot tulajdonítanak a
program gazdái az egyes tantárgyaknak. Abban többen bizonytalanok, hogy a hallgatók kurzusválasztásában mekkora szerepet játszik a megszerezhető kreditek nehézsége és más, inkább taktikai, mintsem szakmai szempontok. Ennek ellenére azok
az aggodalmak, amelyek a kreditrendszer megjelenését kísérték, illetve a hallgatók
spekulatív kurzusválasztásától és a képzési programok integritásának elvesztésétől
tartottak, mára elcsendesedtek. Ugyanakkor a kreditek progresszív értelmezési lehetőségei még több dimenzió mentén kiaknázatlanok. A kreditek fenti technikai funkcióin túl a szakmai megfontolások további hasznos, részben felsőoktatás-szervezési,
részben stratégiai lehetőségeket tartogatnak. Ilyen például a kreditek tervezésének
tartalmasabbá tétele vagy a nemzetközi mobilitásban betöltött szakmai szerepének
erősítése.
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HALLGATÓI MOBILITÁS ÉS KREDITSZÁMÍTÁS
A sikeres hallgatói mobilitás megköveteli a kreditátvitel szabályozott elismerési folyamatát. A kreditelismerés olyan eljárás, amely során a fogadó intézmény igazolja a
tanulási eredmények más intézménybeli elérését, azaz elégedett a másik intézmény
által nyújtott képzési program követelményeivel. Mivel a nemzeti szintű szabályozás
meglehetősen nagy mozgásteret hagy az intézmények számára, célszerű a nemzetközi
elvárások irányából is áttekinteni e kérdéskört.
Fontos belátni, hogy a felsőoktatási intézmények és programok sokszínűek, ezért
csekély esély van arra, hogy két különböző program kurzusai egyformák lehetnének.
Ez különösen igaz a más képzési kontextusban (például szakképzés) folytatott tanulás
elismerésére. A kreditelismerés nyitott és rugalmas megközelítésének (az intézményi
kreditelismerési gyakorlatnak ismertnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie) igénye szükséges ahhoz, hogy a nemzetközi mobilitásban a kreditek technikai funkcióit meghaladva, egyre inkább a tanulási eredmények kompatibilitásán alapuljanak,
semmint a képzési tartalmak (input) azonosságán. A gyakorlatban az elismerés azt
jelenti, hogy egy más tanulási környezetben a tanulási eredményekért kapott kreditek
lépnek a küldő intézmény kompatibilis tanulási eredményeiért járó kreditek helyébe. E fogalmak kérdőjelek közé helyezik azt a gyakori meggyőződést, hogy egy adott
képzési program csak azokkal a tantárgyakkal, valamint csak azokkal a módszertani
megoldásokkal vezethet el egy végzettséghez, amik az adott intézményben – részben
történi okokkal magyarázhatóan – kialakultak.
Az intézmények számára fontos segítséget jelent az ECTS 2015-ös Útmutatója. Az
alábbiakban csak azt tekintjük át, milyen megoldásokat ad a fent vázolt kreditátváltási
kihívásokra.
A Lisszaboni elismerési egyezmény kimondja, hogy a nagyjából azonos szintű végzettségek között különbség lehet a tartalom, a képzési szerkezet (profi l), a munkateher
(workload), a minőség és a tanulási eredmények tekintetében. A külföldi képesítések
értékelésekor ezeket a különbségeket rugalmasan kell figyelembe venni, és csak alapvető különbségek esetén kerülhet sor a külföldön szerzett képesítés csupán részleges
elismerésére vagy el nem ismerésére. A külföldi képesítések elismerését biztosítani
kell, kivéve, ha alapvető (substantial) különbségek vannak az elismerendő és az elismerő állam képesítései között (V.1. és VI.1. cikk)29.
Az Európai Elismerési Térség Kézikönyve (European Area of Recognition Manual
– EAR Manual, 2012) megközelítése szerint 5 kulcselem határozza meg a képesítést
(szint, munkaterhelés, minőség, profil, tanulási eredmények). Egy külföldi és egy
29

50

2001. évi XCIX. törvény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről
szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről.

hazai képesítés között jelentős a különbség, ha akadályozza az érintettet olyan tevékenységekben, mint a továbbtanulás, a kutatási tevékenység vagy az elhelyezkedés. A
jelentős különbség bizonyítási terhe a fogadó ország illetékes elismerési hatóságának
feladata.

KREDITMOBILITÁS
Az ECTS-nek célja, hogy támogassa az intézmények közötti rövid időtartamú tanulmányokra vonatkozó mobilitást (kreditmobilitás). Az Erasmus program útmutatója világossá teszi, hogy az ECTS kidolgozásának és elfogadásának célja a kreditkumuláció, mely fontos szerepet játszik abban, hogy a diákok nemzetközi mobilitása
ne jelentsen elháríthatatlan akadályokat a képzésben való ütemes előrehaladásban.
A rendszer megalkotóinak szándéka az volt, hogy a mobil hallgatók számára megkönnyítsék a külföldi fogadóintézménynél végzett munkájuk anyaintézményüknél
történő elismerését.
Az ECTS keretén belül számos dokumentum segíti a kreditelismerési cél megvalósulását, így például
 a kurzuskatalógus,
 a tanulmányi megállapodás,
 az eredményközlő lap,
 a szakmai gyakorlatról szóló igazolás.
E dokumentumok az elért tanulási eredményekről adnak információt, mely alapján a végül képesítést adó intézmény meghozza a kreditátvitellel, -elismeréssel kapcsolatos döntését.
„A kreditmobilitás elismerésének aranyszabálya szerint minden külföldi tanulmányi
idő vagy virtuális mobilitás alatt szerzett kreditet – a tanulmányi megállapodásban rögzítettek szerint, megerősítve az eredményközlő lappal – haladéktalanul át kell vezetni és
figyelembe kell venni a diák végzettségénél, a diák minden további értékelése nélkül.” Ez
a megfogalmazás – még ha az utalás a tanulmányi megállapodásra puhít is a normativitáson – a hazai gyakorlatnál vélhetően jóval gördülékenyebb kreditbefogadást vár
el. E ponton érdemes megjegyezni, hogy nincs pontos képünk arról, hogy a hazai gyakorlat milyen mértékben változatos. Az aggodalomra okot adó történetek megerősítik
azt az igényt, hogy a tényleges gyakorlatra vonatkozóan megbízható tények álljanak
rendelkezésre. Különös figyelmet kíván, hogy nagy a látencia kockázata, hiszen a hallgató sokszor maga se ismeri pontosan, milyen jogok illetik meg, ezért a megszerzett
kreditek elutasításával vagy a befogadásért cserében utólag megfogalmazott extrakövetelményekkel szembeni panasz túlzottan kockázatosnak tűnhet számára.
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A KREDITMOBILITÁSI SZAKASZ ELŐTT
A kreditmobilitás szervezésének és elismerésének támogatása érdekében a három félnek – a diáknak, a küldő és a fogadó intézménynek – meg kell állapodnia a külföldi
programról. A megállapodás tartalmazza a tanulmányi megállapodást, melyet elvileg
mindhárom fél aláír a mobilitási szakasz előtt. Ehhez mindannyiuknak kellő komolysággal kell részt venniük a folyamatban, ami egyszerre jelent érdemi tájékozódást,
időráfordítást és a helyzet értelmezését lehetővé tevő közös gondolkodást, párbeszédet, döntéseket. Ezen elvárás teljesülését nehezíti, hogy
 a hallgató gyakran késve kezdi el a kinti tanulmányok előkészítését (ezzel kapcsolatban a küldő és a fogadó intézmény éppúgy visel felelősséget, mint a hallgató);
 az érintett félév oktatói és tantárgystruktúrája (e kettő szorosan összefügg) gyakran a félév megkezdéséig érdemi bizonytalanságokat mutat;
 a fogadó intézményben a kurzusok valódi tartalma a formális kurzusleírások ellenére gyakran csak a kiutazást követően és az oktatóval való kapcsolatfelvétel után
válik egyértelművé;
 a kiutazás lehetőségéről megszülető döntést követően sem a hallgató, sem az oktató
nem látja pontosan a várható egyeztetési feladatokat, ez a helyzet a kiutazást követően tovább bonyolódhat;
 a küldő intézmény oktatója az elismerés feltételéül a tantárgya által elvártaknak
való teljes körű megfelelést tartja csak elfogadhatónak, ha a hallgató érdemben
mást tanul, azt nem lehetőségként, hanem veszteségként értelmezi.
Az Útmutató szerint a tanulmányi megállapodás célja, biztosítani a diákot az elért
kreditek elismeréséről. Ha ez ilyen egyszerű lenne, nem volna szükség arra, hogy a
hazaérkező hallgatók vagy csúsztassanak, vagy különbözeti vizsgákkal próbálják teljesíteni oktatóik elvárásait.
A mobilitási szakaszban teljesítendő kurzusokat általában nem célszerű a küldő
intézmény kurzusaival való egyenkénti egyenértékűség alapján megítélni. A képzés
teljes programja tanulási eredményeinek kell kompatibilisnek lenniük az otthoni képzési program tanulási eredményeivel, de azt ki is egészíthetik, hiszen könnyen lehet,
hogy egy szakterület élenjáró tudása ott már beépült a képzési programba, itthon
pedig még nem. Ez megkönnyíti a fogadó intézményben szerzett kreditek rugalmas
befogadását a küldő intézmény kreditjei „helyébe”. Ha a mobilitási időszakot mint
egészet kezelik, akkor érdemben megnő az esély a kinti tanulmányok befogadására.
A tanulmányi megállapodás rögzíti azokat a kurzusokat, amiket a fogadó intézmény elérhetővé tesz, illetve azt, hogy a küldő intézmény ezeket hogyan fogja az érin-
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tett programja perspektívájából integrálni. Aláírás után a tanulmányi megállapodás
módosítható valamennyi érintett fél bevonásával, ha szükséges.

A KREDITMOBILITÁSI SZAKASZ UTÁN
A fogadó intézmény ésszerű határidőn belül elkészíti a tanulmányi értesítőt, amint a
diák fogadó intézménybeli eredményei rendelkezésre állnak. Ez tartalmazza a tanulmányi megállapodásban foglalt kurzusok fogadó intézményben történt sikeres teljesítését, melyeket az eredményközlő lap megerősít. Így a küldő intézmény teljes egészében elismerheti a megállapodásban rögzített ECTS-kreditértéket, átviszi a hallgató
programjába, és figyelembe veszi azokat a képesítési követelmények teljesítésénél. Ha
lehetséges, a kinti értékelés eredményeit (grades) konvertálni kell. Minden információt tartalmaz a tanulmányi eredményközlő lap (vagy egy azzal egyenértékű dokumentum, adatbázis), melynek hozzáférhetőnek kell lennie a diák számára is (ECTS, 2015).

INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK
Speciális intézményi szabályok kidolgozása szükséges más tanulási tapasztalatok elismerésére, melyek lehetővé teszik a kreditakkumulációt és átvitelt a mobilitás, a munkatapasztalatok, a virtuális tanulás, az informális tanulás különböző formái során.
Az intézménynek egyértelműen meg kell határoznia a kreditmobilitással kapcsolatos
végrehajtási és nyomon követési hatásköröket, és biztosítania kell, hogy a jelentkezési eljárások transzparensek és tisztességesek legyenek. Lehetőséget kell biztosítani a
fellebbezési eljárásra is (ECTS, 2015). A kreditátviteli vagy tanulmányi bizottságok
létezéséről, a feljebbvitellel kapcsolatos hatásköréről a hallgatót fontos előzetesen tájékoztatni.
Minden tanszéken vagy tantárgyi területen célszerű megnevezni egy munkatársat, aki hivatalos felhatalmazással rendelkezik, hogy tárgyaljon a diákokkal a külföldi
programokról, és hogy aláírja és jóváhagyja a tanulmányi megállapodásokat a küldő
intézmény nevében a mobilitási szakasz megkezdése előtt, illetve az eredményközlő lapot a mobilitási szakasz után. Az ECTS-útmutató szerint nem szerencsés, ha a
hallgatóknak olyan oktatókkal kell tárgyalniuk, akiknek nincs erre felhatalmazásuk
a külföldi tanulmányok megkezdése előtt vagy után, vagy akik nem tudják, hogy
nem lehet a fogadó intézményben már megszerzett kreditek befogadása érdekében
vizsgáztatni vagy további extramunkát elvárni, miután hazatért a diák (ECTS, 2015).
Ebből következő feladat az oktatók megfelelő tájékoztatása is.
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A KREDITMOBILITÁS MINT PROGRAMELEM
Ha a kreditmobilitás része a képzési program tartalmának és folyamatának, akkor ez
segíti az elismerést. Az intézmény ilyen esetben meghatározza
 a félévet vagy évet, amikor a külföldi tanulmány ideje a legjobban illeszkedik a
programhoz (mobilitási ablak);
 a félév/év oktatási elemeit, melyeket teljesíteni lehet külföldön (nemzetközi vagy
összehasonlító kurzusok, felkészülés a disszertációra, nyelvi kurzusok, szakmai
gyakorlat stb.);
 a partnerintézményeket, ahol kompatibilis/kiegészítő tanulási eredményeket lehet
elérni.
Az Erasmus+ program a hallgatói mobilitás legfontosabb technikai és szakmai vonatkozásait számos dokumentumban rögzíti. Az Erasmus Charter for Higher Education
(EC, 2014) az Erasmus+ programban részt vevő intézmények elköteleződését mondja
ki arról, hogy a megadott keretek között mindent megtesznek a mobilitás előtt álló akadályok elhárítása érdekében. Kiemelten fontos elhatározni, hogy amennyiben
a tanulmányi megállapodásban (Learning Agreement) vállaltakat a hallgató teljesíti,
akkor a megszerzett krediteket a küldő intézmény befogadja anélkül, hogy további
tevékenységeket vagy vizsgákat írna elő a megszerzett kreditek validálása érdekében.
Mindez arra szolgál, hogy irányítsa mind a mobil hallgató, mind a küldő és fogadó
intézmény programgazdáit, hogy nagy figyelemmel és időben készítsék elő a tanulmányi megállapodást.
Kényes pont, hogy a kreditbefogadással kapcsolatos vállalás miként érinti a küldő intézményben teljesítendő azon kurzusokat, amelyeket a mobilitás időszaka alatt
tartottak, és amelyeket az adott kurzus oktatója nem tart kiválthatónak semmilyen
fogadóintézménybeli kurzussal. Ésszerűnek tűnne, hogy a kint szerzett krediteknek
megfelelő mennyiségű hazai kreditet érő kurzusok alól a hallgató mentesüljön.
Az Útmutató e tanulmány szempontjából az egyik legfontosabb dokumentum.
A Mobilitás Európai Minőségszabályzata, azaz a European Quality Charter for Mobility (EQC, 2006; Berger, T. –van den Bosch, P. –Kropp, E.-M., 2013) olyan szempontokat kíván érvényesíteni, amelyek a PDCA-ciklusnak30 megfelelő logikát kötnek
a tervezéshez, a megvalósításhoz, az értékeléshez és a tapasztalatok alapján történő
korrekciókhoz. Tíz pontban határoz meg egyszerű és pragmatikus elveket. Fontos:
 az információ és iránymutatás, az esélyegyenlőség, az eljárások ismerete és a hozzáférés az információkhoz;
30
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A PDCA-ciklus egy ismétlődő, négylépéses menedzsmentmódszer, amelyet a folyamatok folyamatos
fejlesztésére használnak. PDCA: Plan – tervezés, Do – cselekvés, Check – ellenőrzés, Act – beavatkozás.

 hogy a gondosan előkészített tanulmányi terv és a kapcsolódó megállapodás a mobilitási szakasz sikerének előfeltétele;
 hogy a személyre szabás elvárása szerint a vállalt program a lehető legnagyobb
mértékben illeszkedjen a személyes tanulási előzményekhez, egyéni képességekhez és motivációhoz;
 az általános előkészítés, felkészülés feladata a nyelvi, pedagógiai, adminisztratív,
jogi, pénzügyi, személyes és kulturális vonatkozásaira való hangolódás;
 a nyelvtudás a hatékony tanuláshoz és a kultúrák közötti kommunikációhoz is;
 a logisztikai, szervezési segítségnyújtás, különösen a kezdeti szakaszban;
 a legtöbb fogadó intézményben a mentorálás valamilyen formájának megléte;
 a képzési programban való részvétel elismerése, amit már a tanulmányi tervben
tisztázni kell, az Europass és mobilitási portfólió/tanulási napló vezetése is segítséget jelenthet a vitatott esetekben;
 a visszailleszkedés és értékelés időszakának megfelelő kezelése a hazatérő és a később kiutazó diákok számára;
 a tapasztalatok megosztása, amelynek tudásmegosztó funkciója is van, és a kreditbefogadást is segítheti;
 a megállapodás a minőségi kritériumokkal kapcsolatos kötelezettségekről és felelősségről a küldő és fogadó szervezetek részéről (EQC, 2006).
A teljesség igénye nélkül további segítség az ESN (Erasmus Student Network) útmutatója,31 az Erasmus+ Hallgatói karta (Erasmus+ Student Charter), ami inkább praktikus segítség, figyelemfelhívás az előkészületekre (ez utóbbira példa a tanulmányi
megállapodás ügye, ám sajnos ez a dokumentum se megy tovább a figyelemfelhívásnál).
A felsőoktatási nemzetközi szervezetek is hasznos javaslatokat tesznek, így például
a minőségterületen az Európai Mobilitási Hálózat (European Mobility Network) a
küldő és a közvetítő intézmények minőségdilemmáival foglalkozik (Berger, T.–van
den Bosch, P.–Kropp, E.-M., 2013).

MOBILITÁSI DILEMMÁK ÉS FELADATOK MAGYARORSZÁGON
A nemzetközi mobilitásra irányuló stratégiák perspektívája Magyarországon és bizonyos mértékig az európai térben is túlzottan technikai természetű és makroszemléletet
tükröz. Technikai nézőpontból olyan kérdések exponálódnak nemzeti és nemzetközi
szinten is, mint a transzparencia, az adminisztratív folyamatok kiszámíthatósága, il31

http://issuu.com/esnint/docs/student_guidebook_2015
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letve ezzel együtt a mobilitást kísérő adminisztratív folyamatok szabályozási kérdései.
A makroszemléletre példa, hogy az Európai Felsőoktatási Térség országai rendre célul
tűzik ki a mobilitási mutatók egyenletesebb eloszlását az érintett államok között, vagy
olyan politikai kérdéseket, mint a kultúrák közötti megértés előmozdítása, a hozzájárulás az Európai Unió versenyképességéhez. Hangsúlyosabbá kell váljon a részt vevő
diákok nézőpontja, személyes tapasztalatszerzésük és tanulásuk. Fontos ugyanakkor
az intézményi perspektíva, mely lehetővé teszi, hogy lássuk benne az egyetemi szintű
tudásmenedzsment-potenciált is.
Az intézményi szintű stratégiai perspektíva – a nemzetközi mobilitás bővítésével
járó technikai kihívások mellett – a tartalmi tényezőkre úgy tekint, mint a stratégiai
célok meghatározó feltételeire. Ilyen stratégiai kihívásnak tekinthető, hogy
 megfelelően átgondolt-e a partner felsőoktatási intézmény kiválasztása és a vele
létrejött szerződés;
 megfelelően átgondolt-e az a feladatrendszer, amely előkészíti a hallgatói kiutazást
és a bejövő hallgatók fogadását;
 megfelelően feltárt-e a hallgatói mobilitásban érintettek köre (a küldő és a fogadó
intézmény kapcsán is vizsgálandó);
 valóságos garanciát jelent-e a hallgatóval kötött háromoldalú mobilitási megállapodás (küldő és fogadó felsőoktatási intézmény) arra, hogy a hallgató valóban
tartalmas, a képzési programjához leginkább illeszkedő vagy azt megfelelően kiegészítő kurzusokat látogasson;
 a fogadó intézményben végzett munka kizárólag a szűken vett tanulmányi kötelezettségre korlátozódik, vagy megfelelő tapasztalatszerzési terv is kapcsolódik
hozzá;
 fogadó intézményként úgy tekintünk-e a bejövő hallgatókra, mint az innováció és
a tudás forrására, és a szakmai programokon, szabadidős rendezvényeken lehetőséget teremtünk-e a hazai és a nemzetközi diákok párbeszédére, együttműködésére;
 fontosak a küldő intézménybe való visszatérést követő azon szakmai kihívások,
melyek lehetővé teszik a megszerzett értékes tudás széles körű hozzáférhetőségét.
Mindennek a tartalmassága és természetessége nagyban függ az előkészítés alaposságától és a kint tartózkodás idejére vállalt feladatok komolyan vételétől. Ez egyaránt
vonatkozik a mobilitásban részt vevő hallgatóra és azokra az egyetemi érintettekre,
akik a küldő és fogadó oldalon is a hallgató partnerei. A kinti tapasztalatszerzés és
tanulás nyomon követése az itthon maradottak számára teszi megoszthatóvá a mobilitás eredményeit.
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A KREDITMOBILITÁS – STRUKTURÁLIS KIHÍVÁSOK
A mobilitási programok tervezésénél a későbbi kreditbeszámítás technikai problémái
is stratégiai jelentőségűek. Érdemes hangsúlyozni, hogy a szétaprózott tantárgy- és
kreditstruktúránk által okozott károk egyaránt sújtják a hazai programok résztvevőit
és a mobil diákokat. A kreditbeszámítás nehézségei csupán a szemléletbeli és a strukturális problémák indikátorai. Azzal együtt is egyre markánsabban hangot kell adni a
kreditmegoszlással kapcsolatos változtatási igényeknek (kevesebb, magasabb kreditértékű tantárgyra lenne szükség egy-egy képzési programon belül), hogy tudjuk, az
áttérés a fejlett országokkal kompatibilis gyakorlatra mélyen érintené az oktatói státuszok szakterületi megoszlását és a munka elszámolási rendjét is. Ez utóbbi azt jelenti,
hogy az oktatással kapcsolatos kötelezettségek elszámolási rendje komplexebbé válik.
A megtartott órák mellett megjelenik a tanulás komplex támogatása.
A mobilitás pártolása érdekében számos tanulástámogatási eszköz hozzáférhető
vagy fejleszthető. Ilyen például:
 a mobilitási reflexiós napló,
 a mobilitásban részt vevő hallgatók web2-es csoportja,
 a mobilitásban részt vevő és az anyaintézményben tanuló társak csoportja, a közös
projekten való távmunka,
 a kapcsolati portfólió építése,
 a kedvező tapasztalatok vagy nehézségek online megosztása.
Végül érdemes kiemelni, hogy ahhoz, hogy mind a kreditrendszerben, mind a nemzetközi hallgatói mobilitásban (és így az összekapcsolásukban is) meglévő, ma még
rejtett tartalékok felszabadíthatóak legyenek, a felsőoktatási rendszer minden szintjén
adódnak feladatok. E munka rövid és középtávú feladatai a teljesség igénye nélkül:
 a kapcsolódó kérdéskörök összefogása ambiciózus, ám reális stratégiával;
 a központi és az intézményi szintű szabályozás további pontosítása, a szövegezés
koherenciájának erősítése;
 a jogi szabályozás erősítése és a nemzetközi gyakorlat ismertségének javítása;
 elemzések készítése a létező gyakorlatról és a változások tendenciáiról;
 további praktikus, hiánypótló útmutatók készítése a szabályozásnak megfelelő
gyakorlat kialakításához és a szabályozáson túlmutató szakmai hozadékok erősítésére;
 továbbképzések, műhelyek szervezése.
A visszatérők tapasztalatának és a koordinátorok közötti (intézmények közötti) bejáratott mechanizmusoknak fontos szerepe van a fejlesztés, finomhangolás, valamint
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a partneri kapcsolatok formálásában. Hasznos, ha a hazaérkező hallgatók az intézmény nyilvánossága előtt be tudnak számolni tapasztalataikról. Ha az intézmény időről időre értékeli a kreditáthozatal eredményességét, illetve feltárja az el nem ismert
kreditek elutasításának pontos okát, akkor ez módot ad arra, hogy a kreditelismerés
gyakorlatáról éves szinten összefoglaló jelentés készüljön, illetve a kapcsolódó javaslatokkal segíteni lehessen a kreditbeszámítás folyamatát.
A mobilitásban részt vett alumnusok közösséggé szervezése számos hasznos miszszióra ad lehetőséget, így például a jövőbeni kiutazók felkészítésében, később beszámolójuk közzétételében is fontos szerep hárulhat rájuk (Kovács–Tarrósy, 2014). A
szervezési feladatokról, valamint a legfontosabb iratmintákról a Tempus Közalapítvány portálján található információ.32
Az intézményi fejlesztőmunka megkívánja a hallgatói mobilitásban érintettek
gyakorlatközösségeinek létrehozását, hálózatos együttműködésüket, a kapcsolódó
jó gyakorlatok gyűjtését, a problémás területekre vonatkozó gyakori kérdések és válaszok hozzáférhetővé tételét. Érdemi előrelépés csak sokéves, kitartó változási folyamatot követően várható, ez azonban nem ok a javasolt területek megerősítésének
halogatására. Mindez erőforrásigénnyel is jár, továbbá megkívánja az intézményi és
rendszerszintű elköteleződést. Egy megfelelő fejlesztési program és a kapcsolódó pályázati lehetőségek segíthetnék a folyamat gyorsított előrehaladását.
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VERES ERZSÉBET

Az Útmutató és a kreditátvitel: a mobilitási programok
kezelése az ECTS segítségével
A nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók célja, hogy az elvégzett tanulmányi
tevékenységért krediteket és osztályzatokat kapjanak, majd ezeket a küldő (diplomát
adó) intézményben elismerjék.

