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Előzmények



2003-ban hirdeti meg először az EB az ECTS díjat
2005-től oklevélmelléklet díj is megjelenik

De: kevés pályázó (210), még kevesebb odaítélt díj (21) ⇒
⇒ 2006-ban megszűnik a program.
Okok:
 nem ismertek a bírálati szempontok
 még nem kellően elterjedt, kiforrott az alkalmazás
 a minőségi díjak elterjedtsége, lehetséges előnyei
nem eléggé ismertek a felsőoktatásban

I. Az ECTS Minőségi Díj
A pályázati űrlap részei
1. rész – Azonosítás
1.1 Nyelvek
1.2 Pályázó intézmény

2. rész – Csatolandó dokumentumok
2.1 Tanulmányi tájékoztató / kurzuskatalógus
2.2 Három kiutazó hallgató teljes ECTS aktája
2.3 Három beérkező hallgató teljes ECTS aktája

3. rész – Nyilatkozat

I. Bírálati szempontok - általában








az intézmény bizonyítani tudja, hogy az összes
tanszéken alkalmazzák az ECTS mechanizmusokat. Még
azon a tanszéken is elérhetőnek kell lennie a tanulmányi
tájékoztatónak / kurzuskatalógusnak, ahol nincs
mobilitásban reszt vevő hallgató.
A pályázatok bírálata az ECTS mechanizmusok
alkalmazásának írásos bizonyítéka alapján történik az
első és a második képzési ciklus szakjain (és/vagy az
osztatlan képzési idejű szakokon, ha meg indítottak).
Az tanulmányi tájékoztatónak / kurzuskatalógusnak
elérhetőnek kell lennie online.
! A kreditek tanulási eredményekre épülnek-e ?! (vö.: az
ECTS kulcsjellemzői [Key Features])

I. Bírálati szempontok (ECTS 2.1)
A Tanulmányi tájékoztatót / kurzuskatalógust a regionális
vagy nemzeti nyelven (választhatóan) és angolul
(kötelezően), az összes alap- és mesterképzésre on-line
közzéteszi az intézmény, és az ellenőrző listán szereplő
összes feltételnek megfelel.
(Részletes tartalomjegyzékét lásd a pályázati űrlap
mellékletében, ill. a Kreditlapon [http://www.kreditlap.hu]
a kreditrendszer/ nemzetközi kitekintés almenüben.)

I. Bírálati szempontok (ECTS 2.2)








Az ECTS tanulmányi dokumentumok helyes, pontos és
teljeskörű alkalmazása a mobilitásban résztvett kiutazó
hallgatók esetében
a 2006/07 vagy a 2007/08 tanévre vonatkozóan (2008. dec.
31-ig)
3 különböző képzési területen (hallgatónként 1-1)
3 különböző országra vonatkozóan (hallgatónként 1-1)
A hallgatói dossziék az összes vonatkozó dokumentumot
tartalmazzák (kitöltve, aláírva, másolatban, hitelesítve):
két Eredményközlő lap (Transcript of Records); Tanulmányi
megállapodás (Learning Agreement); a tanulmányok/kreditek
elismerésének megtörténtét igazoló dokumentumot (és angol
fordítását) [az elismert kreditek listájával!]

I. Bírálati szempontok (ECTS 2.3)








Az ECTS tanulmányi dokumentumok helyes, pontos és teljeskörű
alkalmazása a mobilitásban résztvett beutazó hallgatók esetében
a 2006/07 vagy a 2007/08 tanévre vonatkozóan (2008. dec. 31ig)
3 különböző képzési területen (hallgatónként 1-1)
3 különböző országból (hallgatónként 1-1)
A hallgatói dossziék az összes vonatkozó dokumentumot
tartalmazzák (kitöltve, aláírva, másolatban, hitelesítve):
Tanulmányi megállapodás (Learning Agreement); a tanulmányok
után a hallgatóknak kiállított Eredményközlő lap (Transcript of
Records);

I. Tipikus hiányosságok, hibák














Az Eredményközlő lapok másolatai nincsenek hitelesítve.
Az intézmény pecsétje hiányzik.
A helyi értékelési rendszer magyarázata hiányzik (pl. 5 fokozatú)
A hallgatok akkor is szereztek ECTS kreditet, ha nem teljesitették
sikeresen a vizsgákat.
Hiányoznak a helyi értékelési fokozatok és/vagy ECTS kreditek.
A Tanulmányi megállapodásról hiányzik valamelyik aláírás (hallgató
és/vagy a koordinátor) vagy az aláírás dátuma.
A tanulmányi megállapodás és az elismerés igazolása ellentmond
egymásnak.
A tanulmányi megállapodások nem a hivatalos mintát követik, vagy
nélkülözhetetlen információk hiányoznak belőlük.
A tanulmányi megállapodást nem kötötték meg a kiutazás
megkezdése előtt.

