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Jelen ismertető az Eurydice Hálózat Focus on the Structure of Higher Education című
összehasonlító tanulmányának (referencia év: 2004/2005) kivonatát tartalmazza.

A) A kétciklusú képzési rendszer
A bolognai deklarációt aláíró országok miniszterei 2003 szeptemberében Berlinben a
felsőoktatás kétciklusúvá (Bachelor/Master) történő alakítását szorgalmazták, valamint azon
országok miniszterei, melyekben az átalakítás még nem történt meg, vállalták ezen lépések
megtételét 2005-ig.

A 2004/2005-ös tanév elejére a kétciklusú rendszer bevezetése az országok többségében
megtörtént, kivételt képez ez alól Belgium (Németajkú Közösség), Spanyolország,
Magyarország, Portugália, Svédország, Románia és Andorra. Ezen országok közül három már
elfogadta a bevezetést célul kitűző törvényeket: Spanyolországban és Romániában a
2005/2006-os, Magyarországon a 2006/2007-es tanévtől lesz hatályos. Portugáliában és
Svédországban még nem tettek hivatalos lépéseket e célok megvalósítására, azonban a
felsőoktatás újrastrukturálása, a bolognai deklarációval összhangban, a 2005-ös év tervei
között szerepel. Belgium németajkú tartományaiban és Andorrában csekély számú
felsőoktatási intézmény és kar/képzés létezik; részben ebből kifolyólag semmilyen lépés nem
történt a kétciklusú rendszer bevezetésével kapcsolatban.
Annak ellenére, hogy a kétciklusú szerkezet már szinte minden tanulmányi területen
bevezetésre került, léteznek olyan programok/szakok, amelyek csak egybefüggő, hosszú
képzési szakaszban vehetők fel, mint például: orvostudomány és jogi tanulmányok –
majdnem minden európai ország, építészet – Észtország, Olaszország, Franciaország; teológia
– Szlovákia; a szolgáltatási szektorhoz tartozó tanulmányok – Oroszország.

B) A doktori képzés
A bolognai nyilatkozatot aláíró országok mindegyike a doktori fokozatot a felsőoktatás
harmadik ciklusának tekinti. Ennek megfelelően majdnem minden országban a doktori
tanulmányok megkezdését a második ciklusban megszerezhető ISCED 5A (Master) fokozat
megszerzéséhez kötik.
A doktori képzés megkezdésének feltételéül állított követelmények esetében két tendenciát
figyelhetünk meg (illetve egyes országokban a doktori képzés külföldön történik –
Luxembourg, Liechtenstein, Andorra):

1. ISCED 5A (Master) fokozat meglétéhez kötött – az országok többsége
2. Megkezdhető az ISCED 5A (Bachelor) fokozat megszerzése után, de általában további

feltételekhez (pl. teszt, kiemelkedő eredmény, stb.) van kötve, ami országonként
változó – Németország, Görögország, Írország, Ciprus, Szlovénia, Egyesült Királyság,
Izland, Törökország, Horvátország, Macedónia.

C) Az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS)



A kreditátviteli rendszer bevezetése, alkalmazása, szabályozása és használatának célja
jelentős eltéréseket mutat Európa egyes országaiban.
Használata nemcsak a kreditek átszámítására terjed ki, hanem ez az alapja az egyes
országokon belüli kreditgyűjtés rendszerének is. A legtöbb országban ez a kettős használati
cél (accumulation and transfer) érvényesül. Ez alól kivétel Skócia, ahol elsősorban – de nem
kizárólag – a kreditek átszámítására használják.
Az ECTS bevezetése az alábbiak szerint történt:

• 5 országban már 2000 előtt (Belgium – Flamand Közösség, Németország, Ausztria,
Románia, Albánia).

• a legtöbb országában már megtörtént 2000 és 2005 között: Franciaország,
Belgium, Hollandia, Németország, Svájc, Ausztria, Olaszország, Szlovénia,
Magyarország, Románia, Bulgária, Cseh Köztársaság., Lengyelország, Norvégia.
[Ezek között 5 országban már 2004/05 előtt is létezett országos szintű
kreditrendszer. Ezen országok a saját nemzeti kreditrendszerük helyett átvették az
ECTS-t.]