AZ ECTS ÉS A NEMZETKÖZI MOBILITÁS ÁLTALÁNOS
ÖSSZEFÜGGÉSEI
A nemzetközi mobilitás megvalósítása az Európai Unió oktatáspolitikájának egyik
fontos pillére. A több mint 25 éve támogatott Erasmus program, mely ösztönzőleg
hatott az ECTS létrehozására is, a sikertörténetek közé tartozik. Az EU megfelelő intézményei a forrás biztosításán túl, folyamatosan dolgoznak a mobilitást ösztönző és
fenntartó programok, illetve az azok megvalósításához szükséges eszközök fejlesztésén. Az a cél, hogy a hallgatók által más intézményekben megszerzett tudást (krediteket és osztályzatokat) a diplomában is elismerjék, és ezáltal annak minőségét és a
munka világában való elfogadottságát is növeljék. Mindehhez azonban szükséges az
elért teljesítmények elismerése, amely a biztosított tanulási tevékenységek összehasonlíthatóságán alapul.
A mobilitásban résztvevők és a szervezők is egyértelmű és átlátható szempontokat
várnak a kreditátvitel zökkenőmentes megvalósítása érdekében. Az Útmutató ehhez
ad egy rugalmas keretet (minimumot, sarokpontokat), melyet a felsőoktatási intézmények töltenek meg további tartalommal. Az ECTS használata ma már széles körben
elterjedt, illetve megkerülhetetlen. Ugyanakkor a helyes használattal kapcsolatban
kérdések merülhetnek fel. A 2009-es változat közzététele után az ECTS helyes használatának elterjesztésére 2009–2013 között a Lifelong Learning Programme keretében
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a felsőoktatási intézmények pályázhattak az ECTS-díj (ECTS Label)33 elnyerésére. Az
Erasmus mobilitási programban részt vevő intézmények számához képest kevesen
pályáztak, aminek több oka lehetett: a motiváltság hiányától kezdve egészen addig,
hogy valóban komoly hiányosságaik voltak az intézményeknek a használat során.
Magyar felsőoktatási intézmény nem pályázott a díjra. Az Útmutató olyan alapdokumentum, amelynek pontjain végighaladva kialakítható egy intézményi belső eljárásrend a partner kiválasztásától a kreditek elfogadásáig és a jegyek átváltásáig. Hosszú
távon nemcsak megkönnyíthető a mobilitás valamennyi résztvevőjének a helyzete,
hanem elősegíthető a résztvevők számának növekedése is.
Az előzőekben említett pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy a részt vevő intézmények önellenőrzést végezzenek arra vonatkozóan, hogy kialakították-e az ECTSnek megfelelő oktatási és adminisztratív feltételeket a mobilitás és a kreditelismerés
biztosításához. Egy ilyen típusú felülvizsgálatot akkor sem kerülhetnek el az intézmények, ha korábban helyesen alkalmazták az Útmutatóban leírtakat, hiszen az új
változat eltér az elődeitől. A tapasztalatok szerint az intézmények többsége éppen a
nemzetközi mobilitásban való részvétel miatt kényszerült rá az ECTS alkalmazására,
igyekezett az abban foglaltakat folyamatosan adaptálni, illetve kidolgozni, csak éppen
hiányzott ezek rendszerszerű összehangolása , illetve az elért eredmények időnkénti
felülvizsgálata. Erre teremt jó alkalmat az Útmutató jelenlegi változata.
A kreditszerző mobilitás aranyszabálya, hogy a megállapodáson alapuló, intézmények közötti mobilitásban résztvevők teljesítményét a küldő intézményben el kell
ismerni. Ezt kell tükrözniük az intézményi szabályzatoknak és az alkalmazott eljárási folyamatoknak is. Ezen dokumentumok és eljárásrendek Útmutató szerinti felülvizsgálata tisztázza a nem egyértelmű helyzeteket. Az intézmények eltérő gyakorlatot
folytatnak e tekintetben (Erasmus-szabályzat, mobilitási szabályzat, Útmutató stb.),
de mielőtt a szabályzatok rengetegében elveszne a hallgató, számára az a legjobb megoldás, ha az ECTS-hez kapcsolódó valamennyi előírás a hallgatók alapvető szabályzatában, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban található meg, akár hivatkozás jelleggel.
Az elvégzett változtatások kommunikálása a pályázatok meghirdetésekor bír különös
jelentőséggel.
Az Útmutató elsősorban a kreditszerző mobilitás kezeléséhez használható. Az Erasmus program keretében tanulmányi és szakmai gyakorlat is megvalósulhat. E tekintetben az Útmutató a tanulmányi célú mobilitásra koncentrál, de természetesen értelmezhetők a szakmai gyakorlati célú mobilitás vonatkozásai is, amennyiben a hallgató
számára fontos ezen mobilitási típus kredittel történő elismerése. Mivel az esetek egy
részében a hallgatók nem kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt, a tanulmányi
mobilitással összehasonlítva kevesebb elismerési probléma tapasztalható. A kötelező
33
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szakmai gyakorlat esetében az előzetes jóváhagyás után az elismerés már nem jelent
gondot.

A NEMZETKÖZI MOBILITÁS SZAKASZAI, SZEREPLŐK,
FELADATKÖRÖK
Az Útmutató elsősorban a hallgatói mobilitás szakaszait nevesíti, bár egyéb részekben
kitér az intézményi feladatokra is, ilyen például a megfelelő partnerek kiválasztása a
tanulmányok esetében. A mobilitás mind az intézmény, mind a hallgató szempontjából
három fő szakaszra tagolódik, melyek nagyjából egybeesnek. Az Útmutató szerint ez a
tanulmányi program egyeztetésével kezdődik az intézmények és a hallgató között, de
valójában ez a folyamat jóval korábban elindul. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint
a szakmai gyakorlatnál az esetek többségében valóban a program egyeztetésével és a
szakmai gyakorlatot érintő megállapodás megkötésével kezdődik a mobilitás, hiszen
a hallgatók igen gyakran maguk szereznek fogadó helyeket.
Az intézmény szempontjából a nemzetközi mobilitás az elkötelezettséggel kezdődik,
és a végén az elért eredmények elemzésével zárul. Az intézmény elkötelezettsége magában foglalja a mobilitás támogatását (részvételét különféle mobilitási programokban) és azt a tényt, hogy a külföldön szerzett krediteket elfogadja, majd a jegyeket
átváltja a hallgatók számára legigazságosabb módon. A megvalósítás során pályázik
pénzügyi támogatások elnyerésére, megállapodásokat köt külföldi partnerintézményekkel, lebonyolítja a hallgatói pályáztatást, a tanulmányi és támogatási megállapodás megkötésével pedig jogilag is biztosítja a lehetőséget a hallgató külföldi mobilitásának megvalósításához. A mobilitási tevékenység lezárása és értékelése a résztvevők
hazatérése utáni elszámoltatást, a kreditek elismerését és elfogadását, az adminisztratív rendszerben (a tanulmányok befejezése után pedig az oklevélmellékletben) történő
rögzítését, valamint a mobilitási program általános elemzését foglalja magában.
Az intézmény méretétől, a mobilitásban résztvevők számától, valamint a kialakult
munkamegosztástól függően alakul ki az a csapat, amely az egyes fázisokkal foglalkozik. Az adminisztratív munkatársakon kívül kiemelt szerepe van az oktatóknak,
akik a felkészülési időszakban (mobilitási tanácsadó) és a tanulmányi megállapodás
előkészítése, a tárgyak előzetes elfogadása során járulnak hozzá a hallgatók megfelelő
felkészítéséhez. Egy jól kidolgozott egyetemi rendszer (hálózat) folyamatos karbantartással és felügyelettel azonnal tud reagálni az újabb és újabb kihívásokra, a jelentkező problémákra. Az intézmény egyéni döntése, hogy központi, kari vagy tanszéki
szinten foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, de az Útmutatóban foglaltaknak megfelelő
döntéseket kell hozni a nemzetközi mobilitás során szerzett eredmények elismerésére. Korábban számos intézményben volt ECTS-koordinátor, aki az Útmutatóban
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foglaltak intézményi szintű menedzselését végezte. Az ECTS akadémiai koordinátor
felelős az Útmutató szerinti rendszer, szabályzatok stb. kialakításáért, frissítéséért, a
felmerült problémák tisztázásáért, a karok támogatásáért. Az ECTS adminisztratív
koordinátornak pedig az ehhez kapcsolódó adminisztratív ügyek (például az osztályzateloszlási táblázat évenkénti frissítése) képezik a feladatát.
Hallgatói szempontból a mobilitás a felkészüléssel, a külföldi részképzésen történő
részvétel gondolatának megszületésével, tájékozódással kezdődik, majd a pályázat benyújtásával, a kiválasztási folyamatban való részvétellel folytatódik, és a tanulmányi
és támogatási megállapodás aláírásával zárul. A mobilitás megvalósítása maga a tanulmányok folytatása és a szakmai gyakorlat teljesítése a külföldi intézményekben.
A mobilitás lezárása a hazatérés után az adminisztratív kötelezettségek teljesítésével,
az elszámolással, a tárgy- és kreditelfogadás kezdeményezésével fejeződik be.

INFORMÁCIÓSZERZÉS ÉS A KÜLFÖLDI PARTNEREK
KIVÁLASZTÁSA
Alapelv, hogy az intézmények olyan partnerekkel kössenek megállapodást, melyek
kurzuskínálatát ismerik, és általános (milyen nyelven kínál kurzusokat) vagy saját
(van-e nemzetközi akkreditációja a programnak) szempontjaik alapján elismerhetőnek tartják az ott kínált tárgyakat.
Egy jól összeállított katalógus vagy honlap alapján ma már könnyebb a leendő
partnerek kiválasztása. A tájékoztató anyagok online vagy nyomtatott változatának
elkészítése vagy éppen adatbázisok létrehozása ezért elengedhetetlen ahhoz, hogy
az intézmények partnereiket és azok hallgatóit is megfelelően tájékoztassák az általuk kínált kurzusokról, illetve egyéb feltételekről, valamint segítsék őket a felmerülő
problémák megoldásában. Az ECTS-katalógus nem egyenlő az intézményt népszerűsítő brosúrákkal! Napjainkban az információk gyorsan avulnak, ám folyamatosan keletkeznek még intézményi szinten is, ezért a nyomtatott katalógus évenkénti frissítése,
az online változat naprakészen tartása, de mindenesetre bizonyos időnkénti ellenőrzése és módosítása elkerülhetetlen. Az Útmutató 7. fejezete elég részletesen tartalmazza, milyen információk legyenek a katalógusban. Ez a minimum, de igény szerint
bővíthető. Az EU webfelületéről elérhető korábbi ECTS-díj (ECTS Label) nyertesek34
honlapjairól konkrét ötleteket is lehet szerezni, így az intézmény saját interneten elérhető tájékoztatójához ezen tapasztalatokat is hasznosíthatja.
Az alapos tájékozódás után, minden intézmény a saját maga által felállított kritériumrendszer alapján dönt a lehetséges partnerről. A tapasztalatok alapján a kurzusok
34
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vizsgálatán túl az egyéb feltételek (a külföldi hallgatók száma, fogadásuk feltételei,
szálláslehetőségek stb.) is számítanak, hiszen a hallgató bizonyos információkhoz már
csak a pályázat elnyerése és az utazásra való felkészülés során juthat hozzá, és ez egyes
esetekben már késő lehet. Egy alacsony létszámú mobilitást megvalósító intézmény
(kar, tanszék) és egy nagy létszámú mobilitásban érdekelt, kiterjedt partneri hálózattal működő intézmény másra fókuszál. A megállapodást kötő egység – saját, illetve
intézménye stratégiai szempontjait figyelembe véve – dönt arról, milyen típusú mobilitás javasolt és valósítható meg az adott partnerrel.
Magyarország vonatkozásában a legnagyobb nemzetközi mobilitási tevékenység az
EU országaival valósul meg, de az intézmények egy része rendelkezik Európa Unión
kívüli mobilitási gyakorlattal is. Az Erasmus+ mobilitási programban az EU-n kívüli
országokkal pályázó intézmények új kihívással szembesülnek, hiszen számos olyan
állammal kerülnek kapcsolatba, ahol az eddigi együttműködés során nem feltétlenül
a tanulmányok elismerésére koncentráltak, hanem inkább a kulturális tapasztalatok
szerzésére és az oktatói kapcsolatok kialakítására, a tudományos együttműködésekre. A cserekapcsolatok gyakran egyoldalú (beutazó) mobilitást jelentettek/jelentenek.
Mivel a program elsősorban nem a fejlett ipari országokkal való mobilitásra koncentrál, az eltérő kredit- és osztályozási rendszerek ismeretével kell bővíteni a meglévő tudást. Az Útmutatóban lefektetett irányelvek megvalósítása és alkalmazása az új programra is vonatkozik. Az együttműködés megkönnyítése érdekében a partnerekkel
folytatott részletes egyeztetésre kiváló lehetőséget ad például a részvétel a személyzeti
mobilitási programban. Ha az európai intézményekhez fűződő gyakorlat során már
kialakult a partner kiválasztásának, értékelésének módja, a kínált kurzusok ellenőrzése, a kreditelismerési és a jegyátváltási módszer, akkor ez kisebb kihívást jelent, bár
nem kevés munkával jár majd így sem. Az elnyert mobilitási lehetőségek (országok)
kis száma miatt lehetőség van egy használható rendszer kidolgozására, amely hosszú
távon is működhet, és folyamatosan bővíthető.

A MEGVALÓSULÁS KULCSMOZZANATAI
Hosszú az a folyamat, amelynek során egy intézmény által kínált kurzus kreditje a
fogadott hallgató intézményében elismert kreditté válik. Az intézmény és az egyetemi
polgárok elkötelezettségén túl, ez az út a megfelelő dokumentumok helyes használatával megkönnyíthető és bármikor nyomon követhető. A szabályos dokumentumok megléte ugyanakkor biztonságot ad és kötelezettséget is ró az aláírók számára, melynek
betartatása alapvető fontosságú. Az Útmutató csak a dokumentum tartalmára vonatkozóan ad ajánlásokat, ezáltal a kötelező minimális tartalmat biztosítja, de ezeket az
intézmény további szempontokkal ki is egészítheti. Az Erasmus program keretében
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már rendelkezésre álló mintadokumentumok használata ajánlott valamennyi mobilitási programban, kezdve a hallgatói tanulmányi megállapodással, mely a konkrét
feltételeket (a hallgatók által kiválasztott és az intézmény által jóváhagyott kurzusok
tételes felsorolását) tartalmazza. Az Útmutató jelen változata kiemeli, hogy csak oktató írhat alá tanulmányi megállapodást. Az már intézményi hatáskör, hogy ez valamely
egység vezetője, a szakfelelős vagy egy kijelölt oktató által történik. A megfelelő eredményekről tanúskodó eredményközlő lap (tanúsítvány), valamint a szakmai gyakorlat
elvégzéséről szóló igazolás a folyamat végén elismeréshez kell vezessen. Az elismert
kurzusok bekerülnek az oklevélmellékletbe is. De ide tartozik az intézményközi megállapodás is (ezt ugyan nem említi az Útmutató), mely az általános feltételeket (például
a nyelvtudás szintje) és a lehetőségeket (kurzusok elérhetősége stb.) rögzíti.
A kreditszerző mobilitás megvalósítására az intézmények a hozzáállástól, kapacitástól és felkészültségtől függően többféle struktúrát alkalmaznak a tárgyankénti megfeleltetéstől a félév teljes elismerésig. A választott szerkezet határozza meg az eszközöket
is. Ha például ragaszkodnak a tárgyankénti elismeréshez, akkor azt valamilyen adatbázis kialakításával érhetik el, melynek alapja lehet a partnerek által kínált kurzusok felülvizsgálata vagy a már korábban elfogadott tárgyak katasztere. Ezek mind az
oktatók munkáját, mind a hallgatók tájékozódását megkönnyítik. Ugyanakkor, míg
egy kisebb intézményben egy ilyen naprakész adatbázis létrehozása könnyen megvalósítható, addig egy nagyobb intézményben, az elfogadott kurzusok száma miatt, már
jelentős többletmunkát igényel, vagy speciális szoft ver alkalmazását. Akkor sem kevesebb a munka, ha egy intézmény kurzuskínálatát vizsgálja felül, és a hallgató abból
választva valamilyen formában kreditelismerésben részesül (kötelező és választható
tárgyak). Ha egy félév teljes elismerésére készül az intézmény előzetes egyeztetéssel, a
befektetett munka csak hosszabb távon térül meg.
A külföldi mobilitási tevékenység célja, hogy a hallgatók eltérő kulturális és oktatási környezetben olyan tudásra tegyenek szert, melynek révén az esetek többségében az
eltérő tartalommal és módszerekkel megszerzett ismeret (tanulási eredmény) lehetővé
teszi, hogy a mobilitási tevékenység lezárása után tanulmányaikat akadály (például
minél kevesebb utólagosan felvett tárgy) nélkül tovább folytathassák a küldő intézményben. Ez azt jelenti, hogy a tanulási eredménynek kompatibilisnek vagy kiegészítő
jellegűnek kell lennie, és akkor a külföldön szerzett kreditek elismerése megvalósítható. Éppen ezért az Útmutatóban megfogalmazott ajánlás alapján a tantárgyleírások
szövegének pontos összehasonlítása helyett, az elért tanulási eredmények vizsgálata a
célszerű. Miután az Útmutató nem kötelezően alkalmazandó szabályzat, az ott megfogalmazott új ajánlások és lehetőségek ellenére az intézmények (oktatók) többsége
még mindig a korábban kialakult elismerési gyakorlatához ragaszkodik, mely sok
esetben a tárgyak leírásában megtalálható (néha szó szerinti) egyezőséget vizsgálja
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(lásd 75%-es megfelelési szabály). A tanulási eredmények szerepének egyre erőteljesebb növelése segít azon szemlélet leküzdésében is, hogy a küldő intézmény (vagy
oktatója) úgy gondolja, csak az általa átadott tartalommal és módon lehet az adott
tárgyat tanítani. A tanulási eredmények összevetésének alkalmazásával az eltérő felépítésű kurzusok és programok elismerése is megvalósítható lesz, és tovább bővülhet azon
tárgyak és programok köre, amelyeket a hallgató felvehet külföldi tanulmányai alatt.
Ugyanakkor azt is tegyük hozzá, ha az intézmény a saját kurzusait, programjait a korábbi tanulmányokban is leírt szempontok figyelembevételével állítja össze, akkor a
mobilitási időszakok és tevékenységek elismerésével is kevesebb gondja lesz. A tanulási eredmények a nem formális képzésben szerzett ismeretek elismerését is elősegíthetik.
Az egyes országok eltérő osztályozási rendszerei miatt, a tanulmányok elismerési
folyamatában a kreditek mellett az osztályzatok átszámítása szintén kulcsfontosságú.
Ennek támogatására korábban ún. ECTS osztályozási skála jött létre, mely a hallgatók két csoportját különböztette meg (megfelelt, nem felelt meg), és a megfeleltek
között további öt alcsoportot (A-B-C-D-E) azonosított. Az ECTS 2009-es változata35
már bevezette az osztályzateloszlási táblázat fogalmát, amely statisztikai megközelítést alkalmaz a jegyek átváltásánál. Az új rendszer kialakítására azért volt szükség,
mert sok esetben az élet azt igazolta, hogy az ECTS-jegy csak közvetítőként szolgál a
fogadó és a hazai intézmény között. Ugyanakkor a hallgatók szempontjából a két helyi
osztályzat közötti közvetlen átváltás lenne a legpontosabb, leghatékonyabb és fair megoldás, ugyanis az ECTS-skála szerinti jegy nem ad arra vonatkozó információt, hogy a
hallgató mennyire teljesített jól. Mivel az ECTS-skála nem értelmezendő nemzetközi
osztályzatként, hanem csak összehasonlító eszközként, kikerült az ECTS fő jellemzői
közül is. Az új rendszer lényege, hogy egy bizonyos időszakra vonatkozóan (általában
három év) meghatározza, hogy az adott osztályzat a sikeres vizsgák hány százalékát
teszi ki, és ennek alapján a partner hasonló táblázatával összehasonlítva állapítható meg az osztályzat. E bonyolultnak tűnő feladat elvégzéséhez időközben elkészült
egy új eszköz (EGRACONS) is36. A használathoz természetesen az intézményeknek
először fel kell tölteniük a szükséges adataikat, ami a tapasztalatok szerint egyszerű,
nem hosszadalmas feladat, mivel az információk a meglévő tanulmányi rendszerekben rendelkezésre állnak, a frissítést pedig elegendő évenkénti rendszerességgel elvégezni. A táblázat elkészítéséhez fontos a referenciacsoport meghatározása az ISCED
F-kódok használatával, ami lehet egy szak, egy kar, egy tudományterület hallgatói.
Ahol egy adott szervezeti egység többféle ISCED F szerinti tématerületen kínál szakokat, ott a szakonkénti táblázat kialakítása a célszerű. A ISCED F-kódok használata
ezzel minden területen kulcsfontosságú lesz, hiszen a kétoldalú szerződésben, a tanul35
36

http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf: 41. o.
Elérhető: www.egracons.eu
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mányi megállapodásban, az Erasmus támogatási szerződésben és az eredményközlő
lapon is szerepelnek most már ezek az azonosító adatok. Az intézményi gyakorlat
felülvizsgálatával és szükség esetén a partnerekkel történő egyeztetéssel, módosítással
több lehetőség nyílik azon esetek értelmezésére, amikor például a fogadó intézmény
osztályozási skálája jóval differenciáltabb, mint a hazai intézménynél alkalmazott
módszer. Elképzelhető, hogy az új átváltási mód alkalmazása partnerválasztási, illetve megállapodáskötési szempont lesz a jövőben.

ÖSSZEGZÉS AZ ÚTMUTATÓ HASZNOSÍTHATÓSÁGÁRÓL
Az Útmutató nem írja le lépésről lépésre, mit és mikor kell tenni, mindössze azokat a
fő szempontokat rögzíti, amelyek mentén célszerű haladni. Amint azt korábban említettük, a tartalom tekintetében megfogalmaz ajánlásokat, ám a formára vonatkozóan
nem, ezért jól használhatók vagy beépíthetők a kialakított intézményi folyamatokba.
A meglévő dokumentumok, rendszerek és gyakorlatok frissítésével sok felmerülő kérdésre választ lehet és kell adni, intézményi keretek között. Milyen megoldási lehetőségek kínálkoznak? Született-e döntés arról, ki és mikor írja alá a tanulmányi megállapodást, vagy tanácstalanul ide-oda szaladgálnak a hallgatók? Hogyan lehet segíteni
a hallgatónak a pályázás során a partnerek vonatkozásában? Mobilitási tanácsadók
ajánlása, korábban elfogadott kurzusok listájának közzététele, mobilitási ablak bevezetése stb. Ezekre, illetve további hasonló kérdésekre az Útmutatót lapozgatva konkrét válaszokat találhatnak az intézmények. Az elégedett hallgatóval nemcsak könnyű
az együttműködés, hanem a jó gyakorlat valószínűleg további diákokat aktivizál, így
a mobilitás akár a tanulmányok elhagyhatatlan részévé is válhat. E cél intézményi
megvalósításához az Útmutató jelenlegi változata mind szakmai, mind adminisztrációs szempontból nagy segítséget jelent a szakembereknek. Az Erasmus programban
már bevált mintadokumentumok alkalmazása, a mobilitási tevékenység és az annak
elismertetéséhez adott ajánlások, a jegyek átváltásának új megközelítési módszere
több támpontot kínál, egyben rugalmasságot biztosít az intézmények számára. Az
Útmutató segítségével könnyebb lesz beépíteni a mobilitási tevékenységeket a képzési
programokba, vagy éppen a meglévők továbbfejleszésére, minősége javítására adódik
lehetőség.
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BEVEZETÉS
Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (European Credit Transfer and Accumulation System; ECTS1*) az európai felsőoktatási térség (European Higher Education Are, EHEA) egyik eleme; célja a tanulmányok és képzések átláthatóbbá tétele,
ezáltal javítva a felsőoktatás minőségét.
Az ECTS-t 1989-ben vezették be az Erasmus program részeként azzal a céllal, hogy
a hallgatók a külföldi tanulmányaik alatt szerzett krediteket hazai intézményükbe
való visszatérésük után beszámíttathassák. A következő években a rendszert nemcsak a krediteknek a munkaterhek és az elért tanulási eredmények alapján történő
beszámításához használták, hanem egyes intézmények diplomát adó képzései is a
kreditek gyűjtésére épültek. Az ECTS segíti a képzési programok tervezését, leírását
és megvalósítását, lehetővé teszi különböző tanulási formáknak az élethosszig tartó
tanulás érdekében történő integrálását, és a képesítések és tanulmányi időszakok elismerésének megkönnyítése révén támogatja a hallgatók mobilitását. Az ECTS minden
programban alkalmazható annak jellegétől (tantermi, munkaalapú, távoktatás) és a
hallgatók státuszától (nappali tagozatos vagy részidős) függetlenül, mindenféle tanulási kontextusban (formális, nem formális, informális).
Az ECTS használati útmutató iránymutatást nyújt az ECTS használatával kapcsolatosan, valamint hivatkozik a hasznos támogató dokumentumokra is. A bolognai folyamatban részes országok minisztereinek bukaresti találkozóján közzétett kérésnek
megfelelően (bukaresti közlemény, 2012) az ECTS használati útmutatóját a „tanulási
eredmények valós értelmezésének” megerősítése érdekében 2009-ben dolgozták át.
Az Útmutató a következő, a miniszterek által rögzített célt szolgálja: „felhívja az intézményeket, hogy erősítsék meg a tanulmányi kreditek és a tanulási eredmények, illetve
a hallgatók munkaterhe közötti kapcsolatot, valamint hogy az értékelések során vegyék figyelembe az elért tanulási eredményeket”. Ez az átdolgozott változat az elmúlt
években a bolognai folyamat részeként, illetve egyes országok által önállóan elvégzett
alapos munkára épül, amelynek célja a tudományos közösség és a felsőoktatás többi
szereplőjének segítése a bolognai folyamat által támogatott változások előmozdításában.
Ez a módosított Útmutató figyelembe veszi a bolognai folyamatban a közelmúltban
történt változásokat, mint például az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrejötte, az
élethosszig tartó tanulás megerősödése, a tanárközpontú felsőoktatásról a hallgató1

*

Az Útmutató eredeti szövegének lábjegyzeteit arab számozással, a magyar fordítás közzététele során
keletkezett szerkesztői jegyezeteket *-ozással jelöljük.
Tekintettel arra, hogy a mobilitási, képzési és egyéb együttműködések során az oktatók, hallgatók,
nem oktató alkalmazottak gyakran találkoznak utalással az ECTS egyes összetevőire, a fontosabb
kifejezések angol verzióját első előfordulásukkor szintén megadjuk. A szerk.
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központú felsőoktatásra való átállás, a tanulási eredmények használatának bővülése,
és a tanítás2** és tanulás új módozatainak kifejlesztése. Kiemelt figyelmet kap a képzési programok tervezése és megvalósítása, továbbá az Útmutató épít a felsőoktatási
intézmények által a képesítési keretrendszerek (qualification frameworks) használata
és az ECTS elveinek az oktatási gyakorlatban történő alkalmazása során szerzett tapasztalataira is.
Az Útmutató a felsőoktatási intézmények hallgatói, más tanulók, a felsőoktatási intézmények tanárai és nem oktató személyzete, a munkaadók, az oktatási szolgáltatók
és más, a kérdés iránt érdeklődő érintettek számára készült. Az olvasást megkönnyítendő, a „hallgató” szót a felsőoktatási intézmények minden (nappali tagozatos vagy
részidős, távoktatásos, a kampuszon tanuló vagy munka alapú tanulásban részt vevő,
képesítésért tanuló vagy csak egyes tantervi egységeket, illetve kurzusokat elvégző)
diákjára általánosságban alkalmazzuk.
Ezt a módosított Útmutatót egy, a bolognai országok és az érdekelt felek szervezetei
által kijelölt szakértőcsoport készítette. Véleményezésre megkapták az érdekelt felek
szervezetei, az EFT országainak szakértői és a bolognai folyamat alakulásának nyomon követéséért felelős csoport. A szövegezési és konzultációs folyamatot az Európai
Bizottság koordinálta. Végezetül, az Útmutatót az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatásért felelős miniszterei fogadták el a 2015-ös jereváni miniszteri konferencián.
Ez tehát az ECTS használatára vonatkozó hivatalos útmutató.

2

**
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Bár a felsőoktatásban hagyományosan az oktatás kifejezést szokás használni, az utóbbi időben ezt
a tanítás váltja fel, amely jobban kifejezi a pedagógiai dimenzió növekvő jelentőségét. Ezért ebben
a dokumentumban is a tanítást használjuk. A szerk.