I. Tipikus hiányosságok, hibák (folyt.)










Az elismerés igazolásáról hiányzik a folyamat leírása vagy
hiányos, annak ellenére, hogy kifejezetten szerepel a
tanulmányi tájékoztató / kurzuskatalógus ellenőrző listáján.
A Tanulmányi tájékoztató / kurzuskatalógus hiányos
valamelyik nyelven.
A szakleírások hiányosak.
Az online verziót nehezen lehet elérni.
Az ECTS-t nem megfelelően alkalmazzák az első és a második
képzési ciklus szakjain.
Az ECTS-t sok tanszéken alkalmazzak, de nem mindegyiken.
Az ECTS-t nem alkalmazzák minden bejövő, kiutazó vagy
mobilitásban reszt nem vevő hallgató esetében.
A teljes idejű képzésben a kreditek értéke nem egyenlő
tanévenként 60 ECTS-sel.

II. Oklevélmelléklet minőségi díj
A pályázati űrlap részei:
1. rész – Azonosítás
1.1 Nyelvek
1.2 Pályázó intézmény

2. rész – Csatolandó dokumentumok
2.1 Kiállított oklevélmellékletek
2.2 Megerősítés
2.3 Az oklevélmellékletről szóló közérdekű információk

3. rész – Nyilatkozat

II. Bírálati szempontok













Az első és második képzési ciklus minden végzett hallgatójának minden
szakon térítésmentesen, automatikusan és egy széles körben elterjedt
európai nyelven állítják ki.
Az EB, az Európa Tanács és az UNESCO által kidolgozott sztenderd oklevélmelléklet minta alkalmazása. (Ennek megfelel a hazai szerkezet! Vö: http://
www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1042&articleID=5927&ctag=articlelist&iid=1)
4 hallgató már kiállított oklevélmellékletét (anonimizált, hitelesített
másolatok!) szükséges a pályázathoz csatolni (4 szakterületről, 2 BA, 2 MA).
On-line közzétett információk
 arról, hogy az oklevélmelléklet elérhető minden végzős hallgatónak.
 valamint egy kitöltött oklevélmelléklet minta
Az oklevélmelléklet nyolc részből áll, mindegyikről tájékoztatást kell
nyújtani.
A tájékoztatás esetleges hiányát külön indokolni kell.
Az oklevélmellékletek hitelesítési eljárásának meg kell egyeznie a diploma
hitelesítési eljárásával.
Az oklevélmelléklethez csatolni kell azon nemzeti felsőktatási rendszer
leírását, amelyben a hallgató a képesítést szerezte.
Az oklevélmellékletnek az Európai Bizottság, az Európa Tanács és az
UNESCO/CEPES honlapján közzétett bevezetéssel kell kezdődnie.

II. Tipikus hiányosságok, hibák















Az oklevélmelléklet nem a hivatalos minta alapján lett kiállítva, vagy
nélkülözhetetlen információk hiányoznak belőle
Az Eredményközlő lapok (Transcript of records) adatait nem tartalmazza az
oklevélmelléklet.
A rendelkezésre bocsátott akták száma nem elegendő.
Az intézmény az első és a második képzési ciklusban is indít szakokat, de az
aktákban csak az egyik képzési ciklus szakjaira vonatkozó információk
vannak.
Az intézmény honlapján nem érhető el egyértelmű jelzés arról, hogy az
oklevélmellékletet minden hallgató számára térítésmentesen és
automatikusan állítják ki.
Az intézmény nem a kiállított oklevélmellékletek másolatait, hanem csak
oklevélmelléklet vázlatokat mellékelt a pályázathoz.
A pályázó intézmény honlapján vagy hivatalos lapjában nem nyújtott
tájékoztatást az oklevélmellékletről.
A külföldön elvégzett kurzusok eredeti címe nem szerepel az
oklevélmellékletben.

III. Tanácsok pályázáshoz












Előzetes vizsgálattal állapítsa meg az intézmény, hogy megfelel-e a
minőségi díj elnyeréséhez előírt feltételeknek
Az intézmény legfelső vezetőségében szülessen döntés –
elköteleződés alapján – a pályázatban való részvételről
Jöjjön létre projektszervezet a feladatra (erről jó beszámoló
olvasható a DRC 2008. szept.-i konferenciájának honlapján az
aarhus-i egyetem esetéről: http://drc.elte.hu/index.php?option=
com_content&task=view&id=39&Itemid=45 )
Az intézmény használja a pályázati űrlapok mellékleteiben lévő
mintákat és ellenőrző listákat.
Az ellenőrző listákat, megerősítő nyilatkozatokat a valóságnak
megfelelően alkalmazzák.
Kérjenek konzultációt, ha valamely pályázati elem alkalmazásában
bizonytalanok (Tempustól, Kreditirodától).

Elérhető információforrások
Tempus Közalapítvány honlapja:
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=850
Kredittanács honlapja: http://www.kreditlap.hu/kredit/kitekintes.asp
Az Európa Bizottság ECTS honlapja:
http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/index_en.h
tml
Az OKM honlapjának oklevélmelléklet almenüje:
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1036

Köszönöm a figyelmet!
Derényi András
derenyi@kreditiroda.hu

