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Első témakör

Az Oklevélmelléklet jogi szabályázásának
változása
1)

A törvényi szabályozás változatlan, továbbra is érvényes a 2005. évi
CXXXIX. törvény 63. § (2) bekezdése:
Az alapképzésben és a mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki
kell
adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott
oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti és etnikai
kisebbségi képzés esetében – a hallgató kérésére – az érintett kisebbség
nyelvén.

2)

Az oklevélmelléklet EU által meghatározott formaszövegén viszont
változtatott a felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 79/2006.(IV. 5.) Korm. rendelet, a 2007. december
23-án bekövetkezett módosítás során. A jogszabály két helyen
foglalkozik az oklevélmelléklet új szabályozásával:

= a 15/M §-ban, amely kimondja, hogy a formaszöveg változását, csak
2008. II. 1-től hallgatói jogviszonyt létesített személyek esetében
kötelező alkalmazni.

= a 10. melléklet VII. fejezetében, ahol tételesen felsorolja a formaszöveg
9 ponton végrehajtott változásait

Második témakör

Az Oklevélmelléklet formaszövegének változása a
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján
A változások - az oklevélmelléklet 8 kérdéscsoportja mentén haladva - a
következők:
MAGYAR NYELVŰ OKLEVÉLMELLÉKLET
Az oklevél törzskönyvi száma:
A kiállítás éve:



1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZŐJÉNEK ADATAI




1.3.
1.3.



2. AZ OKLEVÉL ADATAI




2.3.
2.3.

Az oklevelet kibocsátó intézmény neve és jogállása:
Tartalmi módosítás: Az oklevelet kibocsátó intézmény neve, intézményi
azonosítója, és jogállása




2.4.
2.4.

A képzést végző intézmény neve és jogállása:
Tartalmi módosítás: A képzést folytató intézmény neve, intézményi
azonosítója, és jogállása (amennyiben eltér a 2.3. pontban megjelölttől)

Születési dátum (év/hó/nap):
Tartalmi módosítás: Születési hely (ország, város) és idő:

Második témakör

Az Oklevélmelléklet formaszövegének változása a
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján


3. A KÉPZÉS SZINTJÉNK ADATAI



3.2. A képzés jogszabályban meghatározott, hivatalos képzési ideje
3.2. Fogalmi módosítás: A képzési idő a képzési és kimeneti
követelmények szerint – Ftv. 32. § (1) bekezdése alapján



4. A KÉPZÉS TARTALMÁRA ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEKRE
VONATKOZÓ ADATOK




4.1. A képzés módja
4.1. Fogalmi módosítás: A képzés munkarendje- Ftv. 33. § alapján



4.3. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok (ha vannak):
Megszerzett kreditpontok összesen
A diplomaterv/szakdolgozat címe, nyelve
4.3.1. Új pont: Más tanulmányok alapján elismert tudás (követelmény
megnevezése,kreditpont, érdemjegy)
4.3.2. Új pont: Munkatapasztalat alapján elismert tudás (követelmény
megnevezése, kreditpont, érdemjegy) - Ftv. 57. § (7) bekezdése alapján
4.3.3. Új pont: A tanulmányok során megszerzett tudás( követelmény
megnevezése, kreditpont, érdemjegy)







Második témakör

Az Oklevélmelléklet formaszövegének változása
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján


5. AZ OKLEVÉLLEL JÁRÓ JOGOSULTSÁGOK




5.1.
5.1.



6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK



7. AZ OKLEVÉLMELLÉKLET HITELESÍTÉSE



8. A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI RENDSZER LEÍRÁSA

Jogosultságok a továbbtanulásra:
Megfogalmazásbeli módosítás: Továbbtanulási jogosultságok

Nincs módosítás

Nincs módosítás
Nincs módosítás

Összegezve:
Tehát még egyszer: a formaszöveg 9 változását a 2008. február 1-jétől beiskolázott
hallgatóknál kell alkalmazni; addig a jelenleg használt forma
változatlan
Informatikai rendszer fejlesztése: tervezzük a jogszabálykövetéshez szükséges
fejlesztések elvégeztetését, a hallgatói nyilvántartó
rendszerekben
Igényfelmérés: rövidesen megkeressük e-mailen az oklevélmelléklet koordinátorokat,
hogy felmérjük a fejlesztési igényeket
•