1. FEJEZET

Az ECTS fő jellemzői
Az ECTS egy hallgatóközpontú kreditgyűjtési és kreditátviteli rendszer, amely a tanulási, tanítási és értékelési folyamatok átláthatóságának elvére alapul. Célja a képzési
programok és a hallgatói mobilitás megtervezésének, végrehajtásának és értékelésének támogatása, a tanulási eredmények, képesítések és tanulmányi időszakok elismerésének biztosításával.
Az ECTS-kreditek a meghatározott tanulási eredmények és az azokhoz kapcsolódó
tanulási munkamennyiség (munkateher) alapján adják meg a tanulás mennyiségét.
Egy nappali tagozaton teljesített tanév vagy annak megfelelő időszak tanulási eredményeihez és munkaterheléséhez 60 kreditet kell rendelni. Ez általában több képzési
elem között oszlik meg, amelyekhez a tanulási eredményeknek és a munkaterhelésnek
megfelelő mennyiségű kredit allokálódik. Az ECTS-kreditek értékét általában egész
számmal kell kifejezni.
A tanulási eredmények (learning outcomes) azt fejezik ki, hogy a hallgató mit tud,
mit ért és mit képes elvégezni a tanulási folyamat végén. A tanulási eredmények elérését világos, átlátható kritériumokon alapuló eljárás során kell értékelni. Az egyes
képzési elemekhez és a teljes képzési programhoz is tartoznak tanulási eredmények.
Az európai és nemzeti képesítési keretrendszerekben is alkalmazzák ezeket az egyes
képesítések (qualification) szintjének jellemzésére.
A munkaterhelés (workload) a megadott tanulási eredmények formális tanulási
körülmények közötti eléréséhez szükséges tanulási tevékenységek (előadások, szemináriumok látogatása, projektek, gyakorlati munka, szakmai gyakorlat3) elvégzéséhez
3

Az Útmutatóban a „szakmai gyakorlat”, „gyakorlat”, „gyakornokság” szavakat azonos jelentéstartalommal használjuk.
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általában szükséges, becsült időt adja meg. A nemzeti jogszabályok gyakran formálisan is rögzítik, hogy egy teljes nappali tagozaton végzett tanév munkamennyisége
60 kreditnek felel meg. A legtöbb esetben a munkaterhelés egy tanévben 1500–1800
órát jelent, amiből az következik, hogy egy kredit megszerzése 25–30 óra munkát igényel. Fontos megjegyezni, hogy ez csak az általában jellemző munkaterhelés, és egyes
konkrét hallgatók esetében a tanulási eredmények eléréséhez szükséges idő eltérhet.
Az ECTS-kreditek szétosztása (allokálása) során dől el, hogy egy-egy képesítés,
diplomát adó képzési program vagy képzési elem hány kreditet ér. A krediteket, amikor ez indokolt, képesítésekhez vagy képzési programokhoz rendelik hozzá a nemzeti
jogszabályok vagy gyakorlat alapján, a nemzeti és/vagy európai képesítési keretrendszerekre való hivatkozással. A különböző képzési elemekhez, így például tanegységekhez, disszertációhoz, munkaalapú tanuláshoz, szakmai gyakorlathoz is rendelendő kredit az adott elem részét képező tanulási eredmények teljesítéséhez szükséges
becsült munkamennyiség alapján, abból kiindulva, hogy egy nappali tagozaton elvégzett tanév 60 kreditpontnak felel meg.
Az ECTS-kreditek jóváírása (award) azt jelenti, hogy a hallgató hivatalosan megkapja a képesítéshez és/vagy annak egy eleméhez rendelt krediteket, ha teljesíti a meghatározott tanulási eredményeket.
A nemzeti hatóságoknak jelezniük kell, mely intézményeknek van joga ECTS-krediteket jóváírni. A krediteket egy-egy hallgató vagy más tanuló akkor kapja meg, ha
a megfelelő értékelés kimutatja, hogy teljesítette az előírt tanulási tevékenységeket,
és elérte a meghatározott tanulási eredményeket. Ha a hallgató vagy más tanuló a
tanulási eredményt más formális, nem formális vagy informális tanulási szituációban
vagy időszakban szerezte, a tanulási eredmények értékelése és elismerése után arra is
jóváírhatók kreditek.
Az ECTS-kreditek gyűjtése (accumulation) során a hallgatók a képzési elemek formális oktatási keretek között elért tanulási eredményeiért kapott, illetve a nem formális környezetben vagy informális módon történő tanulási tevékenységekért kapott
krediteket gyűjtik. A hallgatók4 a következő célokból gyűjthetnek krediteket:

4

A munkacsoportban és az érintettekkel részletekbe menő vita zajlott arról, hogy a „hallgatók” (students) vagy a „tanulók” (learners) kifejezést használjuk. A kialakult álláspont elismeri és üdvözli azt
a tényt, hogy a felsőoktatás rugalmasabb megközelítésre kezd átállni, és emellett azt is figyelembe
veszi, hogy a legtöbb felsőoktatási rendszer jól körülhatárolt hallgatócsoportok számára szervezett
formális programok köré épül. Az a döntés született, hogy a „tanuló” (learner) szó használata még
korai lenne, de az olvasást megkönnyítendő a „hallgató” (student) szót a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat végzőkre (nappali vagy egyéb tagozatos, távoktatásban, a kampuszon vagy munkaalapú tanulással, képesítést szerezni kívánó, vagy különálló képzési egységeket, vagy kurzusokat
elvégző személyek) általánosságban alkalmazzuk. (Ugyanakkor ha az eredeti szöveg megkülönböztető
jelleggel nem a ’student’, hanem a ’learner’ kifejezést használja, akkor azt a ’tanuló’ kifejezéssel fordítottuk magyarra.) A szerk.
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 képesítés megszerzése érdekében, a képesítést kiadó intézmény előírásainak megfelelően,
 személyes eredmények dokumentálása érdekében, élethosszig tartó tanulási célból.
A kreditátvitel (transfer of credits) az a folyamat, amelynek keretében egy adott
kontextusban (képzési programban, intézményben) megszerzett krediteket egy másik
formális kontextusban elismerik egy képesítés megszerzése céljából. A hallgatók számára egy képzési programban jóváírt kreditek átvihetők egy másik képzési programba, akár ugyanabban az intézményben, akár egy másik intézményben. A kreditátvitel
a sikeres tanulmányi mobilitás kulcsa. Az intézmények, karok és tanszékek a kreditek
automatikus elismerését és átvitelét garantáló megállapodásokat is köthetnek.
ECTS dokumentáció: Az ECTS-kreditek használatát megkönnyítik, és a használat
minőségét javítják a támogató dokumentumok (kurzuskatalógus, tanulmányi megállapodás, eredményközlő lap, szakmai gyakorlati tanúsítvány). Az ECTS hozzájárul
egyéb dokumentumok, így például az oklevélmelléklet átláthatóságához is.
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2. FEJEZET

Az ECTS és az Európai Felsőoktatási Térség
Az 1999-es bolognai nyilatkozatban az ECTS a bolognai folyamatban részt vevő országok által elérendő fő célok között szerepelt. A folyamat során megvalósult reformoknak köszönhetően az ECTS az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) egyik fő eszközévé vált.
Az EFT legtöbb országában az ECTS szolgál nemzeti kreditrendszerként. A világ
más tájain is egyre több intézmény használja, illetve összevethető kritériumok alapján sikeresen alkalmazzák a helyi kreditrendszerekkel való kapcsolatépítésben.5 Az
ECTS ezzel hozzájárul az oktatás növekvő globális dimenziójához.
Az EFT-ben az ECTS növeli az oktatási folyamat átláthatóságát és értelmezhetőségét, ezzel hathatósan hozzájárulva a változások és a modernizálás előmozdításához, hiszen alkalmazása paradigmaváltásra, a tanárközpontúságról a tanulóközpontú
megközelítésre való átállásra ösztönöz – ez utóbbi egyébként hallgatóközpontú tanulás (Student-Centred Learning, SCL) néven az EFT egyik alapelve.
Azáltal, hogy a tantervek tervezésében és megvalósításában a tanulási eredmények
és a munkaterhelés fogalmát alkalmazza, az ECTS a hallgatót helyezi a képzési folyamat középpontjába. Továbbá a kreditek használata megkönnyíti a rugalmas tanulási
utak (learning pathways) létrehozását és dokumentálását, ezáltal nagyobb autonómiát
és felelősséget engedve a hallgatóknak.

5

Az ECTS példáját követve más régiókban, például Délkelet-Ázsiában, Latin-Amerikában és legújabban Afrikában is saját kreditrendszereket fejlesztettek ki.
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Az eredményekre épülő megközelítésének köszönhetően az ECTS az EFT más céljainak eléréséhez is hozzájárul:
 Megkönnyíti a korábbi tanulás és tapasztalatok elismerését, továbbá a tanulmányok befejezésére, az élethosszig tartó tanulásban való szélesebb körű részvételre
ösztönöz.
 Szorosabb kapcsolatot teremt a képzési programok és a társadalmi igények között,
valamint ösztönzi az interakciót az összes érintett fél (stakeholders) között, ideértve a munka világát és az egész társadalmat is.
 A kreditek elismerése és átvitele útján megkönnyíti az intézményen és országon
belüli, intézmények és országok közötti, illetve különböző oktatási szektorok és
tanulási kontextusok (formális, nem formális és informális, valamint munkaalapú
tanulás) közötti mobilitást.

Nota bene

A nemzeti jogszabályok az ECTS használatát a felsőoktatási képzési programok és
képesítések akkreditációjának előfeltételévé tehetik.
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A hallgatóközpontú tanulás minőségi átalakulási folyamat a hallgatók és más,
egy adott tanulási környezetben tanuló személyek számára, amelynek célja,
hogy eredményközpontú megközelítés segítségével növelje önállóságukat
és kritikai képességüket.
A hallgatóközpontú tanulás koncepcióját a következőképpen összegezhetjük:
 a passzív tanulás helyett az aktív tanulás alkalmazása;
 a kritikus és analitikus tanulás és megértés előtérbe helyezése;
 a hallgató felelősségének és elszámoltathatóságának növelése;
 a hallgató önállóságának növelése;
 a tanulási és tanítási folyamat reflektív megközelítése mind a diák,
mind a tanár részéről.

3. FEJEZET

Az ECTS alkalmazása a képzési programok
tervezésében, megvalósításában és nyomon
követésében
Ez a szakasz a képzési programok a felsőoktatási intézmények vagy más képzési szolgáltatók általi tervezésével foglalkozik. Az ECTS-kreditek alkalmazása javítja az átláthatóságot, és segít rugalmasabb hozzáállást kialakítani a tantervek tervezéséhez és
kidolgozásához, ezzel segítve a képzési programok tervezését.
Intézményi szempontból egy képzési program megtervezése a következőkkel jár: a
tanterv és alkotóelemeinek kreditek szerinti megtervezése, a tanulási eredmények és
az azokhoz tartozó munkamennyiség, a tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
és értékelési eljárások/kritériumok rögzítése. Az intézményi kreditrendszernek különböző képzési programok igényeit kell kiszolgálnia, és támogatnia kell az inter- és
multidiszciplináris megközelítéseket is.
Az ECTS felsőoktatási intézmények általi használatához egyrészt intézményi szabályozáson alapuló intézményi kreditrendszerre van szükség, másrészt arra, hogy
az intézmény teljes oktatói kara elmélyült ismeretekkel rendelkezzen a rendszerről.
Egyes intézmények az ismereteket és a részletek megértését az oktatók és alkalmazottak rendszeres képzésével biztosítják. A képzési program tervezése során a csapatmunkában hozott döntések növelik a program koherenciáját.
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Nota bene

Egy független tanuló adott esetben a képesítés megszerzéséhez szükséges
krediteket többféle tanulási módon, vegyesen is megszerezheti. Az, hogy egy
tanuló a szükséges tudást, képességeket és más kompetenciákat formális,
nem formális és informális kontextusokban vegyesen szerzi meg, lehet tudatos döntés eredménye is, vagy adódhat az idők során végzett különböző
tanulási tevékenységekből. Elképzelhető, hogy a tanuló egy formális képesítés megszerzésének célja nélkül választott képzési elemeket. Az élethosszig
tartó tanulásról szóló 5. fejezetben leírtaknak megfelelően az ECTS támogatja ezt a fajta folyamatot.

A képzési programok tervezése során a következő lépések tekinthetők hasznosnak.

3.1 A KÉPZÉSI PROGRAM KONTEXTUSA
Amikor egy új képzési programot dolgozunk ki, az első döntés jellemzően a program
végén kiadott képesítés szintjével kapcsolatos. Ezt a szintet a vonatkozó nemzeti jogszabályok és a létező (európai, nemzeti, ágazati, intézményi) képesítési keretrendszerek alapján kell meghatározni.
Nyilvánvaló, hogy nem minden tanulási eredmény áll azonos szinten, ezért szükséges a kreditrendszer teljes megvalósításához a szintleírások használata.
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Nota bene

Két európai képesítési keretrendszer létezik: az Európai Felsőoktatási Térségé
(EFT-KKR) és az élethosszig tartó tanulásé (EKKR). Mindkettő tanulási eredmények alapján írja le a képesítéseket (pl. alap/bachelor, mester, doktori), és
a felsőoktatást illetően kompatibilisek is egymással (az EFT-KKR 1., 2. és 3. ciklusa az EKKR 6., 7. és 8. szintjének felel meg); és a 6., 7. és 8. ISCED***-szintet
fedik le.
Az EFT-KKR-en belül a három fő ciklusra, valamint egy rövid ciklusra**** vonatkozóan úgynevezett dublini szintleírások vannak megadva a következő
területek tekintetében: tudás és megértés alkalmazása, ítélőképesség, kommunikációs készségek, a tanulás tanulása. Az egyes ciklusoknak a következő
kredittartományok felelnek meg:
 A rövid ciklusban szerzett képesítések általában 120 ECTS-kreditet
tartalmaznak.
 Az első ciklusú képesítések általában 180–240 ECTS-kreditet
tartalmaznak.
 A második ciklusú képesítések általában 90–120 ECTS-kreditet
tartalmaznak, a második ciklusból minimum 60-at.
 A harmadik ciklusban változó az ECTS-kreditek alkalmazása.

***

Az ISCED az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszere, amely képzési
időtartam és iskolatípus alapján írja le egy-egy oktatási rendszer szerkezetét. A képesítési keretrendszerek a tanulási folyamat végére a tanuló által elérendő tudás, képességek és
további más kompetenciák meghatározása mentén – azaz iskolatípustól és képzési időtől
függetlenül – szintezik az oktatási rendszer kilépési pontjait, az ott kiadott képesítéseket.
A kétféle osztályozási rendszer egymáshoz közelítése folyamatban van, bár egyes pontokon
kihívást jelent. A szerk.
****
A rövid ciklus – az első ciklus előtt vagy annak részeként – általában a posztszekunder
felsőfokú képzéseket takarja. Magyarországon tipikusan ilyen a felsőoktatási szakképzés.
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Nota bene

Az EKKR „képesítési szinteket” ír le (kredittartományok megadása nélkül),
hogy közös viszonyítási rendszert nyújtson a nemzeti képesítési rendszerek,
keretrendszerek és szintjeik összehasonlításához. Nyolc szintet különböztet
meg.
•
Az élethosszig tartó tanulás előmozdítását szolgáló eszközként az
EKKR a közoktatásra, a felnőttképzésre, a szakképzésre, valamint a
felsőoktatásra is vonatkozik.
•
A nyolc szint minden képesítést lefed a kötelező oktatás végén
szerzett képesítésektől a legmagasabb szintű tudományos, szakmai
és szakképzési képesítésekig.
•
Elvben minden szintnek többféle oktatási utat és karriert bejárva
elérhetőnek kell lennie.
•
A tanulási eredményeket az EKKR három kategória mentén****
határozza meg: tudás, képességek és további más kompetenciák.
Ez is jelzi, hogy a képesítések – különböző kombinációkban – a
tanulási eredmények széles spektrumát fedik le, ideértve az
elméleti tudást, a gyakorlati és szakmai képességeket és a társas
kompetenciákat olyan területeken, ahol a másokkal történő
együttműködésnek központi szerepe van.
Az EFT-KKR különböző ciklusainak a következő EKKR-szintek felelnek meg:
•
Rövid ciklus: 5. szint.
•
Első ciklus: 6. szint.
•
Második ciklus: 7. szint.
•
Harmadik ciklus: 8. szint.
A nemzeti oktatási rendszerek alkalmazhatnak az általános keretrendszerektől eltérő szinteket abban az esetben, ha a nemzeti keretrendszer megfelelő
szintjeit tanúsítják az EFT-KKR ciklusaihoz, és megfeleltetik***** az EKKR szintjeinek. Az EKKR-nek, például, 8 szintje van, a nemzeti keretrendszereké pedig
jelenleg 7 és 12 között van. Ezért az a tény, hogy a rövid ciklusú oktatásban
szerzett képesítések szerepelnek a QF-EHEA-ban, nem kötelezi az országokat
arra, hogy nemzeti keretrendszereikbe is felvegyék az ilyen képesítéseket,
viszont egyértelműen elismeri azt a tényt, hogy sok nemzeti keretrendszer
tartalmazza ezeket a képesítéseket.
****

Más képesítési keretrendszerek másféle felosztásokat követhetnek, így vannak olyanok is,
amelyek akár nyolc kategória mentén határozzák meg a tanulási eredményeket. A Magyar
képesítési keretrendszer négy kategóriát használ.
*****
A ’tanúsítás’ és a ’megfeleletetés’ kifejezések azokra a mechanizmusokra utalnak, amelyek során a helyi (pl. intézményi, szektorális vagy nemzeti) keretrendszer szintjeit hozzáillesztik az összehasonlítás érdekében létrehozott keretrendszerek (ilyen pl. az EKKR)
szintjeihez. Bővebben lásd: http://www.oktatas.hu/LLL/ kepesitesi_keretrendszer/ekkr/
letoltheto_anyagok
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Az EFT-KKR és az EKKR átfogó keretrendszerként szolgálnak; ezek segítségével
kell kalibrálni a nemzeti és intézményi keretrendszereket és szintleírásokat.
A nemzeti keretrendszerek általában részletesebbek ezeknél az átfogó keretrendszereknél, tükrözve az országban elérhető felsőfokú (tercier) képesítések választékát.
Az ECTS-t alkalmazó felsőoktatási intézményeknek olyan intézményi keretrendszerre lesz szükségük, amely megfeleltethető a nemzeti és a nemzetközi keretrendszernek is. Az intézményi keretrendszer írja majd le az ECTS-kreditek alkalmazásának módját, általában annak jelzésével, hogy egy képzési elemhez minimum hány
kredit szükséges, ezzel megkönnyítve az inter- és multidiszciplináris programok működését (ezek többféle tudományág képzési elemeinek kombinálásával jönnek létre).
Az európai és nemzeti keretrendszerek egyaránt rögzítik a végső képesítés szintjét.
Így tehát az intézmények, felismerve, hogy nem minden, egy képesítés megszerzése
érdekében gyűjtött kredit áll azonos szinten (például egy alapképzés harmadik évében elért tanulási eredmények jellemzően összetettebbek, mint az első évben elértek),
megállapíthatnak megfelelő szintleírással ellátott köztes kreditszinteket, amelyek (a
továbbhaladási [progression] szabályokkal együtt) segítenek a hallgatóknak továbblépni a tanulási útjukon.
A képzési program részletes megtervezése előtt el kell azt helyezni az intézményi és
tanszéki küldetésnyilatkozatok, szakmai előírások (szabályzatok, követelmények) és a
kreditallokáció intézményi akadémiai szabályainak kontextusában.
A képzési program iránt mutatkozó kereslet megállapítása érdekében ajánlott egy
igényfelmérés elvégzése, valamint az érintett felekkel (munkaadók, diplomások, a szélesebb társadalom) való konzultáció is.

3.2 A KÉPZÉSI PROGRAM PROFILJA
A profil a képzési program jellemző tulajdonságait tartalmazza (Lockhoff et al., 2010).
Tartalmazza a képzés szakterületét/szakterületeit (akár ISCED-F kóddal kifejezve), a
program szintjét, központi témáját, a program befejezésekor elvárt főbb tanulási eredményeket, a tanulási környezetet és a főbb tanulási, tanítási és értékelési tevékenységeket. A jó programprofil egyértelművé teszi a hallgatók és a többi érintett számára,
hogy milyen általános és szakspecifikus kompetenciákat fejleszt a program, és milyen
foglalkoztathatósági (employability) potenciállal rendelkezik. Ezért ajánlott a profilt a
releváns érintettekkel (például az oktató kollégákkal, szociális partnerekkel, munka-
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adókkal, öregdiákokkal és a hallgatók képviselőivel) egyeztetve kialakítani, és világos,
átlátható formában közölni.
A profilnak a kurzuskatalógusban szereplő programleírás részét kell képeznie.
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Az EFT-n belül a „tanulási eredmények” és „kompetenciák” kifejezéseket különböző jelentésárnyalattal és valamelyest eltérő kontextusokban használják.
Jelen Útmutatóban:
A kompetencia „a tudás, a képességek és a személyes, szociális tulajdonságok és/vagy módszertani jártasságok használatának bizonyított képessége
munkahelyi vagy tanulási helyzetekben a szakmai és személyes fejlődés érdekében. Az EKKR a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából írja le” (2008/C 111/01 ajánlás). A kompetenciák lehetnek általánosak
vagy a szakterülethez kötődők. A tanulási folyamatok és a képzési programok
célja a kompetenciák fejlődésének támogatása.
A tanulási eredmények „a hallgató által elsajátított és értékelés révén igazolt kompetenciák szintjét fejezik ki. Megállapítások arra vonatkozóan, hogy
a tanuló egy tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért és képes elvégezni”
(uo.). Ezeket az oktatói kar alakítja ki, a hallgatók és más érintettek bevonásával. Az értékelés elősegítése érdekében ezen megállapításoknak ellenőrizhetőeknek kell lenniük.

3.3 A KÉPZÉSI PROGRAMOK TANULÁSI EREDMÉNYEI

Nota bene

A képzési programok tanulási eredményei a program profilján alapulnak, és azt írják
le, hogy a hallgatók mit tudnak, értenek és mit képesek elvégezni a program befejezésekor.
A programok tanulási eredményeinek kidolgozása
A tanulási eredmények kidolgozásakor igen nagy gondossággal kell eljárni.
A következő, nem kimerítő listában korábban hasznosnak bizonyult irányelveket gyűjtöttünk össze.
•
A tanulási eredményeknek megfelelően tükrözniük kell a képzési
program kontextusát, szintjét, tartalmát és az általa lefedett területeket.
•
A tanulási eredményeket tartalmazó kijelentéseknek tömörnek kell
lenniük, és nem szabad túlzottan sok részletre kiterjedniük.
•
A tanulási eredményeknek kölcsönösen konzisztensnek kell lenniük.
•
A tanulási eredményeknek könnyen érthetően és ellenőrizhetően
kell közölniük, hogy a hallgató mit ér el a program végén.
•
A tanulási eredményeknek a megadott munkaterheléssel
elérhetőnek kell lenniük.
•
A tanulási eredményekhez megfelelő tanulási tevékenységeknek,
értékelési módszereknek és értékelési kritériumoknak kell
kapcsolódniuk.
•
Az egy képzési programhoz tartozó tanulási eredmények számára
nézve nincsenek szabályok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 1012 a megfelelő mennyiség.
•
A tanulási eredmények megfogalmazásának széles körben
elfogadott módszere három fő elemből áll.
1. Egy aktív ige használata annak kifejezésére, hogy a hallgatóknak mit kell
tudniuk és mit kell tudniuk elvégezni (pl. a hallgató „leírja”, „végrehajtja”,
„következtetéseket von le”, „kiértékel”, „tervez”).
2. Annak megadása, hogy ez a tanulási eredmény mire vonatkozik (tárgy
vagy képesség, pl. ismerteti „a hardverelemek funkcióját”, vagy elkészíti
„egy nappali szabadkézi tervrajzát”).
3. Annak megadása, hogy a tanulási eredmény elérését hogyan kell igazolni
(pl. „az elektromérnöki munkában leggyakrabban használt anyagok felsorolása” vagy „kutatási terv kidolgozása modern tudományos módszerek
alkalmazásával” stb.).

A képzési program tanulási eredményeinek szerepelniük kell a kurzuskatalógusban és az oklevélmellékletben.
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3.4 A KÉPZÉSI PROGRAM SZERKEZETE ÉS A KREDITEK
ELOSZTÁSA (ALLOKÁLÁSA)

Nota bene

A képzési program profilját képzési elemekre szükséges lebontani, amik egy vagy
több modult vagy más típusú tantervi egységet, szakmai vagy klinikai gyakorlatot,
kutatási projektet, labormunkát vagy egyéb releváns tanulási tevékenységet is magukban foglalhatnak. Tartalmazhatnak szociális vagy közösségi tevékenységeket is
(például tutorálás, mentorálás), amennyiben azok összhangban vannak a program
tanulási eredményeivel és kreditek járnak értük.
A tanulási eredményeket azok értékelési módszereivel és kritériumaival együtt
minden képzési elemhez külön meg kell határozni.
Egy-egy képzési programot és elemeinek tanulási eredményeit gyakran összevetik
annak igazolására, hogy kölcsönösen egymást erősítik. Sok intézmény egy mátrixban
kapcsolja össze a szakra vonatkozó tanulási eredményeket az egyes képzési elemek
tanulási eredményeivel.
A képzési elemek tanulási eredményei
A képzési elemek tanulási eredményeit ugyanazon elvek alapján kell kidolgozni, mint a képzési programok tanulási eredményeit.
Az egy képzési elemhez tartozó tanulási eredmények számára nincsenek kőbe vésett szabályok. Ez az elem szintjén és jellegén, valamint a becsült munkaterhen múlik. A tapasztalatok szerint azonban nem szerencsés, ha túl sok
tanulási eredményt szabnak meg; 6-8 tanulási eredmény általában megfelelő.
A mellékletben szerepel az ajánlott irodalmak listája, a tanulási eredményekre vonatkozó útmutatókkal együtt.

A képzési program alkotóelemeinek meghatározása után meg kell határozni annak
általános szerkezetét és az egyes elemekhez rendelt, a tanulási eredmények és az azokhoz tartozó munkaterhelés alapján meghatározott krediteket, figyelembe véve, hogy
egy nappali tagozaton végzett tanévnek 60 kreditnek kell lennie.
Az előre szabályozott méretű képzési elemeket (például 5, 10, 15 kredit) gyakran
„modulnak” nevezik. Modulokból álló (moduláris szerkezetű) képzési programokban indokolt esetben (például, ha egy félévben négy modul van) használhatók fél kreditek is, de az egyéb tört kreditek alkalmazását kerülni kell. Hasznos, ha az intézmény
megállapítja a kreditek alapegységét: azt, hogy egy képzési elem minimálisan hány
kreditből áll. Ez megkönnyíti a különböző szakterületekre, különböző karokon készülő tantervek közötti együttműködést.
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Megkönnyíti a tanulmányi mobilitást, ha a tanterv javasol „mobilitási ablakot”
(mobility window). A képzési programok tervei rögzíthetik a mobilitási ablakok (a
mobilitásra javasolt időszakok) tartalmát és időpontját is, vagy rugalmasságot is engedhetnek a hallgatóknak ezek tekintetében. Szerencsés, ha a mobilitási ablakokban
(időszakokban) nem ugyanazt tanulják a hallgatók, amit anyaintézményükben tanulnának, hanem lehetőséget kapnak arra, hogy eltérő körülmények között különböző
képzési tapasztalatokkal gazdagodjanak.
A továbbhaladási szabályokat világosan rögzíteni kell, hogy a hallgatók sikeresen
elvégezhessék a képzési programot és megszerezhessék a kívánt képesítést. A továbblépési követelmények lehetnek egyebek mellett előfeltételek, párhuzamos feltételek és
ajánlások. A továbblépési szabályok rendelkezhetnek a képzési program egyes szakaszaiban szükséges kreditekről vagy kredittartományokról (például megadhatják,
hogy minimum mennyi kredit szükséges ahhoz, hogy valaki megkezdhesse a következő tanévet vagy szemesztert). Tartalmazhatnak részletes szabályokat arról is, hogy
mely képzési elemeket kell és/vagy lehet elvégezni egy adott szakaszban és milyen
szinten (például kötelező kurzusok, választható kurzusok, előfeltételek).
A formális képzési programhoz csatlakozó független tanulóknak megfelelő tanácsadást kell nyújtani, ezzel segítve őket a továbblépési szabályoknak való megfelelésben.
A tanácsadásnak adott esetben magában kell foglalnia a korábbi tanulás és előzetesen
megszerzett tapasztalatok elismerését is. A rugalmas programszerkezet választási lehetőséget ad a hallgatóknak, ideértve a tanulás és tanítás új módjainak alkalmazását is.