• kizárólag nemzeti kreditrendszert alkalmaznak: Spanyolország, Görögország,
Svédország és az Egyesült Királyság (Anglia, Wales és Észak-Írország).
Görögországban és az Egyesült Királyságban széleskörű szakmai vita tárgya az
európai kreditrendszer bevezetésének kérdése. Spanyolországban legkésőbb 2010.
október 1-ig vezetik be az európai kreditrendszert.

• 5 országban az előbbieknél sokkal fokozatosabban kerül bevezetésre az ECTS, ami
annyit jelent, hogy először és elsősorban az egyetemi szintű képzéseken vezetik be, és
csak később terjed ki az egész felsőoktatásra. (Franciaország, Írország, Románia,
Albánia és Bosznia-Hercegovina)

• Vannak olyan országok is, melyekben bármiféle kredit-átszámítással kapcsolatos
jogszabály hiányában, átmenet nélkül vezették be az ECTS-t: Cseh Köztársaság,
Írország, Lengyelország.

• Igen kevés ország van, ahol nem létezik most sem semmiféle (sem nemzeti, sem
ECTS) kreditrendszer (4)– Belgium Németajkú Közösség, Luxemburg, Oroszország
és Vatikán -, de ezen országokban is folyamatban van, ha másként nem, akkor
ajánlások foglalkoznak vele, munkacsoportok dolgoznak rajta.

D) Az Oklevélmelléklet
A felsőoktatási intézmények a 2004/05-ös tanévben az országok többségében már kiállítják az
Oklevélmellékletet, és ezt jogszabályban is rögzítették. A legtöbb esetben a bevezetésre 2001
és 2004 között került sor, hat országban (pl. Németország, Ciprus, Lengyelország) azonban
csak jóval később: 2005-ben. A hosszabb átmeneti időszak, melynek során először csak
bizonyos képzési szinteken vagy szakokon alkalmazzák a mellékletet, majd fokozatosan
terjed ki a felsőoktatás egészére, igen sok országra jellemző (pl. Cseh Köztársaság,
Olaszország, Szlovénia, Románia, Törökország).
Legkésőbb a 2005/06-os tanévben minden országban bevezetésre kerül; ez alól kivételt
képez Oroszország, ahol csak a 2007/08-as tanévtől kezdve lesz ajánlott, valamint Belgium
Németajkú Közösség, Málta, Horvátország, Vatikán és Macedónia, ahol még konkrét dátumot
sem határoztak meg.

Azokban az országokban, ahol az Oklevélmelléklet kiadása már elfogadott gyakorlat, a
kiállítás általában automatikusan és ingyenesen történik. Néhány országban –
Spanyolország, Ciprus, Magyarország, Románia, Törökország és Románia – külön kérésre



állítják ki. Többnyire ingyenes, kivétel Magyarország és Szlovénia, ahol idegen nyelven
történő kiállítása költségtérítéses.

E) Minőségbiztosítás a felsőoktatásban
A 2004/2005-ös tanévben a Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok többsége rendelkezett
független nemzeti értékelő vagy akkreditáló testülettel. Gyakori, hogy ezek a testületek
egyesítik a két funkciót (akkreditáció és értékelés).

Az országok ez alapján 4 csoportba oszthatók:
1. Csak értékelést végző testület működik – Portugália, Egyesült Királyság, Írország,

Svédország, Dánia, Jugoszlávia, Törökország
2. Csak akkreditációt végző testület működik – Németország, Észtország
3. Értékelést és akkreditációt egyaránt végző testület is működik – az országok többsége
4. Nincsen nemzeti koordináló testület – Görögország, Bosznia-Hercegovina, Belgium

német ajkú területei, Luxembourg, Málta, Liechtenstein, Andorra.

Néhány országban több testület működik párhuzamosan, pl. Franciaországban a Comité
National d’Evaluation csak az intézmények külső értékeléséért felelős, mellette több nemzeti
bizottság is létezik, melyek csak bizonyos felsőoktatási képzések akkreditációjáért (pl.
mérnökképzés, üzleti képzés) felelősek.

A belső értékelés (az intézmény tagjai – tanárok, diákok, stb.– végzik) majdnem minden
országban kötelező. A belső értékelés eredménye általában alapjául szolgál a külső
értékelésnek. Csak kevés olyan ország van, ahol az intézmények eldönthetik, hogy végeznek-
e belső értékelést – például Észtország, Lengyelország, Horvátország, Portugália.