Harmadik témakör

Az oklevélmelléklet kiállításához szükséges
szakmai anyagok


Bolognai rendszerű magyar felsőoktatás leírása magyar és angol nyelven
= a 2006-2007-es tanévben 154 fő végzett alapképzésben
= a 2007-2008-as tanévben 2653 fő volt az alapképzésben résztvevő utolsó
éves hallgató
= a 2008-2009-es tanév alapképzésben résztvevő, utolsó éves hallgatóinak
adatait még nem ismerjük, de az előző évinél bizonyára jóval nagyobb
létszámról van szó
A felsoroltak esetében már a magyar felsőoktatás bolognai típusú leírását kellett és
kell használni; a leírás elkészült és megtalálható az Oklevélmelléklet Honlap
Aktuális menüpontjában, a következő címen:
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1037&articleID=230897&ctag=articlelist
&iid=1



Bolognai rendszerű magyar felsőoktatás leírása a hét nemzetiségi
nyelven: horvát, német, roma, román, szerb, szlovák, szlovén
= A fordítások elkészítése 2009 első felére várható;
= Vagyis: a 2008-2009-es tanév végére - várhatóan - már rendelkezésre állnak
= A fordítást ismét a nemzetiségi tanszékekkel szeretnénk elvégeztetni

Harmadik témakör

Az oklevélmelléklet kiállításához szükséges
szakmai anyagok


Bolognai alap-, mester-, és osztatlan szakok, képzési területek és
képzési ágak nevének angol fordítása
= Miniszteri rendeletben eddig 133 alapszak, 17 osztatlan szak, 158
mesterszak képzési és kimeneti követelményei jelentek meg

= Folyamatban van 118 mesterszak képzési és kimeneti követelményeinek
jogi szabályozása
= A 2008. január 1-jéig rendeletben szabályozott szakok nevének angol
fordítása megtörtént; ez azt jelenti, hogy csupán a 26/2008. (VIII. 15.) OKM
rendelet szakjainak neveit nem fordítottuk még le
= A fordítás lektorálása folyamatban van, az Oktatási Hivatal által megbízott
személy végzi
= 2009 elején a lektorált anyagot egyeztetésre megküldjük az intézményeknek
= Továbbá véleményezésre közzé tesszük az Oklevélmelléklet Honlapon

Negyedik témakör

Az Európai Bizottság értékelő jelentése az Europass
dokumentumcsomag első három évéről


Emlékeztetőül: Az Europass dokumentumcsomag bevezetéséről az alábbi
jogszabály döntött:
az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-ei, 2241/2004/EK
számú határozata, amely a képesítések és a szakmai alkalmasság
átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) címet viseli.



Az Európai Bizottság 2008. első felében – külső szakérték közreműködésével értékelte a dokumentumcsomag első hároméves tapasztalatait.



A 2008. július 4-én nyilvánosságra
megállapításokat tartalmazza:

hozott

jelentés

az

alábbi

főbb

= A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az Europass bevált
= 2005 januárja óta 3,5 millió dokumentumot állítottak ki
= A három év alatt az Europass portálon több mint 12 millió látogató
jelentkezett be; a tendencia emelkedő: 2008 első felében 3 millió
látogatója volt
= a magyarok portál használatában a 8. helyen állnak
= a magyar Nemzeti Europass Központ honlapjának 2008 első felében
84 ezer látogatója volt

Negyedik témakör

Az Európai Bizottság értékelő jelentése az
Europass dokumentumcsomag első három
évéről
= Legsikeresebb az Europass-Önéletrajz; 2005 óta 3,1 milliót készítettek
belőle (magyar nyelven 211 ezer készült)
Probléma: elsősorban a magas képzettséggel rendelkező személyek
használják
= A Nemzeti Europass Központok hálózata sikeresen és gazdaságosan működik:
éves költségvetése 2,5 millió Euró (ebből a magyar Nemzeti Europass Központ
eddig évi 70 ezer Eurós támogatást kapott)

Az Europass Oklevélmellékletre vonatkozó megállapítások:
= Az Europass-Oklevélmellékletben rejlő lehetőségek kihasználása eddig csak
részben történt meg
= Sikerességét az Europass-Önéletrajz tapasztalatainak felhasználásával lehetne
növelni
= Leghatékonyabb eszköz, ha az Europass-Oklevélmelléklet középpontjába a
tanulási eredmények kerülnek, olyan keretfeltételek helyett, mint a képzési idő
hossza, vagy a képzőintézmény típusa
Álláspontom szerint: a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendeletnek az oklevélmelléklet
formaszövegére vonatkozó módosításai (lásd a 4.1.3., 4.3.2., és a 4.3.3.
pontokat) részben összhangban vannak ezzel az elvárással

Ötödik témakör

Az Európai Bizottság által meghirdetett
Oklevélmelléklet Minőségi Díj


Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága a 2009-2013
közötti időszakra ismét pályázatot írt ki az Oklevélmelléklet Minőségi Díjra
(A díj már korábban is volt; 2005-ben hirdették meg először; 2006-ban megszűnt.)