3.5 TANULÁS, TANÍTÁS ÉS ÉRTÉKELÉS
A felsőoktatási intézményeknek tanulási és tanítási céljaikat képzési programjaik
alapján kell meghatározniuk, azok kívánt megvalósítási és értékelési módjait figyelembe véve.
A tanulással, tanítással és értékeléssel kapcsolatos általános elvek
A képzési programok végrehajtása során bizonyos, a tanulással, tanítással és értékeléssel kapcsolatos általános elveket a tanulás és tanítás módjától függetlenül figyelembe kell venni.
Nyílt párbeszéd és részvétel
A hallgatóközpontú megközelítés nyílt párbeszédet és reflektív visszajelzéseket kíván
a hallgatóktól, a tanároktól és az érintett nem oktató alkalmazottaktól, amely révén
minden fél igényeit és vágyait kifejezik és megvitatják. Minden érintettet be kell vonni
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a képzési program tervezésével és megvalósításával kapcsolatos konstruktív vitába.
A hallgatók képviselőinek szavazati jogot kell biztosítani az ilyen egyeztetéseken.
Átláthatóság és megbízhatóság
A kurzuskatalógusnak megbízható, naprakész, jó minőségű információkat kell nyújtania a szakokról, valamint az egyes képzési elemekről. Tartalmaznia kell a szak
pontos leírását, az összes részlettel: szerkezet, képzési elemek, tanulási eredmények,
munkaterhelés, tanulási/tanítási megközelítések, értékelési módszerek, értékelési kritériumok és továbbhaladási szabályok.
Következetesség
A képzési program és elemei megvalósításáért felelős oktatói karnak biztosítania kell
a programban rögzített tanulási eredmények, tanulási és tanítási tevékenységek és az
értékelési eljárások következetességét (konzisztenciáját). A tanulási eredmények, tanulási tevékenységek és az értékelés konstruktív összehangolása (constructive alignment; Biggs, 2003) az oktatási programokkal szemben támasztott egyik legfontosabb
elvárás.
Rugalmasság
A hallgatók választási lehetőségeinek biztosítása és a különböző igényeknek való megfelelés érdekében létfontosságú a rugalmas programszerkezet; például lehetőséget kell
adni személyes tanulási utak kialakítására, és szabadon választott tevékenységeket is
elérhetővé kell tenni. A tanulási, tanítási és értékelési tevékenységek rugalmas szervezése – ideértve az órarend rugalmasságát és a független tanulás tágabb körű megengedését – létfontosságú a különböző tanulási stílusok alkalmazkodásához. Ez több
választási lehetőséget biztosít a tanulási és oktatási segédanyagok és tevékenységek
terén, továbbá lehetőségeket nyit az eltérő hátterű és igényű hallgatók számára (mint
a mások gondozását végzők, fogyatékkal élők). A digitális technológiák alkalmazása a felsőoktatásban jelentős hatással van a tanulási és oktatási megközelítésekre.
A technológia által lehetővé tett új módszerekkel elért tanulási eredmények számára a
megfelelő kreditek allokálása ugyanazon elvek szerint történik, mint a hagyományos
képzési elemek tanulási eredményeinek kreditesítése esetén.
Az teljesítmény megfelelő értékelése
A krediteket akkor írják jóvá, ha a megfelelő értékelés kimutatja, hogy a megadott
tanulási eredményeket a megfelelő szinten elérte a hallgató. Ha a hallgató nem érte el
a tanulási eredményeket, nem kap kreditet. A tanulási eredményeket igazoltan elérő
hallgató számára annyi kreditet kell jóváírni, amennyit a képzési elemhez allokáltak.

98

Nota bene

Az értékelési módszerek közé tartozik mindenféle írásbeli, szóbeli és gyakorlati
teszt és vizsga, projektek és portfóliók, amelyek segítségével értékelhető a hallgató
előrehaladása és ellenőrizhető a képzési egység vagy modul tanulási eredményeinek
elérése. Az értékelési kritériumok annak a leírását tartalmazzák, hogy a hallgatónak
mit kell tennie annak igazolására, hogy elérte a tanulási eredményt.
Egy képzési elem értékelési módszerei és kritériumai akkor megfelelőek, ha összhangban vannak az elemhez megadott tanulási eredményekkel és a megvalósult tanulási tevékenységekkel.
A doktori képzés átalakulóban van: többféle úton lehet doktori címhez jutni,
és elismerik azt az elvet, hogy a magas szintű képzés segít a harmadik ciklusra jellemző általános (más területeken is alkalmazható) és szakspecifikus
kompetenciák megszerzésében. Egyes országokban és intézményekben az
ECTS-t a harmadik ciklusban is alkalmazzák. Vagy az egész képzési programra adnak ECTS-krediteket, vagy a képzési elemek (például oktatott kurzusok)
egy részére, vagy mindegyikére.
Az ECTS alkalmazása esetén az ECTS használati útmutatót kell alkalmazni, a
doktori képzések sajátos jellegzetességeinek figyelembevételével. Az ezzel
kapcsolatos információkat a kurzuskatalógusban fel kell tüntetni.
A harmadik ciklus bizonyos szakaszvégpontjaira meghatározott tanulási
eredmények egyes esetekben lehetővé tehetik a tanulmányaikat megszakító
jelöltek számára, hogy az addig a pontig elért eredményeik alapján valamiféle tanúsítványt kapjanak. Hasznos lehet ez amiatt is, hogy demonstrálja a
jövőbeni munkaadók számára a konkrét magas szintű általános és szakspecifikus kompetenciák megszerzését.

3.6 A KREDITÉRTÉKEK ELOSZTÁSÁNAK (ALLOKÁLÁSÁNAK)
NYOMON KÖVETÉSE
A képzési programot nyomon követik (monitorozzák) annak megállapítására, hogy a
kreditek elosztása, a megszabott tanulási eredmények és a becsült munkaterhelés elérhetőek, reálisak és megfelelőek-e. A nyomon követés többféle módszerrel történhet:
kérdőívek, fókuszcsoportok vagy interjúk útján, vagy az elért eredmények vizsgálatával. Bármilyen módszert is alkalmaznak, a hallgatók, oktatók és indokolt esetben más
érintettek visszajelzéseinek központi szerepet kell játszaniuk a kreditek elosztásának
ellenőrzése és felülvizsgálata során. A fokozatszerzésig eltöltött idővel kapcsolatos adatokat, valamint a képzési programok és elemeik értékelési eredményeit is ajánlott felhasználni.
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Fontos, hogy a hallgatók, az oktatók és az érintett nem oktató alkalmazottak tájékoztatást kapjanak a nyomon követés céljáról és az alkalmazott módszerről annak
biztosítására, hogy pontos válaszokat adjanak és magas legyen a részvételi arány. Ha
az összegyűjtött információk eltérést mutatnak a tervezett munkaterhelés és a hallgatók többsége által a meghatározott tanulási eredmény elérése érdekében ráfordított
idő között, akkor felül kell vizsgálni a megadott munkaterhet, a krediteket, a tanulási
eredményeket vagy a tanulási és tanítási tevékenységeket és módszereket. Ilyen esetekben szükséges lehet a képzési program és elemei felülvizsgálata is. A felülvizsgálatot a lehető leghamarabb el kell végezni anélkül, hogy problémát okozzon a programban éppen részt vevő hallgatóknak. Az intézményen belüli folyamatos és kooperatív
visszajelzés kultúrájának erősítése érdekében a felülvizsgálatról tájékoztatni kell azokat, akik részt vettek a nyomon követésben.
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4. FEJEZET

Az ECTS használata mobilitási és kreditelismerési célra
Ez a fejezet általánosságban foglalkozik a kreditátvitel és elismerés témájával, aminek
a diplomamobilitás (degree mobility) és a kreditmobilitás esetében is szerepe van.
A sikeres tanulmányi mobilitáshoz szükséges a kreditek akadémiai elismerése és
átvitele. A kreditek elismerése az a folyamat, amelynek keretében az intézmény tanúsítja, hogy a másik intézményben elért és értékelt tanulási eredmények kielégítik az
intézmény által nyújtott valamelyik program követelményeit.
A felsőoktatási intézmények és képzési programok sokszínűsége miatt valószínűtlen, hogy két különböző képzési program valamely elemének kreditjei és tanulási eredményei teljesen azonosak lennének. Ez még inkább áll a különböző tanulási
kontextusokban (például szakképzésben) végzett tanulmányok elismerésére. Ezért a
más kontextusokban, közte akár tanulmányi mobilitás keretében folytatott tanulás
elismerésében nyitott és rugalmas hozzáállás ajánlott, a tanulási eredmények kompatibilitására, nem pedig a kurzusok tartalmának azonosságára alapozva. A gyakorlatban az elismerés azt jelenti, hogy a kompatibilis tanulási eredményekért más kontextusban kapott kreditek kiváltják az elismerő intézményben a kompatibilis tanulási
eredményekhez allokált krediteket.
Az intézményeknek kreditelismerési politikájukat könnyen elérhető formában
közzé kell tenniük.
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4.1 DIPLOMAMOBILITÁS

Nota bene

A képzési programokhoz rendelt ECTS-kreditek száma változó lehet (lásd a 3.1 fejezetben lévő Nota bene megjegyzést). A képesítések további tanulmányok céljából
történő elismeréséért a képesítés megszerzésekor szerzett ECTS-kreditek száma nem
releváns. Főként a képzési program tanulási eredményeit kell figyelembe venni. Ez
azt jelenti, hogy egy összevethető alapfokozatot (Bachelor) el kell ismerni egy mesterképzésre való felvétel esetén, függetlenül attól, hogy az alapfokozat 180 vagy 240
ECTS-krediten alapul.
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A Lisszaboni elismerési egyezmény
Az 1999-ben életbe lépett Lisszaboni elismerési egyezmény teremti meg az
oktatás terén a határokon átnyúló elismerés jogi kereteit.
Az egyezmény szerint:
„36. A megközelítőleg azonos szintű képesítések tartalma, profilja, munkaterhe, minősége és tanulási eredményei eltérhetnek. A külföldi képesítések
értékelésekor ezen eltéréseket rugalmas hozzáállással kell vizsgálni, és csak a
kért elismerés célja szempontjából (pl. tanulmányi vagy de facto foglalkozási
elismerés) lényegi különbségek adhatnak alapot a külföldi képesítés részleges vagy teljes elutasítására.
37. A külföldi képesítések elismerését jóvá kell hagyni, kivéve, ha lényegi különbség mutatható ki az elismerni kért képesítés és a kérelem helye szerinti
országban elérhető megfelelő képesítés között.”
Az Európai elismerési térség 2012-es Kézikönyve (EAR Manual 2012) a következő magyarázatot szolgáltatja a lényegi különbség fogalmával kapcsolatban:
„Azáltal, hogy a képesítést alkotó öt fő elemre (szint, munkaterhelés, minőség, profil és tanulási eredmények) koncentrálnak és a lényegi különbségeket
veszik figyelembe, az elismerés szempontjából illetékes hatóságok megváltoztatták hozzáállásukat: korábban azt várták el, hogy a külföldi képesítések
csaknem teljesen azonosak legyenek a saját országukban elérhető képesítésekkel, most pedig az elismerésre koncentrálnak, és elfogadják a nem lényeges különbségeket.

Nota bene
Nota bene

A lényegi különbség olyan, a külföldi és a nemzeti képesítés közötti különbséget jelent, amely jelentősége miatt valószínűleg megakadályozná azt, hogy a
kérelmező sikeresen végezze a kívánt tevékenységet, például a továbbtanulást, kutatást vagy munkavállalást.
A lényegi különbség tekintetében a bizonyítás terhe a fogadó ország elismerés szempontjából illetékes hatóságát terheli, az ehhez tartozó irányelvek
pedig a következők:
•
nem minden különbség tekintendő lényeginek,
•
a lényegi különbségek megléte nem kötelezi a hatóságot a külföldi
képesítés elismerésének megtagadására,
•
a különbségnek a képesítés funkciója és a kért elismerés célja
tekintetében kell lényeginek lennie.”
A lényegi különbségek témájával kapcsolatosan lásd még: E. Stephen Hunt és
Sjur Bergan (2010).
A szakmai képesítések elismerése
A 2013/55/EU-irányelv módosítja a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK-irányelvet.
Lehetővé teszi, hogy hét felsorolt szakmában az ECTS-t alkalmazzák a nappali
tagozatos képzési idő kifejezésére. Az orvosok, általános ápolók, fogorvosok
és szülésznők esetében fennmarad a képzés időtartamának nappali tagozatos tanévekben és összes tanóraszámban történő megadásának kötelezettsége, míg az állatorvosok, gyógyszerészek és építészek esetében csak nappali
tagozatos tanévek megadását írja elő.
Hasonlóképpen, az ECTS használható az Általános rendszer képesítési táblázatának (d) és (e) szintjein is, amik lefedik az összes többi képesítésen alapuló szabályozott szakmát az EU és az EGK területén.
Az új irányelv kiterjesztette hatályát a szakmai gyakorlatok elismerésére is,
mivel a szabályozott szakmákba való bekerüléshez szakmai gyakorlat teljesítése is szükséges. Ezeket bármely EU/EGK tagállamban el lehet végezni a
képesítés megszerzésének országától függetlenül, és a szakmai gyakorlatot
teljes mértékben elismerik. A 27. preambulum-bekezdés kijelenti, hogy „Egy
másik tagállamban teljesített szakmai gyakorlat elismerését a képzési céloknak és a kijelölt feladatoknak a gyakornok szakmai vezetője által a fogadó
tagállamban meghatározott egyértelmű, szöveges leírására kell alapozni.” Az
55a cikk előírja az illetékes hatóságok számára, hogy tegyenek közzé iránymutatásokat „a valamely más tagállamban vagy harmadik országban elvégzett szakmai gyakorlatok megszervezésére és elismerésére, különösen a
szakmai gyakorlatot felügyelő személy szerepére vonatkozóan.”
Végezetül, az új irányelv bevezeti az oktatási és képzési rendszerben elvárt
ismeretek, képességek és további kompetenciák közös készletén alapuló
közös képzési kereteket, amely a tagállamok legalább harmadában bevezethető. Ezen tanterveket az uniós vagy nemzeti szinten reprezentatív szakmai
szervezetek és az illetékes hatóságok javasolhatják. A közös képzési kereteket hozzá kell illeszteni az Európai Képesítési Keretrendszerhez, és teljes
mértékben alkalmazhatják az ECTS-t.
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4.2 KREDITMOBILITÁS
Az ECTS-t az intézmények közötti rövid távú tanulmányi mobilitás megkönnyítésére
tervezték (kreditmobilitás). Ahogy ez a jelen Útmutatóból is kiderül, az ECTS továbbfejlődött, és kreditgyűjtésre is használják, de továbbra is kulcsszerepe van a hallgatói
mobilitásban: megkönnyíti a mobilitásban részt vevő hallgatók számára az eredményeik átvitelét és elismerését.
Az ECTS-ben a következő támogató dokumentumok segítik a kreditek mobilitás
céljából történő elismerését:
 Kurzuskatalógus (Course Catalogue);
 Tanulmányi megállapodás (Learning Agreement);
 Eredményközlő lap / Leckekönyvkivonat6**** (Transcript of Record);
 Igazolás szakmai gyakorlatról (Traineeship Certificate).

Nota bene

E dokumentumok a teljesített tanulási eredményekkel kapcsolatos információkat
tartalmaznak; a képesítést kiadó intézmény ezek alapján dönthet a kreditek elismeréséről és átviteléről. Részletekért lásd a Felsőoktatási intézmények 2014-es Európai
elismerési kézikönyvének 7. fejezetét (European Recognition Manual for Higher Education Institutions). A fejezetben szerepel egy igen hasznos, a külföldi tanulmányi
időszakok elismerésével kapcsolatos folyamatábra.

6

****

Az intézményközi megállapodásokon alapuló kreditmobilitás aranyszabálya
Minden, a külföldi tanulmányi időszak vagy virtuális mobilitás alatt szerzett
kreditet – a tanulmányi megállapodásban leírtaknak megfelelően, amit az
eredményközlő lap is megerősít – késlekedés nélkül át kell vinni és be kell
számítani a hallgató diplomájába, anélkül, hogy a hallgatónak bármilyen további munkát vagy értékelést teljesítenie kellene.

Az elismerésről szóló Lisszaboni egyezmény hivatalos magyar fordítása a „leckekönyvkivonat” kifejezést használja, az Erasmus+ Hallgatói Charta viszont „tanulmányi átirat”-ként fordítja az eredeti
angol kifejezést. Ebben az Útmutatóban a továbbiakban azonban az „eredményközlő lap” változatot
alkalmazzuk abból a megfontolásból, hogy az elektronikus nyilvántartásra való átállással a korábban
a tanulmányi eredmények hivatalos dokumentálására és hitelesítésére szolgáló Leckekönyv (vagy
közismertebb nevén: Index) megszűnt; azok számára, akik már nem ismerik, a funkcióra tartalmilag
pontosabban utal az „eredményközlő lap” kifejezés. E formulát javasolta a kreditrendszer hazai bevezetésének támogatására létrehozott tanácsadó testület, az Országos Kredittanács 2009-ben kiadott
ajánlása is (lásd: http://www.kreditlap.hu/kredit/utmutatok/ajanlasok.asp)
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4.2.1 A kreditmobilitási időszak előtt
A kreditmobilitás és elismerése megkönnyítésére a három érintett félnek – a hallgatónak, a küldő és a fogadó intézménynek vagy szervezetnek/vállalkozásnak – meg
kell állapodnia a külföldön követendő programról. Ezt egy, a három fél által a mobilitási időszak kezdete előtt aláírt tanulmányi megállapodásban rögzíteni kell. A tanulmányi megállapodás célja, megerősíteni a hallgató felé, hogy a mobilitási időszak
alatt sikeresen megszerzett krediteket el fogják ismerni. Az Erasmus+ tartalmaz a
programban részt vevő intézmények számára készült, tanulmányokkal és szakmai
gyakorlatokkal kapcsolatos tanulmányimegállapodás-mintákat. Útmutatást is ad az
intézményeknek a minták használatával kapcsolatban, és rögzíti az intézményekre
vonatkozó határidőket is.
A mobilitási időszak alatt teljesítendő képzési elemeket általában nem a küldő intézmény egyes képzési elemeinek való megfeleltethetőség alapján kell kiválasztani.
Az egész külföldi tanulmányi program tanulási eredményeinek kell kompatibilisnek
vagy kiegészítőnek lenniük azon hazai szak tanulási eredményeivel, amelyhez a külföldi tanulmányok után az elismerést kérik. Így a fogadó intézményben szerzett kreditek könnyebben, rugalmasabban helyettesíthetnek azonos mennyiségű kreditet a
küldő intézmény képzési programjában. Elemenkénti dokumentálás helyett, a teljes
mobilitási időszakot egészben is lehet dokumentálni.
A tanulmányi megállapodásnak azonosítania kell a megfelelő, a fogadó intézményben elvégzendő képzési elemeket, valamint azt, hogy azok hogyan épülnek majd be
a küldő intézmény képzési programjába. A fogadó intézményben szerzendő kreditek
számának arányosnak kell lennie a külföldi tanulmányi időszak hosszával. A hallgatónak nappali tagozaton végzett tanévenként 60 ECTS-kreditnek megfelelő képzési
elemet kell felvennie.
A fogadó intézmény ellenőrzi, hogy a tervezett képzési elemek elérhetőek-e a mobilitás tervezett időszakában, és vállalja, hogy ezekre felveszi a mobilitásra érkező hallgatót.
A három fél általi aláírás után a tanulmányi megállapodást szükség esetén mindhárom fél beleegyezésével lehet módosítani.
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Nota bene

Az infokommunikációs technológiák által lehetővé tett új tanulási módok segítségével a hallgatók saját intézményükön kívüli kurzusokon is részt tudnak
venni („virtuális mobilitás”). Ilyen esetekben a hallgató számára egyértelmű tanulmányi útmutatást kell adni, és a hallgató anyaintézményének és a
hallgatónak tanulmányi megállapodást kell aláírnia.
A közös programok (joint programmes) esetében a partnerintézmények
megállapodás szerinti mobilitási rendszert vezetnek be, ami a kreditek elismeréséről is rendelkezik. A közös programok esetében nincs szükség tanulmányi megállapodásra: ha a megállapodás szerinti szabályokat követik és
minden feltétel teljesül, akkor a partnerintézményben szerzett krediteket automatikusan elismerik. Mindazonáltal a tervezett tanulási útnak világosnak
kell lennie a hallgató számára, és a tanulmányi megállapodások megkötése
helyes gyakorlat.

4.2.2 A kreditmobilitási időszak után
A fogadó intézmény a hallgató tanulmányi időszakának és eredményeinek lezárása
után ésszerű (a két intézmény által megszabott) időn belül megküldi a küldő intézménynek és a hallgatónak az eredményközlő lapot.
A tanulmányi megállapodásban rögzített képzési elemek sikeres, a fogadó intézmény által küldött eredményközlő lap által megerősített teljesítése után a küldő intézménynek teljes egészében el kell ismernie a megegyezés szerinti számú ECTS-kreditet,
be kell illesztenie azokat a hallgató képzési programjába oly módon, hogy kielégítse
a képesítési követelmények előírásait. A küldő intézménynek világosan rögzítenie
kell, hogy a külföldön teljesített képzési elemeket hogyan építette be a hazai képzési
programba. Az érdemjegyeket adott esetben átváltják (lásd a 4.3. fejezetet). Mindezen
információkat fel kell jegyezni a leckekönykivonatban (vagy annak megfelelő dokumentumban/adatbázisban), amit elérhetővé kell tenni a hallgató számára.
A képzési elemek értékelésére intézményi eljárásokat kell meghatározni arra az
esetre, ha a hallgató azokat nem teljesíti sikerrel a fogadó intézményben. Ezen eljárásokról előre tájékoztatni kell a hallgatót.
Az oklevélmelléklet arra szolgál, hogy a végzett hallgatók áttekinthető jegyzéket
kapjanak teljesítményeikről. Ezért az oklevélmelléklet mellé csatolmányként kerül a
külföldön kiállított eredményközlő lap, a sikeresen teljesített képzési elemek eredeti
címével (és az oklevélmelléklet nyelvére/nyelveire lefordítva is), a fogadó intézmény
nevével, a teljesített kreditekkel és a megszerzett érdemjegyekkel együtt. Külföldi
szakmai gyakorlatok esetében a kreditátvitelt a szakmai gyakorlati tanúsítványban,
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az oklevélmellékletben és az Europass Mobilitási Dokumentumban kell dokumentálni. Friss diplomások szakmai gyakorlata esetében az Europass Mobilitási Dokumentum használata nyomatékosan ajánlott, mivel a szakmai gyakorlat a diplomázás után
zajlik, és ilyen esetekben a fent említett egyéb dokumentumok nem használhatóak.

4.2.3 Intézményi szabályok
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a következő jó gyakorlatok megkönnyítik a kreditmobilitás és -elismerés kezelését.
Intézményi elköteleződés
Külön intézményi szabályokat kell bevezetni az egyéb tanulási tapasztalatok elismerésére, a kreditgyűjtés és kreditátvitel kezelésére a különböző típusú mobilitások esetében (ideértve a saját kezdeményezésre önállóan mozgó [free movers] hallgatókat is)
és a szakmai tapasztalat, a virtuális tanulás, valamint az előzetes és informális tanulás
kezelésére.
Az intézménynek világosan meg kell határoznia a kreditmobilitás megvalósításával
és nyomon követésével kapcsolatos felelősségi köröket, és biztosítania kell a kreditmobilitással kapcsolatos jelentkezési eljárások és kiválasztási kritériumok átláthatóságát
és igazságosságát, valamint a fellebbezés lehetőségét.
Minden intézetben/tanszéken vagy szakterületen ki kell jelölni egy intézményi alkalmazottat, és hivatalosan fel kell hatalmazni arra, hogy megvitassa a hallgatóval
külföldi tanulmányainak programját, továbbá a küldő intézmény nevében jóváhagyja
és aláírja a mobilitási időszak előtt a tanulmányi megállapodást, majd a mobilitási
időszak után az eredményközlő lapot.7 A hallgatóktól nem szabad elvárni, hogy tanulmányaik elismeréséről egy arra fel nem hatalmazott személlyel vagy bizottsággal
egyeztessenek a mobilitási időszak előtt vagy után, és arra sem szabad kötelezni őket,
hogy visszatérésük után vizsgákon vegyenek részt vagy további tanulmányi munkát
végezzenek.

7

Az Erasmus+ programban elérhető a tanulmányi megállapodás mintája, amelyben a felelős személy
feladatairól a következők állnak:
A küldő intézményben dolgozó felelős személy: a kiutazó hallgatók mobilitási programjának (tanulmányi szerződésének) jóváhagyására és szükség esetén rendkívüli módosítására, valamint a felelős
oktatási szervezet nevében az ilyen programok teljes körű elismerésének garantálására felhatalmazott oktató.
A fogadó intézményben dolgozó felelős személy: a beérkező hallgatók mobilitási programjának jóváhagyására felhatalmazott oktató, aki vállalja, hogy szakmai támogatást nyújt számukra a fogadó
intézményben folytatott tanulmányaik ideje alatt.
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A partnerintézmények kiválasztása
Ajánlott más olyan intézményekkel cseremegállapodásokat kötni, amelyek:
 elérhetővé teszik képzési programjaik átlátható leírását, ideértve a tanulási eredmények, kreditek, tanulási és tanítási megközelítések és értékelési módszerek leírását,
 a küldő intézmény számára elfogadható tanulási, tanítási és értékelési eljárásokat
alkalmaznak, ezzel elkerülve, hogy a hallgatóknak extramunkát kelljen végeznie
vagy külön vizsgát kelljen tennie, és
 saját nemzeti rendszerükben megfelelő minőségbiztosítással rendelkeznek.
Nemcsak hasonló képzési programokat kínáló intézményekkel lehet megállapodást kötni, hanem kiegészítő programokat kínáló intézményekkel is.

Nota bene

A kreditmobilitás integrációja a képzési programokba
A kreditmobilitás beépítése a tantervbe megkönnyíti az elismerést. Az intézmények a
következő lépéseket tehetik e téren:
 meghatározhatják azt a szemesztert vagy tanévet, amikor egy külföldi tanulmányi időszak legjobban beleillene a programba (mobilitási ablak; javasolt mobilitási
időszak),
 az adott szemeszterre vagy tanévre olyan képzési elemeket tervezhetnek be, amelyek tanulási eredményeit könnyen el lehet érni külföldön is (pl. nemzetközi vagy
komparatív kurzusok, kiegészítő/választható tárgyak, disszertációkészítés, nyelvi
képzés, szakmai gyakorlat),
 azonosíthatják azokat a partnerintézményeket, ahol elérhetők kompatibilis vagy
kiegészítő tanulási eredmények.
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Az Erasmus+ programban a kreditmobilitás és kreditelismerés kereteit több
dokumentum is rögzíti: az Erasmus Felsőoktatási Charta (intézményi kötelezettségvállalás), az Európai Mobilitási Minőségi Charta, az Erasmus Hallgatói
Charta (a helyes gyakorlat európai kódexe Erasmus+ hallgatók számára).

4.3 AZ ÉRDEMJEGYEK MEGOSZLÁSA
Eltérő kulturális és tanulmányi hagyományaik miatt az európai oktatási rendszerekben nem csak eltérő nemzeti osztályozási rendszerek alakultak ki; még egy országon
belül is sokszor máshogy használják ugyanazt a skálát a különböző szakterületeken
vagy intézményekben. E különbségeket fontos elismerni, de az is fontos, hogy az Európai Felsőoktatási Térségen belül átláthatóvá tegyük őket annak érdekében, hogy
bármely országban, bármely szakterületen, bármely intézményben adott érdemjegyeket megfelelően lehessen értelmezni és össze lehessen hasonlítani azokat.
A mobilitásban részt vevő hallgatóknak joga van az igazságos bánásmódhoz és érdemjegyeik átláthatóságához a kreditek egyik intézményből a másikba való átvitele során, mivel a további tanulmányok lehetősége, az ösztöndíjak és más előnyök a
teljesítményen múlnak. A teljesítményszintek átláthatósága ugyanilyen fontos a saját
országukban vagy egy másik országban állást kereső végzett hallgatók számára is.
Az egyes hallgatók teljesítményével kapcsolatos információk átláthatóságának és
koherenciájának biztosítására minden felsőoktatási intézménynek közölnie kell – saját nemzeti/intézményi osztályozási skálája és az ahhoz fűzött magyarázat mellett – a
hallgató programjában vagy tanulmányterületén kiadott legalább elégségesnek minősülő jegyek statisztikai (érdemjegy-megoszlási) táblázatát, amelyből kiderül, hogy az
osztályozási skálát a gyakorlatban hogyan használják az adott képzési programban.
Az érdemjegy-megoszlási táblázatot először a 2009-es ECTS használati útmutatóban
vezették be, a korábbi, azóta megszüntetett ECTS osztályozási skála (A, B, C, D, E)
helyett.
Az érdemjegy-megoszlási táblázat alkalmazása még abban az esetben is megkönynyíti a küldő intézménybe hazatérő hallgatókkal való igazságos bánásmódot, ha az
érdemjegyek átvitele a fogadó intézmény helyi hagyománya értelmében nem szükséges. Érdemes megjegyezni, hogy helyes gyakorlat az is, ha a belső vizsgabizottságoknak részletes statisztikai adatokat szolgáltatnak a korábbi vizsgák érdemjegyeiről a
folyamat átláthatóbbá tétele és az esetlegesen további vizsgálatot igénylő problémákra
utaló eltérések feltárása érdekében.
A közös képzéseket fenntartó partnereknek előre meg kell állapodniuk a konzorciumon belül arról, hogyan kezelik majd az osztályozás és az érdemjegyek átvitelének
kérdéseit.
Az érdemjegy-megoszlási táblázatok megmutatják, hogy a meglévő nemzeti vagy
intézményi osztályozási skálát hogyan használják az intézményben – akár szabad
hozzáférésű, akár szelektív a rendszer –, és lehetővé teszik az érdemjegyek statisztikai
megoszlásának összehasonlítását egy referenciacsoport – egy másik intézményből választott hasonló csoport – érdemjegyeinek megoszlásával. A táblázatok a pozitív (nem
bukást jelentő) érdemjegyek statisztikai megoszlását tartalmazzák egy adott intéz-
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mény minden képzési területére nézve. Emellett a sikerességi arányt is fontos közölni
ugyanazon az összesítési szinten, de ezt nem szabad az átvitel során felhasználni.
Az érdemjegy-megoszlási táblázatokat szabványos formátumban kell elkészíteni az
azonos képzési területek szakjaira beiratkozott hallgatók referenciacsoportjai adatai
alapján. A referenciacsoportoknak az érintett hallgatók és évek számának megfelelő
méretűnek kell lenniük.
Az érdemjegy-megoszlási táblázatok elkészítését sok intézményben központilag
végzik el. A megoszlási táblázatok elkészítésének nem kell túlzott nehézséget okoznia
az intézmények számára, hiszen a szükséges adatok általában már eleve elérhetőek az
intézményi információs rendszerekben, a százalékszámításokat pedig egyszerű szoftverekkel könnyen el lehet végezni. Csak a következő lépéseket kell megtenni:
1. Objektív és átlátható kritériumok alapján azonosítani kell az intézményen belüli
referenciacsoportokat. A kritériumokat csatolni kell az elkészült érdemjegy-megoszlási táblázatokhoz. Az összevethető tanulási eredményeken alapuló módszer
hiánya esetén ajánlott az ISCED-F osztályozást használni, ami a képzési területek szabványosított és hierarchikus osztályozását tartalmazza. A statisztikailag
releváns összehasonlításhoz elégséges méretű referenciacsoportok kialakítása érdekében ajánlott a „szűkebb”, illetve „részletezett” szintű ISCED-kódokat használni (az UNESCO Statisztikai Intézete, 2014).
2. Ki kell számítani az elmúlt legalább két tanév során azonosított egyes referenciacsoportoknak adott legalább elégségesenk minősülő (azaz nem bukást jelentő)
érdemjegyek abszolút számát. Figyelem! A sikeres hallgatók arányával kapcsolatos adatokat lehet összesítve is közölni, de ebben a számításban referenciacsoportonkénti bontásra van szükség.
3. Ki kell számítani a referenciacsoportnak adott bukást nem jelentő érdemjegyek
százalékarányát, valamint az összesített százalékarányokat. Ezen számítások
eredményeként áll össze a százalékarányokat és összesített százalékarányokat
tartalmazó érdemjegy-megoszlási táblázat minden kiválasztott referenciacsoport tekintetében.
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A következőkben egy mintaként szolgáló érdemjegy-megoszlási táblázatot közlünk:
Az intézményben
használt érdemjegyek
(a legjobbtól
a legrosszabb
bukást nem jelentő
érdemjegyig)*
10
9
8
7
6
Összesen:

A referenciacsoport
tagjai által szerzett,
bukást nem jelentő
érdemjegyek száma

Az egyes érdemjegyek
százalékaránya az
összes bukást nem
jelentő érdemjegyhez
viszonyítva

50
100
350
300
200
1 000

5%
10%
35%
30%
20%
100%

Az adott bukást nem
jelentő érdemjegyek
összesített
százalékaránya
5%
15%
50%
80%
100%

* Az osztályozási rendszereket/megoldásokat egyes esetekben nemzeti szinten határozzák meg.

A táblázat, ha bekerül a hallgató eredményközlő lapjába és oklevélmellékletébe,
megkönnyíti a kapott érdemjegyek értelmezését, és további számításokat nem igényel.
Az európai érdemjegy-átváltási rendszer (EGRACONS) jelenleg is zajló projektjében
dolgoznak az érdemjegy-megoszlási táblázat vizuális megjelenítésének példáin.

4.4 AZ ÉRDEMJEGYÁTVÁLTÁS
Ha egy intézmény úgy dönt, hogy átveszi a mobilitásban részt vevő hallgatóinak érdemjegyeit, a kreditátvitelért felelős alkalmazottnak össze kell vetnie saját referenciacsoportjának érdemjegy-megoszlási táblázatát a másik intézmény megfelelő referenciacsoportjának érdemjegy-megoszlási táblázatával. A két táblázatban össze lehet
hasonlítani az érdemjegyek helyzetét, és ez alapján átválthatók az egyes érdemjegyek.
Az érdemjegyek százalékarány-tartományai általában átfedést mutatnak. A művelet során a cél az átláthatóság. Ezért a fogadó intézménynek előre el kell döntenie,
hogy egymást átfedő tartományok esetén a legrosszabb, az átlagos vagy a legjobb érdemjegyet alkalmazza.
A 2. melléklet példákat is közöl az érdemjegy-átváltás gyakorlati megvalósításáról.
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5. FEJEZET

Az ECTS és az élethosszig tartó tanulás
Ez a fejezet az ECTS-nek az élethosszig tartó tanulás, a nyitott tanulási lehetőségek,
valamint a korábbi tanulás és az előzetesen megszerzett tapasztalatok elismerése terén
játszott szerepével foglalkozik.

5.1 ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS – NYITOTT TANULÁSI
LEHETŐSÉGEK
A felsőoktatás világa a sokszínűbb és rugalmasabb tanulási lehetőségek gyors fejlődésének köszönhetően – mint például a vegyes módszerű tanulás (blended learning),
a nyitott online tanulás új formái, a sok résztvevős online kurzusok (massive open
online courses; MOOCs), nyitott oktatási segédanyagok, munkaalapú tanulás, önirányító tanulás, egyéni tanulási utak, szakmai továbbképzés – átalakulóban van (lásd a
3. fejezetet). Egyre több tanuló vesz fel különálló képzési egységeket vagy kurzusokat,
konkrét képesítés megszerzésének célja nélkül. A felsőoktatási intézményeknek egy
sokszínű hallgatói populáció igényeinek kell megfelelniük, és lehetőséget kell biztosítaniuk az egyéni tanulási utak és eltérő tanulási módok alkalmazására. Ezért sok
intézmény diverzifikál: az új technológiákra és a nyitott oktatási segédanyagokra támaszkodva innovatív tanulási és tanítási módokat alkalmazó képzési elemeket kínálnak mindenki számára.
Az ECTS erőssége az, hogy ugyanazon kreditallokációs, kreditjóváírási, kreditgyűjtési és kreditátviteli elvek alkalmazásával mindezekben az élethosszig tartó tanulási kontextusokban használható. Ugyanúgy, ahogy a képzési programok alkotóelemeihez krediteket rendelnek (allokálnak), a nyitott tanuláshoz és az élethosszig tartó
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Nota bene

tanulás más formáihoz is a meghatározott tanulási eredmények eléréséhez jellemzően
szükséges munkamennyiség alapján lehet krediteket rendelni (allokálni).
Az összes „formális” (azaz a hagyományos felsőoktatási intézményekével azonos
módon végzett és azonos standardoknak megfelelő) minőségbiztosítással rendelkező
felsőoktatási szolgáltatónak, mint például a nyitott tanulást nyújtóknak javasoljuk az
ECTS használatát, a jelen Útmutatóban leírt átlátható eljárások alkalmazásával. Ez
nagyban megkönnyíti a különböző tanulási módok közötti átmenetet, az elismerést
és átvitelt, növelve a tanulók és más érintett felek bizalmát a nyitott tanulás eredményeiben.
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Egyre többen elismerik, hogy a szakmai továbbképzés (continuing professional development) létfontosságú a szabályozott szakmákban dolgozók
számára. Ez különösen igaz az egészségügyi szakmákra. A szakmai továbbképzések határokon átnyúló aspektusa is egyre jelentősebb. Akár önkéntes,
akár kötelező, az érintett szakmákban dolgozók és a képzési szolgáltatók is
az élethosszig tartó tanulás egy formájának tartják. A formális, nem formális
és informális tanulást is magába foglalja. Előfordul ugyan, hogy a szakmai
továbbképzés egyes elemei második ciklusú (Master) képesítésekké vagy
szakmai doktorátusokká (professional doctorates) alakulnak (a nemzeti jogi
keretektől függően), a szakma gyakorlása céljából végzett szakmai továbbképzés mégis sajátos jellemzőkkel bír: gyakran önképzéses formájú, amihez
kollégák által felügyelt önértékelés (peer-reviewed self-evaluation) társul.
A foglalkoztathatóság, a praktizálás jogának megtartása, a szakmai standardok megőrzése, a köz érdekének védelme és az egészségügyi szakmákban a
betegek biztonsága miatt azonban, a szakmai továbbképzés teljesítésének
mérhetőnek, ellenőrizhetőnek és elismert/felhatalmazott hatóság által tanúsítottnak kell lennie.
Az, hogy ez hogyan érhető el, a szakmai továbbképzés közösségén belül
még vita tárgya. Mind az Európai szakképzési kreditrendszert (ECVET), mind
az ECTS-t relevánsnak tekintik, hiszen a szakmai továbbképzés a 8 EKKR-szint
bármelyikéhez tartozhat. A két kreditrendszer kölcsönös átjárhatósága viszont még nem elég magas szintű, és a különböző szakmákban eltérő szokások vannak érvényben, sőt, gyakran egy szakmán belül is országonként
eltérnek a szokások. Az európai kreditrendszerek közötti kapcsolatról folyamatosan folynak az egyeztetések, és remélhetőleg ez tisztázza majd a kreditek szakmai továbbképzésben történő használatának kérdéseit. Az EKKR ötödik és nyolcadik szintjei közötti szakmai továbbképzést nyújtó szolgáltatókat
arra kérjük, hogy az átláthatóság, elismerés, kreditgyűjtés és kreditátvitel érdekében fontolják meg az ECTS-kreditek jelen Útmutatóban leírtak szerinti
alkalmazását.

A felsőoktatás minden képzési formájában – ideértve a szakmai továbbképzést is –
megszerzett kreditek elismertethetők és gyűjthetők képesítés szerzésének céljával
vagy anélkül, a hallgató kívánságától és/vagy a képesítés megszerzésének feltételeitől
függően. Egyes független tanulók csak egy képzési elemet kívánnak elvégezni, a képesítésmegszerzés vágya nélkül, de a hozzárendelt kreditek jóváírása, dokumentálása
a képesítés megszerzését is lehetővé teheti számukra, ha később meggondolnák magukat.
Az összes tanulási teljesítmény dokumentálása és a tanulás adott szintjén a megfelelő számú ECTS-kredit jóváírása lehetővé teszi a tanulás átlátható, hitelesített formában történő elismerését annak érdekében, hogy a kreditek egy jövőbeni képesítésszerzéshez is felhasználhatóak legyenek. A formális oktatásban a validálás és elismerés
eszközeinek alkalmazkodniuk kell a fejlődő, egyre sokszínűbb, rugalmas oktatási
környezethez, elfogadva a nyitott tanulás új, a technológia által lehetővé tett formáit.
Az ECTS helyes használata nagyban javítja és megkönnyíti majd ezt a folyamatot.

5.2 A KORÁBBI TANULÁS ÉS AZ ELŐZETESEN MEGSZERZETT
TAPASZTALATOK ELISMERÉSE
A felsőoktatási intézményeknek megfelelő jogkörrel kell rendelkezniük arra, hogy a
formális tanulás keretein kívül, munkatapasztalat, önkéntes munka, hallgatói részvétel vagy önálló tanulás útján elért tanulási eredményekért krediteket adjanak, ha ezen
tanulási eredmények megfelelnek az intézmény képesítéseihez vagy képzési elemeihez
rendelt követelményeknek. A nem formális és informális tanulás révén elért tanulási
eredmények elismerése után automatikusan meg kell ítélni ugyanannyi ECTS-kreditet, amennyi a formális képzési program megfelelő részéért jár.
A formális oktatáshoz hasonlóan a kreditek jóváírása előtt értékeléssel kell ellenőrizni a tanulási eredmények elérését. Az értékelési módszereket és kritériumokat
oly módon kell megválasztani, hogy azok a megfelelő szinten mérjék az elvárt tanulási eredmények elérését, hivatkozás nélkül a konkrét tanulási tevékenységekre vagy
munkaterhelésre. A „részvételt a tanórán zajló párbeszédben” például nem szabad
figyelembe venni az értékelésnél, de az ahhoz tartozó tanulási eredmény, az „érvek
alkalmazása a csoportban zajló párbeszéd során” már releváns. Minden intézetben/
tanszéken vagy szakterületen megfelelő személyeket kell kijelölni, hivatalosan felhatalmazni és felkészíteni arra, hogy a formális tanulási környezeten kívül elért tanulási eredményekért átlátható, az intézmény által kidolgozott és közzétett kritériumok
alapján ítéljék oda a krediteket. Feladatuk részét kell képeznie annak is, hogy döntéseiket dokumentálják és azokról rendszeresen jelentést tegyenek a megfelelő bizottságnak (pl. tanszéki, kari vagy intézményi szinten).
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Nota bene

A korábbi tanulás és az előzetesen megszerzett tapasztalatok elismerésére
sokféle értékelési módszer létezik. Ezek egyike a portfóliómódszer. A portfólióba olyan dokumentumok kerülnek be, amelyeket a tanulók a különböző
módokon szerzett egyéni képessségeik igazolásra gyűjtöttek össze.
A portfólió a korábbi nem formális és informális tanulási helyzetekben szerzett képességeket és tudást igazoló anyagok gyűjteményére épül. A portfólióba a munkaadóktól és felettesektől kapott referenciák is bekerülnek; lehet
benne teljesítményértékelés, szakmai önéletrajz és egyéb dokumentumok is.
A portfólió segítségével az értékelő elemzi a hallgató által nyújtott többféle
információt. A hallgatóknak segítségre és tanácsokra lehet szükségük portfóliójuk összeállításakor.

Nota bene

Az intézményeknek a nem formális és informális tanulás elismerésével kapcsolatban szabályokat kell alkotniuk. Ezeknek tartalmazniuk kell például: tanácsadást, a
hallgatóknak nyújtott visszajelzést az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségét. Az intézményeknek a nem formális és informális tanulás elismerésével, illetve
ezzel kapcsolatos tanácsadással foglalkozó szolgáltatást is létre kell hozniuk. Ennek
többféle formája lehetséges, a nemzeti és intézményi gyakorlatoktól függően (például
egy felsőoktatási intézményen belül vagy több intézmény közös központjaként). Az
intézmények szabályait és eljárásait weboldalukon könnyen elérhető helyen közzé kell
tenni.
A nem formális és informális tanulás elismerése segít abban, hogy a felsőoktatási
intézmények társadalmi értelemben befogadóbbá váljanak. Ha a munka világából és
nem hagyományos tanulási környezetekből érkezők számára megkönnyítik a hozzáférést, az segít az élethosszig tartó tanulást valósággá tenni. Az intézményeknek
különösen nyitottnak kell lenniük a szakképzés elismerésére.
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A nem formális és informális tanulás kreditekkel történő elismerése négy fő
szakaszban zajlik:
1. Kezdeti tanácsadás és iránymutatás (mit kell a hallgatónak tennie a folyamat során, mennyi kredit adható nem formális és informális tanulásra, mik
a költségek, mi a hallgató és a tutor/tanácsadó szerepe és felelőssége, milyen tanulási utakon lehet eljutni a képesítésig).
2. Támogatás (reflektív folyamat, a tanulási eredmények megértése, a saját
tanulási eredmények azonosítása, bizonyítékok gyűjtése és kiválasztása).
3. Elismerés/értékelés (a tanulási eredmények elérését igazoló bizonyítékok
értékelése, értékelési kritériumok).
4. Kredit jóváírása (az ilyen folyamat során kiadott kreditek egyenértékűek a
formális tanulásban szerzett kreditekkel).

Nota bene

ECVET
Az Európai szakképzési kreditrendszer (European Credit System for Vocational Education and Training; ECVET) 2009-ben jött létre az Európai Parlament
és a Tanács ajánlása alapján (2009/C 155/02).
Az ECVET célja az értékelt tanulási eredmények átvitelének, gyűjtésének és
elismerésének megkönnyítése a szakképzésben szakképzettséget szerezni
kívánók számára.
Az ECTS-hez hasonlóan az ECVET is kreditgyűjtési rendszerrel támogatja és
segíti a tanulókat saját tanulási útjuk kialakításában. Ez történhet egy adott
intézményen belül, több intézmény között vándorolva, több országban, vagy
többféle oktatási alrendszerben és tanulási környezetben (formális, nem
formális és informális tanulás), valamint a rendszer segít a tanulóknak saját
egyéni tanulási módszereik és tapasztalataik kiaknázásában.
Az ECTS-hez hasonlóan az ECVET is a 60 kredit koncepcióján alapul, de a kreditek kiosztása más módon történik. Az ECVET-et gyakran használják az értékelt tanulási eredmények rögzítésére és gyűjtésére, kreditekre való átváltás
nélkül. Ezért a szakképzési tanulmányok elismerésének kreditátváltás helyett
a tanulási eredményeken kell alapulnia.
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6. FEJEZET

Az ECTS és a minőségbiztosítás
Ez a fejezet azt ismerteti, hogy az ECTS hogyan járul hozzá a minőség fejlesztéséhez
a felsőoktatási intézményekben, és példákat mutat be az ECTS megvalósításának értékelésére.
A minőségbiztosítás tekintetében a fő felelősség a bolognai folyamatban részt vevő
országok oktatásért felelős minisztereinek megállapodása (a 2003-as berlini nyilatkozat) alapján az egyes intézményeket terheli. A belső minőségbiztosítás tárgykörébe tartozik az összes, a felsőoktatási intézmény által annak érdekében alkalmazott
folyamat, hogy képzési programjainak és képesítéseinek minősége megfeleljen saját
rednelkezéseinek és az egyéb releváns szervek, például a minőségbiztosítási ügynökségek előírásainak.
A minőségbiztosítási ügynökségek által végzett külső minőségértékelések visszajelzést nyújtanak az intézményeknek és tájékoztatják az érintetteket. A minőségbiztosítási elvek és folyamatok a tanulás és tanítás minden fajtájára vonatkoznak (formális,
nem formális és informális, új tanulási, tanítási és értékelési módok). Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítási standardjai és irányelvei (ENQA, 20058******) mind
a belső, mint a külső minőségbiztosítást elismerik.

8

******
A jelen ECTS útmutatóval egyidőben vált hivatalossá a felülvizsgált és megújított minőségbiztosítási standardok és irányelvek (ENQA, 2015).
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Nota bene

„Az Európai standardok és irányelvek (European Standards and Guidelines,
ESG) a felsőoktatásban működő belső és külső minőségbiztosításra vonatkozó normák és irányelvek gyűjteménye. Az ESG nem a minőség normáit írja
elő, és nem is azt, hogy milyen minőségbiztosítási eljárásokat kell alkalmazni.
Ehelyett ráirányítja a figyelmet azokra a területekre, amelyek kulcsszerepet
játszanak a felsőoktatásban a megfelelő minőség és tanulási környezet biztosítása szempontjából. Az ESG-t szélesebb kontextusban kell vizsgálni, amelybe beletartoznak a képesítési keretrendszerek, az ECTS és az oklevélmelléklet
is, ami szintén hozzájárul az átláthatóság és a kölcsönös bizalom növeléséhez
a felsőoktatásban az EFT területén.”
Az ECTS-hez kötődő területekkel az ESG 1.2, 1.3 és 1.4 standardjai és a hozzájuk tartozó irányelvek foglalkoznak (különösen a képzési program tervezésével, a hallgatóközpontú tanulással, tanítással és értékeléssel, a hallgatók
felvételével és előrehaladásával, tanulmányaik elismerésével és képesítésük
megadásával).

Az ECTS használata során a megfelelő gyakorlat követése segít az intézményeknek
képzési programjaik és az általuk nyújtott tanulási mobilitás minőségének javításában. Ezért az ECTS alkalmazásának minőségét megfelelő értékelési folyamatokkal
(pl. nyomon követés, belső és külső minőségértékelések és hallgatói visszajelzések),
valamint a minőség folyamatos javításával kell biztosítani. Egy képzési program hatásosságának értékelésekor (ideértve a tanulási eredmények, a munkaterhelés és az
értékelési módszerek értékelését is) több tényezőt kell együttesen vizsgálni. Ezek közé
tartozhat a magas lemorzsolódási vagy bukási arány vagy a hosszabb tanulmányi idő
(halogatás). Egy képzési program akkor tekinthető hatásosnak, ha céljai a megfelelő
időben elérhetők; tehát ha a hallgatók a program tervében leírtak szerint érik el a meghatározott tanulási eredményeket, gyűjtik össze az előírt krediteket és szerzik meg a
képesítést. Az elemzés során azonban oda kell figyelni a különböző tényezők kritikus
elkülönítésére, mivel azok akár a képzési program elégtelen tervezésére, vagy kivitelezésére, vagy a hallgatók elégtelen támogatására is utalhatnak.
Az ECTS alkalmazásának minőségét a következő mutatók segítségével lehet értékelni.
 A képzési elemeket megfelelő tanulási eredményekkel látják el, és egyértelmű információ érhető el szintjük, a kreditek, a tanítás módszere és az értékelés tekintetében.
 A tanulmányokat a hivatalosan megadott időkeretben el lehet végezni (azaz reális
a tanévre, szemeszterre, trimeszterre vagy a kurzuselemre meghatározott munkaterhelés).
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 Az éves nyomon követés megvizsgálja a hallgatói teljesítmények és tanulmányi
eredmények mintázatainak esetleges változásait, és ezek alapján megfelelő felülvizsgálatra kerül sor.
 A hallgatók részletes tájékoztatást és tanácsadást kapnak annak érdekében, hogy
meg tudjanak felelni az előrehaladási szabályoknak, ki tudják használni a rugalmas tanulási utak lehetőségét, és képesítésüknek megfelelő szintű képzési elemeket
tudjanak kiválasztani.
A hallgatókat késedelem nélkül tájékoztatják eredményeikről.
A mobilitásban részt vevő hallgatók és a tanulmányok elismerése tekintetében ez a
következőket jelenti.
 A kreditátviteli folyamatok szerepelnek a nyomon követési, felülvizsgálati és validációs eljárásokban.
 Megfelelő személyeket jelöltek ki a kreditelismerési és kreditátviteli kérdések kezelésére.
 Minden esetben megkötik a tanulmányi megállapodásokat, ezek kialakítása és
esetleges módosítása érzékeny, de szigorú jóváhagyási eljárás alapján történik.
 A mobilitásra érkező hallgatók a meglévő kurzuskatalógusból választanak képzési
elemeket, és a helyi hallgatókkal egyező módon értékelik és osztályozzák őket.
 A megszerzett kreditekről és érdemjegyekről részletes eredményközlő lapok készülnek.
 Minden, a jóváhagyott, végleges tanulmányi megállapodás alapján sikeresen elvégzett képzési elemhez tartozó kreditet elismernek, és az eredményeket késlekedés nélkül hitelesítik és továbbküldik.
 A kiadott érdemjegyek értelmezését érdemjegytáblázatok segítik, hogy az érdemjegyek – és nem csak a kreditek – megfelelően jelenjenek meg a megszerzett képesítésben.
A hallgatók képviselőinek aktívan részt kell venniük az ECTS-hez kötőtő minőségbiztosítási eljárásokban.
 A belső minőségbiztosításban, ahol a hallgatók szolgáltatják az információkat (a
rendszeres felmérések megválaszolásával, fókuszcsoportokban való részvétellel),
részt vesznek az intézmény önértékelési jelentéseinek elkészítésében, valamint aktívan részt vesznek a belső minőségbiztosítási eljárásokért felelős testületek munkájában és az ECTS-kreditek elosztásának (allokációjának) nyomon követésében.
 A külső minőségbiztosításban, ahol a hallgatók a felsőoktatási intézmények és/
vagy képzési programok külső értékelő bizottságainak tagjai.
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7. FEJEZET

Az ECTS és támogató dokumentumai
Az ECTS használatát a jelen Útmutatóban meghatározott alapelvekre támaszkodó
dokumentumok segítik. Ez a fejezet ajánlást tartalmaz arra, hogy e dokumentumokban mi szerepeljen, hiszen ezek minden (mobil és nem mobil) hallgató, oktató és nem
oktató alkalmazott, a munkaadók és más érintettek számára hasznos információ közlésének széles körben alkalmazott és elfogadott eszközei.
A hallgatók érdekében az intézményeknek a hallgatói eredményeket átlátható és
könnyen érthető formában kell rögzíteniük. A jelen Útmutató ezért azokat a főbb
információtípusokat tartalmazza, amelyeket a fontosabb mobilitási dokumentumokban szerepeltetni kell, elősegítendő a különböző intézmények és országok, valamint a
külső és belső érintettek közötti jobb megértést.