A pályázatban részt vehetnek:



A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 15.



A pályázat benyújtásának rendje:
= az eljárási rendről Pályázati Útmutató tájékoztat, amely letölthető a Tempus

= az EU tagországok valamint Izland, Lichtenstein, Norvégia, Törökország
felsőoktatási intézményei
= a részvételhez rendelkezni kell az Egész Életen Át Tartó Tanulás programjának
végéig szóló Erasmus intézményi iránytűvel, vagy Kibővített intézményi
iránytűvel; ez egy olyan dokumentum, amely felsorolja az összes Erasmus
tevékenységre vonatkozó, az intézmény által betartott alapelveket
= benyújtható postán és elektronikusan, 1 eredeti és 2 másolati példányban;
= a Díj 2009-2013 között évente pályázható
= az elnyert Díj a 2009-2013. közötti időszakra szól

Közalapítvány és az OKM Honlapjáról
= pályázni az erre a célra összeállított pályázati űrlapon lehet (az űrlap szintén
letölthető a Tempus Közalapítvány és az OKM Oklevélmelléklet Honlapjáról
= pályázni az EU tagországok nyelvén lehet

Ötödik témakör

Az Európai Bizottság által meghirdetett
Oklevélmelléklet Minőségi Díj


A pályázati űrlap három részből áll:



A pályázatok elbírálása kétlépcsős



A pályázat eredményhirdetése:

= első rész: a pályázó intézmény azonosítása történik
= nyelvek megjelölése (oklevélmelléklet, pályázat)
= pályázó intézmény adatainak ismertetése
= oklevélmelléklet koordinátor bemutatása
= második rész: a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok csatolására kerül sor
= 4 hallgató kiállított oklevélmelléklete: 2 alapképzés, 2 mesterképzés
(nálunk lehet főiskolai és egyetemi képzés, indoklással)
= az oklevélmellékletre vonatkozó adatok megerősítése
= online elérhető információ az oklevélmellékletről: minden végzett hallgató megkapja;
ismert európai nyelven állítják ki; alap- és mesterképzésre is kiadják
= harmadik rész: intézményi megerősítő nyilatkozat készül
= első lépcsőben hazai bírálat történik, a Tempus Közalapítvány által felkért független
szakértőkkel
= második lépcsőben: az Európai Bizottság Oktatási, Audióvizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynöksége által felkért bíráló bizottság bírál
= 2009 májusában; értesítés levélben, a nyertesek listájának közzététele a bírálatot végző
ügynökség Honlapján
= A nyertesek megkapják az Európai Bizottság által aláírt Oklevélmelléklet Minőségi Díj
dokumentumot

Hatodik témakör

A 2008-ban kiadott oklevélmellékletek számának
felmérése








2009 elején ismét jelentést kell
készítenünk az Európai Bizottságnak a
2008-as Europass-Oklevélmelléklet
tevékenységről
A jelentésben tájékoztatást kell adnunk
a 2008-ban kiadott oklevélmellékletek
számáról
A FIR még nem tud oklevélmelléklet
adatokat szolgáltatni, ezért 2009
januárjában ismét jelentkezünk a
statisztikai adatokért.

Kérjük segítségüket!

Oklevélmellékletet kapott személyek
száma
Képzési terület

2006

2007

Agrár

1026

1593

Bölcsészettudomány

478

2588

Gazdaságtudomány

5725

8605

Informatika

1437

1778

Jogi és igazgatási

1525

3293

Műszaki

1944

4213

Művészet

196

229

Művészetközvetítés

23

617

Orvos és egészségtudomány

1777

2536

Nemzetvédelmi és katonai

0

2053

Pedagógusképzés

624

633

Sporttudomány

53

1922

Társadalomtudomány

372

1922

Természettudomány

287

902

Hitéleti

60

203

Összesen
Magyar nyelvű
Angol nyelvű

15.529
15.529
15.251

33.087
29.651
28.923

Kiadott oklevelek száma

53114

51458

Kiadott oklevélmellékletek száma

Hetedik témakör

A Nemzeti Europass Központ társadalmi célú
hirdetése az Europass dokumentum-csomagról,
a TV csatornákon
• A Nemzeti Europass Központ 30 másodperces, 33
MB terjedelmű TV spotot készített az Europass
dokumentum-csomagról
• A spotot december folyamán több TV csatorna
sugározza, társadalmi célú hirdetésként
• Látható az m1, m2, TV2 csatornákon és a regionális
televíziókba
• Kérjük, figyeljék, lesz-e hatása a reklámnak a
dokumentumok iránti érdeklődésre

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Kívánok Boldog Karácsonyt és nyugodt, sikeres
Újesztendőt!