7.1 KURZUSKATALÓGUS
A kurzuskatalógus részletes, felhasználóbarát és naprakész információkat tartalmaz
az intézmény által biztosított tanulási környezetről. A katalógust minden hallgató
számára elérhetővé kell tenni tanulmányaik megkezdése előtt és tanulmányaik folyamán, így segítve őket abban, hogy helyes döntéseket hozzanak, és hatékonyabban
használják ki idejüket. Ezek az információk többek között a megszerezhető képesítésekkel, a tanulási, tanítási és értékelési folyamatokkal, a képzési programok szintjével, az egyes képzési elemekkel és a tanuláshoz szükséges tananyagokkal, forrásokkal
kapcsolatosak. A kurzuskatalógusnak tartalmaznia kell a kapcsolattartó személyek
nevét, valamint azt, hogyan, mikor és hol érhetők el.
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Kurzuskatalógus

A kurzuskatalógust az intézmény honlapján közzé kell tenni a nemzeti (adott esetben regionális) és angol nyelven, feltüntetve a kurzus/tárgy címét, hogy minden érdeklődő könnyen hozzáférhessen az adatokhoz. A katalógust megfelelő időben kell
közzé tenni úgy, hogy a leendő hallgatók meghozhassák döntéseiket.
Az intézmény szabadon dönthet a katalógus formátumáról, valamint a megadott
információk sorrendjéről. Azonban a következőkben ajánlotthoz hasonló, közös szerkezet alkalmazása megkönnyíti a kurzuskatalógusok összehasonlítását, és elősegíti
az átláthatóságot. A kurzuskatalógusnak minden esetben tartalmaznia kell az intézményre, annak erőforrásaira és szolgáltatásaira vonatkozó általános információkat,
valamint a képzési programokra és az egyes képzési elemekre vonatkozó akadémiai
információkat.
A kurzuskatalógus ajánlott elemei
Általános információ:
• név és cím,
• az intézmény leírása (a típusát
és státuszát is beleértve),
• az intézményi vezető szervek,
• a tanév időbeosztása/naptára,
• a kínált képzési programok
listája,
• besikolázási követelmények
(ideértve a nyelvvel kapcsolatos
információkat) és a regisztrációs
eljárásokat,

• a kreditmobilitás és a korábbi
(formális, nem formális és
informális) tanulmányok
elismerésével kapcsolatos
rendelkezések,
• az ECTS-kreditek elosztásának
(allokációjának) politikája
(intézményi kreditrendszer),
• a tanulmányi tanácsadással
kapcsolatos szolgáltatások.

Erőforrások és szolgáltatások:
•
•
•
•
•

hallgatói ügyek irodája,
szállás/lakhatás,
étkezés,
megélhetési költségek,
hallgatói pénzügyi
támogatások,
• egészségügyi szolgáltatások,
• biztosítás,
• lehetőségek fogyatékkal élő
és speciális igényű hallgatók
számára,
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• a tanulást szolgáló
létesítmények,
• nemzetközi mobilitási
lehetőségek,
• gyakorlati információk az
intézménybe érkező mobil
hallgatók számára,
• nyelvi kurzusok,
• szakmai gyakorlati lehetőségek,
• sport- és szabadidős
létesítmények,
• hallgatói szervezetek.

Kurzuskatalógus

A képzési programokra vonatkozó információ:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

a megszerezhető képesítés,
a képzési program hossza,
kreditmennyiség,
a képesítés szintje a Nemzeti
képesítési keretrendszerben
és az Európai képesítési
keretrendszerben,
tanulmányi terület(ek) (pl.
ISCED-F),
specifikus felvételi
követelmények (ha vannak
ilyenek),
a korábbi (formális, nem
formális és informális)
tanulmányok elismerésével
kapcsolatos specifikus
intézkedések (ha vannak
ilyenek),
képesítési követelmények és
szabályok, ideértve a végzéssel
kapcsolatos követelményeket
(ha vannak ilyenek),
a képzési program profilja (lásd
a programtervezésről szóló
fejezetet),

• a képzési program tanulási
eredményei,
• a program struktúráját mutató
diagram a kreditekkel (60
ECTS-kredit nappali tagozatnak
megfelelő tanévenként),
• tanulmányok módja/tagozata
(nappali/részidős/e-tanulás
stb.),
• vizsgaszabályzat és osztályozási
skála,
• kötelező vagy válaszható
mobilitási ablakok (időszakok)
(ha vannak ilyenek),
• szakmai gyakorlat(ok) (ha
vannak ilyenek),
• munkaalapú tanulás,
• a programigazgató vagy a vele
egyenrangú személy,
• a végzett hallgatók foglalkozási
profilja,
• továbbtanulási lehetőségek.

Közös programok esetében bizonyos további elemek javasoltak:
• információ az oklevélről és az
oklevélmelléklet formájáról
(közös/kettős/többszörös),

• a konzorcium tagjai és szerepük,
• a program mobilitási struktúrája.
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Kurzuskatalógus

Információ az egyes képzési elemekről:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kód,
cím,
típus (kötelező/választható),
ciklus (rövid/első/második/
harmadik),
az év, amikor a képzési elem
elvégezhető (ha van ilyen),
a szemeszter/trimeszter, amikor
a képzési elem elvégezhető,
a hozzárendelt (allkolált) ECTSkreditek,
oktató(k) neve,
tanulási eredmények,

• oktatás módja (kontaktóra/
távoktatás stb.),
• előfeltételek és párhuzamos
feltételek (ha vannak ilyenek),
• a kurzus tartalma,
• ajánlott vagy kötelező
olvasmányok és egyéb
tananyagok/eszközök,
• tervezett tanulási
tevékenységek és tanítási
módszerek,
• értékelési módszerek és
kritériumok,
• az oktatás nyelve.

7.2 AZ ECTS ÉS TÁMOGATÓ DOKUMENTUMAI
A KREDITMOBILITÁS ESETÉBEN
A tanulmányi megállapodás hivatalos, kötelező erejű szerződés a hallgató, a küldő és
a fogadó intézmény/szervezet/vállalat között az elvégzendő tanulmányi tevékenységek vonatkozásában.
A tanulmányi megállapodás és mellékletei elfogadása történhet digitális aláírással
vagy elektronikusan megküldött szkennelt aláírással, az intézményi szabályoknak és
gyakorlatoknak megfelelően.
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Kurzuskatalógus

7.2.1 Tanulmányi megállapodás a tanulmányi célú kreditmobilitásról
A tanulmányi célú kreditmobilitásról szóló tanulmányi megállapodás javasolt elemei:
• a hallgató neve és elérhetősége,
• a küldő és fogadó intézmények
neve és címe, valamint
oktatói és/vagy adminisztratív
kapcsolattartói,
• a hallgató tanulmányi területe
a küldő intézményben (ISCED-F
kódok),
• képzési ciklus (rövid/első/
második/harmadik),
• a fogadó intézményben töltendő
tanulmányi időszak (kezdete és
vége),
• külföldi tanulmányi program:
a fogadó intézmény
kurzuskatalógusára mutató
link, és az elvégzendő képzési
elemek listája (kódokkal és ECTSkreditekkel),

• azok a képzési elemek,
amelyek alól a küldő
intézmény felmenti a
hallgatót, amennyiben a
hallgató sikeresen elvégzi a
külföldön felvett elemeket,
vagy arra vonatkozó
nyilatkozat, hogy a mobilitási
időszak egészét elismerik
(ilyen például a kijelölt
mobilitási ablak/időszak, vagy
azok a képesítések, amelyek
kötelező külföldi tanulmányi
időszakot tartalmaznak),
• a három fél (a hallgató,
valamint a küldő és fogadó
intézmények képviselőinek)
aláírása.

7.2.2 Tanulmányi megállapodás szakmai gyakorlathoz
A tanulmányi megállapodás a szakmai gyakorlatok esetében is rendkívül fontos, mivel ez a kötelező erejű dokumentum vázolja azokat a tanulási tevékenységeket, amelyeket a hallgatónak a képzési elem elvégzése során végre kell hajtania.
A fogadó szervezet vállalja, hogy színvonalas, egyértelműen meghatározott tanulási eredményekkel járó, a hallgató tanulási útja szempontjából releváns szakmai
gyakorlatot biztosít, és hogy a szakmai gyakorlat teljesítése után igazolást állít ki a
szakmai gyakorlatról.
A küldő intézmény vállalja, hogy biztosítja a szakmai gyakorlat minőségét és relevanciáját, nyomon követi a hallgató előrehaladását, valamint a sikeresen elért tanulási
eredmények esetében elismeri az ECTS-krediteket.
A szakmai gyakorlatra vonatkozó tanulmányi megállapodást mindhárom félnek (a
hallgató, a küldő intézmény és a fogadó szervezet/intézmény) alá kell írnia.
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Szakmai gyakorlatok

A szakmai gyakorlatról szóló tanulmányi megállapodás javasolt elemei:
• a hallgató neve és elérhetősége,
• a küldő intézmény és a fogadó
szervezet/vállalat stb. neve,
címe és kapcsolattartói,
• a hallgató tanulmányi területe
a küldő intézményben (ISCED-F
kódok),
• képzési ciklus (rövid/első/
második/harmadik),
• szervezet/vállalat típusa
(magán/állami/stb.),
• a fogadó intézményben
töltendő képzési időszak
(kezdete és vége) és a hozzá
rendelt ECTS-kreditek,
• a gyakorlatban részt vevő
hallgató által a gyakorlati
időszak végére elérendő
tanulási eredmények,
• a gyakorlati időszak részletes
programja, beleértve a
feladatokat/produktumokat is,

• munkaórák száma/hét,
• a munkahelyen használt
nyelv vonatkozásában az a
kompetenciaszint, amellyel
a hallgató rendelkezik, vagy
amelyet a megállapodás
szerint a tanulmányi időszak
megkezdéséig köteles
elsajátítani (ha van ilyen),
• a nyomon követésre vonatkozó
intézkedések és az értékelési
terv,
• a szakmai gyakorlatról szóló
tanulmányi megállapodás
módosítását szabályozó
rendelkezések,
• az elismeréssel kapcsolatos
intézkedések a küldő
intézményben,
• a három fél aláírása (a hallgató,
a küldő és a fogadó szervezet/
vállalat képviselője, ideértve a
gyakornok szupervizorát is).

7.3 EREDMÉNYKÖZLŐ LAP
Az eredményközlő lap naprakész információkat tartalmaz a hallgatók tanulmányi
előrehaladásáról: a felvett képzési elemekről, ideértve a megszerzett ECTS-kreditek
számát, valamint a megszerzett érdemjegyeket.
Mivel az eredményközlő lap alapvető dokumentum az előrehaladás rögzítése és a
tanulmányi eredmények elismerése szempontjából, kulcsfontosságú annak meghatározása, hogy ki felel a létrehozásáért, hogyan adják ki, és hogyan jut el a felhasználókhoz. A legtöbb intézmény saját adatbázisának felhasználásával állítja ki az eredményközlő lapot. Fontos megjegyezni, hogy az eredményközlő lap egyéb célokra is
használható, így az információt teljes egészében, átlátható és egyértelmű módon kell
megadni.
Kreditgyűjtő mobilitás esetén a fogadó intézmény állít ki eredményközlő lapot valamennyi mobil hallgató részére, majd a tanulmányi időszak lezárulásakor megküldi azt a küldő intézménynek és a hallgatónak, így igazolva formálisan a mobilitási
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időszak során elvégzett munkát, a megszerzett krediteket és a helyi érdemjegyeket.
A dokumentumot a hallgató eredményeinek fogadó intézmény általi megállapítása
után ésszerűen rövid időn belül meg kell küldeni (lásd a kreditmobilitásról és az elismerésről szóló fejezetet).

Eredményközlő lap

Az eredményközlő lap ajánlott elemei
• a hallgató neve,
• a hallgató személyazonossági
adatai és/vagy elérhetősége (ha
szükséges),
• az intézmény neve és
elérhetősége,
• a hallgató tanulmányi területe
és/vagy a képzési program
elnevezése,
• az adott tanév,

• az intézményben elvégzett
képzési elemek (kódokkal,
kreditekkel és helyi
érdemjegyekkel),
• az intézményben alkalmazott
osztályozási rendszer leírása,
• tájékoztatás az érdemjegyek
megoszlásáról a
referenciacsoportban,
• a kiadás dátuma és a felelős
személy aláírása.

A küldő intézmény a hallgató felé támasztott további követelmények nélkül, észszerű időn belül kiállítja a hallgató részére az eredményközlő lapot (vagy az azzal
egyenértékű dokumentumot/adatbázist). Ez biztosítja a külföldi mobilitási időszak
eredményeinek elismerésével kapcsolatos egyértelmű információt.
Tanulmányi célú mobilitás esetén javasolt a hallgatót küldő intézményben megszerzett oklevelében feltüntetni a kiváltott (helyettesített) képzési elemeket, az azokhoz tartozó krediteket és – ha alkalmazható – a hallgató által külföldön megszerzett
érdemjegyek átváltását/fordítását.
Abban az esetben, amikor a mobilitási időszak elfogadása teljes egészében, nem pedig képzési elemekre lebontva történik, a küldő intézménynek csak a kreditek számát,
a helyi érdemjegyeket (ha alkalmazható) és a teljes mobilitási időszakra vonatkozó
tanulási eredményeket kell feltüntetnie.
Gyakornokság esetén a küldő intézmény eredményközlő lapjának legalább azokat
az információkat kell tartalmaznia, amelyek a mobilitási időszak megkezdése előtt
aláírt tanulmányi megállapodásban foglalt, az elismerést szabályozó valamennyi rendelkezés alapján szükségesek. Ez magában foglalhatja a kreditek pontos számát, az
érdemjegyet stb.
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7.4 SZAKMAI GYAKORLATI TANÚSÍTVÁNY
A szakmai gyakorlati tanúsítvány célja, hogy biztosítsa az átláthatóságot, és kiemelje a
hallgató szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatának értékét. A dokumentumot
a fogadó szervezet/vállalkozás állítja ki a szakmai gyakorlat lezárulásakor. A szakmai
gyakorlati tanúsítványhoz egyéb dokumentumok (például ajánlólevelek) is kapcsolódhatnak.

Szakmai gyakorlati
tanúsítvány

A szakmai gyakorlati tanúsítvány javasolt elemei:
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• a hallgató neve,
• a szervezet/vállalkozás neve,
• a szervezet/vállalkozás
elérhetősége (utca, város,
ország, telefon, e-mail cím,
weboldal),
• a szervezet/vállalkozás típusa
(magán/állami/harmadik
szektor/...),
• a szakmai gyakorlat kezdete és
vége,

• a szakmai gyakorlat részletes
programja (a feladatok
felsorolásával),
• a megszerezett tudás, készségek
(intellektuális és gyakorlati)
és más kompetenciák (elért
tanulási eredmények),
• a hallgató teljesítményének
értékelése,
• a kiadás napja, a fogadó
szervezet/vállalkozás részéről a
felelős személy neve és aláírása.
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 Ciklus
Az 1999-es bolognai nyilatkozat egyik
célja a „két cikluson – az egyetemi hallgatók és a diplomások számára elérhető
cikluson – alapuló rendszer elfogadása
volt”. 2003-ban „harmadik ciklus” elnevezéssel a doktori tanulmányokat is beemelték a bolognai struktúrába. Az EFT
így három felsőoktatási ciklust határozott meg (első, második és harmadik).
Az EFT-ben minden felsőfokú képesítés
besorolható e három ciklus valamelyikébe.

 Ciklusleírások (szintleírások)

levelekhez kapcsolódó eredményekre és
képességekre vonatkoznak. A leírásokat
kompetenciaszintek – nem pedig tanulási eredmények – alapján fogalmazzák
meg, és lehetővé teszik a ciklusok közötti általános jellegű megkülönböztetést.
A szintleírások az alábbi öt elemből állnak:
 tudás és megértés,
 a tudás és megértés alkalmazása,
 ítélőképesség,
 kommunikációs készségek,
 az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó készségek.

Az egyes ciklusok elvárt eredményeire
vonatkozó általános kijelentések. Az általános ciklusleírásokra (szintleírásokra)
szemléletes példák az úgynevezett dublini szintleírások, amelyek – az ECTS mellett – az EFT képesítési keretrendszerének alapját képezik.

 Elismerés (tanulmányok elismerése)

 Diplomamobilitás

A tanulmányok elismerése történhet egy
második intézményben végzett tanulmányok során vagy bizonyos esetekben
a munkaerőpiacon további munkalehetőségek biztosítása érdekében (tanulmányok szakmai célú elismerése). A lisszaboni egyezmény és a bolognai nyilatkozat értelmében az Európai Felsőoktatási
Térség kapcsán az elismerésnek és a hozzá tartozó eszközöknek három fő szintje
létezik:
1. a képesítések elismerése (ideértve a
korábbi tanulás és szakmai tapasztalat elismerését), amely a felsőoktatásba
történő belépést vagy ismételt belépést
teszi lehetővé;

Tanulmányi mobilitás diplomaszerzés
céljából; bizonyos esetekben csupán a
program egy részét végzi a hallgató külföldön, pl. a közösen oktatott vagy közös
oklevelet nyújtó szak esetében (Mapping
University Mobility Project, 2015).

 Dublini szintleírások
A dublini szintleírások ciklusleírások
(vagy „szintleírások”), amelyeket – mint
az EFT képesítési keretrendszerét – 2003ban mutattak be és 2005-ben fogadtak
el. Olyan általános kijelentéseket tartalmaznak, amelyek az egyes (bolognai)
ciklusok vagy szintek végén kiadott ok136

Egy belföldi vagy külföldi felsőoktatási
intézmény kurzusainak, képesítéseinek
vagy diplomáinak valamely másik intézmény általi elismerése, amely azt célozza, hogy a hallgatók számára lehetővé
váljon tanulmányaik folytatása.

2. a hallgatói mobilitás kapcsán a rövidebb tanulmányi időszakok elismerése, aminek fő eszköze az ECTS;
3. az oklevelek elismerése, amelynek fő
eszköze az oklevélmelléket (Vlăsceanu et al., 2004).

 Élethosszig tartó tanulás
Az életen át folytatott összes tanulási tevékenység, amelynek célja a tudás, a képességek és más kompetenciák bővítése
személyes, állampolgári, társadalmi és/
vagy foglalkoztatáshoz kapcsolódó perspektívában (2001 678 közlemény).
A felsőoktatási ágazatban az élethosszig
tartó tanulást előmozdító programok és
szolgáltatások egyéb cselekvések és kezdeményezések mellett a következőket
foglalhatják magukban: fő képzési programok, továbbképzés, esti kurzusok,
részképzésben részt vevő hallgatók számára specifikus programok, a könyvtárakhoz/a felsőoktatási intézmény anyagaihoz és erőforrásaihoz való hozzáférés,
távoktatás, szakképzések, célzott útmutatás és tanácsadási szolgáltatások.

 Élethosszig tartó tanulás Európai
képesítési keretrendszere (EKKR)
Az élethosszig tartó tanulás Európai
képesítési keretrendszere közös európai
referenciakeret, amely lehetővé teszi az
Európai Unió országai számára, hogy
képesítési rendszereiket összekapcsolják.
Az Európai Parlament és a Tanács 2008.
április 23-án fogadta el. Az EKKR nyolc
referenciaszintet használ, amelyek a tudás, a képességek és más kompetenciák

fényében meghatározott tanulási eredményekre alapulnak. Az EKKR a hangsúlyt az inputról (a tanulási tapasztalat
időtartamáról, az intézmény típusáról)
áthelyezi arra, amit az adott képesítés
birtokosa tud és amit képes megtenni.
Elősegíti, hogy a képesítések könnyebben értelmezhetőek legyenek az Európai
Unió különböző országaiban és rendszereiben.

 Erasmus+
Európai uniós oktatási, képzési, ifjúsági
és sportprogram a 2014–2020-as időszakra (1288/2013/EU-rendelet).

 Érdemjegyek átváltási, megoszlási
táblázata
Az érdemjegyek átváltási, megoszlási táblázata feltünteti az intézményben
használt érvényes nemzeti vagy intézményi skálát – függetlenül attól, hogy az intézmény mindenki számára hozzáférhető vagy szelektív rendszerben működik
–, valamint lehetővé teszi az összevetést
más intézmények párhuzamos referenciacsoportjának érdemjegyeire jellemző
statisztikai megoszlással. E táblázat egy
intézménynél az egyes tanulmányi területeken megítélt pozitív érdemjegyek
(„megfelelt” vagy jobb érdemjegyek) statisztikai megoszlását mutatja.

 Eredményközlő lap
Az eredményközlő lap naprakész információkat tartalmaz a hallgatók tanulmányi előrehaladásáról: a felvett képzési
elemekről, a megszerzett ECTS-kreditek
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számáról, valamint a megszerzett érdemjegyekről. Alapvető dokumentum
az előrehaladás rögzítése és a tanulmányi teljesítmények – ideértve a hallgatói
mobilitást – elismerése szempontjából.
A legtöbb intézmény saját intézményi
adatbázisának felhasználásával állítja ki
az eredményközlő lapot.

 Értékelési kritériumok
Leírások, amelyek arról adnak tájékoztatást, hogy az elvárások szerint a hallgatónak mit és milyen szinten kell teljesítenie
a tanulási eredmények megvalósulásának bizonyítására.
Az egyes képzési elemekhez tartozó értékelési módszereknek és kritériumoknak meg kell felelniük a meghatározott
tanulási eredményeknek és a végbement
tanulási tevékenységeknek.

 Értékelési módszerek
Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati tesztek/
vizsgák, projektek, előadások, prezentációk és portfóliók összessége, amelyeket
a hallgató előrehaladásának értékelésére
és egy adott képzési elemhez (egységhez/
modulhoz) tartozó tanulási eredmények
megvalósulásának igazolására alkalmaznak.

 Európai Felsőoktatási Térség (EFT)
Az Európai Felsőoktatási Térséget a bolognai folyamat elindításának 10. évfordulóján, 2010 márciusában hozták létre
a Budapest–Bécs miniszteri konferencián. A bolognai folyamat 1999-es kezdete
óta legfőbbnek tekintett célkitűzésből
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kiindulva az EFT célja az összehasonlíthatóbb, kompatibilisebb, koherensebb
és vonzóbb felsőoktatási rendszerek biztosítása Európában.

 Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszere (EFT-KKR)
Az Európai Felsőoktatási Térségben a
képesítési keretrendszerek két szinten
találhatók. Az átfogó keretrendszert
(EFT-KKR) 2005-ben fogadták el, és
valamennyi tagállam elkötelezte magát
amellett, hogy e keretrendszerrel kompatibilis nemzeti képesítési keretrendszert hoz létre.
A felsőoktatás esetében a nemzeti képesítési keretrendszer a felsőoktatási rendszer valamennyi képesítését felöleli. Bemutatja az adott képesítés kapcsán elvárt
tanulási eredményeket, valamint hogy a
hallgatók hogyan mozoghatnak a képesítések között.
Az EFT-KKR célja, hogy a nemzeti felsőfokú képesítéseket átfogó, egész Európára kiterjedő képesítési keretrendszerbe
foglalja. E keretrendszerben a képesítések definíciója a komplexitás és a nehézség alapján történik (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés).
Az EFT-KKR négy fő ciklust határoz
meg, melyeket az úgynevezett dublini
szintleírások fogalmaznak meg. Ezek
általános kijelentéseket tartalmaznak,
amelyek az egyes ciklusok végén kiadott
oklevelekhez kapcsolódó eredményekre
és képességekre vonatkoznak. A rövid,
az első és a második ciklust kredittartományok is jellemzik.

 Európai kreditátviteli és -gyűjtési
rendszer (ECTS)
Hallgatóközpontú kreditgyűjtési és kreditátviteli rendszer, amely a tanulási,
tanítási és értékelési folyamatok átláthatósága elvére alapul. Célja a képzési programok és a hallgatói mobilitás
megtervezésének, megvalósításának és
értékelésének támogatása, a tanulási
eredmények, képesítések és tanulmányi
időszakok elismerésének biztosításával.

 Európai szakképzési kreditrendszer (ECVET)
Az ECVET rendszer célja a tanulási eredmények, a képesítés megszerzése érdekében történő átvitelének, elismerésének és gyűjtésének lehetővé tétele. Decentralizált rendszer, amely – a nemzeti
jogszabályok és szabályozások betartása
mellett – a tagállamok és a szakképzésben érdekelt felek önkéntes részvételén
alapul. Olyan módszertani keretrendszert biztosít, amely a képesítéseket, tanulási eredményeket használó egységek
felhasználásával írja le, és lehetővé teszi
az átvihető pontok megállapítását eltérő
oktatási és képzési keretrendszerrel rendelkező országok esetében. AZ ECVET
a képesítések átláthatóságával és az érintettek egymás iránti bizalmával kapcsolatos partnerségi megállapodásokon alapul (ECVET, 2010).

 Europass-mobilitás
Az Europass öt dokumentumból áll
(szakmai önéletrajz, nyelvi útlevél, Europass-mobilitás, bizonyítványmelléklet,

oklevélmelléklet), és célja a képessségek
és képesítések egyértelműbb és könnyebb
értelmezésének elősegítése Európában.
Az Europass-mobilitás dokumentum a
valamely másik európai országban elsajátított tudásról és képességekről ad információt. Az egyén mobilitásában részt
vevő intézmények (a küldő és a fogadó
intézmény) állítják ki.

 Formális tanulás
Jellemzően egy oktatási vagy képzési intézmény által biztosított (tanulási célok,
tanulási idő vagy a tanulás támogatása szempontjából), strukturált tanulás,
amely képesítéshez vezet. A formális tanulás a tanuló szempontjából szándékos
tevékenység.

 Hallgató
Felsőoktatási intézményben formális
oktatási programra beiratkozott tanuló. Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
a munkacsoport és az érintettek bevonásával részletes vita folyt arról, hogy a
jelen Útmutató a „hallgató” vagy a „tanuló” szót használja-e. A vitában részt
vevő felek egyetértettek abban, hogy –
tekintettel a rugalmas tanulási lehetőségek egyre nagyobb szerepére – a legtöbb
kontextusban helyes a „tanuló” kifejezés.
Azonban megegyeztek abban, hogy –
mivel a legtöbb felsőoktatási rendszer lényege továbbra is az, hogy formális oktatást nyújtanak a hallgatók egyértelműen
meghatározható csoportjának – a „hallgató” kifejezést használják a felsőoktatási intézmények valamennyi tanulója
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esetében (függetlenül attól, hogy e személyek nappali vagy részidős képzésben
vesznek-e részt, intézményi helyszínen
[campuson] részesülnek-e a képzésben
vagy táv- vagy munkalapú tanulásban
vesznek részt, vagy hogy kívánnak-e
szerezni képesítést, vagy önálló képzési
egységeket vagy kurzusokat kívánnak
elvégezni).

 Hallgatóközpontú tanulás
Tanulási megközelítés, amelyre innovatív tanítási módszerek jellemzők,
amelyeknek célja az oktató és a hallgató
közötti kommunikáció során történő tanulás előmozdítása, és amely komolyan
veszi a hallgatót mint a tanulási folyamat
aktív résztvevőjét, továbbá olyan másutt
is hasznosítható képességek kifejlesztését segíti elő, mint a problémamegoldás
vagy a kritikus és reflektív gondolkodás
(ESU, 2010).

 Informális tanulás
Az informális tanulás a munkával, családdal, illetve pihenéssel kapcsolatos
mindennapi tevékenységek eredménye.
Célok, időkeret vagy a tanulás támogatása szempontjából nem szervezett vagy
strukturált tevékenység. Az informális
tanulás a tanuló szempontjából lehet
szándékolatlan is. Az informális tanulással elsajátított tanulási eredmények
példái közé tartoznak az élet- és munkatapasztalat révén megszerzett képességek, projektmenedzsment képességek, a
munka során megszerzett infokommu-
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nikációs képességek; egy másik országban tartózkodás során tanult nyelvek
és elsajátított interkulturális ismeretek;
továbbá a munkahelyen kívül elsajátított
infokommunikációs képességek, valamint az önkéntes munka, kulturális tevékenységek, sport, ifjúsági munka vagy
otthon végzett tevékenységek (pl. gyermekgondozás) közben megszerzett képességek (2012/C 398/01 tanácsi ajánlás).

 Képesítés
Illetékes hatóság által kiállított bármely
oklevél, diploma vagy egyéb tanúsítvány,
amely elismert képzési program sikeres
elvégzését igazolja.

 Képzési egység
Önálló, formálisan strukturált tanulási
tapasztalat. A képzési egységhez koherens és explicit tanulási eredményeknek
és meghatározott tanulási tevékenységeknek kell tartoznia, amelyek összhangban állnak a tantervben megadott,
rendelkezésre álló időkerettel és megfelelő értékelési kritériumokkal.

 Képzési elem
Önálló, formálisan strukturált tanulási
tapasztalat (például: tanegység, modul,
szakmai gyakorlat).

 Képzési program
A képesítés megadásához elismert, a tanulási eredményekre alapuló képzési elemek csoportja/készlete.

 Kompetencia

 Közös program

Az Európai képesítési keretrendszer
(EKKR) definíciója szerint a kompetencia a tudás, képességek, valamint személyes, szociális és/vagy módszertani
jártasságok használatának bizonyított
birtoklása munkahelyi vagy tanulási
helyzetekben a szakmai és személyes fejlődés érdekében. Az EKKR a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából jellemzi.
A kompetenciák előmozdítása minden
oktatási/képzési program célja. A kompetenciafejlesztés minden tantervi egység elvégzése során megvalósul; majd ezt
a program különböző szakaszaiban értékelik. Bizonyos kompetenciák az adott
tanulmányi területhez kapcsolódnak,
míg mások általánosak (valamennyi
szak esetében azonosak). A kompetenciafejlesztés általában az egész program
során, integráltan és ciklikusan történik.

Különböző felsőoktatási intézmények
által összehangolt és közösen biztosított
integrált tanterv, amely lezárulásakor
kettős/többszörös oklevél vagy közös
oklevél szerezhető.

 Korábbi tanulás és a korábban megszerzett tapasztalatok elismerése
A formális, a nem formális vagy az informális tanulás során – a validáció kérelmezését megelőzően – elért tanulási
eredmények validációja (2012/C 398/01
tanácsi ajánlás).

 Közös oklevél
Közös képzési programot megvalósító
felsőoktatási intézmények által kiadott
egységes dokumentum, amelyet nemzeti szinten a közös program révén megszerezhető képesítésként ismernek el
(EQAR, 2015).

 Kredit (ECTS)
Az ECTS-kreditek a meghatározott tanulási eredmények és az azokhoz kapcsolódó munkaterhelés alapján adják
meg a tanulás mennyiségét. Egy nappali
tagozaton teljesített tanév vagy annak
megfelelő időszak tanulási eredményeinek és munkaterhének 60 kredit felel
meg. Ez általában több képzési elem között oszlik meg, amelyekhez a tanulási
eredményeknek és a munkaterhelésnek
megfelelő mennyiségű kreditet rendelnek (allokálnak). Az ECTS-krediteket
jellemzően egész számmal adják meg.

 Kreditátvitel
Az a folyamat, amelynek keretében a
hallgató az egyik kontextusban (képzési programban, intézményben) szerzett
kreditjeit egy másik formális kontextusban elismerteti egy képesítés megszerzése céljából. A hallgatók egy képzési programban jóváírt kreditjeiket átvihetik egy
másik képzési programba, akár ugyanabban az intézményben, akár egy másik
intézményben. A kreditátvitel a sikeres
tanulmányi mobilitás kulcsa. Az intézmények, karok és tanszékek a kreditek
automatikus elismerését és átvitelét garantáló megállapodásokat is köthetnek.

141

 Kreditelismerés
Az a folyamat, amelynek során egy intézmény igazolja, hogy valamely más
intézményben elért és értékelt tanulási
eredmények megfelelnek saját képzési
programja, programeleme vagy e program révén elérhető képesítés egyes vagy
valamennyi követelményének.

 Kreditelosztás vagy hozzárendelés
(allokáció)
Az a folyamat, amely során megállapítják, hogy egy-egy képesítés, szak vagy
képzési elem hány kreditet „ér”. A krediteket, amikor ez indokolt, képesítésekhez vagy programokhoz rendelik hozzá
a nemzeti jogszabályok vagy gyakorlat
alapján, a nemzeti és/vagy európai képesítési keretrendszerekre való hivatkozással. A képzési elemekhez, így például
tanegységekhez, disszertációkhoz, munkaalapú tanuláshoz és szakmai gyakorlathoz is rendelnek krediteket az adott
elem részét képező tanulási eredmények
teljesítéséhez szükséges becsült munkamennyiség alapján, abból kiindulva,
hogy egy nappali tagozaton elvégzett
tanév 60 kreditnek felel meg.

 Kreditgyűjtés
A kreditek gyűjtése során a hallgatók a
formális keretek között végzett képzési
elemek tanulási eredményeiért kapott
krediteket, illetve a nem formális keretek
között és informális módon végzett tanulási tevékenységekért kapott kredite-
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ket gyűjtik. A hallgató gyűjthet kreditet
abból a célból, hogy – az oklevelet kiállító intézmény követelményeinek megfelelve – egy adott képesítést megszerezzen, vagy hogy személyes eredményeit az
élethosszig tartó tanulással kapcsolatos
célok érdekében dokumentálja.

 Kreditmobilitás
Azon cserediákok mobilitása, akik a fogadó intézményben egy adott időszakot
töltenek el, amelynek során a képzési kreditek megszerzésére irányuló tevékenységeket folytatnak. E krediteket a küldő
intézmény a későbbiekben elismeri.

 Kredit odaítélése, jóváírása
Az a folyamat, amely során a hallgató
hivatalosan megkapja a képesítéshez és/
vagy annak egy eleméhez rendelt krediteket, ha teljesíti a meghatározott tanulási
eredményeket. A nemzeti hatóságoknak
jelezniük kell, hogy mely intézményeknek van joga ECTS-krediteket odaítélni,
jóváírni. A krediteket egy-egy hallgató
számára akkor írják jóvá, ha a megfelelő
értékelés kimutatta, hogy teljesítette az
előírt tanulási tevékenységeket, és elérte
a meghatározott tanulási eredményeket.
Ha a hallgató vagy más tanuló a tanulási
eredményt más formális, nem formális
vagy informális tanulási szituációban
vagy időszakban szerezte, a tanulási eredmények értékelése és elismerése
után arra is adhatók kreditek.

 Kurzuskatalógus
A kurzuskatalógus részletes, felhasználóbarát és naprakész információkat
tartalmaz az intézmény által biztosított
tanulási környezetről (az intézményre,
annak erőforrásaira és szolgáltatásaira vonatkozó általános információkat,
valamint a képzési programokra és az
egyes képzési elemekre vonatkozó oktatási információkat). Ezen információkat
minden hallgató számára elérhetővé kell
tenni tanulmányaik megkezdése előtt és
tanulmányaik folyamán, így segítve őket
abban, hogy helyes döntéseket hozzanak,
és hatékonyabban használják ki idejüket.
A kurzuskatalógust az intézmény honlapján közzé kell tenni nemzeti (adott
esetben regionális) és angol nyelven,
feltüntetve a kurzus/tárgy címét, hogy
minden érdeklődő könnyen hozzáférhessen az adatokhoz. Az intézmény
szabadon dönthet a katalógus formátumáról, valamint a megadott információk sorrendjéről. A katalógust megfelelő
időben kell közzé tenni úgy, hogy a leendő hallgatók meghozhassák döntéseiket.

lelők. A minőségbiztosításra gyakran
hivatkoznak a folyamatos fejlesztési ciklus (vagyis a biztosítási és fejlesztési tevékenységek) kontextusában.

 Mobilitási ablak / időszak
A mobilitási ablak/időszak a képzési
program tantervébe beépített, a nemzetközi hallgatói mobilitás céljaira fenntartott időszak (Ferencz et al., 2013).

 Modul
Tantervi egység egy olyan rendszerben,
amelyben mindegyik egységhez ugyanaz a kreditszám (vagy e kreditszám többszöröse) tartozik.

 Munkaalapú tanulás
Egyetem, főiskola vagy más képzőintézet
által valamely munkahelyen biztosított
tanulási lehetőség, amely általában az
adott vállalatnál dolgozó személy és egy,
a vállalaton kívüli szakmai oktató felügyelete alatt történik (Skót Felsőoktatás- és Felnőttoktatás-finanszrozási Tanács [Scottish Funding Council], 2015).

 Minőségbiztosítás

 Munkaterhelés

Nemzeti és intézményi szinten elfogadott folyamat vagy folyamatok összessége, amelyek célja a képzési programok
és a megszerzett képesítések minőségének biztosítása.
A minőségbiztosítás feladata olyan tanulási környezet kialakítása, ahol a képzési
programok tartalma, a tanulási lehetőségek és létesítmények a célnak megfe-

A megadott tanulási eredmények formális tanulási körülmények közötti eléréséhez szükséges tanulási tevékenységek
(előadások, szemináriumok látogatása,
projektek, gyakorlati munka, szakmai
gyakorlat, egyéni tanulás) elvégzéséhez
általában szükséges becsült időt adja
meg. A nemzeti jogszabályok gyakran
formálisan is rögzítik, hogy egy teljes
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nappali tagozaton végzett tanév munkaterhe 60 kreditnek felel meg. A legtöbb
esetben a munkaterhelés egy tanévben
1500–1800 órát jelent, amiből az következik, hogy egy kredit megszerzése
25–30 óra munkát igényel. Meg kell jegyezni, hogy ezek az adatok a szokásos
munkaterhet jelentik, és hogy a tanulási
eredmények elérésére fordított idő egyénenként változó lehet.

 Nem formális tanulás
A nem formális tanulás olyan tanulást
jelent, amely (a tanulási célkitűzések és
a tanulási idő tekintetében) tervezett
tevékenységeken keresztül valósul meg,
továbbá ahol jelen van a tanulástámogatás valamilyen formája (pl. tanár-diák
kapcsolat); ide tartozhatnak olyan programok, amelyek munkahelyi képességeket, felnőttkori írni-olvasni tudást és az
iskolából kimaradók számára alapoktatást kínálnak; a nem formális tanulásra
közkeletű példa a vállalaton belüli képzés, amely során a vállalatok naprakészszé teszik és fejlesztik munkavállalóik
képességeit, például az infokommunikáció terén vagy a strukturált online tanulás (nyílt oktatási segédanyagok felhasználásával), valamint a civil társadalmi
szervezetek által tagjaik, valamely célcsoport vagy a nagyközönség számára
szervezett képzések.

 Nem formális és informális tanulás
elismerése
Az a folyamat, amelynek során egy intézmény igazolja, hogy valamely más
(nem formális vagy informális tanulási)
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kontextusban elért és értékelt tanulási
eredmények megfelelnek saját programja, programeleme vagy e program révén
elérhető képesítés egyes vagy valamenynyi követelményének.

 Nemzeti képesítési keretrendszer
(NKR)
A Nemzeti képesítési keretrendszer a
képesítések osztályozásának eszköze
az elért tanulási szint meghatározására szolgáló kritériumok szerint. Célja,
hogy integrálja és összehangolja a nemzeti képesítési alrendszereket, továbbá a
munkaerőpiac és a civil társadalom felé
növelje a képesítések átláthatóságát, hozzáférhetőségét, egymásra épülését és minőségét (2012/C 398/01 tanácsi ajánlás).
A nemzeti képesítési keretrendszerek
magukban foglalják az összes oktatási
képesítést, vagy, az adott ország szakpolitikájának függvényében, az összes
felsőoktatási képesítést egy adott oktatási rendszerben. A NKR leírja, hogy a
tanuló egy bizonyos képesítés nyomán
várhatóan mit tud, ért és képes megtenni
(tanulási eredmények), és hogy egy adott
rendszerben hogyan kapcsolódnak össze
a képesítések, vagyis hogy egy oktatási
rendszerben a tanulók hogyan mozoghatnak az egyes képesítések között.
A nemzeti képesítési keretrendszereket
az adott országban illetékes hatóságok
fejlesztik ki számos érintettel – többek
között felsőoktatási intézményekkel,
hallgatókkal, alkalmazottakkal és munkáltatókkal – folytatott együttműködésben.

 Nyílt oktatási segédanyagok
Az oktatók, hallgatók és az önállóan tanuló személyek számára oktatási, tanulási és kutatási célra ingyenesen és szabadon hozzáférhetővé tett digitalizált
anyagok; magában foglalja a digitális
tartalmat, a tartalom kidolgozásához,
felhasználásához és terjesztéséhez szükséges szoft vereszközöket, valamint az
alkalmazáshoz szükséges erőforrásokat,
például nyílt licenceket; a nyílt oktatási segédanyagok kifejezés utal arra a
digitális eszköztárra is, amely anélkül
módosítható és fordítható a felhasználó
javára, hogy ez korlátozná mások használati lehetőségeit.

 Oklevélmelléklet
Az oklevélmelléklet a felsőoktatási oklevélhez tartozó dokumentum, amely a
birtokosa által elvégzett tanulmányok
jellegéről, szintjéről, kontextusáról, tartalmáról és státuszáról ad standardizált
tájékoztatást. Az oklevélmellékletet a
felsőoktatási intézmény állítja ki az Európai Bizottság, az Európa Tanács és az
UNESCO által elfogadott standardoknak megfelelően. Az oklevélmelléklet az
Europass keretrendszer átláthatóságot
szolgáló eszközeinek egyike.
Az információkat az alábbi hét szakaszba sorolva tartalmazza:
 a képesítés tulajdonosa,
 a képesítés,
 szintje és funkciója,
 tartalom és elért eredmények,
 a melléklet hitelesítése,

 a releváns nemzeti felsőoktatási
rendszer részletei (a Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs
Központok – NARIC által megadott
információk alapján),
 egyéb releváns információ.
A bolognai folyamatban részt vevő valamennyi országban a végzett hallgatók
jogosultak automatikusan és ingyenesen
megkapni a valamely nagy európai nyelven készült diplomamellékletet.

 Önállóan mozgó hallgató
Olyan hallgató, aki a kreditmobilitásban
szervezett hallgatói mobilitási programokon (például az Erasmus+) kívül vesz
részt. Az önállóan mozgó hallgató maga
választja meg a fogadó intézményt és ott
maga szervezi meg kreditmobilitását.

 Rugalmasság
Olyan intézkedésekre utal, amelyeknek
köszönhetően a felsőoktatási szolgáltatás rugalmasabb lesz. A rugalmasság
alapvető célja, hogy a felsőoktatást szélesebb körben megnyissa, és előmozdítsa a
modern társadalmakra jellemző sokrétű
életmódhoz való alkalmazkodást. Utal
továbbá a képzési program/tantervtervezés során megvalósuló rugalmasságra,
valamint a tanulás és tanítás megközelítéseire.

 Szak (képzési program)
Képzési elemek összessége, amelyek keretében – valamennyi kötelezettség sike-
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res teljesítése esetén – a hallgató felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet szerez.

 Szakmai gyakorlat
Az intézményen kívüli (például munkahelyen történő), tervezett tapasztalatszerzési időszak, amelynek célja annak
elősegítése, hogy a képzési program részeként a hallgatók sajátos képességekre,
tudásra vagy megértésre tegyenek szert.

 Szakmai gyakorlati tanúsítvány
A dokumentumot a fogadó szervezet/
vállalkozás állítja ki a szakmai gyakorlat lezárulásakor. A szakmai gyakorlati
tanúsítványhoz egyéb dokumentumok,
például ajánlólevelek is kapcsolódhatnak. Célja, hogy biztosítsa az átláthatóságot, és kiemelje a hallgató szakmai
gyakorlat során szerzett tapasztalatának
értékét.

 Szakmai képesítések elismerése
A 2005/36/EK-irányelv megállapítja az
uniós tagállamok számára azon szabályokat, amelyek alapján bizonyos szakmai képesítéssel rendelkező személyek
valamely szabályozott szakmába bejuthatnak, és azt művelhetik. Ez az irányelv
megállapítja, hogy a fogadó tagállamnak
az adott szakma gyakorlásának megkezdése és gyakorlása érdekében el kell ismernie azokat a szakmai képesítéseket,
amelyeket más tagállamban adtak ki.
A szakmai képesítésnek a fogadó tagállam általi elismerése révén a jogosult a
fogadó tagállamban megkezdheti annak
a szakmának a gyakorlását, amelyre vo-
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natkozóan a saját tagállamában szakképzettséggel rendelkezik, és ezt a szakmát a fogadó tagállamban ugyanolyan
feltételek mellett gyakorolhatja, mint a
fogadó tagállam állampolgárai (2005/36/
EK-irányelv).

 Szakmai továbbképzés
Az élethosszig tartó tanulás egyik aspektusa. Azon képességeket, tudást és
tapasztalatot jelöli, amelyet az egyén
munkája során formálisan és informálisan elsajátít, és amely az alapképesítésére és -képzésére épül. Az egyes szakmai
pályákon egyre hangsúlyosabban jelenik
meg az a formális követelmény, hogy
az egyén a tudását, képességeit és más
kompetenciáit egész karrierje során tanulja és fejlessze annak érdekében, hogy
naprakész legyen és hogy munkáját biztonságosan, szabályosan és hatékonyan
végezze. A formális szakmai továbbképzést, ami szakmai követelmény, validálják és dokumentálják.
A munkáltatók egyre gyakrabban várják el, hogy az egyén be tudja mutatni a
szakmai fejlődéséről tájékoztató hiteles
dokumentumot, így ez a tantervekben is
nagyobb hangsúlyt kap.

 Szintleírások
Lásd: Ciklusleírások (szintleírások) és
Dublini szintleírások.

 Tanulási eredmény
Kijelentések arról, hogy a hallgató mit
tud, ért és képes elvégezni a tanulási folyamat végén. A tanulási eredmények

elérését világos, átlátható kritériumokon alapuló eljárás során kell értékelni.
Az egyes képzési elemekhez és a teljes
képzési programokhoz is tartoznak tanulási eredmények. Az európai és nemzeti képesítési keretrendszerekben is
alkalmazzák őket az egyéni képesítések
szintjének meghatározásához.

 Tanulási mobilitás
A tanulási mobilitás a legtöbb esetben
földrajzi mobilitást foglal magában,
amely során a tanuló/hallgató a tanulmányi program egy részét vagy egészét
külföldi intézményben végzi el. Az ilyen
jellegű mobilitás legtöbbször tervezett és
szervezett programok keretében történik. A tanulási mobilitás során megszerzett krediteket a küldő intézmény hivatalosan elismeri.
A mobilitásban számos önállóan mozgó
hallgató is részt vesz, az ő esetükben a
mobilitás egyéni kezdeményezésre történik.
A fizikai mobilitás mellett a tanulók egyre nagyobb mértékben vehetnek részt
virtuális mobilitásban is. Ez történhet
szervezett közös vagy megosztott tantervek segítségével, vagy szabadegyetemek,
nyílt hozzáférésű oktatási segédanyagok,
virtuális szabadegyetemek (MOOCs)
vagy egyéb online tananyag közvetítésével.

 Tanulási út
A tanulási út a hallgató által bejárt út,
amely lehetővé teszi számára tudásának fokozatos építését és a célul kitűzött

kompetenciák elsajátítását. A tanulási
utat jelölhetik intézményi irányelvek és
szabályozások (ideértve a korábbi tanulás és előzetesen megszerzett tapasztalatok elismerését). Ugyanazon képesítés
több tanulási úton is megszerezhető.
A tanulási út fogalma elsősorban a kívánt képzési célok elérésében szerepet
játszó hallgatói döntéseket emeli ki.

 Tanulmányi megállapodás
A mobilitásban részt vevő három fél – a
hallgató, a küldő intézmény és a fogadó
intézmény vagy szervezet/vállalkozás –
közötti megállapodás, amelynek célja,
hogy előmozdítsa a kreditmobilitás szervezését és elismerését. A megállapodást
a mobilitási időszak kezdete előtt mindhárom fél aláírja. Célja, hogy a hallgató
számára megerősítse, hogy a mobilitási
időszak során sikeresen megszerzett kreditjeit elismerik majd.

 Tanuló
A tanulási folyamatban (formális, nem
formális és informális tanulásban) részt
vevő személy. A hallgatók formális tanulási folyamatban részt vevő tanulók.

 Továbbhaladás
Az a folyamat, amelynek során a tanulók és hallgatók számára lehetővé válik,
hogy a képesítés következő szakaszába
lépjenek, és hozzáférést nyernek olyan
képzési programokhoz, amelyek a már
elért képesítésnél magasabb szintű képesítést adnak.
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 Továbbhaladás szabályai

 Virtuális mobilitás

A képesítéseken belül és más képesítések felé történő továbbhaladás feltételeit
a tanuló/hallgató számára meghatározó
szabályok.

Határokon átnyúló e-tanulás (azaz
amikor a hallgató valamely külföldi
intézmény által biztosított távoktatási
kurzusokon vesz részt). A virtuális mobilitás hasznos lehet a fizikai mobilitás
elősegítésében és kiegészítésében. A virtuális mobilitás fontos szerepet játszhat
az intézmény nemzetköziesedési stratégiájában (Mapping University Mobility
Project, 2015).

 Validáció
Az a folyamat, amelynek során egy arra
feljogosított testület megerősíti, hogy az
egyén megszerezte a vonatkozó standardokkal vagy referenciával összevetett tanulási eredményeket. A következő négy
szakaszból áll:
1. az egyén vonatkozó tapasztalatainak azonosítása párbeszéd
során;
2. az egyén tapasztalatait láthatóvá
tévő dokumentáció;
3. e tapasztalatok formális értékelése; és
4. az értékelés eredményeinek részleges vagy teljes képesítéshez vezető tanúsítása (2012/C 398/01
tanácsi ajánlás).
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 Virtuális szabadegyetemek (Massive Open Online Courses, MOOCs)
Szabad belépést lehetővé tevő kurzusok,
amelyekre a feliratkozás ingyenes, és
amelyek a legtöbb esetben a tanulók közötti kölcsönös vagy automatizált támogatással valósulnak meg. E kurzusokra
általában igen nagy számban jelentkeznek.
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Példák az érdemjegyátváltásra
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Példák az érdemjegyátváltásra:9
1

Érdemjegyátváltás eltérő nemzeti osztályozási rendszerhez tartozó két referenciacsoport érdemjegy-megoszlási táblázata alapján:

„A” referenciacsoport Olaszországban (bukást nem jelentő érdemjegyek, 18-tól
30-ig [cum laude])
Referenciacsoport/Tanulmányi terület: ISCED kód 023 Nyelvek,
„B” referenciacsoport Franciaországban (bukást nem jelentő érdemjegyek, 10-tól
20-ig)
Referenciacsoport/Tanulmányi terület: ISCED kód 023 Nyelvek.
University of Paris, Franciaország

11
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18

19 20

21 22 23

24

25
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27

50%

40%
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28
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30

University of Rome, Olaszország

100%

90%

80%

70%

University of Paris, Franciaország
ISCED-F kód 023 Nyelvek

60%

30%

20%

10%

0%

University of Rome, Olaszország
ISCED-F kód 023 Nyelvek

Ebben az esetben az érdemjegyekhez tartozó százalékos tartományok átfedésben
vannak. A fogadó intézménynek előre el kell döntenie, hogy az átfedő tartományokból a legkisebb, az átlagos vagy a legnagyobb összehasonlítható érdemjegyet alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy ha a University of Rome előzetesen úgy döntött volna,
hogy a legkisebb vagy az átlagos érdemjegyet használja, akkor a hallgató érdemjegye
27 lett volna, míg ha a legnagyobb mellett döntenek, akkor a hallgató érdemjegye 28
lett volna.
9

További példák az Útmutató weboldalán találhatók: http://ec.europa.eu/education/ects/ects_hu.htm
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2

Érdemjegyátváltás eltérő nemzeti osztályozási rendszerhez tartozó két referenciacsoport érdemjegy-megoszlási táblázata alapján:

Intézmény: FHV Ausztriában10 (bukást nem jelentő érdemjegyek, 1-től 4-ig)
Referenciacsoport/Tanulmányi terület: ISCED kód 071 Általános műszaki (mérnöki) képzés,
Intézmény: a University of Ghent Belgiumban (bukást nem jelentő érdemjegyek,
10-től 20-ig) Referenciacsoport/Tanulmányi terület: ISCED kód 071 Általános műszaki (mérnöki) képzés.

Intézmény: FHV, Ausztria
4
Megfelelt
10%

3
Elégséges
19%

1
Kiváló
34%

2
Jó
37%
4
3

10
14,61%

11
13,08%

12
14,80%

2

1

13
14,35%

15
11,96%

14
13,43%

16
8,71%

18
19
20

17

Intézmény: University of Ghent, Belgium

100%

90%
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60%

Intézmény: FHV, Ausztria
ISCED-F kód 071 Általános műszaki
(mérnöki) képzés
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10%

0%

17 5,15%

19

1,10%

18

20

0,26%

2,55%

Intézmény: University of Ghent, Belgium
ISCED-F kód 071 Általános műszaki
(mérnöki) képzés

Ebben a példában az ausztriai intézményben megszerzett 2-es (jó) érdemjegy a
belgiumi intézményben 13-as jegyet jelent. A belgiumi intézmény által adott 11-es
érdemjegy Ausztriában 3-as (elégséges) érdemjegyet jelent. Ebben az esetben mindkét
intézmény úgy döntött, hogy az átfedésben lévő százalékos tartományoknál az átlagos
értéket használja.

10

Alkalmazott Tudományok Egyeteme, Vorarlberg (Fachhochschule Vorarlberg – FHV).
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Ajánlott olvasmányok listája
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A bolognai folyamattal kapcsolatos dokumentumok
A Framework for Qualifications for the European Higher Education Area (Az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszere); A képesítési keretrendszerrel foglalkozó bolognai munkacsoport, kiadja: a Tudományos, Technológiai és Innovációs
Minisztérium, Koppenhága,
2005 február: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/050218_QF_EHA.pdf
magyarul: http://www.kreditlap.hu/kkk/letoltes/FfQteljes_lektoralt.pdf
Bologna Conference, Using Learning Outcomes, Edinburgh, 2004. július 1-2.: http://
www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=119
Bologna Framework and Certification (2008): http://www.ehea.info/Uploads/QF/
Bologna_Framework_and_Certification_revised_29_02_08.pdf
Berlin Communiqué (Realising the European Higher Education Area. Communiqué
of the Conference of Ministers responsible for Higher Education, Berlin 2003. szeptember 19.): http://www.ehea.info/Uploads/about/Berlin_Communique1.pdf
Bucharest Communiqué (Making the Most of Our Potential: Consolidating the
European Higher Education Area, Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education, Bukarest, 2012. április 26-27.): http://www.ehea.info/
Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf
European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area: http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes: https://eqar.eu/
projects/joint-programmes.html
Report by the Structural Reforms Working Group to the BFUG, Strukturális Reformok Munkacsoport, Strasbourg, Brüsszel, Vatikánváros, Varsó, 2014. december 8.:
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/12_2014/154923.pdf
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Az Európai Unió hivatalos dokumentumai
A Tanács ajánlása (2012. december 20.)
a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről
(2012/C 398/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:HU:PDF
A Bizottság 2001. november 21-i közleménye (COM 2001 678): Az élethosszig tartó
tanulás európai térségének megvalósítása http://eur-lexeuropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF
A Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK-irányelve 2005. szeptember 7. a szakmai képesítések elismeréséről: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/%20
PDF/?uri=CELEX:02005L0036-20140117&from=EN
A Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008. április 23.) az egész életen át tartó
tanulás Európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról: http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EN
Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU-rendelete (2013. december
11.) az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
létrehozásáról: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/%20LexUriServ.do? uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:HU:PDF
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Weboldalak és hasznos linkek
ENIC-NARIC Hálózat: http://www.enic-naric.net/
Az Európai Egyetemek Szövetsége (European University Association, EUA) eseti
tanulmányai a szabadegyetemekről: http://www.eua.be/Libraries/Publication/MOOCs_ Update_January_2014.sflb.ashx
Ismerd meg az európai szakképzési kreditrendszert! Kérdések és válaszok (Get to
know ECVET better: Questions and Answers), Brussels, (2011): http://www.ecvetteam.eu/en/system/files/documents/14/questionsanswers-about-ecvet-21/04/2010.pdf
A Skót Felsőoktatás- és Felnőttoktatás-finanszírozási Tanács (Scottish Funding
Council) glosszáriuma: http://www.sfc.ac.uk/housekeeping/glossary/glossary.aspx
Európai szakképzési kreditrendszer (ECVET): http://ec.europa.eu/education/policy/
vocational-policy/ecvet_hu.htm
UNESCO (2014), ISCED: az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere
(International Standard Classification of Education, ISCED: http://www.uis.unesco.
org/Education/Pages/international-standardclassification-of-education.aspx
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Irodalom
Bergan, S. (2007): Qualifications – Introduction to a concept (az Európa Tanács felsőoktatási sorozata, 6. szám): https://book.coe.int/eur/en/highereducation-and-research/3794-qualifications-introduction-to-a-conceptcouncil-of-europe-higher-education-series-no6.html
Bergan, S.–Rauhvargers, A. (szerk., 2005): Standards for recognition: the Lisbon recognition convention and its subsidiary texts (az Európa Tanács felsőoktatási sorozata,
3. szám): http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/ resources/heseries_en.asp
Biggs, J. (2003): Aligning teaching for constructing learning. Higher Education
Academy: https://www.heacademy.ac.uk/aligning-teaching-constructing-learning
Bingham (1999): Guide to Developing Learning Outcomes
Cedefop (2009): European guidelines for Validating Non-formal and Informal learning;
Luxemburg: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_en.pdf
Cedefop (2011): Using learning outcomes: European Qualifications Framework Series:
Note 4: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_ learning_outcomes.pdf
Colucci, E. et al. (2012): Mobility: Closing the gap between policy and practice; Európai
Egyetemek Szövetsége, Brüsszel: http://www.maunimo.be/images/Oslo/eua%20
maunimo_web.pdf
Euridyce (2012): Recognition of Prior Non-Formal and Informal Learning in Higher
Education. Overview: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ documents/
focus-on/152.pdf
Ferencz, L.–Hauschildt, K.–Garam (szerk., 2013): Mobility Windows: From Concept
to Practice, Bonn: Lemmens Medien GmbH (ACA Papers on International
Cooperation in Education):
http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ACA_2013_
Mobility_windows.pdf
Gosling, D.–Moon, J. (2002): How to use learning outcomes and assessment criteria (3.
kiadás) London: (SEEC): http://www.aec-music. eu/userfiles/File/goslingmoonlearningoutcomesassessmentcriteria(2).pdf
Hunt, E. S.–Bergan, S. (szerk., 2010): Developing attitudes to recognition. Substantial
differences in an age of globalisation (Strasbourg: az Európa Tanács Kiadója,
az Európa Tanács felsőoktatási sorozata, 13. szám)
Lockhoff, J., et al. (2011): A guide to formulating degree programme profiles. Including
programme competences and programme learning outcomes. University of Deusto:
http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20 Formulating%20Degree%20
PR4.pdf
Moon, J. (2002): The Module and Programme Development Handbook, London:
Kogan Page Limited: http://books.google.co.uk/books?id=1uKQAgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Moon, J. (2004): Linking levels, learning outcomes and assessment criteria, Edinburgh:
http://www.ehea.info/Uploads/Seminars/040701-02Linking_Levels_plus_ass_critMoon.pdf
Moon, J. (2004): Some thoughts on learning outcomes – their roles and use in higher
education in the UK; Presentation slides from the ‘Using Learning Outcomes’
Conference, Edinburgh: http://www.ehea.info/Uploads/ Seminars/04070102Moon.
pdf
Vlăsceanu L., et al. (2004): Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic
Terms and Definitions, Papers on Higher Education, UNESCO-CEPES:
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/UNESCO_
Glossary_of_QA_and_Accreditation.pdf
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Projekteredmények:
Oktatási és elismerési kompetenciák (Competences in Education and Recognition,
CoRe) projekt: http://www.core-project.eu/
EAR kézikönyv – Európai Elismerési Terület (EAR) projekt: http://www.eurorecognition.eu/emanual/
Erasmus mobilitási eszközkészlet (Erasmus Mobility Quality tools, EMQT) projekt,
az EU Élethosszig tartó tanulás programjának társfinanszírozásával: https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/403903
Európai érdemjegy-konverziós rendszer (European Grade Conversion System, (EGRACONS) projekt, az EU Élethosszig tartó tanulás programjának társfinanszírozásával: http://egracons.eu/
Európai elismerési kézikönyv felsőoktatási intézményeknek: http://eurorecognition.
eu/Manual/EAR%20HEI.pdf
Közös képzések A-tól Z-ig (Joint Degrees from A to Z) projekt, az EU Erasmus Mundus programjának társfinanszírozásával: http://www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz
Egyetemi mobilitási térkép (Mapping University Mobility, MAUNIMO) projekt:
http://www.maunimo.eu/index.php/the-maunimo-project
Az Európai Akkreditációs Konzorcium (ECA) portálja a közös képzésekről, az EU
Erasmus Mundus programjának társfinanszírozásával: http://ecahe.eu/w/index.php/
Portal:Joint_programmes
A törzstanterv modellje integrált küllföldi mobilitással – MOCCA projekt (Model
for Core Curricula with Integrated Mobility Abroad), az EU Socrates programjának
társfinanszírozásával.
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Hallgatóközpontú tanulási eszközkészlet hallgatók, oktatók és felsőoktatási intézmények számára (Student-Centred Learning toolkit for students, staff and higher education institutions), Brüsszel: az Európai Hallgatói Szervezet (ESU) projektje az EU
Élethosszig tartó tanulás programjának társfinanszírozásával: http://www.esu-online.org/resources/6068/Student-Centred-Learning-Toolkit/

Tuning Academy projekt: http://tuningacademy.org/
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Példák képzésiprogram-profilokra
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A KÉPZÉSIPROGRAM-PROFILOK ÉS A KÉPZÉSI PROGRAMOK
TANULÁSI EREDMÉNYEINEK MEGFOGALMAZÁSA (PÉLDÁK)

I. példa

Az alábbi példák a képzésiprogram-profilok és/vagy tantervi egységek leírásának különböző módjait szemléltetik. Ezek nem kötelező érvényű modellek, hanem az ECTS
Útmutató ajánlásaira alapuló jó gyakorlatot szemléltető példák.

A mérnök-informatikai alapszak és a fizika I. elnevezésű tantervi egységhez tartozó tanulási eredmények leírása
A szak profilja
A mérnök-informatikai alapszak célja, hogy a hallgatók szilárd kulturális háttérismeretek alapján magabiztos informatikai szaktudást sajátítsanak el különböző mérnöki területeken. A kurzusok célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a számítógépes rendszerek és hálózatok, szoftveralkalmazások, ipari automatizálási
rendszerek, irányítási információs rendszerek, integrált feldolgozó és irányítási
rendszerek tervezéséhez, installálásához és karbantartásához szükséges képességeket. A mérnök-informatikai szakon végzettek elsősorban mérnökök,
ugyanakkor megfelelő szaktudással rendelkező informatikai szakemberek.
Alapvető tanulási eredmények
A mérnök-informatikai alapszakon végzettek képesek számítógépes rendszerek és hálózatok, szoftveralkalmazások, ipari automatizálási rendszerek, irányítási információs rendszerek, integrált feldolgozó és irányítási rendszerek tervezésére, installálására és karbantartására.
A végzett hallgatók szakmai profilja/profiljai
Az e szakon végzettek képesítéssel rendelkeznek arra, hogy számítógépes
hardverek és szoftverek gyártására specializálódott informatikai vállalatoknál,
az ipari automatizálás ágazatában, valamint a belső termeléshez és az irányítási
folyamatokhoz informatikai rendszereket és számítógépes hálózatokat használó vállalkozásoknál elhelyezkedjenek. Dolgozhatnak továbbá szabadúszóként
vagy független vállalkozóként, általában a specifikus alkalmazások céljára használt digitális irányítás fejlesztése területén. A szak emellett lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy a mérnök-informatika és az automatizálás terén történő
tanulmányi előmenetelhez szükséges feltételeknek megfeleljenek.
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Tantervi egység

Fizika I.
Tanulási eredmények
A kurzust sikeresen elvégző hallgatók megismerik a newtoni mechanika és a
klasszikus elektromágnesesség alapvető fogalmait. Behatóan megismerik a
megmaradási törvényeket és a Maxwell-egyenleteket, amelyek alkalmazásával
képesek mechanikai rendszerek alapvető dinamikai feladatainak és az elektromágnesesség terén a konfigurációs mezőkkel kapcsolatos alapvető feladatok
megoldására.
Értékelési módszerek és kritériumok
Értékelési módszerek
•
Záró írásbeli vizsga;
•
Záró szóbeli vizsga.
Az írásbeli vizsga a szóbeli záróvizsgára bocsátás előfeltétele. Az írásbeli vizsga
sikeres teljesítéséhez a 30-ból minimum 15 pontot kell elérni. Amennyiben a
hallgató eléri a minimálisan szükséges pontszámot, a szóbeli vizsga eredményét a végleges érdemjegybe körülbelül 70%-os súlyozással számítják be.
Értékelési kritériumok
Az értékelés annak alapján történik, hogy a hallgató milyen mértékben tesz
tanúbizonyságot arról, hogy a kurzus főbb tartalmi elemeit érti, és azokat specifikus esetekben, feladatok megoldására is alkalmazni tudja. Az írásbeli vizsga
során (3 óra időtartamban 2 feladat) a hallgatónak tanúbizonyságot kell adnia
arról, hogy az alapvető fogalmak ismeretére támaszkodva képes helyes válaszokat adni a kérdésekre (egy feladat általában három kérdést tartalmaz). A szóbeli
vizsga során (30 perc) a hallgatónak bizonyítania kell, hogy kritikus hozzáállással képes a gyakorlatban alkalmazni a kurzus során tárgyalt alapvető fizikai törvényeket.
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II. példa

A történelem alapszak és az újkori történelem elnevezésű
tantervi egységhez tartozó tanulási eredmények leírása
A szak profilja
A történelem szak célja, hogy a hallgatót felkészítse a történelmi kutatások
gyakorlatára. Ennek érdekében a hallgató a fontosabb historiográfiai témákra és kérdésekre, a források kezelésének és értelmezésének módszertanára,
valamint a historiográfiai diskurzus céljainak megfelelő, egyértelmű és pontos nyelvhasználatra vonatkozó tudást sajátítja el. A tanulási tapasztalat előadások, szemináriumok, műhely- és labormunka keretében szerveződik. E tevékenységek mellett a hallgatók konferenciákat, műhelyeket és találkozókat
látogathatnak annak érdekében, hogy kapcsolatba kerüljenek a nemzeti és
nemzetközi szintű tudományos viták résztvevőivel. A szak négy iránya: ókori
történelem, középkori történelem, újkori történelem és jelenkori történelem.
Alapvető tanulási eredmények
A történelem alapszakon végzettek az alábbiakról tesznek tanúbizonyságot:
a jelen és a múlt közötti kapcsolatot kritikus szemlélettel ismerik; ismerik és
képesek alkalmazni a történelmi kutatás alapvető technikáit; képesek felismerni az adott historiográfiai kérdéshez kapcsolódó releváns szakirodalmat,
bibliográfiákat és forrásokat; kutatási eredményeiket a célközönség igényeinek figyelembevétele mellett, többféle módon képesek közölni; ismerik és
képesek használni a történelem, valamint más társadalom- és humán tudományok alapvető eszközeit; behatóan ismerik az emberiség történelmének
főbb vonulatait; szaktudással rendelkeznek egy nagyobb történelmi időszakról (ókor, középkor, újkor/jelenkor); képesek kommunikálni az EU legalább
egy nagy nyelvén (az oktatás hivatalos nyelve mellett); rendelkeznek a historiográfiai szövegek és adatok közzétételéhez, kinyeréséhez és kidolgozásához szükséges alapvető infokommunikációs kompetenciákkal.
A végzett hallgatók szakmai profilja/profiljai
A történelem alapszakon szerzett oklevéllel rendelkező végzettek képesek állami és magánszervezeteknél különféle tevékenységek elvégzésére, valamint
történelmi kutatások koordinálásával és kivitelezésével, továbbá a kulturális
örökség megőrzésével és felbecsülésével kapcsolatos feladatok végrehajtására (különösen a levéltárak, könyvtárak és a tárgyi kultúra vonatkozásában);
publikálással és újságírással kapcsolatos feladatok elvégzésére olyan kontextusokban, amelyekben a történelem ismerete és népszerűsítése hasznos, ideértve többek között a közigazgatást és a nemzetközi kulturális kapcsolatokat.
A végzettek továbbtanulhatnak a történelem- és irodalomtanári szakokon,
valamint az állami szektorban jelentkezhetnek állásokra az oktatás, a levéltárak, könyvtárak és múzeumok kezelése, a parlamenti dokumentációs és információs szolgáltatások és a diplomácia területén.
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Újkori történelem
Tanulási eredmények
A kurzust sikeresen elvégző hallgató tanúbizonyságot tesz arról, hogy behatóan ismeri az európai és a világtörténelem főbb folyamatait és eseményeit, a
földrajzi felfedezésektől kezdve a napóleoni időszakig bezárólag.
Emellett naprakész szaktudással rendelkezik a Spanyol Birodalomról a földközi-tengeri és atlanti kontextusban, továbbá az ezzel kapcsolatos historiográfiai problémákról, valamint képes az ebben a korszakban keletkezett szövegek és dokumentumok elolvasására és elemzésére.
Értékelési módszerek és kritériumok
Értékelési módszerek
•
Záró szóbeli vizsga;
•
Rendszeres írásbeli teszt.
Az előadásokat látogató és a vitákban/dokumentumelemzésekben részt vevő hallgatók rendszeresen írhatnak zárthelyi dolgozatokat, amelyek során általában a kurzus anyagával kapcsolatos kérdésekre kell esszé formájában választ adniuk. A zárthelyi dolgozatokat értékelik, és eredményét beszámítják
a szóbeli vizsgába. Azoknak a hallgatóknak az esetében, akik az előadásokat
nem tudják látogatni, az értékelés a szóbeli vizsga során történik.
Értékelési kritériumok
Az előadásokat látogató hallgatók számára lehetővé tett rendszeres írásbeli
vizsgák (zárthelyi dolgozatok) időzítését és formáját az oktató az előadások
során megbeszéli a hallgatókkal. A szóbeli vizsga célja annak megállapítása,
hogy a hallgató képes-e tanúbizonyságot adni arról, hogy a kurzus anyagát
ismeri, és hogy a kiválasztott monográfiákat képes kritikusan és átfogóan
megvitatni.
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III. példa

Az üzletviteli alapszak leírása
A szak elnevezése:
Üzletvitel (Business Administration)
A szak szintje:
Szakmai alapszak
Megszerezhető képesítés:
Vállalkozás- és létesítményvezető
A képesítés szintje:
A szakot sikeresen elvégző hallgató alapszakos oklevelet kap. Képesítése „vállalkozásvezető”, amely az 5. szakmai képesítési szintnek, a lett képesítési keretrendszer 6. szintjének és az európai képesítési keretrendszer 6. szintjének
felel meg.
Specifikus felvételi követelmények:
Az oktatási programba történő felvételt az intézmény felvételi szabályzatában foglaltak szerint szervezik. A következő évre érvényes szabályzatot a szenátus hagyja jóvá minden évben.
A korábbi tanulás elismerését célzó specifikus rendelkezések:
A nem formális és informális tanulás elismerését az élethosszig tartó tanulás előmozdítását és megvalósulását célzó jogi keretrendszer szolgálja. 2012.
január 10-én a Minisztertanács közzétette A korábbi tanulásból vagy szakmai tapasztalatból származó tanulási eredmények elismerését szabályozó
eljárásrend című dokumentumot. Az eljárási dokumentumokat az intézmény
dolgozta ki, és a szenátus hagyta jóvá. Az élethosszig tartó tanulási tevékenységek célja az élethosszig tartó tanulás előmozdítása. A szakokhoz az
átláthatóságot és az összehasonlíthatóságot garantáló tanulási eredmények
kapcsolódnak. Az ECTS az élethosszig tartó tanulásra is kiterjed. A nem formális és informális tanulás elismerésére vonatkozó általános intézkedéseket
a Szenátus által 2012-ben jóváhagyott, A korábbi tanulás elismerésének eljárásrendje című dokumentum részletezi, amely tárgyalja a folyamatot, a kritériumokat és az elismerést.
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Képesítési követelmények és szabályok:
Az alapszakos oklevél és képesítés megszerzéséhez a hallgató a szak alábbi
követelményeinek köteles megfelelni:
•
általános és kurzusspecifikus tanulási eredmények elérése;
•
a kurzushoz tartozó opcionális tanulási eredmények elérése;
•
szakmai gyakorlat vállalatnál;
•
az alapszakos szakdolgozat elkészítése és megvédése.
A program profilja:
A program során a hallgató elsajátítja azt a tudásanyagot, valamint azokat a
készségeket és képességeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a változó
társadalmi és gazdasági körülmények között kompetens vezető váljon belőle. A hallgató képessé válik arra, hogy tudását a folyamatirányítás, problémamegoldás és döntéshozatal során alkalmazza. A megszerzett képesítés azt
tanúsítja, hogy a végzett hallgató képes meghatározni és megfogalmazni a
vállalkozás teljesítményével kapcsolatos alapelveket; az üzleti céloknak megfelelően tervezni és irányítani a munkát; másokkal együtt dolgozni; és készen
állni a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodásra. Ez összhangban
áll a „vállalkozásvezetőre” vonatkozó szakmai előírások 5. képesítési szintjével, és a lett képesítési keretrendszer 6. szintjének és az európai képesítési
keretrendszer 6. szintjének felel meg. A hallgatók 240 ECTS-kreditett (160 lett
kreditet) nemzetközi tanulmányi környezetben szereznek meg. A hallgatók
részt vehetnek az Erasmus+ csereprogramokban, továbbá lehetőségük nyílik
arra, hogy a partneregyetemek nemzetközi oktató szakembereinek irányítása alatt tanuljanak. A gyakornokságok szervezése és irányítása szintén a
program részét képezi.
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Alapvető tanulási eredmények:
A szakon a hallgatók megtanulják megérteni a gazdasági fejlődés szabályszerűségeit és a nemzetgazdasági folyamatokat. Ezeket képesek megmagyarázni, képesek továbbá komoly vitákban részt venni, és a változó körülmények
szem előtt tartásával hozni döntéseket.
A vállalkozásirányítás terén elsajátított tudást képesek a működési és stratégiai céloknak megfelelően alkalmazni. Megtanulják nyomon követni a végrehajtás folyamatát, valamint az operatív és stratégiai tevékenységek javítása
érdekében döntéseket hozni és módosításokat foganatosítani.
A hallgatók képesek szakmai tevékenység végzésére, információk és problémák megfogalmazására és elemzésére, valamint az adott szakterületen tudományos megközelítésre alapuló problémamegoldásra.
Emellett ismeretekkel rendelkeznek az etikus cselekvésről is, valamint arról,
hogy szakmai tevékenységük környezetre és társadalomra gyakorolt hatásáért hogyan tudnak felelősséget vállalni.
Végezetül, magabiztosan vállalnak felelősséget csapatmunkában is, és a
feladatok delegálása és összehangolása terén is. Ez többek között a munka
hatékony tervezését és megszervezését, valamint a konfliktushelyzetek kezelését is magában foglalja.
A hallgatók szakmai profilja (példákkal):
A végzett hallgatók állami és magánvállalatoknál és -intézményeknél, valamint kis- és középvállalatok vezetőjeként/osztályvezetőjeként dolgoznak.

Tantervi egység

Továbbtanulási lehetőségek:
Az alapszakon végzett hallgatók mesterszakokon tanulhatnak tovább.
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Fogyasztói viselkedés a globális piacokon
Tanulási eredmények:
•
A hallgató képes a fogyasztói viselkedéssel kapcsolatos legfontosabb
terminusok, meghatározások és fogalmak magyarázatára és
alkalmazására.
•
Képes a fogyasztói szokásokat elemezni, és egy adott fogyasztói
piac vonatkozásában alkalmazni.
•
Képes leírni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a fogyasztó
azon döntését, hogy egy terméket megvásárol-e.
•
Képes a különböző hirdetések és egyéb promóciós tevékenységek
hatásosságát, valamint a fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásait
értékelni.

IV. példa

A haladó kémiai spektroszkópia mesterszak és a tömegspektroszkópia elnevezésű tantervi egységhez tartozó tanulási
eredmények leírása
A szak profilja:
A mesterszak felkészíti a hallgatókat arra, hogy szakemberré váljanak, és olyan
nemzetközi képességeket sajátítsanak el, amelyek felkészítik őket a doktori tanulmányokra és/vagy arra, hogy a kémiai elemzés és az anyagszerkezetek jellemzése területén szakmai karriert fussanak be. A mobilitási rendszer lehetővé
teszi, hogy – a magas szintű specializáció és a legmodernebb technológiákhoz
való hozzáférés mellett – a hallgatók olyan közös törzstanterv szerint folytassák
tanulmányaikat, amelyet egész Európában alkalmaznak a felsőoktatási intézmények.
Alapvető tanulási eredmények:
A hallgatók alapvető képessségekre
tesznek szert az alábbi területeken:
• kémiai elemzés,
• strukturális jellemzés,
• képalkotás és molekuláris
modellezés,
• gyors reakciók jellemzése,
• minőségellenőrzés,
• anyagok.

A hallgatók kapcsolódó képességekre
tesznek szert el az alábbi területeken:
• kutatási projektek végzése,
• döntéshozatal a
folyamatkezelésben,
• idegen nyelvek (tudományos
kísérlet bemutatása szóban és
írásban, angol nyelven),
• projektek végrehajtása
nemzetközi és multikulturális
környezetben,
• földrajzi mobilitás.

169

Tantervi egység

Haladó kémiai spektroszkópia
A tantervi egység neve: Tömegspektroszkópia (XY professzor)
A tantervi egység kódja: ASC 01 –LI I. félév
ECTS-kredit: 5 kredit
Előfeltételek: kémia alapszak vagy azzal egyenértékű képesítés
Kurzusleírás:
A kurzus a molekuláris tömegspektroszkópia bizonyos aspektusait tárgyalja,
többek között a műszertervezés, a technika, valamint a tömegspektroszkópai
folyamatok megértése terén megfigyelhető legújabb fejleményeket. A hallgatók megismerik az elemzési minták bemutatására szolgáló módszereket,
és felmérik e módszerek előnyeit és hátrányait. Megvitatják a tömegelemzők
különböző fajtáit, működési elveit és teljesítményét. Bemutatják az adatalapú elemzésekhez jelenleg használt szoftvereszközöket, valamint az online
technikákat. A résztvevők a tömegspektrometriai technikáknak a kémia különböző területein történő alkalmazását szemléltető példákat is tárgyalnak.
Célok:
A tantervi egység céljai:
•
Az alapszak során megismert elméleti és műszerhez kapcsolódó
fogalmakra alapozva e fogalmak körének bővítése.
•
A hallgatók kompetenciájának és magabiztosságának fejlesztése a
tömegspektroszkópia területén.
•
A tömegspektroszkópiai műszerek és technikák terén megfigyelhető
modern fejlemények ismertetése.
•
Az egyes alkalmazásokhoz szükséges megfelelő műszerek meghatározása.
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Tanulási eredmények:
A tantervi egység elvégzése után a hallgatónak képesnek kell lennie:
•
A minták tömegspektrométerben történő elhelyezéséhez
használatos módszerek átfogó megvitatására.
•
Az ionizáció módszereinek, valamint azok előnyeinek és hátrányainak
meghatározására.
•
A tömegelemzők jelenleg hozzáférhető típusainak kritikus áttekintésére.
•
Szoftverek tömegspektrometriás adatok gyűjtésében és elemzésében történő felhasználásának megvitatására.
•
Meghatározott alkalmazások esetében a legmegfelelőbb műszerek
meghatározására, valamint az így nyert adatok körének és korlátainak leírására.
•
A tömegspektrometriás adatok értelmezésére, valamint az azokból
levont következtetések írásbeli és szóbeli bemutatására.
•
Arra, hogy a területen nem jártas személyeket tájékoztasson arról,
hogy a tömegspektrometria várhatóan mennyiben ad hasznos
információt a kémia különböző területein és a kapcsolódó
szakágakban.
Tanítási és tanulási tevékenységek:
Előadások és vizsgák: 40 óra
Hallgatóközpontú tanulás: 90 óra
Teljes hallgatói munka: 130 óra
Értékelési kritériumok:
Az oktatási időszak lezárulásakor írásbeli vagy szóbeli vizsga (súlyozás: 100%).
Bibliográfia:
E. de Hoffmann és V. Stroobant, Wiley, Chichester (2001): Mass Spectrometry,
Principles and Applications.
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5. MELLÉKLET

Példák tanulási eredményekre
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MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ RÉSZLETEZETT TANULÁSI EREDMÉNYEK

Példa

Részletes tanulási eredmények második ciklusú képzési programra (haladó mesterszak) - Marketingelemzés
1. tanulási eredmény: kompetencia a marketingelemzés területén
1.1
A marketinghez kapcsolódó összetett döntéshozási modellek kidolgozása az ügyfélkapcsolat-kezelési elméletek alapján.
1.2

A marketinghez kapcsolódó döntéshozási rendszerek alkalmazása valódi vállalati környezetben.

1.3

Az üzlet szempontjából releváns kérdések független és kritikus elemzése adatbányászattal és informatikai eszközökkel.

1.4

A legmodernebb adatbányászati technikák kreatív alkalmazása az üzlet szempontjából releváns kérdésekben.

1.5

A legmodernebb piackutatási módszerek kreatív alkalmazása az üzlet
szempontjából releváns kérdésekben.

2. tanulási eredmény: kutatási kompetencia
2.1
Adatbányászati és statisztikai technikák kiválasztása és validálása a
marketinggel kapcsolatos összetett problémák optimális modellezéséhez.
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2.2

Tudományos kutatási kérdések megfogalmazása a marketinggel kapcsolatos összetett problémák alapján.

2.3

A szakértők által értékelt nemzetközi szaklapok tanulmányozása során
gyűjtött információ alkalmazása a marketinggel kapcsolatos összetett
problémákra.

2.4

Saját kutatási eredmények validálása a marketinggel kapcsolatos szakirodalom alapján.

2.5

Összetett adatok struktúrájának optimális kihasználása.

Példa

3. tanulási eredmény: intellektuális kompetencia:
3.1
Különböző programozási nyelvek és szoftveres eszközök használatának elsajátítása marketinggel kapcsolatos döntéshozási modellek kidolgozásához.
3.2

A módszertani kompetenciák folyamatos bővítése interaktív módon.

3.3

Helyes következtetések önálló levonása marketinggel kapcsolatos
összetett problémák vonatkozásában.

3.4

Az érdekelt felek eltérő nézeteinek integrálása egységes marketingmegoldás formájában.

4. tanulási eredmény: kompetencia az együttműködés és a kommunikáció
területén
4.1
Saját marketingkutatás releváns eredményeinek tudományos szempontból megfelelő közlése.
4.2

Valódi üzleti projekt végrehajtása különböző szintű tapasztalattal rendelkező személyekből álló interdiszciplináris csapattal.

4.3

Megfelelő szakmai színvonalú jelentés készítése marketinggel kapcsolatos összetett kérdésekről és megoldásukról.

4.4

Megfelelő szakmai színvonalú szóbeli jelentés előadása marketinggel
kapcsolatos összetett kérdésekről és megoldásukról.

4.5

Szakemberek és laikus személyek tájékoztatása marketingmegoldásokról angol nyelven.

4.6

Jelentős személyes hozzájárulás valódi üzleti projekt megvalósulásához.

5. tanulási eredmény: társadalmi kompetencia
5.1
A legújabb fejlemények eredményeinek integrálása az adatgyűjtésbe.
5.2

Döntéshozási modellek korlátozásokhoz és üzleti célokhoz történő
igazítása.
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